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1 Úvod 

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo v roce 2015 vstoupila do svého jubilejního 

10. akademického roku. SVŠE splnila v roce 2015 nejen základní cíl Dlouhodobého 

záměru, tj. rozvíjení pozice vysokoškolského centra s regionální působností, ale dařilo se jí 

v průběhu celého roku posilovat pozici mezi ostatními vysokými školami v České 

republice, zejména v Brně a Praze. Nadále pokračovala spolupráce se zahraničními 

univerzitami, s nimiž má SVŠE uzavřeny smlouvy. Úzká spolupráce s Wirtschaftspädagogik 

Wirtschaftsuniversität Wien vyvrcholila v listopadu 2015 již 10. mezinárodní vědeckou 

konferencí Nové trendy – New Trends 2015, na níž se spolupodílela právě i rakouská 

univerzita. K naplnění cíle v přípravě kvalitních absolventů se ve své činnosti SVŠE opírala 

o tradiční spolupráci s Městem Znojmem i podniky. Spolupráci s uvedenými subjekty se 

škola snaží kvalifikovaně rozvíjet zapojením do řešení aktuálních otázek regionu. SVŠE 

tradičně využívala svých partnerských kontaktů s BDO CA s.r.o., uzavřela novou smlouvu 

o spolupráci s obchodní korporací J.K.R. spol. s r. o. Příbram, která se zabývá vývojem 

a implementací ERP systémů. Zásadním cílem v závěru roku 2015 bylo vylepšit zejména 

personální strukturu pedagogických pracovníků od LS 2016 tak, aby byla v souladu 

s požadavky Akreditační komise, neboť ta vznesla námitky proti stávajícímu stavu 

v bakalářském stupni studia. Vedení školy se situací velmi podrobně a seriózně zabývalo, 

analyzovalo zajištění jednotlivých předmětů vyučujícími, konzultovalo situaci ve vedení 

MŠMT. Finálním řešením ze strany SVŠE bylo přijetí šesti nových kolegů, z nichž dva již na 

SVŠE úspěšně působili. Všichni jsou s akademickou hodností Ph.D. a jejich publikační 

činnost byla pro udělení tohoto titulu dostačující. 

V oblasti pedagogické se v roce 2015 realizovalo studium ve třech oborech prezenční 

formy studia a čtyřech oborech kombinované formy studia, z nichž tři obory jsou 

reakreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy do 7. října 2017.  Obor 

Mzdové účetnictví, daně a personalistika v kombinované formě je ponechán pouze 

k dostudování stávajících studentů do 31. října 2017. V roce 2015 se výuka kombinované 

formy studia uskutečňovala převážně pomocí distančních studijních opor, které byly 

vytvořeny v průběhu roku 2013, v roce 2014 a 2015 se prováděly některé dílčí úpravy 

v souvislosti s rekodifikací občanského a obchodního práva.  Jsou zpracovány dvě formy 

vlastních studijních materiálů:  

a) Distanční studijní text v podobě komplexního učebního textu 

b) Pracovní sešit k základnímu učebnicovému textu 
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Dominantní souvislostí je snaha o prohloubení průběžnosti studia, což je podpořeno  

i postupným využíváním systému „Odevzdej“ tak, aby každý student v každém semestru 

musel zpracovat alespoň jednu písemnou práci. 

V dubnu byl úspěšně ukončen čtvrtý cyklus přednášek v rámci Univerzity třetího věku  

a v říjnu 2015 byl zahájen nový, v pořadí pátý cyklus přednášek. Znovu byl navštěvován 

téměř více než padesáti účastníky. Nabídnutou příležitost získat osvědčení  

o absolvování využilo cca 25 % účastníků, kteří podstoupili závěrečné testy. Přístup  

i zájem účastníků U3V potvrdily, že se jedná o akci, která se setkala s velmi příznivou 

odezvou u znojemské veřejnosti. Při závěrečném zhodnocení si účastníci vyžádali aktivně 

některá témata i vyučující. 

V oblasti vědeckovýzkumné činnosti byla v roce 2015 nadále věnována značná pozornost 

zvyšování a zkvalitňování publikačních aktivit v odborných ekonomických periodikách, 

čímž se postupně naplňuje jeden z hlavních cílů činnosti. Rozsah publikační činnosti byl 

však s předchozím rokem menší. Dále pokračovala spolupráce s městem, a to zejména 

zpracováváním projektů, které byly městem zadány. Osvědčila se praxe vytýčení 

základních výzkumných a vědeckých projektů v rámci Výzkumného a poradenského 

centra SVŠE, které jsou pracovníky školy realizovány. Úspěšně rovněž pokračovala činnost 

Účetního centra, nabízejícího účetní služby především firmám vlastněných městem. Práci 

zabezpečují studenti školy pod odborným vedením a dohledem auditorské firmy BDO CA 

s.r.o. Zájem studentů o tuto aktivitu je větší, než lze reálně uspokojit. V souladu s plánem 

se uskutečnily za velkého zájmu jak Mzdová konference, tak Účetní a daňová konference. 

Proběhl i desátý ročník mezinárodní vědecké konference „Nové trendy – New Trends 

2015“. Sborník z této konference s více než 35 vědeckými články od českých i zahraničních 

autorů je předán do databáze Scopus a Web of Science. 

V oblasti internacionalizace SVŠE se nadále upevňovala velmi pozitivně se rozvíjející 

spolupráci s univerzitami v sousedních zemích. SVŠE vyslala studenty na studijní pobyty 

a zahraniční praxe, zrealizovala výměnné studentské exkurze, zorganizovala workshopy se 

zahraničními přednášejícími, zrealizovala mobility vyučujících do partnerských institucí.  

Dále se SVŠE opět podílela na regionálně a mezinárodně významném projektu – „Dny 

partnerských měst“. SVŠE podepsala nové bilaterální smlouvy s partnerskými univerzitami 

v rámci programu Erasmus+, a to s  vedením  Univerzity TISBI v Kazani, a dvěma 

kyperskými univerzitami: Cyprus institut of Marketing v Nikosii a P. A. College v  Larnace.  
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2 Základní údaje o vysoké škole 

2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen „SVŠ“): 

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. 

Používaná zkratka názvu SVŠ: 

SVŠE 

Adresa SVŠ: 

Loucká 656 /21, Znojmo 669 02 

Adresa studijního střediska Praha: 

Hybernská 1009/24, 110 Praha 1 – Nové Město 

 

Telefon studijní středisko Znojmo: 515 224 891 

Telefon studijní středisko Praha:   222 125256 

Fax:     515 221 764 

E-mail:     info@svse.cz 

www:     www.svse.cz
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Organizační schéma SVŠE Znojmo 

 

 

Vedoucí kateder: 

Katedra marketingu a managementu Ing. Martin Přibyl, Ph.D. 

Katedra financí a účetnictví  doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D. 

Katedra ekonomie a veřejné správy doc. Ing. Dušan Dobrovodský, CSc. 

Katedra cizích jazyků  Mgr. Marie Reháková 

Katedra matematiky, statistiky a informatiky Mgr. Milan Křápek, Ph.D. 

2.2 Složení akademické rady 

Interní členové  

- doc. Ing. Hana Březinová, CSc. – SVŠE, rektorka 

- prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. - SVŠE 

- doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D. – SVŠE, vedoucí katedry financí a účetnictví 

- Ing. Věra Plhoňová, Ph.D. – SVŠE, prorektorka pro vnější vztahy 

- Ing. Martin Přibyl, Ph.D. – SVŠE, vedoucí katedry marketingu a managementu 

- Ing. Pavel Štohl – prorektor pro studijní činnost a rozvoj školy 
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 Externí členové 

- Ing. Vlastimil Gabrhel – starosta města Znojma 

- Ing. Miroslav Hořický – jednatel mezinárodní auditorské společnosti BDO CA s.r.o. 

- Ing. Tomáš Kopic – generální ředitel AMMANN, Czech Republic a.s.    

- Petr Král – výkonný ředitel Wolters Kluwer, a.s.  

- Ing. Vladimír Králíček – generální ředitel J.K.R., spol. s r. o. 

- Ing. Pavel Mikula – předseda představenstva MP-Soft, a.s., organizační garant a ředitel 
veletrhu GAUDEAMUS 

- prof. Ing. Ľudmila Nagyová, Ph.D. – vedoucí katedry marketingu, Slovenská 
poľnohospodarská univerzita v Nitre 

- PhDr. Júlia Nielsen - BHAK & BHAS Wien, Rakousko 

- Ing. Pavel Vajčner – generální ředitel společnosti Znovín Znojmo, a.s. 

- doc. Ing. Anna Vaňová, Ph.D. – Ekonomická fakulta Univerzity Mateje Bela, Banská 
Bystrica 

- doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. – Katedra finančního účetnictví a auditu, Vysoká škola 
ekonomická v Praze 

- prof. Ing. Iva Živělová, CSc. – proděkanka Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních 
studií Mendelovy univerzity v Brně 

 

2.3 Zastoupení SVŠE  v reprezentaci českých vysokých škol 

SVŠE nemá zastoupení v reprezentaci vysokých škol.  

 

2.4 Poslání, vize a strategické cíle SVŠE 

Při vymezení svého poslání vychází SVŠE především z priorit vymezených v Dlouhodobém 
záměru MŠMT, které odráží základní orientaci rozvoje a zkvalitňování činnosti SVŠE. Škola 
ve všech oblastech činnosti usiluje o naplňování všech tří priorit, tzn.: 

1) kvality a relevance 
2) otevřenosti 
3) efektivity a financování 

Základním cílem školy je s důrazem na uvedené priority rozvíjet pozici vysokoškolského 
centra regionální působnosti, využívajícího ve své činnosti spolupráce s městem Znojmo 
i podnikatelskými subjekty při přípravě kvalitních absolventů. Ve spolupráci s uvedenými 
subjekty se kvalifikovaně podílet na  řešení aktuálních otázek regionu. SVŠE Znojmo má 
však studenty z celé republiky a zejména obor účetnictví a finanční řízení podniku je 
studován také ve studijním středisku Praha. K úspěšnému plnění centra kvalitního 
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vzdělávání, kterým SVŠE bezesporu je, je využíváno kontaktů rovněž s vysokými školami 
v Brně a Praze, a významně také přeshraniční spolupráce. SVŠE rozhodla v roce 2014 
o výrazném rozšíření výuky ve středisku Praha, kde má škola zabezpečenu kvalitní 
strukturu vyučujících pro všechny akreditované obory bakalářského studia, a to jak 
pražskými, tak znojemskými vyučujícími. Nástup 58 posluchačů ve studijním středisku 
Praha do akademického roku 2015/2016 potvrdil, že škola jde správným směrem. 

 

2.5 Vysoká škola uvede, k jakým změnám došlo v roce 2015 v oblasti vnitřních 
předpisů 

V roce 2014 byla provedena celková revize a aktualizace vnitřních předpisů. Důvodem 
byla rekodifikace práva v České republice, a také snaha o těsnější vzájemnou harmonizaci 
těchto předpisů mezi sebou. Vnitřní předpisy byly rozděleny do několika skupin podle 
svého významu a zaměření. Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy byly zaslány 
povinné vnitřní předpisy k registraci. Bohužel SVŠE neobdržela v průběhu roku 2014 ani 
v roce 2015 registrované předpisy od MŠMT zpět. 

Na webu školy jsou k dispozici  

- Statut SVŠE Znojmo, příloha č. 1 ke Statutu (organizační struktura SVŠE Znojmo) 

- Studijní a zkušební řád 

- Stipendijní řád 

- Disciplinární řád 

- Jednací řád Akademické rady SVŠE 

- Harmonogram akademického roku 

- Harmonogram splnění studijních povinností pro přístup k SZZ 

Vyhlášky a opatření rektorky a prorektorů jsou přístupné zaměstnancům školy 
a studentům pod heslem. 
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3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 

3.1 Akreditované studijní programy 

V roce 2015 realizovala vysoká škola studium v akreditovaném bakalářském studijním 
programu Ekonomika a management v oborech: 

- Účetnictví a finanční řízení podniku 
- Marketing a management 
- Mzdové účetnictví, daně a personalistika 
- Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb 

Vysoká škola realizuje tři akreditované studijní obory v prezenční i kombinované formě. 
Studijní obor Mzdové účetnictví, daně a personalistika je realizován pouze v kombinované 
formě, je na dostudování do roku 2017 (nebylo žádáno o akreditaci). 

Ve studijním středisku Praha se realizují studijní obory Účetnictví a finanční řízení 
podniku, Marketing a management a Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb 
v kombinované formě. 

