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Ohlédnutí za 10 lety znojemské vysoké školy
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo slaví 10 let od svého založení, a tak nastal čas bilancovat. Přinášíme vám možnost ohlédnout se za dosavadní činností školy trochu netradičně. 
V rámci oslav na znojemské vysoké škole, resp. v jejím vysokoškolském klubu vystoupila celá řada zajímavých osobností. Vedení SVŠE se totiž rozhodlo oslavit kulaté jubileum 
deseti zajímavými akcemi. Znojemští vysokoškoláci se při nich měli možnost setkat s opravdu výjimečnými osobnostmi, jež byly ochotné se s mladými lidmi podělit o své zkušenosti, 
dovednosti, vědomosti – zjednodušeně řečeno o své know-how. 
Byli to například vrcholoví manažeři, ale také špičky z oblasti kultury a sportovní šampióni. To proto, že vysokoškolský život není jenom o studiu, ale i o společenském životě. 
Chtěli bychom se s vámi o dojmy z těchto setkání podělit.
A pokud by vás čtení ze života na znojemské vysoké škole zaujalo a chtěli byste se například dozvědět, jaké obory lze na SVŠE studovat, nebo poznat názory a zkušenosti studentů 
apod., jsou na každé straně těchto listů uvedeny podrobnější informace, které vás k tomu dovedou.

Připouští mírné pokroky,  
ale nerad o tom mluví

„Jak se cítím? Není to ono, ale 
mírné pokroky musím připus
tit,“odpověděl spisovatel Mi-
chal Viewegh na první otázku, 
kterou mu položili jeho příz-
nivci ve vysokoškolském klubu 
Harvart ve Znojmě. 

Vrátil se sem po třech letech. Už 
na čtvrtou návštěvu. Takže není 
divu, že má v klubu i na zdej-
ší vysoké škole pár přátel. A že 
mu tady hodně lidí drželo palce, 
když bojoval se svou nemocí. 

Když byl Michal Viewegh 
ve Znojmě v Harvartu potřetí, 
bylo to pár dnů poté, co absol-
voval svůj první maraton.  Právě 

PROČ ZAČÍT  
STUDOVAT VYSOKOU?
• Máte práci, ale chtěli byste lepší? 
• Chcete se ve svém profesním životě dále rozvíjet? 
• Chcete si rozšířit obzory? 
• Potřebujete si zvýšit kvalifikaci? 

Pak jednoznačně běžte na vysokou. Když si vyberete tu správ-
nou, podaří se vám „zabít dvě (nebo i více) much jednou ra-
nou“. Pokud si říkáte, že vám zaměstnání nedovolí se dále 
vzdělávat, tak se mýlíte. Většina škol totiž nabízí i tzv. kom-
binovanou formu studia – tedy studia při zaměstnání. Víken-
dy tak sice věnujete vzdělávání, ale věřte, že se to opravdu 
vyplatí. Tady máte hned několik důvodů, které by vás měly 
přesvědčit:

1) Rozšíření obzorů 

Díky studiu na vysoké škole proniknete do akademic-
kého prostředí a budete mít možnost seznámit se s od-
borníky z praxe a řešit s nimi konkrétní problémy, se 
kterými se setkáváte. 

2) Rozšíření schopností 
Výhodou také je, že se po absolvování vysoké školy ne-
musíte nutně omezovat na jediný druh práce. Studiem 
totiž rozvíjíte různé schopnosti, které můžete využít při 
hledání jiného zaměstnání. Na vysoké škole se mimo 
jiné naučíte, kde hledat informace, jak organizovat svůj 
čas, přemýšlet o informacích, které dostáváte, a ne je 
pouze přebírat, nebo si například zlepšíte své komuni-
kační a prezentační dovednosti. 

3) Poznání nových lidí 
Nejenže se setkáte s mnoha odborníky, ale poznáte 
také spoustu nových lidí, kteří se zabývají stejnou nebo 
podobnou problematikou jako vy. Takové kontakty se 
vždy hodí.

4) Titul 
Někomu o něj jde především, někomu až v druhé řadě, 
ale každopádně je to jeden z benefitů vysokoškolského 
studia. S titulem se vám mohou otevřít nové možnosti, 
o kterých jste dříve jenom snili. Titul je často také první 
podmínkou, když se chcete ucházet o zajímavou pozici.

Michal Viewegh

oslavil padesátiny, takže na něj 
čekala v klubu i oslava a origi-
nální dárek: box s víny, na jehož 
víku byla sada jeho fotografií 
z předešlých návštěv. Tenkrát 
mu všichni přítomní vesele tvr-
dili, že ani v padesáti radosti ži-
vota ještě nekončí.

Bohužel, za pár měsíců prožil 
spisovatel klinickou smrt. „Ale 
dostal jsem další šanci. Tu výsa
du má snad jen pět deset procent 
lidí, kterým praskne aorta.“

V dobách, kdy mu bylo těžko, se 
v knížce, která mapuje historii 
Harvartu, mohl dočíst: „Víme, 
Michale, že nám se to dobře 

říká, ale myslíme to upřímně: 
jsi silnej chlap a zvládneš to. 
Drž se a na shledanou zase brzy 
v Harvartu!“

Tohle přání se naštěstí splnilo.  
Jako vždy v doprovodu svého 
přítele a aktuálně nejoceňova-
nějšího českého autora Martina 
Reinera se Michal držel zave-
deného scénáře. Nejdřív četl 
povídku z nové knížky Zpátky 
ve hře a pak odvážně odpovídal 
na otázky z publika. Nebylo tře-
ba chodit kolem horké kaše, spi-
sovatel sám se nevyhýbal žádné-
mu tématu.

„Jestli něco dalšího chystám? – 
My, co máme hypotéku, musíme 
plánovat,“ zavtipkoval si nej-
dřív, ale pak seriózně odpověděl 
na zvídavou otázku, jestli se stá-
le mohou čtenáři každý rok těšit 
na novou knihu. Protože o svoji 
kreativitu evidentně nepřišel. 
Vždyť poté, co opustil nemoc-
nici, už stihl napsat a vydat dvě 
knihy.

„Nosím v hlavě téma na román 
o ženě, která dokáže číst myšlen
ky. Ale možná se pustím do jiné 
věci. Seznámil jsem se s ředi
telem gymnázia, kam chodí má 
prostřední dcera. Máme o čem 
mluvit, protože tento člověk pro
dělal úraz a ztratil paměť. Učil 
se všechno znovu. Nevěděl, co je 
pivo, nechápal, o čem lidi mluví. 
– Prodělal jsem (a stále se s tím 
vyrovnávám) jinou formu ztráty 
paměti, ale samozřejmě chápu, 
jak těžké to pro něj muselo být. 
Je vzorem toho, co člověk doká
že překonat. – Ani s mou pamětí 
to stále není úplně v pořádku.“

Důležité je, že se nevzdává. Je 
pořád stejný bojovník i glosátor. 
Jen mu v této chvíli ještě chybí 
dřívější elán a energie.              □
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TŘI DŮVODY, PROČ NEJÍT NA VYSOKOU? OMYL...
1) Už se mi nechce učit. – Teď se vám může zdát, že už jste třeba delší dobu ze střední školy a že už se vám nechce učit. Nebojte, tenhle pocit vás 

po první přednášce přejde. Hlavně vás bude na studium víc, budete se navzájem podporovat a motivovat.

2) Mám strach, že to nebudu časově zvládat. – Díky kombinované formě studia je studium možné zvládat také při zaměstnání. Výuka probíhá v pá-
tek odpoledne a o víkendech maximálně pětkrát v semestru. Nemusíte mít tedy strach, že budete muset být každý týden ve škole. Navíc konzul-
tace nejsou povinné, takže pokud vám to zrovna nevyjde a nebudete moct přijet, nic se neděje. Kromě toho mají studenti kombinované formy 
prodloužené zkouškové období. Mohou si tak zkoušky rozložit do delšího časového horizontu podle svých pracovních povinností. Pokud nebudete 
moci přijet na jednu z konzultací, o nic nepřijdete. Vybrané přednášky jsou totiž natáčeny a lze je potom sledovat online i z domova. 

3) Nechce se mi. – Právě to, že čtete tyto řádky, dokládá, že vás vysoká škola zajímá. Představte si, jaké změny vám studium přinese do života – nové 
přátele, kontakty, nové schopnosti a dovednosti a v neposlední řadě možnost kariérního růstu. Pořád se vám nechce?

Jiří Hamza samozřejmě po-
drobně mluvil o tom, co publi-
kum zajímalo nejvíc – o zrození 
českého biatlonového zázraku. 

V době, kdy o biatlonu neměla 
řada lidí žádné povědomí, začal 
budovat areál v Novém Městě 
na Moravě. Když před deseti 
lety předložil světu projekt vy-
budování areálu a následně po-
řádání světového šampionátu, 
všichni to brali jako fantazie 
a sny, které nemají šanci uspět. 
O deset let později už coby 
prezident biatlonového svazu 
nadšeně, ale současně s velkou 
pokorou sleduje, jak se malé 
Česko stalo biatlonovou velmo-
cí. A to jak na poli závodnickém, 
tak na poli organizátorském. 
 „Je úžasné, že se na biatlon 
kouká v televizi milion lidí, že si 
děcka ve školkách hrají na Sou
kalovou a Moravce. Ale je třeba 

V PARNÉM PODVEČERU OVLÁDL ZNOJEMSKÝ HARVART ZIMNÍ SPORT

Křeslo pro hosta s Jiřím Hamzou a Gabrielovou Soukalovou 
aneb další skvělé zprávy z biatlonových tratí
Vysokoškolský klub Harvart přivítal začátkem června v rámci pořadu „Křeslo pro hosta“ výraznou znojemskou osobnost, prezidenta českého 
biatlonového svazu Jiřího Hamzu. Jako hosta s sebou přivedl sympatickou českou reprezentantku v biatlonu Gabrielu Soukalovou.

říct, že základ je v celém rea
lizačním týmu – od závodníků 
přes „bafuňáře“ až po servis
many. Sešla se parta lidí, kteří 

to dělají srdcem a kteří táhnou 
za jeden provaz. Což je podle 
mě velmi důležité“. 
Současný prezident Českého 
svazu biatlonu spolu s Gabrie-
lou tvořili i na pódiu sehranou 
dvojici. Nebránili se žádné 
otázce. Sympatická sportov-
kyně vzpomínala i na to, jak 
se s manažerem Hamzou vidě-
la poprvé: „Měla jsem tehdy 
pověst rebelky, takže jsem šla 
na kobereček s pro mě nezná-
mým funkcionářem. Dotyčný 
si servítky nebral. Otočila jsem 
se tedy na podpatku a práskla 
dveřmi. Nakonec naštěstí stejně 
bylo podle jeho. – Tak dopadlo 
naše první setkání,“ směje se 
závodnice. A na první pohled 

je vidět, že Jura a Gabča (jak si 
říkají) jsou dnes přátelé.
Gabriela Soukalová je mistryní 
světa, má dvě stříbrné olym-
pijské medaile, vyhrála závo-
dy světového poháru. Účast-
níci besedy se mohli osobně 
přesvědčit, že přes všechny 
úspěchy je to pořád skromná 
a velmi příjemná mladá žena, 
která zajímavě a vtipně vyprá-
ví – a navíc také dobře zpívá. 
Na závěr besedy totiž za dopro-
vodu houslí zazpívala užaslým 
posluchačům jednu ze známých 
lidových písní.

Znojemští vysokoškoláci měli 
možnost vidět a slyšet jedno-
ho z nejuznávanějších českých 
sportovních manažerů, kterým 
Jiří Hamza bezesporu je – již 
podruhé. Poprvé to bylo před 
dvěma roky na manažerské 
konferenci, kterou pořádala 
SVŠE Znojmo na téma součas-
ného sportovního managemen-
tu. Tehdy kromě něj na kon-
ferenci vystupovala celá řada 
špičkových sportovních mana-
žerů. Za všechny stačí zmínit 
dr. Miroslava Černoška, který 
zastupuje mj. tenisové hvězdy 
Petru Kvitovou nebo Tomáše 
Berdycha a který do Prahy již 
dvakrát přivezl kanadsko-ame-
rickou NHL.

Ale zpět k Jiřímu Hamzovi.   
Zdálo by se, že na jednoho člo-
věka je starost o český biatlon 
až příliš. Ale den Jiřího Hamzy 
má snad osmačtyřicet hodin. 
Nebo i víc? Protože kromě bi-
atlonových starostí ještě stíhá 
přednášet sportovní manage-
ment na vysoké škole, vybudo-
val v Hnanicích na Znojemsku 
penzion, vysadil hektary vinic, 
založil vinařství, které vyrábí 
skvělá vína (i účastníci besedy 
měli možnost ochutnat), a po-

stavil hotel na nejkrásnějším 
místě v širém okolí. O tom, že 
s manželkou Romanou, býva-
lou vynikající basketbalistkou, 
vychovává čtyři děti, ani ne-
mluvě. 
Do křesla pro hosta v Harvar-
tu usedli zástupci českého bi-
atlonového zázraku v parném 
červnovém podvečeru. A přije-
tí bylo samozřejmě také vřelé, 
takže typicky zimní sport osla-
voval vyprodaný sál v nádherně 
hřejivé atmosféře .                       □
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Stanislav Bernard se narodil 
roku 1955 v Opavě. Vystudo-
val Vysokou školu dopravy 
a spojů v Žilině. V roce 1991 
za vypůjčených 50 milionů 
v aukci vydražil spolu se dvě-
ma kamarády zkrachovalý 
humpolecký pivovar. Devět let 
nato byl zvolen pivovarskou 
osobností století za prosazení 
diferencované spotřební daně 
pro malé nezávislé pivovary. 

STANISLAV BERNARD JDE NEOMYLNĚ VLASTNÍ CESTOU

Muž, který své jméno věnoval pivu

Charismatický Stanislav Ber-
nard se nedá přehlédnout nikde. 
Ve vysokoškolské posluchárně 
za katedrou, kam úspěšný pod-
nikatel v rámci oslav SVŠE 
zavítal, už vůbec ne. Znojem-
ští vysokoškoláci  měli mož-
nost poznat příběh muže, který 
na začátku devadesátých let 
koupil v malé privatizaci neu-
držovaný pivovar, kde se vařilo 

podprůměrné pivo. A podařilo 
se mu nevídané. Z pivovaru 
určeného k zániku dokázal vy-
budovat značku, která se stala 
synonymem kvality a úspěchu.  

Stanislav Bernard se společní-
ky poskytuje v současné době 
práci dvěma stům zaměst-
nanců a snaží se, aby tito byli 
v jeho firmě spokojeni. Proto 
dbá na to, aby zde fungovala 
firemní kultura. „Zaměstnanci 
si sami určili hodnoty, kterými 
se ve firmě řídí. Odpovědnost, 
otevřenost, spolupráce, důvěra 
a pozitivita. To je to, na čem 
stojí dobré fungování našeho 
pivovaru.“

Pivo Bernard si spotřebite-
lé zcela podvědomě spojují 
i s výraznou vizáží Stanislava 
Bernarda. a taky s nápaditými, 
velmi specifickými reklamní-
mi kampaněmi. Jeho série bill-
boardů „Svět se zbláznil, držte 

se…“ měla velký úspěch. Ne-
jenže byla originální a vtipná, 
ale také se vyjadřovala ke spo-
lečenským problémům. O tom, 
že tato reklama byla úspěšná, 
svědčí mimo jiné i to, že ještě 
po letech si lidé „bernardské“ 
billboardy pamatují.

Posluchače samozřejmě také 
zajímalo, na kolik si čtvrtino-
vý majitel pivovaru Bernard 
cení svého podílu. „Jak vy
soká by musela být nabídka, 
abyste svůj podíl prodal?“ 
zněla zvídavá studentská otáz-
ka. A odpověď možná některé 
překvapila.  „Co to je, ade
kvátní, dobrá nabídka? Já to 
v tuto chvíli nevím. Neřeším to. 
Dělám věci, které mě baví. To 
je pro mě důležité. Ne peníze. 
Postupem času totiž poznáte, 
že toho, co opravdu potřebu
jete, zas tolik není. Mám dům, 
dobré auto, jezdím na lyže, 
k moři, ale kdo dneska nejez

dí? Věci jsou pořád jen věci 
a něco vlastnit je často také 
starost. Když inovuji, nepře
mýšlím, co za to bude, ale baví 
mě to. Za těch čtyřiadvacet let 
jsem přišel na to, že šťastným 
mě nedělají peníze, ale to, že 
dělám věci, které mě baví.“  □

JAKÝ OBOR SI VYBRAT?
Na SVŠE Znojmo lze studovat  tři studijní obory a v rámci každého z nich dvě atraktivní specializace. Lze si tedy vybrat takové zaměření,  

které vám bude sedět a korespondovat s vaší prací.

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU
Specializace oboru:          Daňové poradenství          Mzdové účetnictví a personalistika

Uplatnění absolventů tohoto oboru:
Absolventi tohoto oboru najdou uplatnění v podnikatelském sektoru, zejména ve funkcích podnikových ekonomů, dále v účetních a daňových poradenských firmách,  

ale také v organizacích státní správy, například na finančních úřadech, obecních a městských úřadech, v rámci interního auditu. 

Strategickým parterem oboru je auditorská společnost BDO CA s.r.o.
BDO CA, s.r.o. patří do sítě pěti největších auditorských společností na světě.

EKONOMIKA VEŘEJNÉ SPRÁVY A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Specializace oboru:          Účetnictví státu          Příprava, projektování a financování z evropských fondů

Uplatnění absolventů tohoto oboru:
Absolventi oboru získávají dvojí specializaci, díky čemuž se mohou uplatnit jak v organizačních složkách státu, ve státní správě a veřejné správě (např. na městských,  
obecních a krajských úřadech a jejich příspěvkových organizacích, policii, soudech aj.), tak v ekonomických funkcích podniků, resp. i v neziskových organizacích.

Strategickým parterem oboru je město Znojmo
Díky partnerství s městem Znojmem mají studenti možnost podchytit celé spektrum činností městského úřadu a v rámci bakalářských a seminárních prací lze řešit  
reálné situace v subjektech napojených na státní rozpočet, rozpočet města, obce.

MARKETING A MANAGEMENT
Specializace oboru:          Management výroby          Marketingová komunikace a obchod

Uplatnění absolventů tohoto oboru:
Studenti najdou uplatnění na všech manažerských úrovních, při řízení rodinného podniku, ale také v oblasti cestovního ruchu a marketingové komunikace.

Strategickým parterem oboru je Ammann Czech Republic, a.s.
Společnost Ammann Czech Republic, a.s., je rodinná švýcarská firma, která je jedničkou na světě ve svém oboru (výroba stavebních strojů).

více na:
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PROČ ZAČALI STUDOVAT SVŠE A CO JIM DÁVÁ (DALO) STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE?
Jan Svoboda – absolvent oboru Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb
HR regionální trenér, NN životní pojišťovna N.V.

Studovat na SVŠE jsem začal z několika důvodů. Protože jsem měl dostatek volného času a málo jeho smysluplného využití, rozhodl jsem se, že si rozšířím obzory, že 
udělám něco pro to, abych získal větší přehled o dění ve společnosti, o ekonomii, marketingu, managementu a také o „měkkých“ vědách, kterými myslím psychologii, 
personalistiku, politologii apod. Druhý důvod je profesní – často komunikuji s lidmi a zastávám určité vlastní názory, které kolegům předávám v rámci tréninků finančních 
poradců. Studium na vysoké škole mělo za úkol ověřit, jestli jsou tyto názory správné, nebo jestli je vnímám příliš obecně či dokonce zda nepředávám v zaměstnání názory, 
které nejsou pravdivé (ovlivněné médii apod.) Např. předměty mikroekonomie a makroekonomie mě přesvědčily o tom, že na některé problémy jsem měl zjednodušený 
a výrazně zkreslený pohled.

Samozřejmě bych lhal, kdybych napsal, že to nedělám i kvůli tomu Bc... To je sice pěkná tečka za dokončením studia (podaří-li se), ale ne ta nejdůležitější. To nejdůležitější 
jsou nabyté vědomosti, souvislosti, uvědomění si, co všechno jsme studovali, použití těch aktuálních věcí v praxi nebo odložení poznámek a skript do šuplíku, abych se 
k nim mohl vrátit, když bude třeba... A abych nezapomněl – vysokoškolák má lepší šanci na uplatnění na trhu práce.

Jsem rád, že jsem se rozhodl začít studovat na SVŠE.

„Moc dobře si s Markem ro
zumíme,“ potvrdila slova, 
která diváci ve vysokoškol-
ském klubu slyšeli před něko-
lika měsíci v opačném gardu. 
„Často se nám stává, že jeden 
vyřkne to, co měl druhý právě 
na jazyku. Naše role jsou však 
zcela odlišné. Rozhodně spolu 
nesoutěžíme.“

Přítomní v Harvartu se ale 
dozvěděli i věci, které se běž-
ně neví. Například to, že byly 
doby, kdy si Tereza vedle hraní 
ještě přivydělávala jako servír-
ka v pražské restauraci U Bu-
beníčků. V této souvislosti se 
hezky rozpovídala i o svém 
tatínkovi, herci Petru Kostko-
vi, který si čas od času zašel 
do této hospody na oběd. A pak 
nechal sympatické servírce tře-
ba dvě stě korun spropitného. 
„Byl roztomilý,“ usmívá se 
ještě dnes dojatě Tereza. 

Herečka Tereza Kostková oslnila Harvart
Zejména divačky zajímaly 
Tereziny zkušenosti z natá-
čení televizních seriálů. Vy-
zdvihla ty, u kterých herec 
dohlédne na konec, aby věděl, 
jak s postavou pracovat. „Ne
snáším neprofesionální práci. 
Ať už jde o herce, střihače, 
skript,“ konstatovala hereč-
ka a připustila, že v narychlo 
spíchnutých seriálech se ob-
čas objeví nepřesnosti a šlen-
drián. Je to cena za spěch 
a nedostatek času.

Vyznala se také ze své lásky 
k divadlu. „Divadlo budu hrát, 
dokud mě to bude bavit. A že 
mě to baví opravdu moc. Včet
ně zájezdového života, který 
přináší i překvapivé momenty, 
se kterými se musí herec vyrov
nat. Hlavně ale přímý kontakt 
s divákem. To je to, co miluji,“ 
říká herečka, jejíž rod je kdesi 
v minulosti spřízněn i s herec-
kým rodem Hrušínských. 

Velký úspěch mělo její vyprá-
vění o představení Frankie & 
Johnny, kde hraje s Alešem 

Hámou. „Je to krásný příběh 
o začátku jedné lásky. Že i když 
už máte za sebou kus života 

a několik zklamání, pořád je 
naděje. Tato hra si mě získala 
jednak opravdovostí a nepo
krytostí v oblasti lidské inti
mity, ale také humorem a zá
věrečnou nadějí. Jako  rozený 
optimista to velice vítám.“ 

Na dotaz, zda syn Toník pro-
jevuje herecké sklony, odpo-
věděla: „Spíš bych řekla, že 
má tendence režisérské. Ale 
taky miluje zvířata a cestová
ní. Zatím říká, že by to chtěl 
všechno spojit dohromady. 
Že by jednou točil dokumen
ty o zvířatech? Ale on je chce 
i léčit!“ směje se Tereza Kost-
ková.

Závěrem snad ještě zbývá 
dodat, že Tereza Kostková 
oslnila přítomné v Harvar-
tu nejenom svojí krásou, ale 
i příjemným, skromným vy-
stupováním.                                   □

Tereza Kostková je oblíbená česká divadelní a televizní herečka a vyhlášená moderátorka. Ta, bez které se neobejde třeba oblíbená taneční sou-
těž Star Dance, kde po boku Marka Ebena projevuje svébytný styl a neopakovatelné charisma.
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Jiří Vanke – student prvního ročníku oboru Marketing a management
Facebook Engagement Specialist

Na vysoké jsem proto, abych si uspořádal poznatky, které jsem načerpal v praxi. A také proto, abych nebyl černá 
ovce naší firmy. :) SVŠE byla jasná volba, protože mám rád pohodovou atmosféru a individuální přístup. Prostě, 
nejsem jen číslo! 

Eva Mrázová – studentka třetího ročníku oboru Účetnictví a finanční řízení podniku
všeobecná účetní, ComGate, a.s.

Já jsem potřebovala proniknout hlouběji do účetnictví, proto jsem začala studovat tuto školu, naučila jsem se 
mnoho věcí, ale vůbec by mi nevadilo, kdyby bylo více hodin spojených s účetnictvím a daněmi, protože to potře-
buji kvůli práci. Ale chápu, že musí být i ostatní předměty, zvláště pro studenty, kteří potřebují základy i z jiných 
oblastí. Jinak si myslím, že škola pro mě byla přínosem a naučila jsem se spoustu nových věcí. 

Kateřina Krejčí – absolventka oboru Marketing a management
konzultantka, Orion Diagnostica

Původně jsem pracovala jako zdravotní sestra, když jsem však před několika lety začala pracovat jako konzultantka ve firmě 
zabývající se prodejem zdravotnické techniky, začala jsem pociťovat absenci vysokoškolského vzdělání. Tím spíše, když jsem 
po kolegyni, která z firmy odešla, převzala zodpovědnost za marketingové aktivity. Rozhodla jsem se, že si vzdělání doplním, 
i když obavy, že to nezvládnu, byly poměrně velké. Mám dvě dospělé děti a měla jsem pocit, že to, co se oni učí v rámci výuky 
na gymnáziu, jsme my ve škole určitě neřešili. Měla jsem strach z toho, jak se na mě v mém věku budou dívat profesoři, 
ale i spolužáci. Všechny tyto obavy byly rázem pryč. Již během výuky jsem měla pocit, že se vyučující maximálně snaží nás 
opravdu něco naučit a jsou k nám velice tolerantní. Atmosféra na přednáškách byla velice přátelská. Vzhledem k přístupu, 
který jsem získala asi i s věkem, jsem neměla problém ani u zkoušek, protože jsem na ně vždy přicházela připravená.

Všem, kteří zvažují studium při zaměstnání, vřele doporučuji studium na SVŠE Znojmo. Přátelská atmosféra, téměř rodinné 
prostředí, ale i přesto jsou požadovány výsledky a rozhodně se nejedná o studium „jen tak pro nějaký papír“.


