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Úvodní slovo
Po delší odmlce vychází nové číslo Akademických listů SVŠE Znojmo. Během této doby došlo na znojemské
vysoké škole k řadě podstatných změn. O některých bychom Vás tak rádi informovali.
Nejdůležitější novinkou je to, že Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo má od letošního roku nového
většinového vlastníka. Tím se stal David Melas, absolvent Univerzity of Cambridge, který je současně majoritním vlastníkem soukromé Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů v Praze. Dosavadní vlastník,
Pavel Štohl, zůstává jednatelem školy a menšinovým vlastníkem. Oba majitelé budou společně rozhodovat
o dalším směřování znojemské vysoké školy. Proto jsme na úvod Akademických listů dali slovo právě jim.

Tři otázky pro Pavla Štohla
ními silami se škola již nemůže dále příliš
rozvíjet a k dalšímu rozvoji bude potřebovat silného partnera.
Je důležité si však uvědomit, že znojemská vysoká škola v uplynulých 15 letech splnila to, s čím vznikala - nabídla
za dobu své existence více než 2 000 zájemcům z regionu možnost vysokoškolského studia přímo ve Znojmě a pomohla
tak významně zvýšit vzdělanost regionu.
Pavel Štohl, prorektor a spoluvlastník SVŠE

Co bylo hlavním důvodem této změny
ve vlastnické struktuře?
O vstupu nového vlastníka jsem uvažoval
delší dobu, protože bylo zřejmé, že vlast-

Co si od tohoto kapitálového propojení
slibujete?
Věřím, že to bude znamenat mimo jiné
rozšíření nabídky studijních oborů, a to
nejen v bakalářském, ale i magisterském
studiu. Reálnost tohoto cíle potvrzuje

mimo jiné skutečnost, že díky novému
vlastníkovi bylo již v loňském roce historicky poprvé zahájeno ve Znojmě navazující magisterské studium.  
Jaké bude Vaše další působení na škole?
Samozřejmě si uvědomuji, že o zásadních
krocích vysoké školy bude již rozhodovat
převážně nový vlastník. Ale pokud bude
mít zájem, rád svými zkušenostmi pomohu s přeměnou znojemské vysoké školy
ve vznik silné univerzity, která bude mít
pobočku také ve Znojmě. Chtěl bych, aby
Znojmo bylo i nadále vysokoškolským
městem, a to bez ohledu na moje další
působení na vysoké škole.

Bude se cestovní ruch vyučovat také ve Znojmě?
braných místech v ČR a na Slovensku.
Jedna z nich by měla být i na jižní Moravě a logicky se nabízí Znojmo, kde již
existuje kvalitní soukromá vysoká škola.
Jaké studijní obory ve Znojmě předpokládáte ponechat nebo nově otevřít?

David Melas, majoritní vlastník SVŠE

Jaké máte plány se znojemskou vysokou školou?
Rád bych vybudoval silnou soukromou
univerzitu, která bude mít pobočky na vy-

Naším cílem je, aby zájemci ve Znojmě
mohli i nadále studovat bakalářské a magisterské studijní programy zaměřené
na účetnictví a finance. V této oblasti výuky patříme už teď mezi prestižní vysoké
školy v rámci celé republiky. Kromě toho
zvažujeme zavést studijní obory orientované na cestovní ruch.
Cestovní ruch by byl určitě pro znojemské studenty atraktivní. Na čem závisí, zda bude vyučován i ve Znojmě?

Moje představa je, aby výuka cestovního ruchu na vznikající univerzitě byla
jedinečná – a to v rámci celé republiky.
I proto usilujeme o založení pobočky také
v tradičním lázeňském městě. Konkrétně
se jedná o Mariánské Lázně, kde má vedení města o zřízení vysoké školy velký
zájem a nabízí nám výhodnou spolupráci.
Samozřejmostí je výuka cestovního ruchu v Praze, kde má naše vysoká škola
sídlo. A dále se budeme snažit o zavedení
oboru v některém z vinařských regionů.
Nabízí se právě Znojmo, ideální destinace, ve které by mohla být velmi zajímavá a přínosná spolupráce s rakouskými
univerzitami. V současné době čekáme
na společné jednání s vedením města,
které by se mělo uskutečnit do konce tohoto roku. Těším se, že Vás brzy budeme
moci informovat.

2/

ZNOJEMSKÉ AKADEMICKÉ LISTY - www.svse.cz					

II. pololetí 2019

Odhalení pamětní desky Pavlu Balíkovi
O vznik a rozvoj znojemské vysoké školy
se velkou měrou zasloužil tehdejší starosta města Znojma Ing. Pavel Balík. Proto
vedení SVŠE jako poděkování bývalému

starostovi iniciovalo odhalení pamětní
desky. Slavnostního aktu se zúčastnila
řada významných osobností, například
velvyslankyně ČR v Rakousku Ivana
Červenková nebo bývalý hejtman jihomoravského kraje a současný poslanec
Stanislav Juránek.
Připomeňme si slova Pavla Balíka, týkající se vysoké školy ve Znojmě, které
pronesl na slavnostním zahájení SVŠE:
„Vysoká škola ve městě je prestižní záležitost. Dodává městu punc mládí, perspektivy, vzdělanosti“.

1 500. absolvent SVŠE
Tisícím pětistým absolventem se stala
paní Lenka Novotná, absolventka bakalářského studijního oboru Marketing
a management.

Na SVŠE Znojmo od jejího vzniku v roce
2005 do června 2019 absolvovalo studium 1 520 absolventů.

Vedení školy jubilejní absolventku představilo veřejnosti na tiskové konferenci, pořádané při příležitosti slavnostní
promoce v Městském divadle Znojmo.
Paní Novotná zde vyjádřila velkou spokojenost s kvalitou bakalářského studia,
a proto se také rozhodla, že od září 2019
bude na SVŠE  pokračovat v navazujícím
magisterském studiu.

Prorektor SVŠE Pavel Štohl, 1 500. absolventka Lenka Novotná,
rektorka SVŠE Hana Březinová, místostarosta Znojma Jan Blaha

SVŠE bude hostit vysokoškoláky z celého světa
Ve druhé polovině srpna pořádá znojemská vysoká škola letní školu pro zahraniční studenty, nad kterou převzali záštitu velvyslankyně ČR v Rakousku Ivana
Červenková a senátor za okres Znojmo
Pavel Štohl. O velkém zájmu o letní školu svědčí mimo jiné i to, že měsíc před
jejím zahájením je již její kapacita naplněna. Převážná část studentů je ze zemí
EU, z toho nejvíce z Německa.
Budou zde přednášet špičkoví manažeři a právníci, kteří přednáší na předních
zahraničních univerzitách. Za všechny
lze jmenovat prvního viceprezidenta
světového biatlonu Jiřího Hamzu nebo
absolventku pařížské Sorbony Martinu
Šmuclerovou, která pravidelně přednáší
na prestižní pařížské univerzitě pro vrcholové státníky.

Cílem letní školy je nabídnout účastníkům kromě zajímavých přednášek také
bohatý volnočasový program. Připravili jsme pro ně prohlídku Znojma, výlet
do NP Podyjí a v rámci pražského pro-

gramu také seznámení s hlavními pamětihodnostmi hlavního města s návštěvou Senátu Parlamentu ČR, při níž se
setkají s velvyslankyní ČR v Rakousku
Ivanou Červenkovou.
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Jaké obory lze studovat na znojemské vysoké škole?
SVŠE nabízí vysokoškolské studium jednak ve Znojmě a jednak také v Praze. Pro zájemce z regionu jsou níže
uvedeny obory, které lze ve školním roce 2019/2020 studovat ve Znojmě.

Bakalářské studium

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU
(denní i dálková forma studia)

Obor je zaměřený na praxi, díky čemuž mohou studenti často ještě v průběhu studia
získat výborná pracovní místa (jako finanční účetní, asistenti auditorů, daňových poradců). Škola spolupracuje s řadou předních odborníků z praxe. Například na škole
pravidelně přednáší Ivana Pilařová, která byla opakovaně vyhodnocena jako nejlepší
lektor účetnictví v ČR. Od letošního akademického roku nově spolupracuje se školou
Michal Svoboda, vedoucí oddělení Metodická podpora účetnictví státu, odbor Účetnictví a audit Ministerstva financí ČR a odborný asistent na katedře finančního účetnictví
a auditingu na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Bakalářské studium

MARKETING A MANAGEMENT
(denní i dálková forma studia)

Strategickým partnerem oboru je švýcarská společnost Ammann, díky níž budou moci
vybraní studenti absolvovat zahraniční stáže v jejích závodech v zemích EU i mimoevropských. Obor je určen pro kreativní studenty. V rámci marketingových předmětů
studenti zpracovávají výzkumy a projekty pro různé podnikatelské subjekty. Absolventi se uplatní na pozicích jak ve státní správě, tak také v marketingových agenturách či
dalších podnikatelských subjektech.

Magisterské studium EVROPSKÁ STUDIA
				(dálková forma studia)

A VEŘEJNÁ SPRÁVA

Moderní obor, který propojuje studium veřejné správy, práva a ekonomie v jedinečný celek. Uplatnění absolventa je v úřadech státní
správy a územní samosprávy a jejich institucích. Studenti se na tomto oboru mohou setkat se zajímavými odborníky. V loňském roce
zde například předmět Rétorika přednášela Marie Retková. V letošním roce to zase bude velvyslanec ČR v Norsku Jaroslav Knot,
který se studenty SVŠE besedoval již v loňském roce. Vzhledem k tomu, že byl na ŠVŠE spokojen, přijal nabídku na přednášku
i v nadcházejícím semestru, kdy bude přednášet Vliv mezinárodního práva na diplomatickou praxi.

Marie Retková, trojnásobná držitelka ceny Týtý, přednášela
pro studenty předmět Rétorika

Jaroslav Knot, velvyslanec ČR v Norsku – bude pro studenty
přednášet Vliv mezinárodního práva na diplomatickou praxi.
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Slavíme 15 let SVŠE
V akademickém roce 2019/2020 bude Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo slavit 15 let od svého vzniku. U této příležitosti bude pořádat řadu akcí. Za všechny upozorňujeme na reprezentační ples SVŠE.

REPREZENTAČNÍ PLES SVŠE k 15 letům vysoké školy
Datum a místo konání:
pátek 7. 2. 2020 od 19.30
v konferenčním sále hotelu Dukla.

Vstupné:
předprodej do 31. 12. 2019 – 290 Kč,
         do     6.   2. 2020 – 320 Kč,
na místě v den konání           – 350 Kč.
Program:

JELEN

Hlavní host večera
,
večerem provází skupina FREEBAND.

Den se SVŠE
Vyvrcholením oslav 15 let od založení školy bude na jaře 2020 Den se SVŠE, na který
budou pozváni všichni studenti, absolventi, partneři školy a také veřejnost. Akce se
uskuteční na zahadě za školou a uvádět ji bude populární herec a moderátor Jan Čenský. Program bude průběžně aktualizován, proto nezapomeňte sledovat naše webové
stránky a stránky na sociálních sítích.

SVŠE v číslech a faktech
březen 2005 	 MŠMT ČR udělilo Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo státní
souhlas působit jako soukromá vysoká škola bakalářského typu.
září 2005

Historicky poprvé ve Znojmě začalo studovat prvních 72 vysokoškoláků.

duben 2006

Otevřen VŠ klub Harvart koncertem písničkáře Ivo Jahelky.

září 2006 	

Otevření pobočky v hlavním městě Praze, kde SVŠE nabízí dálkové studium oboru Účetnictví a finanční řízení podniku.

únor 2007

1. reprezentační ples školy se skupinou NO NAME, s rekordní účastí
1 000 návštěvníků.

červen 2008

První slavnostní promoce v Městském divadle.

od roku 2009 Studenti SVŠE absolvovali první zahraniční stáže, a to nejen na partnerských univerzitách v Evropě, ale i v Číně a Indii.
červen 2014

Tisícím absolventem školy se stala Bc. Lucie Vystrčilová.

květen 2015

Vydání knihy 10 let SVŠE, křest provedl Aleš Háma.

září 2018

Historicky poprvé ve Znojmě otevřeno navazující magisterské studium.

červen 2019

Tisícím pětistým absolventem školy se stala Bc. Lenka Novotná.
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