 

Tab. 3.1: Akreditované studijní programy (počty) 

SVŠE Znojmo   
Bakalářské 
studium 

Magisterské 
studium 

Navazující 
magisterské 
studium 

Doktorské 
studium 

CELKEM 

    P K/D P K/D P K/D     

Fakulta 1 (název)*                   

Skupiny 
akreditovaných 
studijních 
programů 

KKOV     

přírodní vědy 
a nauky 

11-18                 

technické vědy 
a nauky 

21-39                 

zeměděl. - les. 
a veter. vědy 
a nauky 

41,43                 

zdravot., lékař. 
a farm. vědy 
a nauky 

51-53                 

společenské vědy, 
nauky a služby 

61,67,7
1-73 

                

ekonomie 62,65 1 1           2 

právo, právní 
a veřejnosprávní 
činnost 

68                 
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pedagogika, 
učitelství a sociál. 
péče 

74,75                 

obory z oblasti 
psychologie 

77                 

vědy a nauky 
o kultuře a umění 

81,82                 

CELKEM    1  1            2 

3.2 Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce 

SVŠE v roce 2015 neuskutečňovala žádný studijní program v cizím jazyce ani studijní 
programy tzv. joint/double/multiple degrese. SVŠE využívá spolupráce s vysokými školami 
v Brně a Praze. Probíhá vědecká spolupráce s vědeckovýzkumným pracovištěm CESES FSV 
UK. Spolupráce je orientována  na dlouhodobou kooperaci a spolupráci na řešení 
vědeckých projektů. Současným výsledkem této spolupráce jsou např. výstupy v podobě 
vědeckých článků a příspěvků ve sbornících na konferenci. Dlouhodobě SVŠE spolupracuje 
s Institutem Wirtschaftspädagogik Wirtschaftsuniversität Wien (odborné konzultace 
o didaktice ekonomických předmětů, spolupořádání 10. mezinárodní vědecké konference 
Nové trendy – New Trends 2015 SVŠE a WU Wien). V roce 2015 probíhala výuka 
zahraničních pedagogů spolupracujících univerzit na SVŠE převážně v angličtině, ale 
i němčině.  

3.3 Akreditované studijní obory nebo jejich části, které vysoká škola uskutečňuje mimo 
obec, ve které má sídlo 

 

Tab. 3.6: Akreditované studijní programy nebo jejich části, které vysoká škola 
uskutečňuje mimo obec, ve které má sídlo (mimo odbornou praxi) 

SVŠE Znojmo   

Název studijního programu 1 Ekonomika a management 

Skupina KKOV 6208R 

Název a sídlo pobočky*  vysoké školy, 
kde probíhá výuka akreditovaných 
studijních programů nebo jejich částí  

SVŠE Znojmo, Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1 
- Nové Město 

Forma (prezenční, kombinovaný, 
distanční) 

kombinovaná 

Délka studia (semestry) 6 

Typ programu (bakalářský, navazující 
magisterský, magisterský, doktorský) 

Bakalářský 

Probíhají na pobočce státní závěrečné 
zkoušky? ANO/NE 

ANO 

Probíhají na pobočce obhajoby 
závěrečných kvalifikačních prací? 
ANO/NE 

ANO 

Počet kmenových zaměstnanců na 
pobočce 

7 
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3.4 Charakteristika kreditního systému studia 

V kreditním systému nedošlo ve sledovaném období ke změnám. Systém je kompatibilní 
s ECTS. Student musí získat pro udělení bakalářského titulu 180 kreditů. Je uplatňována 
šestistupňová klasifikační stupnice (hodnocení A až F). K postupu do vyššího semestru 
musí student získat min. 15 kreditů a případné kredity za opakovaně zapsané studijní 
povinnosti.  
V oblasti Diploma Supplement byly nadále uplatňovány principy platné v předchozích 
obdobích. Absolventi bakalářského stupně získávají Diplom, jehož součástí je i Dodatek 
k diplomu. Dodatek k diplomu je vyhotoven ve dvojjazyčné mutaci. 
 

3.5 Charakteristika dalších vzdělávacích aktivit  

SVŠE v roce 2015 realizovala vzdělávací aktivity rovněž nad rámec uskutečňovaných 
akreditovaných studijních programů. Přehledové tabulky o programech celoživotního 
vzdělávání jsou uvedeny v kapitole 10, a to jak podle jednotlivých kurzů, tak také 
s ohledem na počet jednotlivých účastníků. Jsou zde uvedeny programy celoživotního 
vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, ale také programy mimo tento 
rámec. Ve sledovaném období byl otevřen již pátý ročník přednášek Univerzity třetího 
věku.  

SVŠE pořádala rovněž další akce nad rámec vzdělávací činnosti vysoké školy – konference, 
semináře, workshopy, přednášky.  

 

Workshopy na témata:   

 Workshop na téma „Nekonvenční nástroje centrálních bank v průběhu krize 
a měnová politika“ (Ing. Miroslav Singer, Ph.D., guvernér ČNB) 

 workshop Dobrovolnického centra ADRA na téma“ Dobrovolnictví, aneb přínos 
pro náš osobní rozvoj“ (mgr. Adéla Bartesová) 

 workshopy Finanční gramotnost na témata „Majetek“, „Účetní metody pro 
organizační složky státu“, „Rozpočtová skladba“, „Státní pokladna“, „Vnitřní 
kontrolní systém“ (Ing. Hana Březinová, CSc., Ing. Michal Plaček, Ph.D.) 

 workshop na téma „Strategický plán rozvoje vysokého školství“ (Ing. Michal 
Plaček, Ph.D.) 

 workshop na téma „Sytém bezpečnej dopravy v česko-slovenskom pohraničí“ 

 workshop na téma „Commercial communication  in post-communism country:  
The case study of Kofola a. s.  and other case studies“ v rámci  „ International 
Marketing: A Visegrád Perspective 2014/2015“ (Ing. Martin Přibyl, Ph.D.) 

 workshop na téma „The contemporary crossroads of democracy: Freedom of 
media in Central Europe“ (Dr. Markéta Sanalla) 

 

Semináře:  

 Novelizace účetních předpisů pro podnikatele (doc. Ing. Hana Březinová, CSc.) 

 Novelizace daňových předpisů (Ing. Petr Kout, CSc. 
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Přednášky odborníků z praxe:   

 Ing. Marta Ženíšková (vedoucí odd. nemocenského pojištění na MPSV), 
Nemocenské pojištění a pojistné v roce 2015 

 Ing. Marie Hajšmanová (soudní znalec v oblasti mezd), Roční zúčtování záloh, 
změny ve stanovení daňové povinnosti zaměstnanců pro rok 2015 

 Ing. Václav Benda (specialista na oblast DPH), Uplatňování DPH v roce 2015 
a změny pro rok 2016 

 Ing. Ivana Pilařová (auditorka, zkušební komisař KDP), Daň z příjmu právnických 
osob 2015 

 Ing. Zuzana Rylová (daňová poradkyně), Daň z příjmu fyzických osob 2015 

 JUDr. Ing. Petr Slunský, Ph.D., Ph.D. (soudce Okresního soudu Znojmo), Zákoník 
práce 
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4 Studenti 

4.1 Studenti v akreditovaných studijních programech 

Níže uvedená tabulka představuje statistiku aktivních studentů k 31. 12. 2015 
a koresponduje s výstupem matriky SIMS.  

Tab. 4.1: Studenti v akreditovaných studijních programech (počty)  

SVŠE Znojmo   
Bakalářské 

studium 
Magisterské 

studium 

Navazující 
magisterské 

studium 
Doktorské 
studium CELKEM 

    P K/D P K/D P K/D     

                   

Skupiny 
akreditovaných 
studijních programů KKOV     

přírodní vědy a nauky 11-18                 

technické vědy 
a nauky 21-39                 

zeměděl.-les. a veter. 
vědy a nauky 41,43                 

zdravot., lékař. a farm. 
vědy a nauky 51-53                 

společenské vědy, 
nauky a služby 

61,67,7
1-73                 

Ekonomie 62,65 162 306           468 

právo, právní 
a veřejnosprávní 
činnost 68                 

pedagogika, učitelství 
a sociál. Péče 74,75                 

obory z oblasti 
psychologie 77                 

vědy a nauky 
o kultuře a umění 81,82                 

CELKEM   162 306           468 

 

Počet studentů samoplátců je shodný s počtem studentů uvedeným v Tab. 4.1 Studenti 
v akreditovaných studijních programech. 
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4.2 Studenti ve věku nad 30 let 

Z níže uvedené tabulky je patrný vysoký počet studentů nad 30 let, který je způsoben 
skutečností, že se jedná většinou o studenty kombinované formy studia. Tito studenti jsou 
ke studiu motivováni především doplněním, resp. zvyšováním vzdělání souběžně 
s výkonem zaměstnání.  

 

Tab. 4.3: Studenti ve věku nad 30 let  

SVŠE Znojmo   
Bakalářské 

studium 
Magisterské 

studium 

Navazující 
magisterské 

studium 
Doktorské 
studium CELKEM 

    P K/D P K/D P K/D     

                    

Skupiny 
akreditovaných 
studijních programů KKOV     

přírodní vědy 
a nauky 11-18                 

technické vědy 
a nauky 21-39                 

zeměděl.-les. 
a veter. vědy a nauky 41,43                 

zdravot., lékař. 
a farm. vědy a nauky 51-53                 

společenské vědy, 
nauky a služby 

61,67,71-
73                 

Ekonomie 62,65 0 184           184 

právo, právní 
a veřejnosprávní 
činnost 68                 

pedagogika, 
učitelství a sociál. 
Péče 74,75                 

obory z oblasti 
psychologie 77                 

vědy a nauky 
o kultuře a umění 81,82                 

CELKEM   0 184           184 

 

4.3 Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech 

Převažujícími příčinami studijní neúspěšnosti studentů je zejména nesoulad mezi 
náročností výuky a schopnostmi studentů, příp. jejich studijním úsilím. U studentů 
kombinované formy často vznikají studijní obtíže při současném skloubení studijních, 
pracovních a rodinných povinností.  
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Studijní a zkušební řád SVŠE umožňuje řádně zapsaným studentům v prezenční formě 
konat zkoušky a zápočty v opravném zkouškovém období do 30. září (za letní semestr) 
a do 15. března (za zimní semestr). U kombinované formy jsou tyto termíny stanoveny do 
15. listopadu (za letní semestr) a do 15. dubna (za zimní semestr).  

Počty neúspěšných studentů vycházejí z údajů SIMS a představují počty studentů, kteří 
ukončili studium v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 111/1998 Sb. v platném znění – zanecháním studia, podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 111/1998 Sb. v platném znění – nesplněním požadavků vyplývajících ze studijního 
programu podle studijního a zkušebního řádu v bakalářském stupni studia. 

 

Tab. 4.4: Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech (počty) 

SVŠE Znojmo    
Bakalářské 

studium 
Magisterské 

studium 

Navazující 
magisterské 

studium 
Doktorské 
studium CELKEM 

    P K/D P K/D P K/D     

Skupiny 
akreditovaných 
studijních programů KKOV     

přírodní vědy 
a nauky 11-18                 

technické vědy 
a nauky 21-39                 

zeměděl.- les. 
a veter. vědy a nauky 41,43                 

zdravot., lékař. 
a farm. vědy a nauky 51-53                 

společenské vědy, 
nauky a služby 

61,67,71-
73                 

Ekonomie 62,65 14 40           54 

právo, právní 
a veřejnosprávní 
činnost 68                 

pedagogika, 
učitelství a sociál. 
Péče 74,75                 

obory z oblasti 
psychologie 77                 

vědy a nauky 
o kultuře a umění 81,82                 

CELKEM   14 40           54 

 



 18 

4.4 Opatření vedoucí ke snižování studijní neúspěšnosti           

Vzhledem ke skutečnosti, že veškerá výuka je zabezpečena kvalitními učebními texty, 
zaměřuje škola pozornost na využívání metod vyžadujících průběžnou formu studia 
v semestru, a to jak u prezenční, tak u kombinované formy studia. 

V jednotlivých předmětech se podle obsahových možností vyučující snaží do závěrečného 
hodnocení promítnout i studijní výsledky dosažené v průběžných kontrolách studia 
během semestru.  

Dále je také věnována pozornost zpracování podpůrných učebních pomůcek umožňujících 
studentům aktivně si ověřovat zvládnutí probrané látky.  

Ke zvýšení samostatnosti a lepší dostupnosti studijních materiálů potřebných ke studiu je 
využíván e-learning v rámci informačního systému Moggis. V roce 2012 začal být na SVŠE 
využíván systém „Odevzdej“ umožňující průběžnost, samostatnost a kontrolovatelnost 
práce studenta při plnění studijních povinností v průběhu semestru. Je rovněž využit 
k potírání plagiátorství. 

Pro zjištění zpětné vazby od studentů k jednotlivým předmětům je v každém semestru 
využívána předmětová anketa. Závěry z této ankety jsou projednávány na úrovni 
vedoucích příslušných kateder a následně také na úrovni vedení školy (březen 2015).  

SVŠE zavedla pro zájemce ze studentů připravujících se na SZZ konzultace a aktualizační 
semináře, aby byla nápomocna při jejich samotném studiu, ale také při osvojení si 
posledních aktuálních informací v daném oboru. 
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5 Absolventi 

5.1 Absolventi akreditovaných studijních programů 

Ve sledovaném období měla SVŠE Znojmo již 1 121 absolventů, z toho 105 studentů 
úspěšně ukončilo studium v roce 2015. Téměř 1/2 pokračuje v navazujícím magisterském 
studiu. Ostatní absolventi až na výjimky pracují na místech přímo souvisejících s oborem 
studia.  

Počty absolventů vycházejí z údajů SIMS a představují počty studentů, kteří ukončili 
studium absolvováním studia v daném studijním programu v období od 1. 1. 2015 do  
31. 12. 2015 v bakalářském stupni studia. 

Tab. 5.1: Absolventi akreditovaných studijních programů (počty) 

SVŠE Znojmo   
Bakalářské 

studium 
Magisterské 

studium 

Navazující 
magisterské 

studium 
Doktorské 
studium CELKEM 

    P K/D P K/D P K/D     

Skupiny 
akreditovaných 
studijních 
programů KKOV     

přírodní vědy 
a nauky 11-18                 

technické vědy 
a nauky 21-39                 

zeměděl.- les. 
a veter. vědy 
a nauky 41,43                 

zdravot., lékař. 
a farm. vědy 
a nauky 51-53                 

společenské vědy, 
nauky a služby 

61,67,71-
73                 

Ekonomie 62,65 43 62           105 

právo, právní 
a veřejnosprávní 
činnost 68                 

pedagogika, 
učitelství a sociál. 
Péče 74,75                 

obory z oblasti 
psychologie 77                 

vědy a nauky 
o kultuře a umění 81,82                 

CELKEM   43 62           105 
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5.2 Spolupráce s absolventy        

V roce 2015 byla i nadále rozvíjena spolupráce s absolventy SVŠE, a to zejména 
prostřednictvím Klubu absolventů. Všem absolventům je několikrát ročně elektronicky 
rozesílán Zpravodaj SVŠE, ve kterém jsou informováni o novinkách na škole 
a o připravovaných akcích. Členové klubu absolventů mají rovněž možnost se za 
zvýhodněných cenových podmínek účastnit odborných konferencí a seminářů, které jsou 
na SVŠE v průběhu roku pořádány. Zároveň jsou absolventi zváni na sportovní a kulturní 
akce, např. reprezentační ples SVŠE, besedy se zajímavými osobnostmi v klubu Harvart. 
Zejména je potom absolventům určeno každoroční setkání Den se SVŠE, a to ve Znojmě 
a v Praze, na kterém se mohou absolventi setkat s vedením školy, vyučujícími a bývalými 
spolužáky. V roce 2015 se Den se SVŠE uskutečnil 16. října.  

Absolventi mohou využívat i dalších výhod, mezi které patří především bezplatné využití 
služeb vysokoškolské knihovny, sportovních zařízení školy (tělocvična, tenisové kurty), 
jazykové kurzy s absolventskou slevou a také kurzy celoživotního vzdělávání. 

 

5.3 Spolupráce s budoucími zaměstnavateli 

Škola úzce spolupracuje s předními regionálními firmami, kde studenti mají možnost 
absolvovat pracovní stáže, a tím získat možnosti pro pozdější uplatnění v praxi. Dále SVŠE 
pro vybrané firmy provádí zpracování projektů a na danou problematiku vypisuje témata 
bakalářských prací. Škola je rovněž oslovována s nabídkami pracovních míst od místních 
i mezinárodních firem pro studenty i absolventy, které zveřejňuje na svých internetových 
stránkách.  

V roce 2015 byla uzavřena smlouva o spolupráci s firmou J.K.R. spol. s r.o., jejíž součástí 
jsou možné stáže studentů, zpracovávání bakalářských prací a nabídka volitelného 
předmětu zaměřeného na vedení účetnictví v systému BYZNYS. 
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6 Zájem o studium 

6.1 Zájem o studium na vysoké škole 

V akademickém roce 2015/2016 zaznamenala SVŠE na studijním středisku ve Znojmě 
mírný pokles zájmu uchazečů o studium oproti předchozímu akademickému roku. 
Na studijním středisku v Praze byl zaznamenán nárůst uchazečů o studium. Přihlášku do 
bakalářského studijního programu podalo celkem 318 uchazečů, z toho 216 ve Znojmě 
a 102 v Praze. 

Do 1. ročníku bakalářského studijního programu nastoupilo celkem 161 studentů,  
z toho 57 v prezenční formě a 104 v kombinované formě. 

Tab. 6.1: Zájem o studium na vysoké škole 

SVŠE Znojmo   Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium 

    
Počet 
přihlášek 

Počet 
přijatých 

Počet 
zapsaných 
ke studiu 

Počet 
přihlášek 

Počet 
přijatých 

Počet 
zapsaných 
ke studiu 

Počet 
přihlášek 

Počet 
přijatých 

Počet 
zapsaných 
ke studiu 

Fakulta 1 
(název)* 

                    

Skupiny 
akreditovaných 
studijních 
programů 

KKOV   

přírodní vědy 
a nauky 

11-18                   

technické vědy 
a nauky 

21-39                   

zeměděl.-les. 
a veter. vědy 
a nauky 

41,43                   

zdravot., lékař. 
a farm. vědy 
a nauky 

51-53                   

společenské 
vědy, nauky 
a služby 

61,67,  
71-73 

                  

Ekonomie 62,65 272 176 161             

právo, právní 
a veřejnosprávní 
činnost 

68                   

pedagogika, 
učitelství 
a sociál. Péče 

74,75                   

obory z oblasti 
psychologie 

77                   

vědy a nauky 
o kultuře 
a umění 

81,82                   

CELKEM   272 176 161             
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6.2 Přijímací zkoušky 

Přijímací řízení probíhalo na SVŠE Znojmo ve třech kolech. Informace o přijímacím řízení 
byly zveřejněny s dostatečným časovým předstihem již od října roku 2014, stejně jako 
lhůty pro podání přihlášek ke studiu, podmínky pro přijetí, termín a obsah přijímacích 
zkoušek, kritéria pro jejich vyhodnocení a nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu 
v akreditovaném studijním oboru. 
Podmínkou pro přijetí ke studiu na prezenční formu (u studentů, kteří nesplňují podmínky 
přijetí bez přijímacích zkoušek) je úspěšné vykonání přijímací zkoušky ze všeobecného 
přehledu a z vybraného cizího jazyka (angličtina nebo němčina). Zkouška probíhá 
elektronickou formou testu na počítači ohodnoceného 0 až 35 body. O přijetí rozhodne 
pořadí uchazečů. Toto pořadí je stanovené na základě součtu bodů dle výsledků  
z písemných testů (max. 70 bodů). 
Podmínkou pro skládání přijímacích zkoušek je dosažení úplného středního nebo 
středního odborného vzdělání. Maturitní vysvědčení je nutné předložit nejpozději  
u přijímacích zkoušek. 
Část přijímací zkoušky "test z všeobecného přehledu" může být nahrazena doloženým 
výsledkem Scio testu studijních předpokladů (Národní srovnávací zkouška) v případě 
dosažení alespoň 60 percentilů. 
 
Bez přijímacích zkoušek jsou přijímáni: 

 absolventi oborů obchodní akademie jsou přijímáni na základě úspěšně 
absolvované maturitní zkoušky 

 absolventi jiných typů středních škol, pokud dosáhli průměrného prospěchu 
do 2,25. Posuzována jsou výroční vysvědčení z 3. ročníku, pololetní vysvědčení ze 
4. ročníku a maturitní vysvědčení 

 studenti jiných vysokých škol a absolventi VOŠ (na základě diplomu), 

 studenti, kteří se zúčastnili celostátní soutěže MÁ DÁTI/DAL (je třeba doložit 
potvrzení o vykonání zkoušky). 

Na kombinovanou formu jsou přijímání zájemci o studium bez přijímacích zkoušek po 
doložení maturitního vysvědčení. 

Rozhodnutí o přijetí se vyhotovuje do 5 dnů od ukončení přijímacího řízení a musí být 
doručeno uchazeči do vlastních rukou. Uchazeč, který nebyl přijat, má právo požádat 
rektora SVŠE o přezkoumání rozhodnutí do 30 dnů od jeho doručení a s výsledkem 
přezkoumání musí být vyrozuměn do 15 dnů. 

Pokud uchazeč obdržel pravomocné rozhodnutí o přijetí, je navržen termín k podepsání 
smlouvy o poskytnutí vzdělání za úplatu. 

6.3 Spolupráce se středními školami 

Škola spolupracuje s obchodními akademiemi a středními odbornými školami zaměřenými 
na účetnictví a ekonomiku – pro studenty organizuje celostátní soutěže v účetnictví MÁ 
DÁTI/DAL, Daňový tým, Účetní tým, což má rovněž dopad do projevení zájmu o studium 
na SVŠE.  
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Středoškolští vyučující jsou zváni zdarma nebo za významně zvýhodněných podmínek na 
mezinárodní vědeckou konferenci Nové trendy – New Trends (sekce didaktika) a Účetní 
a daňovou konferenci. 

7 Akademičtí pracovníci   

7.1 Akademičtí pracovníci – přepočtené počty 
 

Tab. 7.1: Akademičtí a vědečtí pracovníci (přepočtené počty**) 

SVŠE 
Znojmo 

Akademičtí pracovníci 
Vědečtí 
pracovníci*** 

CELKEM 

  CELKEM Profesoři Docenti 
Odborní 
asistenti 

Asistenti Lektoři   

Fakulta 
1 
(název)* 

25,9 1,5 4,0 11,4 9 0 0 25,9 

Fakulta 
2 
(název)* 

        

CELKEM 25,9 1,5 4,0 11,4 9 0 0 25,9 

 

7.2 Věková struktura akademických pracovníků 
 

Tab. 7.2: Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků (počty fyzických osob) 

SVŠE 
Znojmo Akademičtí pracovníci 

Vědečtí 
pracovníci*** 

CELKEM 

  Profesoři Docenti 
Odborní 
asistenti Asistenti Lektoři   

  CELKEM ženy CELKEM Ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy   

do 29 
let 

      3 3     3 

30-39 
let 

  1  6 1 2 2     9 

40-49 
let 

  1  3 2 1 1     5 

50-59 
let 

    1  3 2     4 

60-69 
let 

2  3 1 2        7 

nad 70 
let 

1 1           1 

CELKEM 3 1 5 1 12 3 9 8     29 
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7.3 Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovního úvazku a nejvyšší 
dosažené kvalifikace 

 

Tab. 7.3: Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší 
dosažené kvalifikace 

(počty fyzických osob) 

SVŠE Znojmo Akademičtí pracovníci CELKEM 

Fakulta 1 (název)*           

Rozsahy úvazků prof. doc. 
DrSc.,CSc., Dr., 
Ph.D., Th.D. ostatní   

do 0,3 1    1 

do 0,5 1 2   3 

do 0,7 1  2  3 

do 1,0  3 10 9 22 

CELKEM 3 5 12 9 29 

 

7.4 Počty pracovníků s cizím státním občanstvím 
 

Tab. 7.4: Akademičtí pracovníci** s cizím státním občanstvím (počty fyzických osob) 

SVŠE Znojmo   

Fakulta 1 (název)* 2 

CELKEM 2 

 

7.5 Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků vysoké školy  

Ze stávajícího počtu pedagogických pracovníků jsou 3 studenty DSP na veřejnoprávních 
vysokých školách. V příštím roce by měla 1 studentka studium úspěšně dokončit. Pro 
pedagogické i administrativní pracovníky je nabízeno vnitropodnikové jazykové 
vzdělávání. Osm pedagogických i administrativních pracovníků se v roce 2015 účastnilo 
stáží v zahraničí. 

 

7.6 Kariérní řád a motivační nástroje   

Pro akademické pracovníky školy byl zpracován kariérní řád, kde jsou uvedeny motivační 
nástroje pro odměňování zaměstnanců, a to zejména v závislosti na publikační činnosti 
vyučujících. 
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8 Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců  

8.1 Stipendia studentům  

V roce 2015 SVŠE Znojmo poskytovala sociální a ubytovací stipendia studentům prezenční 
formy studia. Pro výplatu ubytovacích a sociálních stipendií byly využity prostředky 
poskytnuté ve formě dotace ze státního rozpočtu. Stipendia na ostatní účely byly 
vyplaceny z prostředků školy. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny počty studentů, kterým byla vyplacena stipendia 
a celkové vyplacené částky od MŠMT i SVŠE Znojmo. 

 

Tab. 8.1: Stipendia studentům podle účelu stipendia  
(počty studentů) 

SVŠE Znojmo    

Účel stipendia 
Počty 

studentů 

za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a) 10 

za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké 
nebo další tvůrčí výsledky dle § 91 odst. 2 písm. b) 0 

na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle 
zvláštního právního předpisu, § 91 odst. 2 písm. c) 0 

v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 
písm. d) 0 

v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3 7 

v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 
písm. e) 50 

z toho ubytovací stipendium 50 

na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a) 0 

na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b) 0 

studentům doktorských studijních programů dle § 91 
odst. 4 písm. c)  0 

jiná stipendia 0 

CELKEM 67 

 

Stipendia za vynikající studijní výsledky jsou vyplácena z rozpočtu SVŠE Znojmo a v roce 
2015 na toto stipendium mělo nárok 10 studentů. Pro získání prospěchového stipendia 
musí studenti splnit podmínky Stipendijního řádu SVŠE Znojmo a výše prospěchového 
stipendia se odvíjí od akademického roku, ve kterém student nastoupil ke studiu na SVŠE 
Znojmo. 

Do počtu studentů u ubytovacích stipendií jsou zahrnuti i ti studenti, kteří mají nárok na 
ubytovací stipendium od MŠMT ČR a také ti studenti, kteří mají ještě k tomu nárok na 
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ubytovací příspěvek od SVŠE Znojmo. Na ubytovací stipendium od MŠMT mělo nárok 50 
studentů, z prostředků SVŠE Znojmo bylo stipendium vyplaceno 37 studentům. 
Z prostředků SVŠE je stipendium studentům vypláceno pouze v případě, že jsou ubytováni 
na vysokoškolských kolejích. V případě, že na kolejích ubytováni nejsou, mají nárok pouze 
na příspěvek od státu.  

 

8.2 Stipendia studentům dle finančních částek 
 

Stipendia studentům podle účelu stipendia (finanční prostředky) 

SVŠE Znojmo   

Účel stipendia Finanční prostředky v tis. Kč 

Prospěchová stipendia 70,00 

Za vynikající výzkumné vývojové a inovační, 
umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající 
k prohloubení znalostí 0 

Na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost 
podle zvláštního právního předpisu 0 

Sociální stipendia 68,04 

Na podporu studia v zahraničí 0 

Mimořádná stipendia jiná 0 

Doktorandská stipendia 0 

Ubytovací stipendia 308,31 

CELKEM 446,35 
 

8.3 Poradenské služby poskytované na vysoké škole 

Škola se podílí na poradenství a marketingových průzkumech pro město Znojmo 
a obchodní korporaci EGSTON SYSTEM ELECTRONIC, spol. s r.o. 

 Poradenské služby poskytuje rovněž v oblasti účetnictví a daní. Studenti a absolventi 
školy mají možnost konzultovat účetní a daňové problémy s vyučujícími doc. Březinovou, 
Ing. Dandovou, Ing. Štohlem a Ing. Koutem. Na škole je od roku 2011 zřízeno Účetní 
centrum a to ve spolupráci s auditorskou společností BDO CA, s.r.o. a městem Znojmem. 
V rámci účetního centra studenti zpracovávají účetní data skutečných firem a účetní 
a daňové problémy mohou konzultovat s odborníky z auditorské praxe. 

                 

8.4 Přístup ke studentům se specifickými potřebami 

Pro vrcholové sportovce a tělesně handicapované studenty škola nabízí možnost studia 
dle individuálního studijního plánu. Vstřícný přístup je uplatňován ke všem studentům, 
kteří mají potřebu řešit své specifické záležitosti, a to prostřednictvím studijního oddělení, 
které žádost postoupí vedení školy. Studijní středisko Praha má bezbariérový přístup do 
učeben. 
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8.5 Podpora a práce s mimořádně nadanými studenty 
 
Pro jazykově nadané studenty škola v rámci volitelných předmětů nabízí kurzy anglického 
jazyka vedoucí k získání mezinárodně platných certifikátů (FCE – AJ). 

Mimořádně nadaní studenti mají jednak možnost získat prospěchová stipendia 
a přednostně se zúčastňovat zahraničních praxí, které škola organizuje, a také 
zahraničních studijních i pracovních pobytů v rámci programu ERASMUS+, který je 
financován z fondů Evropské unie. Nadaní studenti mohou v průběhu studia absolvovat 
praxi  
v renomovaných firmách, čímž mají snazší možnost získat zajímavé zaměstnání.  

SVŠE neustále podporuje studenty, kteří se aktivně podílejí na výzkumné činnosti 
a prezentují ji v mezinárodních soutěžích studentské vědecké a odborné činnosti. V roce 
2015 se studenka SVŠE umístila na 1. místě v mezinárodní konkurenci na Studentské 
vědecké aktivitě na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici. 

SVŠE si je vědoma významu nadaných studentů na škole, neboť umožňují kvalitní výuku 
a dále přispívají k vytváření pozitivního image školy. Proto stipendijní řád SVŠE umožňuje 
čerpání stipendií na základě dosažených studijních výsledků (u studijního průměru do 1,20 
je prospěchové stipendium 10 000 Kč, u studijního průměru od 1,21 do 1,50 je 
prospěchové stipendium 5 000 Kč za akademický rok). 
 

8.6 Ubytovací a stravovací služby vysoké školy   
 

Tab. 8.2: Ubytování, stravování 

SVŠE Znojmo   

Lůžková kapacita kolejí VŠ celková 95 

Počet lůžek v pronajatých zařízeních 76 

Počet podaných žádostí o ubytování k 31/12/2015 10 

Počet kladně vyřízených žádostí o ubytování k 31/12/2015 10 

Počet lůžkodnů v roce 2015 365 

Počet hlavních jídel vydaných v roce 2015 studentům 0 

Počet hlavních jídel vydaných v roce 2015 zaměstnancům 
vysoké školy 0 

Počet hlavních jídel vydaných v roce 2015 ostatním strávníkům 0 

 

Ubytování studentů škola zabezpečuje v prostorách, které provozuje společnost 
Elektrokov, a.s. Jedná se o ubytování v jedno, dvou a třílůžkových pokojích (ceny od 1 850 
do 2 350 Kč za měsíc, škola přispívá studentům mimo region Znojmo na ubytování na VŠ 
kolejích částkou 310 Kč nebo 510 Kč měsíčně podle toho, jestli se jedná o jedno nebo více 
lůžkový pokoj). Společnost Elektrokov, a.s., jako partner školy, přednostně nabízí 
ubytování studentům SVŠE. Kapacita penzionu byla v roce 2014 navýšena a v současné 
době penzion nabízí 76 lůžek. Penzion se nachází v blízkosti hlavní budovy školy (asi 10 
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minut pěšky od školy). Součástí relativně uzavřeného ubytovacího komplexu je i vlastní 
parkoviště.  

Dále SVŠE disponuje 19 lůžky ve vlastním nově zrekonstruovaném Penzionu Harvart, který 
se nachází přímo v centru města na Václavském náměstí (asi 15 minut pěšky od budovy 
školy). Ceny jsou totožné jako na penzionu společnosti Elektrokov, a.s. 

Studenti SVŠE Znojmo žádají o ubytování na kolejích formou žádosti, která se podává 
zároveň s přihláškou ke studiu. Studenti 2. a 3. ročníku nahlašují pokračování v ubytování 
přímo na VŠ kolejích správcům penzionů. Všechny podané žádosti o koleje byly kladně 
vyřízeny. Studenti 2. a 3. ročníku obsadili 55 míst. 

Stravování studentů škola zabezpečuje v prostorách školy, kde je zřízen bufet, který nabízí 
mj. výběr ze dvou menu. Bufet je otevřen i v době výuky kombinované formy studia, a to 
v sobotu a v neděli. 

 

8.7 Péče o zaměstnance 

Sociální záležitosti zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáni v trvalém pracovním poměru, řeší 
smlouva se zaměstnavatelem (SVŠE Znojmo, s.r.o.). Zaměstnanci školy mají možnost 
zdarma navštěvovat jazykové kurzy a jsou pro ně pořádány kulturní a sportovní aktivity, 
např. cyklovýlety, vodácké víkendy, lyžařská soustředění, golfový turnaj, návštěvy 
divadelních a jiných kulturních představení. Zaměstnanci mají možnost si zakoupit 
vstupenky za snížené vstupné na akce pořádané Vysokoškolským klubem HARVART.  
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9 Infrastruktura 

9.1 Knihovna 
 

Tab. 9.1: Vysokoškolské knihovny 

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. 1 

Přírůstek knihovního fondu za rok 150 

Knihovní fond celkem 4 850 

Počet odebíraných titulů periodik: 
- fyzicky 
- elektronicky (odhad)* 

fyzicky – 12 
elektronicky – 0  

 
Základní i další doporučená literatura ke studijním oborům Marketing a management, 
Účetnictví a finanční řízení podniku a Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb je 
dostupná v knihovně SVŠE čítající v současnosti na 4 850 svazků a seriálových titulů 
z těchto oborů, z nichž část tvoří také cizojazyčná odborná literatura. V průběhu roku 
2015 přibylo do fondu 150 nových titulů. Knihovna se stále vylepšuje jak službami, 
vybavením, tak informačním zajištěním. K přehledu titulů mají studenti přístup 
na internetových stránkách školy přes vnitřní informační systém knihovny. Výpůjční 
a evidenční program knihovny, který byl zaveden v roce 2011, zajišťuje informační 
dostupnost zápůjček a všech knihovních jednotek včetně výzkumných a jiných prací. 
Tento informační program je neustále doplňován a aktualizován o nové uživatelské 
technologie. V roce 2015 byl například k náhledu knihy v elektronickém katalogu přidán 
náhled obsahu publikace v pdf, záznamy jsou pro snazší vyhledávání opatřovány klíčovými 
slovy a signaturou, která zpřehledňuje řazení knih v regálech.  Dostupná jsou také 
pravidelně odebíraná odborná periodika v počtu 12 ks. K vybraným fyzicky odebíraným 
časopisům je v knihovně umožněn vstup do elektronického archivu. 
Závěrečné práce studentů jsou archivovány jak fyzicky, tak elektronicky v informačním 
systému knihovny a v informačním systému Theses, který zároveň slouží k odhalování 
plagiátů těchto prací. Systém uchovává jednotlivá metadata a jednotlivé soubory se 
závěrečnými pracemi studentů SVŠE.   Od roku 2013 knihovna využívá systém Pravý 
diplom, který je určen k ověřování pravosti vydaných diplomů. 
Školní knihovna a počítačová studovna také umožňují přístup ke kvalitním elektronickým 
zdrojům z oborů studia, které lze typově rozdělit na databáze časopisů, článkové 
databáze, databáze EU, elektronické knihy, encyklopedie a slovníky. V knihovně studenti 
mohou také využívat zařízení na kopírování, tisk či skenování. 

 

9.2 Informační a komunikační služby 
 
Studenti mají k dispozici 12 počítačových pracovišť (ve studovně a v knihovně), kde mají 
bezplatný přístup k internetu a mohou je neomezeně využívat. Pro tisk a kopírování 
materiálů mohou studenti využít kopírovací zařízení na čipovou kartu. Celá budova školy 
je pokryta bezdrátovým připojením k internetové síti. Díky zásadní modernizaci a rozšíření 
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WIFI ve škole v uplynulém roce mají nejen studenti, ale i veřejnost v době konání 
konferencí apod., možnost se bez problémů připojovat k síti a pracovat s internetem.  
V roce 2015 pokračovala modernizace počítačového vybavení učeben. Dále byl zakoupen 
nový menší server, který je využíván při zálohování dokumentů, umožňuje i jejich 
vzdálenou správu. Dále SVŠE v roce 2015 zakoupila nové Microsoft Office 2016 
a statistický software QC Expert od firmy Trilobyte. Tento systém je využíván zejména při 
výuce Statistiky a zároveň jej mohou studenti využívat při výpočtech v bakalářských 
pracích.   
 

9.3 Výpůjčky  

V současné době je evidováno 1 229 uživatelů včetně 640 absolventů SVŠE, kterým jsou 
výpůjčky umožňovány na základě registrace do vnitřního systému školy (díky této 
registraci mohou studenti i nadále po vystudování SVŠE využívat určitých výhod na této 
škole). 

Za rok 2015 je registrováno 1756 ks výpůjček a obslouženo bylo 1105 vypůjčovatelů. 
V knihovně je mimo knihovních svazků také možno zapůjčit CD nebo DVD vztahující se 
k vyučovaným předmětům, mezi něž se řadí jak cizojazyčné filmy, tak interaktivní výuka 
k vybraným předmětům. 
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10  Celoživotní vzdělávání  

10.1 Kurzy celoživotního vzdělávání – počty kurzů  
 

Tab. 10.1: Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty kurzů) 

Vysoká škola (název)   
Kurzy orientované 
na výkon povolání Kurzy zájmové 

U3V CELKEM 

Soukromá vysoká 
škola ekonomická 
Znojmo s.r.o.   

do 
15 
hod 

do 
100 
hod více 

do 
15 
hod 

do 
100 
hod více 

Skupiny 
akreditovaných 
studijních programů KKOV     

přírodní vědy a nauky 11-18                 

technické vědy 
a nauky 21-39                 

zeměděl.-les. a veter. 
vědy a nauky 41,43                 

zdravot., lékař. 
a farm. vědy a nauky 51-53                 

společenské vědy, 
nauky a služby 61,67,71-73                 

ekonomie 62,65 10 9         8 27 

právo, právní 
a veřejnosprávní 
činnost 68                 

pedagogika, učitelství 
a sociál. Péče 74,75                 

obory z oblasti 
psychologie 77                 

vědy a nauky 
o kultuře a umění 81,82                 

CELKEM    10 9          8 27 
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10.2 Kurzy celoživotního vzdělávání  - počty účastníků  

Tab. 10.2: Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty účastníků) 

Vysoká škola 
(název)  

Kurzy 
orientované 

na výkon 
povolání 

Kurzy 
zájmové 

U3
V 

CELKE
M 

Z toho počet 
účastníků, jež 
byli přijímaní 

do 
akreditovanýc

h studijních 
programů 
podle § 60 

zákona 
o vysokých 

školách 

Soukromá 
vysoká škola 
ekonomická 

Znojmo, s.r.o.  

do 
15 

hod 

do 
100 
ho
d 

víc
e 

do 
15 
ho
d 

do 
100 
ho
d 

víc
e 

Skupiny 
akreditovanýc

h studijních 
programů KKOV    

přírodní vědy 
a nauky 11-18                   

technické 
vědy a nauky 21-39                   

zeměděl.-les. 
a veter. vědy 
a nauky 41,43                   

zdravot., lékař. 
a farm. vědy 
a nauky 51-53                   

společenské 
vědy, nauky 
a služby 

61,67,71-
73                   

ekonomie 62,65 3 5         58 66   

právo, právní 
a veřejnospráv
ní činnost 68                   

pedagogika, 
učitelství 
a sociál. Péče 74,75                   

obory z oblasti 
psychologie 77                   

vědy a nauky 
o kultuře 
a umění 81,82                   

CELKEM    3 5          58 66   
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V roce 2015 bylo otevřeno celkem 19 kurzů orientovaných na výkon povolání v rámci 
Celoživotního vzdělávání, do kterých bylo zapsáno 8 studentů.  

I v roce 2015 pokračovala SVŠE již pátým ročníkem přednášek Univerzity třetího věku 
(U3V). Přednášky navštěvovalo téměř 50 seniorů. Uskutečnilo se jich 8 z oborů účetnictví 
a daní, marketingu, sociálního zabezpečení či mediálního světa atd. 
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11 Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost  

11.1 Naplňování Dlouhodobého záměru 
 
V rámci Výzkumného a poradenského centra SVŠE Znojmo byly realizovány tři základní 
projekty zastřešující jednotlivé projekty přihlášené v rámci Vnitřního grantového 
systému, a to: 

a) VGS 2015K01 Analýza vztahů a vazeb mezi podniky, zákazníky, veřejnou správou 
a občany, 

b) VGS 2015K02 Finanční a účetní studie v teorii i praxi současné ekonomiky, 

c) VGS 2015K03 Analýza rozhodovacího procesu subjektů veřejného a soukromého 
sektoru ČR při podávání Žádosti o čerpání prostředků EU. 

V rámci projektu VGS 201501 byly realizovány tyto výstupy: 

 PLHOŃOVÁ, Věra; SANALLA, Markéta. Nové nástroje eGovernmentu jako nový 
rozměr reformy veřejné správy. In: MMK 201: Mezinárodní Masarykova 
konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 1. Vyd. Hradec Králové: 
Magnanimitas, 2015 

 SANALLA, Markéta; PLHOŇOVÁ, Věra. Management options in egovernment and 
providing of its services and itr use for Computer Literacy increasing among the 
Citizen sof small. In: Dokbat 11 th Annual International Bata Conference for Ph.D. 
Students and Yang Researchers. Zlín: Tomas Bata University in Zlín. S. 628-637. 
ISBN 978-80-7454-475-0 

 SANALLA, Markéta; PLHOŇOVÁ, Věra. Supply and Demand Services in the Region 
Znojmo: Specific requirements for food preparations as a deficiency in the 
providend services. In: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015: Zborník 
vedeckých prác. 1. Vyd. Bratislava: Vydavateĺstvo EKONÓM, 2015, s. 573-579. ISBN 
978-579, ISBN 978-80-225-4077-3. 

 
V rámci projektu VGS 201502 byly realizovány tyto výstupy: 

 BŘEZINOVÁ, Hana. Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace. Praha: Verlag 
Dashofer, nakladatelství, spol. s r. o., 2015. 228 s. 1801-8157 

 BŘEZINOVÁ, Hana; ŠTOHL, Pavel. Účetní a daňová specifika společnosti s ručením 
omezeným. 3. vydání. Znojmo: SVŠE Znojmo., 2015. 123 s. ISBN 978-80-87314-69-
2  

 BŘEZINOVÁ, Hana. Správné stanovení opravných položek. ÚNES – účetnictví 
a daně pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, organizační složky 
státu a nevýdělečné organizace. 2015, roč. XIII, č. I, s 29-31.  ISSN 1214-181X 

 BŘEZINOVÁ, Hana. Nepeněžitý vklad. Wolters Kluwer ČR, a.s. Účetnictví v praxi. 
2015. Roč. XVIV, č. 3, s. 36-37. ISSN1211-7307 

 Odborné přednášky: Změna účetních předpisů se zaměřením na podnikatele 
(Účetní a daňová konference, Znojmo; Svaz účetních, Jihlava) 

 KOUT, Petr.: Obchodní majetek a nemovitosti vlastněné fyzickou osobou, Daně 
a právo v praxi, 11/2015, s. 23-29 
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V rámci projektu VGS 201503 byly realizovány tyto výstupy: 

 DOBROVODSKÝ, Dušan. Evrópska únia. 1. vyd. SVŠE Znojmo: 2015. ISBN 978-80-
87314-77-7 

 OCHRANA, F., PLAČEK, M., PŮČEK, M. 2015.Reason for the infectiveness of the 
Czech state bureaukracy: Myths and reality. Proceedia economics and finance. 
Elsevier.Vol. 30, pp.622-630Ochrana, F., Půček, M., Plaček, M. 2015.The use of 
FMEA for the analysis of corruption: A case study from Bulgaria. Proceedia 
economics and finance. Elsevier, Vol. 30, pp. 613-621 

 PLAČEK, M., OCHRANA, F., PŮČEK, M., 2015.Benchmarking in Czech higher 

education: the case of schools of economics. Journal of Higher Education Policy 
and Management, Vol.6.DOI: 10.1080/1360080X.2015.1056601 

 PLAČEK, M., PŮČEK, M., ČURDA, S. (2015).THE UTILIZATION OF SYSTEM DYNAMICS 

IN THE ENVIRONMENT: AN EXAMPLE OF WASTE MANAGEMENT FROM THE CITY 
OF ZNOJMO. Lex -localis - Journal of Local Self Government. Vol. 13, No. 2.pp. 205-
227. ISSN 1581-5374 

 
V rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/4.1.00/B6.00007 

Finanční gramotnost (Ministerstvo spravedlnosti) byly zpracovány následující metodiky: 

 BŘEZINOVÁ, Hana. Majetek 

 BŘEZINOVÁ, Hana. Prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví pro vybrané účetní jednotky 

 PLACEK, Michal. Rozpočtová skladba 

 PLAČEK, Michal. Státní pokladna 

 PLAČEK, Michal. Vnitřní finanční kontrola 

   
Na mezinárodní úrovni byla SVŠE v roce 2015 spoluřešitelem 

 International Marketing: A Visegrad Perspective 2014/2015; 2015/2016 - projekt 
V4 ve spolupráci s Fakultou ekonomiky a manažmentu - Slovenská 
poĺnohospodárska univerzita v Nitre 

 projektu Inteligentný systém bezpečnej dopravy v česko-slovenskom príhraničí 
společně s partnerem Združenie miest a obcí galantsko - šalianskeho regiónu 
(ZMO GA-SA) s cílem využitie webového obsahu a najmodernejších nástrojov 
interaktívnej komunikácie na tvorbu invatívnych produktov zameraných na 
zvýšenie bezpečnosti cestnej motorovej dopravy a zníženia jej negatívnych 
dopadov na životné podmienky v aglomeráciách česko – slovenského prihraničia, 
fúzia aplikácií a webového obsahu na vybudovanie inteligentného systému 
riadenia dopravy 

11.2 Propojenost tvůrčí činnosti s činností vzdělávací 

V rámci výzkumných prací jsou prováděna dotazníková šetření, analýzy získaných 
informací a jejich vyhodnocování. Na těchto pracích se úspěšně podílejí studenti SVŠE. 
Dále v rámci Účetního centra, které má SVŠE založeno za odborného vedení BDO CA s.r.o., 
vedou studenti účetnictví reálným účetním jednotkám a získané poznatky využívají při 
výuce účetnictví a daňových předmětů. 

Výsledky výzkumu Aplikace občanského kodexu, souvisejících předpisů a změny účetnictví 
v souladu se směrnicí 2013/34/EU byly využity v rámci studijní opory Účetní a daňová 
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specifika společností s ručením omezeným (autorů BŘEZINOVÁ H., ŠTOHL P.). Nové 
poznatky ze změn struktury organizace Evropské unie rozpracoval doc. Dobrovodský ve 
studijní opoře Evrópska únia. 

11.3 Zapojení studentů do tvůrčí činnosti vysoké školy 
 
Studenti jsou zapojeni do vybraných projektů Vnitřního grantového systému, kde se 
podílejí zejména na zajištění dotazníkových šetření, třídění získaných informací, jejich 
analýzách a vyhodnocování. Dále studenti pod odborným dohledem vedou účetnictví 
reálným účetním jednotkám v rámci Účetního centra SVŠE Znojmo, vystavují účetní 
doklady, provádějí účetní zápisy do účetních knih, sestavují účetní závěrky. Jednají  
s klienty Účetního centra. 
 
Studenti prezenční formy studia se zúčastnili i v roce 2015 Studentské vědecké odborné 
činnosti uspořádané Univerzitou Mateja Bela v Banské Bystrici. 

Studentům je zdarma umožněna účast na konferencích a seminářích organizovaných 
školou. V roce 2015 se jednalo o účast zejména na Účetní a daňové konferenci. 
Zvýhodněné podmínky (symbolický poplatek) umožňují účast také absolventům – členům 
klubu absolventů. 

Zkušenosti a poznatky z dotazníkových šetření jsou využívány při vypisování témat 
bakalářských prací. 

11.4 Účelové finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace  
 

Škola obdržela dotaci od města Znojma na vědu a výzkum ve výši 500 000 Kč, celá částka 
byla použita na řešení projektů realizovaných vysokou školou.  
Konkrétně byla dotace na vědu a výzkum od města Znojma využita účelově takto: 
 

 publikační činnost (vytištění skript a studijních opor na SVŠE): 120 000 Kč  

 účastnické poplatky na konferencích, Sborník abstraktů, náklady na tlumočení 
a překladatelskou techniku: 80 000 Kč  

 mzdové náklady (částečná úhrada mezd vyučujících, kteří jsou zapojeni do činnosti 
Výzkumného a poradenského centra při SVŠE): 300 000 Kč 

 
11.4.1 Vnitřní grantový systém 
 

V rámci finančních prostředků na výzkum, vývoj a inovace byl řešeny tři základní projekty 
vnitřního grantového systému, v němž byly zpracovány vědecké články a dvě studijní 
opory 

 BŘEZINOVÁ, Hana; ŠTOHL, Pavel. Účetní a daňová specifika společnosti s ručením 
omezeným. 3. vydání. Znojmo: SVŠE Znojmo., 2015. 123 s. ISBN 978-80-87314-69-
2  

 DOBROVODSKY, Dušan. Evrópska únia. 1. vyd. SVŠE Znojmo: 2015. ISBN 978-80-

87314-77-7 
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11.4.2 Projekty pro město Znojmo  

Dále byly řešeny projekty ve spolupráci a podle potřeb města Znojmo: 

 Ing. Věra Plhoňová, Ph.D.: Stávající nabídka a kvalita služeb v lokalitě města 
Znojmo očima spotřebitelů 

 Ing. Jitka Veselá: 
o Hodnocení spokojenosti zástupců partnerských měst v rámci Dnů 

partnerských měst ve Znojmě 
o Využití marketingového výzkumu pro zvýšení povědomí o Dnech 

partnerských měst ve Znojmě 
o Využití marketingového výzkumu pro zvýšení návštěvnosti Májových 

slavností ve Znojmě. 
 

 
11.4.3 Projekt CESES Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy 

Nadále probíhá vědecká spolupráce s vědeckovýzkumným pracovištěm CESES FSV UK. 
Spolupráce je orientována  na dlouhodobou kooperaci a spolupráci na řešení vědeckých 
projektů. Současným výsledkem této spolupráce jsou např. výstupy v podobě vědeckých 
článků a příspěvků ve sbornících na konferenci. V roce 2015 byli zapojeni za SVŠE Znojmo 
Ing. Michal Plaček, Ph.D. a Mgr. Milan Křápek, Ph.D. Koordinátorem za CESES FSV je prof. 
František Ochrana.  
 
11.4.4 Publikace pracovníků SVŠE 

Publikace v časopisech indexovaných ve WOS a Scopus 

 CHEBEŇ, J., LANČARIČ, D., SAVOV, R., TÓTH, M., TLUČHOŘ, J. (2015):  Towards 
sustainable marketing: strategy in Slovak companies. In: Amfiteatru Economic. vol. 17. 
No. 40. ISSN 1582 – 9146. IF (5-ročný) 0.687, H index (jún 2015): 11 
http://www.amfiteatrueconomic.ro/RevistaDetalii_EN.aspx?Cod=58 

 LANČARIČ, D., CHEBEŇ, J., SAVOV, R. (2015): Factors influencing the implementation 
of diversity management concept in business organizations in transition economy. 
A case of Slovakia. In: Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 28:1, 1162-1184. 
eISSN 1848-9664 IF (r.2014) 0.432. 
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2015.1100837  

 MATĚJOVÁ, L., PLAČEK, M., OCHRANA, F., PŮČEK, M., KŘÁPEK, M. (2015). Political 
Business Cycle in Local Government. Case Study in Czech Municipalities. in D.Špalková, 
L. Matějová Proceedings of the 19th International Conference Current Trends in Public 
Sector Research.pp142-149. ISBN 978-80-210-7532-0  

 OCHRANA, F., PLAČEK, M., KŘÁPEK, M. 2015. Ministerial staff of the Czech republic. In 
Tománek, Vaňková sborník z mezinárodní konference Public economics and 
administration 2015 

 OCHRANA, F., PLAČEK, M., PŮČEK, M. 2015.Reason for the infectiveness of the Czech 
state bureaukracy: Myths and reality. Proceedia economics and finance. Elsevier.Vol. 
30, pp.622-630 

http://www.amfiteatrueconomic.ro/RevistaDetalii_EN.aspx?Cod=58
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2015.1100837
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 OCHRANA, F., PŮČEK, M., PLAČEK, M. 2015.The use of FMEA for the analysis of 
corruption: A case study from Bulgaria. Proceedia economics and finance. Elsevier, 
Vol. 30, pp. 613-621  

 PLAČEK, M. (2015). Benchmarking in Higher Education. in D.Špalková, L. Matějová 
Proceedings of the 19th International Conference Current Trends in Public Sector 
Research.pp191-199. ISBN 978-80-210-7532-0 

 PLAČEK, M., OCHRANA, F., PŮČEK, M., 2015.Benchmarking in Czech higher education: 
the case of schools of economics. Journal of Higher Education Policy and 
Management, Vol.6.DOI: 10.1080/1360080X.2015.1056601  

 PLAČEK, M., PŮČEK, M., ČURDA, S. (2015). THE UTILIZATION OF SYSTEM DYNAMICS IN 
THE ENVIRONMENT: AN EXAMPLE OF WASTE MANAGEMENT FROM THE CITY OF 
ZNOJMO. Lex -localis - Journal of Local Self Government. Vol. 13, No. 2.pp. 205-227. 
ISSN 1581-5374 

 SANALLA, Markéta a Věra PLHOŇOVÁ. SUPPLY AND DEMAND SERVICES IN THE 
REGION ZNOJMO: SPECIFIC REQUIREMENTS FOR FOOD PREPARATION AS 
A DEFICIENCY IN THE PROVIDED SERVICES. In:AKTUÁLNE PROBLÉMY PODNIKOVEJ 
SFÉRY 2015: Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2015, 
s. 573-579. ISBN 978-80-225-4077-3 
 

 

Publikace v ostatních recenzovaných časopisech 

 BŘEZINOVÁ, Hana. Správné stanovení opravných položek. ÚNES – účetnictví a daně 
pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, organizační složky státu 
a nevýdělečné organizace. 2015, roč. XIII, č. I, s 29-31.  ISSN 1214-181X 

 BŘEZINOVÁ, Hana. Nepeněžitý vklad.. Wolters Kluwer ČR, a.s. Účetnictví v praxi. 2015. 
Roč. XIX, č. 3, s. 36-37. ISSN1211-7307 

 BŘEZINOVÁ, Hana. Služebnost z pohledu účetnictví.. Wolters Kluwer ČR, a.s. Účetnictví 
v praxi. 2015. Roč. XIX, č. 12, s. 13-14. ISSN1211-7307 

 BŘEZINOVÁ, Hana. Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace. Praha: Verlag 
Dashofer, nakladatelství, spol. s r. o., 2016. 216 s. ISSN 1801-8157. ISBN 978-80-
87963-26-5 

 HOSKOVEC, Libor. Typy českých komunálních stranických systémů. Evropská volební 
studia. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 2015(2), 51-62. ISSN 1801-6545 

 CHEBEŇ, J. (2013): The importance of the responsible management in public 
organizations.  In: The 6th International conference „The changing economic 
landscape: issues, implications and policy options. (Evidované jako suplement of 
Economic Research ). ISBN 978-953-7498-84-9. s. 167 – 178. 

 KOUT, Petr. Obchodní majetek a nemovitosti vlastněné fyzickou 

osobou. Daně a právo v praxi. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015, 2015(11), 23-

29. ISSN 1211-7293 

 MALAČKA, Lena. Role of Marketing Communication in Applicants’ Choice of 

University. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. Brno: Mendel University in 
Brno, 2015, 63(4), 1311-1322. ISSN 1211-8516. Dostupné 
z: http://acta.mendelu.cz/63/4/1311/ 
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 PLHOŇOVÁ, Věra, VESELÁ, Jitka a SANALLA, Markéta. Společensky odpovědné a etické 
jednání municipality Znojmo v kontextu komunikace s vnějším 
prostředím. Ekonomika aspoločnosť: Journal of Economic and Sicial Research. 1. vyd. 
Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2014, 15(2): 216-222. 
ISSN 135-7069 

 PLHOŇOVÁ, Věra. Development of Municipal Authority’s Communication with the 
Public Including Emphasis on Concepts of CSR Following. TÉR – GAZDASÁG – EMBER: 
The Academic Journal of Széchenyi István University Kautz Gyula Faculty of Economics. 
Györ: Széchenyi István University Kautz Gyula Faculty of Economics, 2014, II(4), 9-16. 
ISSN 2064-1176. Dostupné také z: 
http://kgk.sze.hu/images/dokumentumok/folyoirat/TGE_II_evf04.pdf. 4x ročně. 

 
Publikace v ostatních sbornících z konferencí 

 DĚDINA, Jiří a Kamila DĚDINOVÁ. Vliv osobnosti manažera na politiku řízení 

lidských zdrojů. In: FERENČÍKOVÁ, Soňa, ŠESTÁKOVÁ, Monika (ed.). 

Management Challenges in the 21st Century (Manažment v 21. storočí: 

problémy a východiská). 1. Bratislava: Vysoká škola manažmentu, 2015. ISBN 

978-80-89306-30-5. 

 DĚDINA, Jiří a Kamila Vítková. Situační analýza národní kultury a její vliv na 

výkonnost podniků ve vybraných zemích. In:Nové trendy 2015. 1. vyd. 

Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o., 2015, s. 152-

157. ISBN 978–80–87314–76–0. ISSN 2336–7431. 

 DOBROVODSKÝ, Dušan. Kvalita verejnej správy a jej vplyv na 

konkurencieschopnosť krajiny – medzinárodné porovnania. In:Nové trendy 

2015. 1. vyd. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o., 

2015, s. 173-181. ISBN 978–80–87314–76–0. ISSN 2336–7431. 

 PŮČEK, M., OCHRANA, F., PLAČEK, M. 2015. Teorie a praxe řízení úspor na příkladu 
muzeí v ČR. In Sborník příspěvků mezinárodní konference Nové trendy 2014. 
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, pp. 206-215. ISSN 2336-7431 

 FORMANOVÁ, Lucie, DAVID, Petr, KŘÁPEK, Milan, 2015. The Influence of Electoral 
Cycle on Income Tax Policy Focusing on an Employment Income. In Proceedings of the 
19th International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 
2015. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Oeconomica, s. 51-56. ISBN 978-80-245-2094-0. 

 FORMANOVÁ, L., KŘÁPEK, M. The influence of political-business cycle on individual 
income tax in the Czech Republic. PEFNet Abstracts 2015. 2015. s. 22. ISBN: 978-80-
7509-362-2. (abstrakt článku ve sborníku) 

 FORMANOVÁ, L, KŘÁPEK, M. Vztah ukazatele PATR a tempa růstu HDP v České 
republice. Konference NOVÉ TRENDY 2015 - NEW TRENDS 2015, pořádaná Soukromou 
vysokou školou ve Znojmě. 
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Odborná kniha, kapitola v odborné knize 
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11.5 Vědecké konference (spolu) pořádané vysokou školou 
 
V roce 2015 byly pořádány tyto konference                        

 5. Mzdová konference 2015 

 6. Účetní a daňová konference 

 10. Mezinárodní vědecká konference "Nové trendy – New Trends 2015" 
 

Tab. 11.1: Vědecké konference (spolu)pořádané vysokou školou (počty) 

SVŠE Znojmo 

CELKOVÝ počet 

S počtem 
účastníků 

vyšším než 60  
(z CELKEM) 

S mezinárodní účastí 
(z CELKEM) 

CELKEM 3 3 1 

11.6 Podpora studentů doktorských studijních programů 
 
Vysoká škola stimuluje zájem o studium DSP u mladých pracovníků a ve studiu je 
podporuje úpravou pracovního režimu tak, aby mohli průběžně plnit povinnosti 
doktorského studia.  
Studující DSP jsou rovněž finančně stimulováni za publikační aktivity v odborných 
periodikách a je jim umožňována účast na mezinárodních konferencích obsahově 
souvisejících s tématem disertační práce. 
Strategie školy je do budoucna zabezpečit výuku v co největším rozsahu vlastními 
pracovníky, kteří mají ukončené doktorandské studium. 
Díky podpoře, kterou SVŠE věnuje doktorskému studiu, v roce 2015 získaly vědeckou 
hodnost Ph.D. další dvě osoby. 
 

11.7 Podílení se aplikační sféry na tvorbě a uskutečňování studijních programů 
 
Aplikace účetních postupů a metod v rámci Účetního centra SVŠE a v rámci výzkumných 
a vědeckých úkolů přináší aktuální poznatky do výuky účetnictví a daňových předmětů. 
Výsledky z výzkumu v oblasti financí se zahrnují do předmětů finanční analýza, finance 
podniku a dalších předmětů z oblasti financí. 
Výzkumné a poradenské centrum SVŠE pak přináší podněty do výuky předmětů 
orientovaných na marketing a management, zejména se jedná o předmět Marketing 
a Marketingové komunikace. 
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11.8 Podílení se aplikační sféry na tvorbě a uskutečňování studijních programů 
 

Při realizaci odborných stáží pro studenty škola spolupracovala v roce 2015 se zahraniční 
firmou  v Německu, internationaler Bund Stuttgart.  Stáže studentů rovněž probíhaly 
v českých firmách a institucích. 
Pod patronací BDO CA, s.r.o. se realizuje Účetní centrum, v jehož rámci absolvují studenti 
praktickou část volitelného předmětu. Garantem předmětu je Ing. Oldřich Bartušek a In. 
Michal Plaček, Ph.D., MSc. 
 

Předmět Pokročilé účetnictví je zabezpečován pracovníkem z BDO CA, s.r.o. 
 
 

11.9 Vysoká škola stručně charakterizuje, jakým způsobem probíhá spolupráce 
s aplikační sférou na tvorbě a přenosu inovací. 

Studovaných oborů se přímo netýká.  

 

11.10 Vysoká škola uvede počet smluv uzavřených se subjektem aplikační sféry na využití 
výsledků výzkumu, vývoje a inovací. Uvede celkový počet platných smluv v roce 
2015 a nově uzavřených smluv v tomto roce. 

 
V roce 2015 je celkem uzavřeno 6 smluv. Nově byla uzavřena smlouva s obchodní 
korporací J.K.R., spol. s r.o. 
 

11.11 Počty odborníků z aplikační sféry podílející se na výuce v akreditovaných studijních 
programech 

 

Na výuce v akreditovaném studijním programu Ekonomika a management se v roce 2015 
podílelo 5 odborníků z praxe.  
 

11.12 Celkové příjmy, které škola obdržela v rámci odborných konzultací a poradenství  
 
Příjmy ze smluvních zakázek za uskutečnění odborných konzultací a poradenství - v rámci 
účetního centra 240 000 Kč.  
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11.13 Strategie pro komercializaci 
 

SVŠE má snahu, aby nabídla za přiměřené finanční prostředky zejména: 

 Celoživotní vzdělávání 

 Účetní a daňovou konferenci 

 Mzdovou konferenci 

 Vybrané výzkumné projekty pro město Znojmo, případně Jihomoravský kraj 

 Vedení účetnictví v rámci Účetního centra SVŠE 
 

11.14 Působení v regionu 
 
Generálním partnerem vysoké školy je město Znojmo. V rámci tohoto partnerství se škola 
podílí na přípravě strategií rozvoje regionu, například v roce 2015 to byla strategie 
zaměřená na Dny partnerských měst ve Znojmě. 
Studijní obor Účetnictví a finanční řízení podniku má nadregionální a celostátní charakter - 
z celkového počtu studentů na tomto oboru jsou cca dvě třetiny studentů mimo region. Je 
to jednak z důvodu významného zájmu o studium ve středisku Praha., jednak díky 
působení vyučujících (v rámci přednáškové činnosti a v rámci publikační činnosti) na 
celostátní úrovni. 
Ostatní dva obory (Marketing a management a Ekonomika veřejné správy a sociálních 
služeb) jsou spíše regionálního charakteru. 
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12 Internacionalizace 

12.1 Strategie a rozvoj zahraničních vztahů 2015 
 
V rámci internacionalizace SVŠE v roce 2015 pokračovala především v praktickém 
naplňování obsahu bilaterálních smluv se zahraničními vysokými školami a vzdělávacími 
institucemi a získala další partnery, čímž se rozšířila nabídka pro mobility o nové destinace 
pro studenty a akademické pracovníky. Těžištěm práce byly především: 
 

 studentské mobility s důrazem na studijní pobyty a pracovní praxe 
v zahraničních podnicích 

 výměnné studentské exkurze a workshopy v zahraničí 

 účast studentů SVŠE na studentské vědecké aktivitě v zahraničí 

 mobility vyučujících (zejména v procesu výuky) 

 účast na mezinárodních konferencích 

 spolupráce a publikační činnost v zahraničních vědeckých periodikách 
 

V roce 2015 byla podepsána smlouva o spolupráci s ruskou universitou TISBI v Kazani. 
V rámci programu Erasmus+ byla navázána spolupráce s dvěma univerzitami na Kypru. 
Jedná se o  P. A. College, Larnaca a Cyprus institut of Marketing, Nicosia. Rovněž byla 
navázána spolupráce s agenturou Algoos, která se specializuje na vyhledávání míst, kde 
mhou studenti absolvovat pracovní stáž. 
 
V listopadu 2015 byla na půdě SVŠE organizovaná a realizovaná výroční 10. mezinárodní 
vědecká konference Nové trendy 2015 - New Trends 2015, a to ve spolupráci s Institutem 
Wipäd WU Wien a za účasti renomovaných zahraničních přednášejících. 
 
V první polovině roku 2015 pokračovala spolupráce s mezinárodní organizací British 
Council. V druhé polovině roku uzavřela SVŠE Dohodu o vzájemném partnerství se 
zkouškovým centrem Cambridge P.A.R.K. V rámci této spolupráce bude SVŠE i nadále 
organizovat zkoušky FCE za zvýhodněných podmínek a zároveň specializované přípravné 
semináře na tyto zkoušky. 

12.2 Spolupráce na výzkumu  
 
SVŠE měla v roce 2015 zájem o spolupráci na výzkumných projektech se zaměřením na 
oblast účetnictví, cestovního ruchu a marketingu.  
 
Ze zahraničních aktivit pokračoval projekt International Marketing: A Visegrad Perspective 
2014/2015; 2015/2016 - projekt V4 ve spolupráci s Fakultou ekonomiky a manažmentu - 
Slovenská poĺnohospodárska univerzita v Nitre. Ukončen byl projekt Inteligentný systém 
bezpečnej dopravy v česko-slovenskom príhraničí společně s partnerem Združenie miest 
a obcí galantsko - šalianskeho regiónu (ZMO GA-SA) s cílem využitie webového obsahu 
a najmodernejších nástrojov interaktívnej komunikácie na tvorbu inovatívnych produktov 
zameraných na zvýšenie bezpečnosti cestnej motorovej dopravy a zníženia jej 
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negatívnych dopadov na životné podmienky v aglomeráciách česko – slovenského 
prihraničia, fúzia aplikácií a webového obsahu na vybudovanie inteligentného systému 
riadenia dopravy. 
 
V rámci studentské vědecké činnosti měla SVŠE v roce 2015 své zástupce na Studentské 
vědecké akademii, pořádané Univerzitou Mateja Bela v Banské Bystrici. V v silné 
mezinárodní konkurenci více jak 60 účastníků získala 1. místo studentka Veronika 
Kopřivová. Soutěže se zúčastnilo dalších 5 studentů prezenční formy. 
 
V roce 2015 byla realizována společně s Institut für Wirschaftspädagogik 
Wirtschaftsuniversität Wien 10. mezinárodní vědecká konference Nové Trendy – New 
Trends 2015. Konference se zaměřila mimo jiné na problematiku daní. Mezi 
přednášejícími se objevily významné osobnosti z ministerstev a odborných komor.  

12.3 Studentské mobility 
 
V roce 2015 se počet vysokých škol a univerzit, s kterými má SVŠE smlouvu o spolupráci, 
zvýšil na 18. Nabídka zemí v rámci programu Erasmus+ byla rozšířena o dvě kyperské 
univerzity. Současně byla podepsána smlouva o spolupráci s univerzitou v Kazani 
(Informace o partnerských institucích jsou dostupné na webových stránkách školy: 
http://www.svse.cz/mezinarodni_vztahy-partnerske_vysoke_skoly_a_instituce).  
 
Vzhledem k dobrému jménu našich studentů na studijních pobytech se výrazně 
zjednodušilo vyřizování administrativních záležitostí s partnerskými univerzitami 
a vzájemná komunikace je na nadstandardní úrovni. Zájmem SVŠE je zvyšovat počet 
vyjíždějících studentů, ale i získat přijíždějící studenty. Všechny informace jsou k dispozici 
na webových stránkách školy. 
 
Zahraničního studijního pobytu se zúčastnili celkem 3 studenti, z toho celkem 2 
v maďarském Györu a jedna studentka absolvovala studijní pobyt v Banské Bystrici. 
V rámci zahraničních pracovních praxí vyjeli studenti již tradičně ve spolupráci s agenturou 
Internationaler Bund do Německa (celkem 4 studenti) a jeden student absolvoval 
pracovní stáž v Györu, v Maďarsku. 
 

12.4 Mobility vyučujících 
 
Prioritou zahraničních mobilit byla v roce 2015 aktivita pedagogů SVŠE směřující 
k publikačním výstupům (Univerzity v Maďarsku, Finsku a na Slovensku). Pedagogové 
a zaměstnanci SVŠE se mohou jazykově vzdělávat především v angličtině (možnosti využití 
jazykových kurzů pořádaných přímo na SVŠE).  
Ve spolupráci s katedrami se realizovaly mobility kolegů ze zahraničních vysokých škol, 
zejména z Maďarska, Rakouska, Finska a Slovenska, kteří na SVŠE přednášeli nebo 
realizovali workshopy.  
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12.5 Rozvíjení spolupráce se vzdělávacími institucemi v příhraničním regionu 
 
V roce 2015 v rámci spolupráce s příhraničními regiony pokračují aktivity s Institut für 
Wirtschaftspädagogik WU Wien. 
 
Závěrem lze konstatovat, že v roce 2015 nepoklesl zájem studentů ani vyučujících  
o mezinárodní vědeckou spolupráci. Počet vyjíždějících i přijíždějících zaměstnanců 
i studentů je stabilizován. Čerpání finančních prostředků odpovídá zájmu o tyto aktivity. 
Čerpané prostředky jsou racionálně využívány. 
Výborné reference dostává oddělení zahraničních vztahů na práci a výuku našich kolegů 
na zahraničních univerzitách a o jejich výuku je neustále zájem.  

 

 

Tab. 12.2: Zapojení vysoké školy do mezinárodních programů výzkumu  
a vývoje 

Vysoká škola (název) 7. rámcový program EK   

CELKEM   CELKEM 

Z toho 
Marie-Curie 
Actions Ostatní 

          

Počet projektů     0 0 

Počet vyslaných studentů*     10 10 

Počet přijatých studentů**     0  0 

Počet vyslaných 
akademických a vědeckých 
pracovníků***     11 11 

Počet přijatých 
akademických a vědeckých 
pracovníků****     5  5 

Dotace v tis. Kč     230 230 
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Tab. 12.3: Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí***** 

Vysoká škola (název)         

Země 

Počet 
vyslaných 
studentů* 

Počet 
přijatých 
studentů** 

Počet 
vyslaných 
akademických 
pracovníků*** 

Počet 
přijatých 
akademických 
pracovníků*** 

  
    Finsko 
  

3 
 Itálie 

    Maďarsko 3 8 3 6* 

Německo 4 
   Rakousko 

   
2* 

Slovensko 1 
 

2 2* 

Švýcarsko 
    Turecko 
    CELKEM 8 

 
8 10 

 
Poznámka:  

 
**          
zahr. pobyt 
trval méně 
než  21 
dnů 

  

 
*** 
ak. prac. 
vyučovali          
1-5dnů 

 
  



 49 

13 Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností 

13.1 Vnitřní hodnocení kvality vzdělávání 

Kvalita vzdělávacího procesu je průběžně sledovanou a hodnocenou činnosti školy. V roce 
2015 se hodnocení opíralo: 

- o předmětovou anketu, kterou vyplňují anonymně studenti obou forem studia 
v posledním výukovém týdnu každého semestru, případně v prvním výukovém 
týdnu následujícího semestru. Anketa je následně vyhodnocena na úrovní katedry 
a v případě problémů či nespokojenosti studentů je projednána vedoucím katedry 
s příslušným vyučujícím. Následně jsou výsledky ankety projednány ve vedení 
školy. Výsledky se promítají nejen do obsahových otázek předmětů a jeho 
zabezpečení po materiální stránce, ale jsou rovněž vyvozovány personální závěry. 
Důraz je kladen především na vytváření podmínek ke zvýraznění průběžného 
studia a forem kontroly. 

Druhou základní formou vnitřního hodnocení je systém vnitřní evaluace školy, ze kterého 
vychází hodnocení akademických pracovníků, který se soustřeďuje do oblastí: 

- pedagogická činnost, 
- vědeckovýzkumná činnost, 
- publikační činnost (nepedagogická), 
- prezentace školy navenek. 

Hodnocení se provádí dvakrát ročně na úrovni kateder a jednou ročně (závěrečné) na 
úrovni vedení školy. Každá z hodnocených oblastí je podrobně strukturována. 

Vedle předmětové ankety se konají rovněž v každém semestru pravidelná setkání 
zástupců vedení školy se studenty, na kterém mají studenti rovněž možnost vyjádřit své 
požadavky. Setkání je spíše neformálního rázu, například na kolejích studentů, v klubu 
Harvart, stejně jako v případě sportovních či kulturních akcí.  

Sledování kvality pedagogického procesu se provádí také formou hospitací (rektorka, 
prorektoři, vedoucí kateder). 

