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Preambule 
 

Posláním Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. (dále též „SVŠE“) je napomáhat 

budování demokratické, otevřené, tolerantní, soudržné, vzdělané a kulturní společnosti, což je 

cílem MŠMT pro léta 2016 – 2020. SVŠE se plně hlásí k tomu uvedené poslání naplňovat 

skrze tři hlavní skupiny činností, a to vzdělávací, tvůrčí a přímé společenské a odborné 

působení. SVŠE po celou svoji existenci si je vědoma, že propojení vzdělávání, výzkumu, 

dalších tvůrčí činností a přímého společenského a odborného působení vytváří kvalitní školu a 

že „Každá vysoká škola je jiná, každá má svůj nezaměnitelný profil a poslání a každá 

realizuje základní činnosti jiným způsobem a do jiné míry, ale každá plnohodnotně a vytrvale 

přispívá k naplňování sdílených akademických a společenských hodnot.“ 

Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. vychází z 

Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a 

další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 – 2020 Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR a navazuje na plnění Dlouhodobého záměru Soukromé vysoké 

školy ekonomické Znojmo na léta 2011 – 2015, který byl schválen Akademickou radou v 

listopadu 2010. Do záměru byly zapracovány závěry a doporučení Akreditační komise 

MŠMT, která v únoru 2015 projednala Kontrolní zprávu SVŠE a vyjádřila svůj názor na 

úroveň vzdělávání SVŠE.  

Od zahájení pedagogické činnosti v roce 2005 si SVŠE vybudovala ve městě Znojmo a ve 

znojemském regionu pevné postavení. Každoročními vědeckými konferencemi získala širší 

povědomí i v akademické veřejnosti ekonomických škol a fakult nejen na Moravě a v Praze, 

ale také v zahraničí. Velmi dobrou pozici v rámci mezinárodních vědeckých konferencí si 

získala SVŠE periodicky se opakující konferencí „Nové trendy – Nev Trends“, kdy se 

spolupořadatelem v létech 2014 a 2015 stal Institut für Wirtschaftspedagogik 

Wirtschaftsuniversität Wien a nové zaměření jedné ze sekcí na didaktiku ekonomických 

předmětů, kterou vede vedoucí katedry didaktiky ekonomických předmětů Vysoké školy 

ekonomické Praha. 

 SVŠE  v uplynulých letech pokračovala s rozšiřování mezinárodních aktivit a rozvoje 

zahraničních stáží studentů. Byly podepsány nové smlouvy se zahraničními vysokými 

školami, především s University College Nikola Zrinski, Zagreb (Chorvatsko), Yalova 

Universitesi a Nisantasi Üniversitesi v Turecku, s Univerztou Novi Sad (Srbsko) a s 

University of management Tisbi, v Tisbi, Kazani, v Rusku. Bylo vyhověno navazující žádosti 

o přijeti do Erasmu+ na roky 2014 až 2020. 

Rozvoj pedagogické činnosti je od vzniku školy založen na prosazování kvality, náročnosti a 

vytváření přátelské atmosféry s důrazem na využívání individuálních forem práce se studenty. 

O dobré kvalitě pedagogické činnosti a přiměřené náročnosti svědčí vysoká úspěšnost 

absolventů v přijímacích řízeních na navazující magisterské studijní programy na 

veřejnoprávních vysokých školách (Mendelově univerzitě Brno, Masarykově univerzitě Brno, 

Vysoké škole ekonomické Praha, Jihočeské univerzitě České Budějovice), ale také počet těch, 
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kteří především ze studijních důvodů zanechali studia. Na dobrou úroveň jsou rozvinuty 

vztahy s podnikatelskou sférou při organizaci praxí a stáží studentů ve firmách regionu, 

rovněž při zadávání a zpracování bakalářských prací. V kombinované formě studia se 

prostřednictvím studijního střediska v Praze rozvíjí odborná spolupráce s řadou podniků, 

veřejných institucí a organizací.  

Dlouhodobé, ale i jednorázové zviditelnění školy je prostřednictvím publikační a výzkumné 

činnosti pedagogů SVŠE.  Škole se podařilo vytvořit pro většinu předmětů studijní opory, 

které umožňují zejména studentům kombinovaného studia lépe plnit jejich studijní povinnosti. 

Pedagogičtí pracovníci přispívají nejen do odborných časopisů, ale jejich články vzhledem ke 

kvalitě a úrovni jsou publikovány i v indexovaných časopisech. Vznikla řada monografií a 

významných kapitol v odborných knihách. 

Pedagogové a studenti SVŠE jsou zapojeni ve vědeckých a výzkumných programech. 

Stěžejní jsou ve spolupráci s Městem Znojmo projekty vytvářené v rámci Vnitřního 

grantového systému, ale také spolupráce na různých průzkumech Města Znojmo, pomoc při 

marketingu a organizování Putování za vínem se Znovínem Znojmo a.s. Mezinárodní výzkum 

je řešen společně se Slovenskem, výzkum na národní úrovni je vytvářen v rámci Ministerstva 

spravedlnosti. SVŠE dlouhodobě spolupracuje s British Council a Goethe Institut. SVŠE 

v rámci tohoto programu nabízí a organizuje specializované přípravné semináře na tyto 

zkoušky. V rámci studentské vědecké činnosti má SVŠE každoročně své zástupce na 

Studentské vědecké akademii, pořádané Univerzitou Mateja Bela v Banské Bystrici a 

pravidelně si odnáší vyhodnocení na jednom z předních míst. 

SVŠE dbá na pěstování dobrého jména školy ve veřejnosti i dalšími pedagogickými i 

nepedagogickými aktivitami. Ke každoročně organizované listopadové mezinárodní vědecké 

konferenci „Nové trendy New Trends“, patří jarní Mzdová konference,  podzimní Účetní a 

daňová konference a zejména celostátní soutěž středoškoláků MÁ DÁTI/DAL. SVŠE je 

každoročně  spolu s agenturou inPuncto a znojemskou Okresní hospodářskou komorou 

pořadatelem přeshraniční konference cestovního ruchu „Vítejte u nás“.  

Pro studenty i širší veřejnost se organizují besedy s významnými osobnostmi hospodářského i 

politického života, společensko-kulturní aktivity se rozvíjí prostřednictvím vysokoškolského 

klubu Harvart v budově školy v centru města Znojmo. Podařilo se rovněž založit tradici v 

setkání s absolventy SVŠE, kterým, stejně jako širší veřejnosti jsou směrovány Akademické 

listy. Platformou odborného i společenského setkání studentů a absolventů SVŠE jsou Dny s 

absolventy. 

Zásadním pro kvalitu pedagogické a ostatní činnosti SVŠE je nastartování a provádění 

vnitřních kontrolních procesů, které sledují a monitorují kvalitu veškerých činností 

probíhajících na SVŠE. Škola provádí pravidelně vnitřní evaluaci, probíhá anketa studentů 

k výuce, získané informace jsou analyzovány, vyhodnocovány, závěry projednávány 

v kolegiu a využity k dalšímu zkvalitňování činnosti školy.  

 Na tyto zkušenosti bude Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. dále navazovat v 

následujícím období. 
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Prioritní cíle Dlouhodobého záměru 
 

K naplnění strategie žádoucího stavu vysokého školství v České republice si stanovilo MŠMT 

sedm prioritních cílů, k nimž se SVŠE hlásí ve svém Dlouhodobém záměru vzdělávací a 

vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast 

vysokých škol na období 2016 – 2020 (dále jen DZ 2016 – 2020). 

Jedná se o následující prioritní cíle: 

PRIORITNÍ CÍL 1: („Zajišťování kvality“) Vysoké školy budou hrát zásadní roli 

v zajišťování kvality svých činností. Autonomie vysokých škol je úzce spojena se 

zodpovědností za naplňování hodnot uvedených v Preambuli dokumentu MŠMT vůči 

studentům, akademické obci a celé společnosti. Tato zodpovědnost bude realizována skrze 

silné a kompetentní strategické řízení vysokých škol, efektivní vnitřní mechanismy 

zajišťování kvality, jasnou profilaci studijních programů, posílenou diverzifikaci jednotlivých 

vysokých škol a dostupnost spolehlivých a srozumitelných informací pro studenty, uchazeče i 

veřejnost. Vysoké školy nastaví a budou udržovat vysoké standardy kvality všech svých 

činností, včetně nároků na kvalitu tvůrčích výstupů a na znalosti, dovednosti a kompetence 

absolventů studijních programů. 

PRIORITNÍ CÍL 2: („Diverzita a dostupnost“) Vysoké školy budou nabízet široký a 

diverzifikovaný přístup ke kvalitnímu vzdělávání. Vzdělávací nabídka vysokých škol bude 

reflektovat potřeby, zájmy a možnosti široké populace studentů, včetně výjimečně nadaných. 

Diverzifikované vzdělávání umožní dosažení zřejmé přidané hodnoty pro znalosti, dovednosti 

a kompetence všech studentů, bez ohledu na jejich sociální a ekonomické zázemí, věk, 

národnost, předchozí vzdělávací či profesní zkušenost nebo zvláštní potřeby způsobené 

zdravotními či jinými obtížemi. 

PRIORITNÍ CÍL 3: („Internacionalizace“) Výuka i tvůrčí činnosti vysokých škol budou 

mít zřetelný mezinárodní charakter. Internacionalizace vysokých škol nezahrnuje jen 

zapojení do mobilitních programů a krátké výjezdy studentů či omezeného počtu 

akademických pracovníků. Prostředí na vysokých školách bude mít zřetelný mezinárodní 

charakter založený na plné integraci přijíždějících studentů a hostujících vyučujících do života 

akademické obce, intenzivních mezinárodních kontaktech v tvůrčích činnostech a 

zohledňování světového kontextu a zahraničních zkušeností při přípravě studijních programů. 

PRIORITNÍ CÍL 4: („Relevance“) Vysoké školy budou ve své činnosti reflektovat 

aktuální společenský vývoj, nejnovější vědecké poznatky a potřeby partnerů. Vysoké 

školy budou v těsném a oboustranně otevřeném kontaktu s partnery na lokální, národní i 

mezinárodní úrovni, s absolventy, zaměstnavateli, vědeckými a akademickými institucemi i s 

neziskovým sektorem a veřejnou správou. 

PRIORITNÍ CÍL 5: („Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace“) Výsledky výzkumu 

a vývoje na vysokých školách budou mezinárodně relevantní a efektivně přenášené do 

aplikační sféry. Výzkumná činnost vysokých škol bude hodnocena způsobem odrážejícím 
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jak kvalitu a relevanci jejích výsledků, tak i její řízení, strategický rozvoj a míru 

internacionalizace. Bude zajištěna udržitelnost i efektivita využití výzkumných kapacit. 

Špičková pracoviště na vysokých školách budou ve velké míře zapojena do makro-

regionálních, panevropských i globálních projektů a budou úspěšná v získávání prestižních 

mezinárodních grantů. 

PRIORITNÍ CÍL 6: („Rozhodování založené na datech“) Řízení vysokoškolské politiky i 

samotných vysokých škol bude koncepční, transparentní a založené na datech. MŠMT 

bude hrát nezpochybnitelnou úlohu ve směřování rozvoje celého systému vysokého školství a 

bude disponovat dostatečnými kapacitami pro analytickou a koncepční práci. Pro MŠMT, 

vysoké školy a další aktéry budou dostupné kvalitní, spolehlivé a systematicky využívané 

zdroje dat poskytující dostatek informací o vysokém školství. 

PRIORITNÍ CÍL 7: („Efektivní financování“) Financování vysokých škol bude stabilní, 

transparentní a efektivní. Přístup soukromých vysokých škol bude obdobný jako veřejných 

VŠ. 

