
Novela vysokoškolského zákona 
přinesla významné změny 
do akreditace studijních programů 
a oborů. SVŠE například musela 
obhájit postup daný přechodnými 
ustanoveními, tj. automatické 
prodloužení starých akreditací 
do roku 2019. Naším úkolem 
bylo prokázat, že kvalita našich 
akademických pracovníků je 
na odpovídající úrovni.
Posoudit kvalitu pedagogického 
pracovníka je ovšem složitá 
věc.  Nestačí, že jde o profesora, 
docenta, doktora. Důležité jsou 
také jeho dosavadní pracovní 
zkušenosti včetně pedagogických. 
Důraz není kladen ani tak na to, 
jak akademik vystupuje na svých 
přednáškách a seminářích, jak 
ho hodnotí kolegové a studenti. 
Za zásadní se považuje publikační 
činnost. Při hodnocení jednotlivých 
článků a knih se za podstatné 
nepovažuje, zda vyučující napsali 
publikaci, která je odborná, vydaná 
v mnohatisícovém nákladu, podle 
které se učí studenti, postupují podle 
ní nejen akademičtí pracovníci, ale 
i odborníci z praxe. Zásadní je to, 
ve kterých časopisech je článek 
publikován, do jakých databází je 
časopis zařazen, kolik je v článku 
citací (nikoliv vlastních názorů, 
stanovisek a výsledků výzkumu 
nebo praktického postupu). 

V září letošního roku byl ze zákona 
vytvořen Národní akreditační úřad. 
Do konce roku nebyly vytvořeny 
hodnotící standardy, a tak žádost 
o potvrzení akreditace jsme mohli 
podat až po Novém roce. A potom už 
jsme čekali …… únor, březen, duben, 
květen a stále nic. Až začátkem června 
jsme obdrželi zprávu z Národního 
akreditačního úřadu: studijní obory 
Účetnictví a finanční řízení podniku 
a Marketing a management SVŠE 
zabezpečuje odpovídajícím způsobem 
a akreditace těchto oborů je potvrzena.

SVŠE je dvanáctiletá. Po dobu 
deseti let absolventi přebírají 
bakalářský diplom v krásném 
Městském divadle ve Znojmě. Jsem 
šťastná, že i když se nepodařila 
zatím žádná forma akvizice školy, 
a tím výrazné posílení majetkové 
struktury, SVŠE přesvědčila 
Národní akreditační úřad, že s námi 
musí počítat a Znojmo zůstává 
po právu vysokoškolským městem.

Hana Březinová
rektorka SVŠE Znojmo
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ROZVOJ SVŠE JAKO ŠKOLY PRO 21. STOLETÍ  
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ A DANÍ

Pojďme nejprve představit obor, 
který je vlajkovou lodí školy – obor 
Účetnictví a finanční řízení pod-
niku. Proč by si případní zájemci  
měli zvolit právě studium na SVŠE?

H.B.: Pokud nastoupíte na obor 
Účetnictví a finanční řízení podniku 
na SVŠE, máte záruku, že získáte 
poznatky o tom, co to je účetnictví, 
proč ho podniky potřebují pro svoje 
řízení a jak ho vést. Díky možné spo-
lupráci s daňovými a účetními poradci 
a auditory již v průběhu studia od nás 
odchází bakaláři, kteří mohou přimo 
nastoupit do praxe.
P.Š.: Kromě zaměření na praxi bych 
ještě doplnil, že škola má velice kva-
litní zabezpečení přednášek, pokud 
jde o studijní materiály. U vybraných 
odborných předmětů jsou k dispozici 
dokonce videokurzy, takže pokud se 
nemůžete z rodinných nebo pracov-
ních důvodů zúčastnit výuky, máte 
možnost vše nahradit samostudiem 
s pomocí těchto studijních pomůcek.
Poznámka redakce: Podrobněji o e–
learningu a videokurzech na další 
straně.

Škola v novém akademickém roce 
bude otevírat také obor Marketing 
a management. V čem spočívá 
atraktivita tohoto oboru?

P.Š.: Předně bych chtěl říci, že zatím-
co v účetnictví jsou věci přesně dané, 

marketing je spíše o tvořivosti. Takže 
pokud je někdo spíše nadán kreativi-
tou, pak je tento obor vhodný právě 
pro něj. 