13.2 Vlastní hodnotící procesy 
 

13.2.1 Výsledky hodnocení a jejich využití 

Výsledky a závěry získané při průběžném hodnocení systémem vnitřní evaluace školy se 
po ukončení semestru projednávají na úrovni vedoucích kateder s každým pracovníkem. 
Závažnější závěry jsou předmětem posouzení, eventuálně vyvození závěrů na úrovni 
vedení školy.  

Obdobně je postupováno při závěrečném (ročním) hodnocení. Podněty k nápravě 
zjištěných nedostatků, stejně jako všechny podněty ke zvýšení kvality v oblasti 
pedagogické, publikační a výzkumné činnosti jsou promítnuty do aktualizace 
dlouhodobého záměru školy na příslušný kalendářní rok. V případě závažnějších 
nedostatků jsou vyvozeny závěry v oblasti personální. 
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13.2.2 Zda je součástí vnitřního hodnocení kvality také šetření mezi studenty  

Studenti mají možnost využít předmětovou anketu, která se vztahuje k výuce (obsahu, 
názornost), zabezpečení literaturou i k pedagogům (srozumitelnost výkladu, ochota 
opakovaně vysvětlit látku). 

Z výsledků ankety konané na počátku roku 2015, kde návratnost dosáhla v jednotlivých 
předmětech 12 %, vyplývá, že  

-          naprostá většina dotazovaných studentů je spokojena s přístupem 
vyučujících (95 % odpovědí), 

-         více než 80 % studentů považuje studium na SVŠE za náročné, 
-         více než  90 % studentů považuje zabezpečení výuky literaturou za dobré. 

 
13.2.3 Jaký je mechanismus odhalování plagiátorství u kvalifikačních a dalších prací 

Od roku 2011 je na SVŠE využíván systém Theses. Vnitřním předpisem je upraven způsob 
kontroly s předstihem před obhajobou závěrečné bakalářské práce. V případě zjištění 
plagiátorství není práce připuštěna k obhajobě. Škola má k dispozici rovněž systém 
Odevzdej, který slouží k odhalování plagiátorství u seminárních prací.  

 

13.3 Vnější hodnocení kvality  

Za základní dokument vyjadřující souvislosti vnějšího hodnocení považuje vedení školy 
stanoviska Akreditační komise a zejména hodnotící zprávu pracovní skupiny z roku 2013. 
Vedení školy promítlo všechny požadavky a doporučení akreditační komise z roku 2013 do 
Dlouhodobého záměru na roky 2011 – 2015, z roku 2013, 2014 a 2015 do Aktualizace 
Dlouhodobého záměru SVŠE Znojma na jednotlivá léta. Jejich naplňování je věnována 
průběžně pozornost ve vedení školy i na úrovni kateder. V roce 2015 byla podána 
Akreditační komisi doplnění, která si komise vyžádala. 

Za zvláště významné z pohledu vnějšího hodnocení považuje vedení školy uplatnění 
absolventů, a to jak v souvislosti s jejich nástupem do praxe, tak v případě pokračujících 
studií v navazujících magisterských studijních programech na jiných vysokých školách. 
Rovněž v roce 2015 byli absolventi, kteří se hlásili na navazující magisterské stupně studia, 
až na výjimky ke studiu také přijati, což vypovídá o kvalitě školy. Studenti, kteří se nehlásili 
nebo nebyli přijati ke studiu v navazujících programech, jsou ve většině zaměstnáni. 
Z rozhovorů s absolventy (např. při akci konané pro absolventy – Den absolventa SVŠE) je 
zřejmé, že se v navazujících programech cítí jako rovnocenní, srovnatelní a celkově dobře 
připravení. 

Za formu vnějšího hodnocení, které všeobecně vyznívá příznivě, je možno považovat 
pozitivní ohlasy účastníků konferencí, seminářů či workshopů, které se konají na SVŠE 
a jsou pořádány pro akademickou i širší odbornou veřejnost.  
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13.4 Finanční kontrola  
 
V roce 2015 ze strany finančního úřadu nebyla provedena daňová kontrola.  
 

13.5 Benchmarking (porovnávání) s obdobně zaměřenými vysokými školami v ČR, příp. 
v zahraničí. 

SVŠE provádí pravidelné konzultace s pracovníky VŠE, zejména z fakulty financí 
a účetnictví a Mendelovy univerzity. 

 

13.6 Vlastní hodnocení vzdělávací činnosti mimo sídlo vysoké školy (konzultační 
střediska, centra distančního vzdělávání, atd.) 

Hodnocení činnosti ve středisku Praha je prováděno v rámci hodnocení pedagogické 
činnosti celé SVŠE semestrálně. Pracovník pověřený na středisku za organizační 
a materiální zabezpečení výuky je pravidelně přizván na porady vedení školy. Na středisku 
Praha je zřízena funkce pedagogického vedoucího střediska. Školu v průběhu roku 
navštěvují jak rektorka, tak prorektor pro studijní činnost a rozvoj školy a pracovnice 
studijního oddělení (minimálně několikrát za měsíc). Vyučující ze Znojma se podílejí na 
pedagogickém procesu v Praze, v průběhu roku 2015 vyučující z Prahy vedli přednášky 
a semináři i ve Znojmě. 
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14  Národní a mezinárodní excelence vysoké školy 

14.1 Členství vysoké školy v mezinárodních asociacích, organizacích a sdruženích 

Od akademického roku 2010/2011 byl škole přidělen Erasmus University Charter 
a v prosinci roku 2013 byl přidělen Erasmus+ na roky 2014 – 2020. 
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15 Závěr  

Činnost SVŠE se v roce 2015 rozvíjela v souladu s dlouhodobým záměrem a jeho 
aktualizací na kalendářní rok 2015. Tomu nasvědčují i výsledky v jednotlivých oblastech. 
 
V oblasti vzdělávací činnosti se pozornost soustředila na další zkvalitňování 
pedagogického procesu s důrazem: 
 
a) na trvalou pozornost orientovanou na využívání metod podporujících a vyžadujících 

průběžnou samostatnou práci studentů.  
b) aby se ve vztahu k obsahovým otázkám jednotlivých předmětů vytvářely podmínky 

k tomu, aby se průběžné hodnocení podílelo na konečném hodnocení předmětu. 
c) na trvalou pozornost věnovat zabezpečení výuky jednotlivých předmětů studijní 

literaturou. V průběhu roku 2015 byly používány pro převážnou většinu předmětů 
v kombinované formě studia DSO podle šablony SVŠE nebo pracovní sešity, je-li 
používán standardní učební text; v některých případech proběhly nebo byly 
provedeny práce související s rekodifikací práva v České republice. 

d) na další rozvoj využívání e-learningu, především u kombinované formy studia. 
e) na práce souvisejících s natáčením vybraných přednášek na video určené zejména 

pro kombinovanou formu studia. 
f) Na realizaci ankety mezi studenty prezenční i kombinované formy studia. Výsledky 

ankety vyhodnocovali vedoucí kateder a projednávali s jednotlivými vyučujícími. 
Závěry buly projednány v kolegiu rektora. 

g) aby se postupně vytvářely předpoklady ke zvyšování prostoru pro samostatné 
písemné (seminární) práce studentů, jako předpoklad zvyšování kvality závěrečných 
bakalářských prací. 

h) aby se důsledně využívalo programové vybavení k odhalování plagiátorství 
u závěrečných bakalářských prací i seminárních prácí.  

 
Vědecko-výzkumná činnost se opírala o organizační a institucionální zabezpečení 
ze strany Výzkumného a poradenského centra.  
 
a) K zapojení pracovníků SVŠE do vědecko-výzkumné činnosti byl využit Vnitřní 

grantový systém. V rámci něj byly vyhlášeny tři základní výzkumné úkoly.  
b) Průběžně byla věnována pozornost zvyšování a zkvalitňování publikační aktivity 

pracovníků SVŠE. Bohužel publikační činnost v roce 2015 nenaplnila očekávání 
vedení školy. Proto byla přijata v roce 2016 opatření ke zvýšení publikační činnosti 
pedagogických pracovníků včetně jejich zainteresovanosti.   

c) Na rok 2015 byl stanoven pro pracovníky školy požadavek publikační aktivity: 

 alespoň jeden článek v  odborném periodiku obsahově spjatý s výzkumnou 
a pedagogickou činností pracovníka.  

 předpokládá se časopis odborného zaměření zařazený do seznamu 
časopisů akceptovaných radou vlády.  

 alespoň dva jiné další výstupy (knižní publikace, kapitoly v knize, skripta, 
příspěvky ve sbornících, atd. – s nezpochybnitelným odborným obsahem). 
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d) K dlouhodobým prioritám patřila orientace výzkumných kapacit školy na řešení 
projektů zadávaných městem Znojmo. Jak je konstatováno ve zprávě, úkoly byly 
úspěšně splněny. 

e) Velmi pozitivní je zapojení SVŠE v rámci mezinárodního výzkumu. 
f) Za úspěšné je možno rovněž považovat všechny konference a odborné semináře 

organizované školou. Zejména je potřeba vyzdvihnout 10. mezinárodní vědeckou 
konferenci Nové trendy - New Trends 2015, kterou SVŠE pořádala ve spolupráci 
s Institut für Wirtschaftspädagogik Wirtschaftsuniversität Wien. Sborník z této 
konference obsahující cca 35 vědeckých článků je předán k registraci v databázi 
SCOPUS a Web of Science. 

 
   Personální práce a kvalifikační růst pracovníků 

 
Při naplňování úkolů plynoucích z dlouhodobého záměru byla pozornost soustředěna na 
realizaci následujících okruhů: 
a) Pokračovat v úsilí realizovat požadavek, aby profilové předměty byly zabezpečovány 

pracovníky SVŠE na plný úvazek.  
b) Na úrovni vedení školy přijímat opatření k řešení personálních otázek dvakrát ročně 

a motivovat pracovníky k získávání pedagogických a vědeckých hodností. 
c) Věnovat pozornost vytváření podmínek pro získávání a využívání pracovníků s již 

získanou vědeckou hodností nebo studujících  DSP, kteří pocházejí z regionu 
nebo v něm žijí. V roce 2015 úspěšně ukončily DSP dva doktoři.  

Všem okruhům byla věnována průběžná pozornost.  
 
Otevřenost činnosti školy - internacionalizace činnosti školy 
 
a) K hlavním úkolům roku 2015 patřilo rozvíjení úspěšného zapojení v rámci programu 

Erasmus. Zapojení se realizovalo plně v rozsahu přidělených kapacit u studentů 
i pracovníků školy. 

b) Evropská komise kladně vyřídila v závěru roku 2013 žádost SVŠE o přidělení Erasmus+ 
na roky 2014-2020. 

c) Pokračovala velmi dobrá spolupráce se zahraničními partnery při organizování 
workshopů pro pedagogy i studenty. 

d)  Pokud se jedná o rozvíjení spolupráce SVŠE Znojmo s vysokými školami v Rakousku, 
bylo dosaženo realizace konkrétních forem spolupráce (viz konference Nové trendy – 
New Trends 2015), které vytváří předpoklady pro jejich další rozvoj. 

 
Otevřenost činnosti školy - spolupráce s praxí a činnost směrem k veřejnosti  
 
a) Ve spolupráci s firmami podnikatelské sféry i institucemi veřejné správy se realizovala 

spolupráce při zadávání a hodnocení závěrečných bakalářských prací, se snahou 
posílit regionální aspekty v tématech. 

b) Tradičně kvalitní spolupráce byla při zabezpečení odborných praxí studentů. 
c) Trvalým partnerem bylo město Znojmo.  
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d) Úspěšně proběhl další ročník soutěže pro středoškolskou mládež (MÁ DÁTI/DAL). 
Nově byla realizována soutěž Daňový tým. Ve zvýšeném rozsahu probíhaly 
prezentace školy na vybraných středních školách. 

e) Úspěšně se realizoval další ročník akce Den se SVŠE pro absolventy. Pokračovala 
tradice umožňovat absolventům přednostní a cenově zvýhodněnou účast 
na odborných seminářích organizovaných školou. 

f) Pozitivním vkladem do vnímání školy se stal rovněž úspěšný průběh dalšího ročníku 
U3V.  

 
 
Celkově je možno výsledky činnosti v jednotlivých oblastech hodnotit jako úspěšné kroky 
k naplňování Dlouhodobého záměru školy. 
 
 

 

Ing. Pavel Štohl 
statutární orgán SVŠE Znojmo s.r.o. 
 
 
 
doc. Ing. Hana Březinová, CSc. 
rektorka SVŠE Znojmo s.r.o. 
 
 
 
Znojmo 26. dubna 2016 

 

Resumé: Výroční zprávu o hospodaření za rok 2015 schválila Akademická rada Soukromé 

vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. per rollam. 

 

 