 

Prioritní cíl 1: Zajišťování kvality 
SVŠE vyhodnotí dosavadní způsob a efektivnost vedení školy, posoudí vnitřní mechanizmy 

zajišťování kvality, ověří dostupnost spolehlivých a srozumitelných informací pro studenty, 

uchazeče a veřejnost. Ověří si standardy kvality, které má nastaveny, bude je udržovat při 

všech svých činnostech, a to především při stanovení nároků na kvalitu tvůrčích výstupů a na 

znalosti, dovednosti a kompetence absolventů SVŠE.  

Akreditace 

SVŠE bude pokračovat v reakreditaci studijního programu, přičemž bude prosazovat vnitřní 

zajišťování kvality vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti. 

Významnou pozornost bude vedení SVŠE věnovat nejen hodnocení výstupů (v podobě 

zaměstnanosti absolventů, publikací pedagogických pracovníků, realizaci výzkumu a vývoje), 

ale především samotné podobě a kvalitě vlastní výuky, včetně odpovídající struktury 

pedagogických pracovníků. 

SVŠE po stabilizaci bakalářského stupně studia naváže další jednání s Akreditační komisí, 

resp. MŠMT ve věci akreditace magisterského studia. 

Informace 

SVŠE má velmi kvalitní a dostupný informační systém o aktivitách na vysoké škole, a to ve 

všech oblastech, veřejně přístupný. Cílem SVŠE je udržet si kvalitní informovanost pro 

studenty, absolventy, Akreditační komisi (úřad), MŠMT a laickou i odbornou veřejnost, avšak 

zároveň posoudit vhodnost a potřebu zveřejňovat detailní informace o vnitřních záležitostech 

SVŠE.  

Úkolem SVŠE je nadále udržovat informace vysoce aktuální a dostupné. Nadále budou také 

informačními výstupy nejen web školy, Akademické listy, regionální i celostátní deníky, ale i 
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neperiodické informační zdroje, publikace, informační bulletiny, rozhlasové, případně 

televizní šoty. Zásadou je, aby informace byly přesné, seriózní, objektivní a správné. 

Doporučení na roky 2016 -2020 

SVŠE se zaměří na rozvoj systému vnitřního zajišťování kvality, který dosud používá. 

Podrobí odborné diskusi pedagogických pracovníků, dalších zaměstnanců, studentů, 

absolventů školy a vnějších partnerů rozvoj, rozšiřování, posilování a hodnocení kvality 

z jednotlivých pozic. Hodnocení bude zaměřeno jak na evaluaci výstupů a výsledků, tak na 

vlastní vnitřní procesy, jako klíčové předpoklady pro dosažení uvedených výstupů a výsledků. 

V rámci vymezení studijního programu, studijních oborů i jednotlivých předmětů budou 

stanoveny konkrétní výsledky učení, tj. výsledků, co by měli studenti znát, čemu by měli 

rozumět a co by měli být schopni dělat po úspěšném dokončení procesu učení. Uskutečňování 

studijního programu bude nadále probíhat tak, že budou zvoleny způsoby výuky a hodnocení 

studentů tak, aby bylo vědomě zaměřeno na dosahování očekávaných výsledků učení. 

SVŠE ve svém bakalářském studijním programu vždy zdůrazňovala a bude zdůrazňovat 

zaměření na skutečný výkon činnosti absolventa před pouhými formálními nároky. Proto 

úspěšně realizuje a v dalších letech bude podporovat činnost následujících tří center: 

 Výzkumné a poradenské centrum 

 Účetní centrum 

 Sportovní centrum 

V rámci vnitřní evaluace bude SVŠE nadále pokračovat ve studentských anketách týkajících 

se hodnocení kvality výuky, v hospitacích, rozhovorech s vyučujícími, studenty a absolventy. 

Jedině tak lze usuzovat a porovnávat skutečné výsledky učení, tedy znalosti, dovednosti a 

způsobilosti absolventů studijního programu, uplatnitelnost absolventů na trhu práce či 

v dalším studiu.  

Vedení SVŠE při přípravě strategických dokumentů, včetně akreditačních spisů, bude nadále 

zapojovat širší skupinu partnerů z řad vedoucích pracovníků SVŠE, Akademické rady a 

partnerských podniků.  

Prioritní cíl 2: Diverzita a dostupnost 
SVŠE se prosazuje jako menší vysoká škola působící zejména na Znojemsku s vůlí přijímat 

studenty do jednotlivých oborů v rámci celé ČR i přeshraničně a ve středisku Praha zejména 

z Prahy a jeho dostupného okolí. Své kvalitní vzdělávání nabízí maturantům, absolventům 

vyšších odborných škol a vysokých škol za podmínek stanovených vnitřním předpisem pro 

přijímací řízení. SVŠE má kapacity a schopnosti věnovat se individuálně nadaným studentům, 

zahraničním studentům i handicapovaným studentům. V případě sociální potřebnosti jsou 

studentům přidělována sociální stipendia.  

Akreditace 

SVŠE bude důsledně sledovat, analyzovat a hodnotit přístup studentů ke studiu a jejich 

studijní úspěšnost. Zpracuje vývoj a příčiny studijní neúspěšnosti studentů za jednotlivé 

akademické roky. 
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Informace 

SVŠE bude nadále provozovat systematický monitoring přístupu studentů ke studiu a průchod 

jím. Součástí informací bude nejen průchod studentů systémem výuky, jejich studijní 

úspěšnost, ale také účast na zahraničních mobilitách a uplatnění absolventů. Tyto databáze 

jsou SVŠE vedeny, systémy budou soustavně nadále aktualizovány a udržovány. 

Další opatření 

SVŠE provede analýzu kombinované formy studia ve vazbě na požadavky MŠMT. 

SVŠE bude pokračovat ve vývoji a tvorbě elektronických studijních opor. 

SVŠE na základě analýzy a vyhodnocení neúspěšnosti studentů při studiu navrhne opatření 

vedoucí ke zvýšení úspěšnosti bez poklesu kvality.  

SVŠE bude pokračovat ve spolupráci se středními a vyššími odbornými školami. Nadále bude 

pokračovat v organizaci a pořádání celostátní soutěže MÁ DÁTI/DAL.  

SVŠE bude pokračovat ve vazbě na MŠMT v analýze uznávání výsledků předchozího studia 

při studiu na SVŠE. 

SVŠE bude poskytovat kvalitní poradenské služby odborné veřejnosti a zájemcům o studium 

v otázkách studia, v profesní kariéře studentů a absolventů, v osobní a sociální situaci 

studentů. 

SVŠE bude v rámci studia vyhledávat a rozvíjet nadání studentů, bude jim umožňovat 

realizaci v rámci svých center, nadaným studentům umožní individuální studijní plán a 

rozšířené konzultace, včetně realizace jejich aktivit v rámci mezinárodní spolupráce. 

Prioritní cíl 3: Internacionalizace 
V současnosti má SVŠE 19 partnerských zahraničních vysokých škol a 5 zahraničních 

partnerských institucí. V rámci internacionalizace SVŠE je nutné stanovit jako hlavní cíl 

pokračovaní a praktické naplňování obsahu bilaterálních smluv se zahraničními vysokými 

školami a vzdělávacími institucemi a případně získat další partnery, čímž se rozšíří nabídka 

pro mobility o nové destinace pro studenty a akademické pracovníky. Těžištěm práce budou 

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) 

 vědecká spolupráce zaměstnanců s pracovníky partnerských institucí 

 účast na mezinárodních konferencích 

 spolupráce a publikační činnost v zahraničních vědeckých i odborných periodikách 
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Akreditace 

SVŠE ve vazbě na standardy Akreditační komise (úřadu) MŠMT zohlední internacionalizaci 

při vytváření mezinárodních projektů. 

SVŠE bude nadále pokračovat ve snaze rozvíjet schopnosti studentů plynně komunikovat 

alespoň v jednom světovém jazyce, včetně odborných témat. Tohoto bude dosahováno 

 samotnou výukou cizích jazyků (studium dvou světových jazyků v bakalářském 

programu, kdy jsou vytvářeny malé jazykové skupiny studentů, jejichž povinností 

během studia je připravit prezentaci v cizím jazyce, absolvovat workshopy s rodilými 

mluvčími a připravit se případně k mezinárodním jazykovým zkouškám), 

 zapojením studentů do programů mezinárodních mobilit, 

 zahrnutím dostatečného množství literatury a dalších vzdělávacích zkušeností v cizích 

jazycích do náplně studijního programu, 

 zvaním zahraničních pedagogických pracovníků k vedení přednášek, workshopů, 

seminářů a dalších aktivit, 

 pokračováním ve spolupráce v rámci smlouvy s British Council a s Goethe Institut 

(zkouška FCE, zkouška Goethe – Zertifikat). 

Informace 

SVŠE bude pokračovat ve vytváření webu školy v anglickém jazyce, čímž jsou mj. 

podporováni zahraniční zájemci o vysokoškolské vzdělání na vysoké škole. 

Doporučení na roky 2016 – 2020 

SVŠE připraví pro definované skupiny zájemců studentů z partnerských a dalších 

zahraničních vysokých škol kursy českého jazyka, které umožní těmto studentům zahájit 

výuku na SVŠE. 

SVŠE bude nadále využívat naplno potenciál zahraničních vyučujících, kteří jsou na 

přechodnou dobu členy její akademické obce. 

SVŠE bude zvažovat využití zkušeností svých studentů na zahraničních vysokých školách ve 

výuce na SVŠE.  

SVŠE se bude nadále podílet na internacionalizaci možnostmi, které nabízí program 

ERASMUS+.  Rovněž bude využívat i dalších možností, které se zaměřují i na spolupráci 

mimo Evropskou Unii. Jedním z prioritních úkolů je získání Mezinárodní kreditní mobility, 

konkrétně nástroj evropského sousedství ENI & PI, který zahrnuje kromě jiného i oblasti 

Ruské federace, ale zároveň umožňuje i spolupráci se zeměmi jižního Středomoří. 

Jako další úkol je získání ke spolupráci univerzity nebo vysoké školy univerzitního typu 

v oblasti Britských ostrovů (tedy z Velké Británie nebo Irské republiky). 

Dále získat každým rokem alespoň dva partnery, kteří se SVŠE podepíší bilaterální dohody 

o spolupráci v rámci programu ERASMUS+. Je nutné se zaměřit na země, s kterými 

spolupráce zatím nebyla započata, jako jsou Německo, Francie, Španělsko, Portugalsko, 

Švédsko. Tyto destinace jsou zajímavé pro české studenty a mají zájem do těchto zemí 
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vyjíždět. Naopak, bilaterální dohody se státy situovanými více na východ jsou důležité 

z hlediska zájmu přijíždějících studentů do ČR. 

SVŠE bude rozvíjet spolupráci na výzkumných projektech se zaměřením na oblast účetnictví, 

cestovního ruchu, managementu a marketingu.  

Pokračovat a rozvíjet účast na studentských vědeckých činnostech a aktivitách nejen na 

Univerzite Mateja Bela v Banské Bystrici, ale využívat i další partnery v zahraničí (Nitra, 

Györ, Krems aj.). 

Pokračovat ve společných aktivitách s Institut für Wirtschaftspädagogik 

Wirtschaftsunivsersität Wien. 

Prioritou zahraničních mobilit bude aktivita pedagogů SVŠE směřující k publikačním 

výstupům. Pedagogové a zaměstnanci SVŠE se mohou jazykově vzdělávat především v 

angličtině (možnosti využití jazykových kurzů pořádaných přímo na SVŠE).  

Prioritní cíl 4: Relevance 
SVŠE důsledně sleduje aktuální společenský vývoj, nejnovější vědecké poznatky v rámci 

oborů studijního programu. Legislativu a potřeby partnerů, a to na regionální, národní i 

mezinárodní úrovni. Na pravidelných Dnech s absolventy zjišťuje aktuální vývoj v jejich 

potřebách, potřebách jejich zaměstnavatelů, jedná s vědeckými a akademickými institucemi i 

s neziskovým sektorem a veřejnou správou. Je v úzké spolupráci se svým partnerem Městem 

Znojmo. 

Akreditace 

V rámci akreditačních procesů využije SVŠE možnost konzultovat problematiku 

s partnerskými podniky, Městem Znojmo, zástupci regionu, veřejné správy. 

SVŠE zahrne výsledky komunikace s vnějšími partnery jako jeden z klíčových procesů 

vnitřního zajišťování kvality školy. 

Informace 

SVŠE bude pokračovat v jednáních s úřadem práce, hospodářskou komorou, podniky a 

organizacemi, územními samosprávnými celky, Městem Znojmo a dalšími partnery 

směřujícími k systematickému vyhodnocování potřeb trhu práce, uplatnění absolventů a 

relevance dosahovaných výsledků učení. 
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Doporučení na roky 2016 – 2020 

SVŠE bude rozvíjet přenositelné kompetence studentů, zejména schopnost efektivně 

komunikovat, a to jak v českém, tak alespoň v jednom cizím jazyce, řešit problémy a být 

kreativní, samostatně se učit, pracovat v týmu, ovládat moderní technologie. 

Nadále bude SVŠE do hodnocení kvality výuky zapojovat studenty v rámci anket, 

spolupracující podniky a organizace (zejména ty, kde studenti realizují odborné praxe, píší 

bakalářské práce, realizují výzkumy, marketing aj.). 

V rámci vzdělávací, výzkumné, vývojové i další činnosti bude nadále SVŠE reagovat na 

regionální, celostátní, přeshraniční i mezinárodní podmínky a problémy.  

Prioritní cíl 5: Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace 
SVŠE realizuje své výzkumné a vědecké úkoly v rámci svého Výzkumného a poradenského 

centra, kde řeší především výzkumné úkoly vnitřního grantového systému. Výstupy z nich 

jsou předávány Městu Znojmo (průzkumy, analýzy, plány), Ministerstvu financí (podklady 

pro české účetní standardy), Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (KREDO), Komoře 

auditorů ČR (návrhy metodického řešení). Škola se podílí na mezinárodním projektu a 

projektu Ministerstva spravedlnosti. SVŠE bude usilovat o získání dalších projektů a o získání 

statutu výzkumná organizace, bude usilovat o získání dotačních nástrojů na výzkum a vývoj 

na vysokých školách. 

Informace 

SVŠE bude zvyšovat informovanost svých partnerů v rámci internacionalizace o svých 

výzkumných a vědeckých činnostech a bude usilovat o spoluúčast na mezinárodních 

výzkumných projektech. 

Doporučení na roky 2016 – 2020 

SVŠE bude implementovat do svých vnitřních pravidel národní politiku výzkumu, vývoje a 

inovací prosazovanou MŠMT. 

SVŠE bude definovat strategii své výzkumné agendy v úzké interakci s partnerskými subjekty 

jak z veřejné, tak i soukromé sféry, včetně vymezení způsobu a podmínek vzájemné 

spolupráce. 

SVŠE bude svoji výzkumnou činnost rozvíjet tak, aby adresovala témata vysoké 

socioekonomické relevance regionálního, národního i globálního výzkumu. 

SVŠE bude výsledky výzkumu využívat ve své vzdělávací činnosti. 

SVŠE napře své úsilí k zapojení svých pracovníků do mezinárodních projektů výzkumu a 

vývoje financovaných prostřednictvím rámcového programu EU pro výzkum a inovace 

Horizont 2020 a dalších mezinárodních dotačních titulů a finančních nástrojů podpory. 

SVŠE bude v návaznosti na akreditaci magisterského studia usilovat o získání platformy 

výzkumné organizace. 
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SVŠE bude přenášet poznatky z výzkumu a vývoje operativně do praxe v rámci svého 

Účetního centra.  

Prioritní cíl 6: Rozhodování založené na datech 
Aby mohlo být řízení SVŠE koncepční a transparentní, musí pokračovat na kvalitních datech. 

Zároveň musí být data systematicky tříděná a archivovaná tak, aby je mohla využívat nejen 

škola, ale i MŠMT. 

Akreditace 

SVŠE bude nadále systematicky sbírat a analyzovat data potřebná pro procesy vnitřního 

zajišťování kvality a vyžadovaná Akreditační komisí (úřadem) MŠMT. 