H.B.: Tento obor vychovává absol-
venty pro střední a vyšší manage-
ment. Management je umění řízení. 
K umění může mít člověk sice vlohy, 
ale mnohé se musí naučit. Máme ra-
dost, že se můžeme pochlubit celou 
řadou absolventů, kteří toto umění ří-
zení zvládli – stačí se porozhlédnout 
po znojemských podnicích. Součástí 
oboru je marketing, jehož kouzlo spo-
čívá v tom nechat se nenásilně pře-
svědčit, že bez určité věci nemůžeme 
žít, že právě toto je věc, po které  tolik 
toužíme. A takový je celý obor Mar-
keting a management na SVŠE – pře-
svědčte se sami.

Kromě výuky ve Znojmě nabízíte 
také studium na středisku SVŠE 
v hlavním městě. Jak byste charak-
terizovali pražské středisko?

H.B.: Studijní středisko v Praze se 
zaměřuje na dálkové studium oboru 
účetnictví. Pokud se zeptáte člověka, 
který pracuje v účetní profesi, kde 
je vhodné si doplnit vysokoškolské 
vzdělání, obvykle jmenuje jako jednu 
z prvních škol právě SVŠE Znojmo. 
Absolventi naší školy jsou spokojeni 
s tím, co se u nás naučili, respektive 
jaký důraz klademe na sepětí s praxí. 
Jsme samozřejmě potěšeni, že ve vel-
ké konkurenci pražských vysokých 
škol jsme si získali takový kredit. 
P.Š.: Rád bych ještě poznamenal, že 
ve studijním středisku Praha se v po-
sledních letech výrazně zvýšil zájem 

Znojemská vysoká škola, která patří k oblíbeným školám s ekonomickým zaměřením, prochází v posled-
ním období řadou změn, které mají pozitivní vliv na kvalitu výuky, potažmo kvalitu absolventů školy. 
Nejvýraznější aktivitou, která má možnost ovlivnit chod školy v následujících několika letech, je  projekt 
„Rozvoj SVŠE jako školy pro 21. století v oblasti účetnictví a daní“, se kterým škola uspěla v rámci operač-
ního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“. Žádost SVŠE byla hodnotící komisí doporučena a Minister-
stvem školství a tělovýchovy ČR schválena jako projekt, který se umístil na 11. místě (celkem bylo podáno 
40 projektů včetně renomovaných univerzit z celé ČR). Nejen o tomto úspěchu znojemské školy si AL 
povídaly s rektorkou školy doc. Hanou Březinovou a prorektorem pro studium a rozvoj Pavlem Štohlem.

HEREC PETR RYCHLÝ SE OPĚT VRACÍ NA SVŠE
Tentokrát změří se studenty i pedagogy síly na tenisovém turnaji

Celostátní soutěž studentů obchodních akademií a středních škol ÚČETNÍ TÝM 2017

Na otázky AL odpovídá Pavel Štohl:

Jak se stalo, že se Petr Rychlý obje-
vil ve Znojmě?

Tip na něj nám dal právě Vojta Ber-
natský. Když jsme diskutovali o tom, 
koho ze zajímavých osobností by nám 

i když zaúčtujete pět nebo šest věcí 
dobře, ale výsledek nevyjde – tak je to 
stejně všechno špatně.“  A potom Petr 
se smyslem pro humor sobě vlastním 
vyprávěl zážitky se svým učitelem 
účetnictví, který byl prý sice spraved-
livý, ale hodně přísný. A když rozdá-
val opravené písemné práce, vždycky 
je okomentoval, přičemž komentáře 
k Petrovým písemkám byly údajně 
dost svérazné:
Petře, vaše písemná práce mně připo-
míná sázku do sportky, buďto nám to 
vyjde nebo nevyjde. A nevyšlo to. Pět.
NEBO
Vůbec jsem nevěděl, jak ohodnotit 
vaši práci, až ve dvě ráno jsem na to 
přišel. Za protektorátu se dávaly šest-
ky, ale vy byste si zasloužil osmičku.

doporučoval jako hosta do Harvartu, 
naznal, že Petr je naprosto pohodový 
člověk, se kterým bychom si určitě 
rozuměli. Pozvali jsme ho tedy, aby 
nám pokřtil knížku o Harvartu. A měli 
jsme štěstí - