
PROČ JSTE SE 
ROZHODLA STUDOVAT 
NA SVŠE?

Když jsem se rozhodovala, 
na kterou vysokou školu jít 
studovat, porovnávala jsem 
zejména předměty nabíze-
né v jednotlivých semes-
trech na různých vysokých 
školách, a to s možným 
využitím znalostí ve svém 
zaměstnání. Chtěla jsem 
totiž, aby studium nebylo 
jenom o získání titulu, ale 
aby mi pomohlo také v mé 
profesní kariéře. Proto jsem 
se rozhodla pro studium na 
SVŠE Znojmo.

CO VÁM DALA SVŠE?

Škola mi umožnila profesní 
rozvoj, což bych chtěla 
dokumentovat na dvou 
příkladech. 

Jednak v průběhu studia 
jsem se zúčastnila výběro-
vého řízení, které jsem 
vyhrála. Při pohovoru jsem 
využila znalostí získané 
studiem zejména v předmě-
tech marketingu a manage-
mentu a navíc mi pomohlo 
i to, že ve firmě mají dobré 
reference na školu, resp. 
výborné zpětné vazby od 
firem, které zaměstnávají 
absolventy SVŠE.

V současné době pracuji na 
pozici manažerky ve spo-
lečnosti Kronospan Jihlava, 
která tvoří největší nadná-
rodní koncern v Evropě 
v oblasti dřevozpracujícího 
průmyslu. Díky znalostem 
získaným v průběhu studia 
jsem začala vidět obchod 
s nadhledem a v širších 
souvislostech a mohu tak 
úspěšně vykonávat funkci 
manažera.

CO BYSTE VZKÁZALA 
ZÁJEMCŮM O STUDIUM?

V mém týmu je několik 
mladých lidí, kteří by chtěli 
studovat obchod a marke-
ting. Všem doporučuji 
studium na SVŠE Znojmo, 
a to ze dvou důvodů. Jednak 
je to rodinný přístup, kde 
všichni (počínaje studijním 
oddělením přes vyučující až 
po vedení školy) k Vám 
přistupují, že oni jsou tam 
pro Vás a na spoustě věcí se 
dá domluvit a jednak již 
zmíněné propojení teorie 
s praxí.

A vzkaz pro studenty je 
následující.  Nepodceňujte 
studium, přistupujte k němu 
zodpovědně. Je to jenom na 
Vás, jakou výzvu si chytne-
te. Ale pokud chcete v praxi 
uspět, další sebevzdělávání 
vás neminou.  Při studiu na 
SVŠE máte možnost v praxi 
čerpat znalosti získané ze 
školy, ušetří Vám to potom 
v zaměstnání spoustu práce 
a času.
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SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO
V souvislosti s oslavami 10 let od založení školy jsme v minulých číslech přinesli rozhovor s vedením SVŠE, resp. s některými vyučujícími. Dnes dáváme 

prostor studentce školy, která uvádí svoje postřehy o studiu na SVŠE.

Kromě toho Vám přinášíme foto z vybraných akcí, které proběhly v prvním pololetí 2015 u příležitosti 10 let SVŠE.

USKUTEČNĚNÉ AKCE V RÁMCI 
OSLAV DESETI LET SVŠE
Beseda s Jiřím Hamzou a Gabrielovou Soukalovou
VŠ klub Harvart přivítal začátkem června výraznou znojemskou osobnost – prezidenta 
českého biatlonového svazu Jiřího Hamzu. Jako hosta s sebou přivedl sympatickou českou 
reprezentantku, mistryni světa a olympijskou medailistku Gabrielu Soukalovou.

Vyprodaný sál klubu v nádherné atmosféře vřele přijal oba úspěšné hosty.

Koncert skupiny Mandrage na zahradě za školou
5. června 2015 se „na zahradě za školou“ uskutečnil koncert skupiny Mandrage, která 
vyprodává letní domácí festivaly. Bylo to velkolepé zakončení první poloviny oslav 10. výročí 
SVŠE, kdy si více než 500 přítomných mohlo poslechnout a zazpívat největší hity této kapely.

POJĎTE STUDOVAT NA SVŠE
Andrea Hrůzová:


