
Proč by měl jít zájemce o vyso-
koškolské studium studovat 
zrovna do Znojma?

Nejprve by si každý měl říct, co 
od studia očekává a jaké jsou jeho 
nároky. Tedy zda chce studovat na 
škole v anonymním prostředí, kde 
jsou tisíce studentů, nebo na 
menší škole s výhodami, které 
k tomu patří. A od toho se potom 
odvíjí, jestli znojemská vysoká 
škola je místo, kde chce prožít 
vysokoškolská studia.

Zkuste tedy porovnat studium 
na menší vysoké škole se studi-
em na velké škole.

Hlavní rozdíly jsou především 
v atmosféře a vztazích na škole. 
Především nejste jenom „číslo“, 
ale konkrétní student, kterému se 
škola snaží vyjít vstříc. Jak říkal 
jeden z našich studentů, úplně ho 
dostalo, když ho při první návštěvě 
školy na studijním oddělení 
oslovily křestním jménem: „Tak 
Vás tady, Tomáši, vítáme“.

Dále přednášky v posluchárnách 
nejsou pro stovky studentů, ale 
například pro 50 lidí. V tomto 
prostředí můžete se studenty 
diskutovat, vzniká prostředí, kde 
se nebojí student klást otázky, 
případně i vyučujícímu oponovat. 
Vyučující zná studenty zpravidla 
osobně, takže jim v případě 
potřeby může nabídnout indivi-
duální pomoc.

Je všeobecně známo, že počty 
přihlášených studentů na 
vysoké školy klesají. Jak jste na 
tom vy?

Jsme jednou z mála vysokých 
škol, která se může pochlubit 
větším zájmem o studium než 
v loňském roce. Ve Znojmě je to 
asi o 10 % více, u pražské poboč-
ky je nárůst ještě znatelnější. 
Rozvoj naší školy v Praze vede 
k tomu, že oproti loňskému 
prvnímu ročníku budeme mít 
dvojnásobný počet studentů!

Vím, že jste byl se studenty 
SVŠE na mezinárodní soutěži 
v Bánské Bystrici. Jaká byla 
konkurence a jak jste dopadli?

Tento ročník probíhal pod vel-
kým tlakem, protože se nám vždy 
v minulosti dařilo obsadit stupně 
vítězů a chtěli jsme opět uspět. 
V mezinárodní konkurenci více 
než 80 studentů se podařilo 
Veronice Kopřivové získat první 
místo. Důvodem je především 
vysoká kvalita její práce a také 
úroveň prezentačních dovednos-
tí, na které se zaměřujeme v prů-
běhu studia, a jejichž zdokonalo-
vání vrcholí oblíbeným předmě-
tem Profesní komunikace ve 
třetím ročníku.

Letos jsme viděli vaše studenty 
také při studentských oslavách 
Majálesu. Jak byste hodnotil 
tuto akci?

Májové oslavy pro naše studenty 
představovaly velkou výzvu 
a organizaci průvodu i programu, 
který se odehrával na Horním 
náměstí, jsme pojali formou 
projektu se studenty. Studenti 
tedy sami rozhodovali o podobě 
stánku, zajišťovali program 
a v neposlední řadě i jednotné 
oblečení. Odvážná růžová trička, 
která studenti nakonec prosadili, 
jsou možná jedním z důvodů, 
proč se nám podařilo obsadit 
druhou příčku. Více než vítězství 
si cením toho, že si studenti na 
vlastní kůži mohli vyzkoušet 
přípravu podobné akce a přede-
vším přátelské atmosféry mezi 
vyučujícími a studenty na našem 
stánku i na afterpárty v našem 
klubu.

Na závěr zkuste říci, co z dosa-
vadních akcí konaných u příle-
žitosti oslav 10 let SVŠE se Vám 
nejvíce líbilo a na co se těšíte.

Minulý týden pořádala naše škola 
besedu s úspěšným podnikatelem 
Stanislavem Bernardem, která 
měla velký ohlas nejen mezi 
studenty marketingu (podrobněji 
o besedě na straně 1). A z připra-
vovaných akcí je toho víc. Samo-
zřejmě koncert skupiny Man-
drage, která je hvězdou velkých 
festivalů. Koncert je součástí 
tradičního setkání se studenty na 
zahradě za školou. A hodně se 
těším na oslavu nových bakalářů 
ze Znojma.

Ing. Martin Přibyl, Ph.D. působí na škole od samého počátku, nejprve jako odborný asistent a nyní jako vedoucí katedry 
marketingu a managementu.  Učil také na Mendelově univerzitě, tak může porovnávat se studiem na SVŠE Znojmo.

SVŠE BODUJE TAKÉ V PRAZE

7. června 2015 od 19:30

o českém biatlonovém zázraku 

a jeho hostem Gabrielou Soukalovou 
s Jiřím Hamzou
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Ing. Martin Přibyl (první zprava) s úspěšnými studenty z mezinárodní soutěže v BB