Informace 

SVŠE bude rozvíjet existující databáze informací a zavádět podle potřeb nové zdroje dat 

podle pokynů a metodiky Akreditační komise (úřadu) a MŠMT. 

Doporučení na roky 2016 – 2020 

SVŠE zajistí sběr a vyhodnocování dat relevantních pro kvalitu všech svých činností. Sběr a 

vyhodnocování dat bude provádět kontinuálně a pravidelně. 

SVŠE zajistí, aby její pracovníci zodpovědní za sběry a analýzy dat, evaluaci politik a řízení 

rozvoje se účastnili pravidelných školení a systematického vzdělávání zajišťovaných MŠMT. 

Prioritní cíl 7: Efektivní financování 
SVŠE jako obchodní korporace je závislá na financování prostřednictvím školného, dalších 

poplatků a zdrojů. Cílem školy je, aby její systém financování byl stabilní, transparentní a 

efektivní. 

Doporučení na roky 2016 – 2020 

SVŠE bude vytvářet marketing školy tak, aby byl seriózní, podporoval dobré jméno školy a 

pomohl získat dostatek studentů, jejichž počet umožní stabilní a efektivní financování výuky a 

dalších činností školy.  

SVŠE bude dbát o kapitálovou přiměřenost a zodpovědnost vlastníků za financování školy. 

Bude se snažit o optimalizaci struktury vlastníků.  

SVŠE vynaloží úsilí na získání vícezdrojového financování své činnosti, a to např. 

získáváním dotací, darů a spolufinancování některých projektů. 
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Indikátory naplnění cílů Dlouhodobého záměru 
Přiložený soubor indikátorů slouží jako prostředek ke sledování plnění klíčových aspektů 

prioritních cílů Dlouhodobého záměru Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. 

v plánovaném období let 2016 – 2020. 

1. Obhájení akreditace bakalářského studia alespoň pro jeden studijní program a udržení 

alespoň stávajících studijních oborů (specializací). 

2. Získání akreditace magisterského studia alespoň pro jeden studijní program (studijní 

obor). 

3. Docílení rovnoměrného vývoje počtu studentů SVŠE v závislosti na postupném růstu 

populace končící středoškolská studia. 

4. Pokračování nabídky kurzů celoživotního vzdělávání. 

5. Pokračování v zabezpečování Univerzity třetího věku. 

6. Maximální využití prostředků v rámci Erasmus+ pro potřeby odborných výjezdů 

studentů, pedagogů a dalších zaměstnanců SVŠE. 

7. Získání studentů a pedagogů z jiných vysokých škol na pobyty a hostování na SVŠE. 

8. Úspěšná realizace žádosti o navazující projekt Erasmus+. 

9. Navýšení počtu publikací se zřetelem zejména na sledované registry. 

10. Dotvoření a udržování aktuálních studijních opor pro hlavní předměty. 

11. Každoroční vyhlašování projektů v rámci Vnitřního grantového systém. 

12. Získání dotací a grantů na národní a mezinárodní úrovni pro vědu a výzkum. 

13. Vytváření průzkumů, výzkumů, metodik, poradenské a jiné tvůrčí činnosti pro vnější 

partnery. 

14. Rozvíjení účasti na studentských vědeckých činnostech a aktivitách. 

15. Rozšiřování počtu vnějších partnerů z veřejné a soukromé sféry. 

16. Rozšiřování počtu vnějších partnerů v rámci internacionalizace. 

17. Zajištění stabilního, vícezdrojového, transparentního a efektivního financování SVŠE. 

18. Dotvoření a udržování efektivního systému vnitřního zajišťování kvality. 

19. Dotvoření databází požadovaných Akreditační komisí (úřadem) a MŠMT. 

20. Dotvoření databáze absolventů SVŠE. 

21. Zjednodušení vyřizování administrativních záležitostí pro studenty, zájemce o studium 

a další partnery školy. 

 

DZ 2016 – 2020 byl projednán v kolegiu rektorky 6. října 2015 


