Rektorka SVŠE:

ŠKOLA MÁ CO NABÍDNOUT
Vzdělanou a přitom praxí ostřílenou rektorku má Vysoká škola ekonomická ve Znojmě. Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., nastoupila svou akademickou dráhu po promoci na Vysoké škole ekonomické
v Praze. Před šestnácti lety se zde stala docentkou v oboru účetnictví a finanční řízení podniku. Nechtěla se stát vysokoškolskou učitelkou bez praktických znalostí a zkušeností, proto působila nejprve
na ministerstvu financí jako metodik účetnictví, později se podílela na sestavování státního rozpočtu. Po složení auditorských zkoušek založila auditorskou společnost a také pracovala jako ředitelka
metodické sekce Svazu účetních. Současně také učila na Vysoké škole ekonomické v Praze a Mendlově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Před deseti lety nastoupila do vznikající Soukromé
vysoké školy ekonomické Znojmo, kde se v roce 2014 stala rektorkou. O ekonomii, jejím významu v našem životě i o škole a studentech je náš rozhovor.
Otázka na úvod, jaký je
rozdíl mezi ekonomem
a účetním?
Účetní je člověk, který umí
v číslech zaznamenat
skutečnosti, které v dané firmě
nastávají. Umí vysvětlit vlivy
hospodářských operací na
finanční situaci ve firmě, na
její majetek, na tvorbu zisku
apod.
Ekonom je ten, který se umí na
základě informací vytvořených účetním, kvalifikovaně
rozhodnout.
Kromě sympatií k číslům,
jaké vlastnosti by každý
správný ekonom či účetní
neměl postrádat?
Každý účetní by měl být
i opatrný, být si vědom
hrozících rizik a ztrát, vše si
ověřovat a také objektivně
hodnotit majetek podniku.
Výstup z účetnictví musí být
spolehlivý, nejen „pro vnitřní
potřebu“ firmy, ale i pro
finanční úřady či banky. Také
musí mít dobré logické
uvažování, aby uměl pochopit
dopady jednotlivých hospodářských operací na firmu.
Přejděme do vaší školy.
Máte zpětnou vazbu od

studenti si nechtějí při
zkouškách udělat ostudu.

vašich absolventů, hledají
práci snadno nebo s obtížemi?
Naši absolventi se velmi
dobře uplatní jak v podnikatelských subjektech, tak na
finančních úřadech, na
městských a obecních
úřadech, v příspěvkových
o rg a n i z a c í c h a d a l š í c h
složkách veřejné správy.
Kromě toho více než polovina
studentů si pokračuje na
magisterském studiu na jiných
ekonomicky zaměřených
vysokých školách.

Vaše škola má kromě
Znojma také studijní
středisko v Praze. Je mezi
nimi nějaký rozdíl?
Bakalářské studium je v obou
městech na stejné úrovni. Na
velkých pražských vysokých
školách však chybí to, co nám
ve Znojmě lze závidět –
individuální přístup, takřka
rodinná atmosféra, kdy skoro
každého známe jménem, víme
o jeho silných i slabších
stránkách, známe jeho
bolístky, ale také radosti. To je
pro studenty jistě výhoda, na
druhé straně to zavazuje,

NA ZAHRADĚ
ZA ŠKOLOU
5. června 2015
od 19 hodin
Loucká 21
ZNOJMO

Chcete zavést magisterské
studium, myslíte, že se vám
to podaří?
Naše škola velmi usiluje
o akreditaci magisterského
studia pro účetnictví a finanční řízení podniku. V těchto
oborech na naší škole učí
špičkoví pedagogové, kteří
mají i významné praktické
zkušenosti a za sebou řadu
úspěšně publikovaných
odborných vědeckých článků,
monografií a vystoupení na
konferencích. Máme také
možnost srovnávat způsob
naší výuky nejen v českými
vysokými školami, ale i se
zahraničními univerzitami.
Například v roce 2014 byl
společně s Wirtschaftsuniversität Wien (mimochodem
největší ekonomická
univerzita ve střední Evropě)
a za účasti VŠE Praha pořádán
9. ročník mezinárodní
vědecké konference, kde byly
velice kladně hodnoceny
přístupy a metody SVŠE.
Věříme, že i akreditační
komise obdobně bude
hodnotit kvalitu naší vysoké
školy a akreditaci nám udělí.

U vás se nejen studuje, ale
i sportuje a je i kam zajít za
kulturou …
A právě v rámci oslav
10. výročí založení SVŠE se
budou střídat akce odborné
s těmi kulturními či sportovními. V průběhu kalendářního roku budeme pořádat
10 akcí, které mají nejen
studentům, ale i široké
veřejnosti připomenout, že ve
Znojmě existuje vysoká
škola, která má již více než
1 000 absolventů.
Z akcí připomenu alespoň ty
nejbližší: 28. dubna
Rektorský sportovní den,
11. května přednášku
s besedou Stanislava
Bernarda, nebo 29. května
Kulatý stůl „DANĚ“ na
studijním středisku Praha.
5. června bych všechny
čtenáře chtěla pozvat na
vyvrcholení oslav 10 let
SVŠE na Zahradu za školou
s koncertem skupiny
Mandrage. V neděli 7. června
proběhne v klubu Harvart
beseda o českém biatlonovém zázraku s Jiřím Hamzou
a jeho hosty.

V čem je dnešní studující
mládež odlišná od vaší
generace?
Obrovským plusem všech
studentů je zvídavost a záleží
jen na učitelích, zda a jak je
zaujmou. Informace jsou
vzácným pokladem, musí se
ale umět předat tak, aby jim
mladý člověk porozuměl, aby
ho obohatily o nové poznatky,
a aby současně nezapomněl,
kam si je uložil. Dnešní
studenti mají vynikající
možnosti zajet za pedagogy na
různé zahraniční univerzity
a od nich se učit. Naše škola
jim nabízí nejen evropské
univerzity, ale i Čínu, Indii
a další místa. Moje generace
při studiu oboru, který si
vybrala, musela přijmout
studium řady předmětů, které
nepovažovala za obohacující,
potřebné a související. Byly
však povinné. Protože se jako
vysokoškolský učitel vzdělávám celoživotně, již dávno tyto
nepotřebné předměty přemazaly vhodnější informace a tak na
studium vzpomínám jako na
jedno z nejkrásnějších období
svého života. Přeji to upřímně
i dnešním studentům.

SVŠE Znojmo, Loucká 21

11. kvìtna 2015 od 14:00
Marketing a reklama
očima jednoho z nejúspěšnějších
českých podnikatelů

STANISLAV
BERNARD
7. června 2015 od 19:30
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VSTUPNÉ 280 Kč v předprodeji, 350 Kč před koncertem
Předprodej v kanceláři školy na Václavském náměstí 6
tel.: 515 221 865, e-mail: nechvatalova@svse.cz,

Jiří Hamza a jeho hosté
o českém biatlonovém zázraku

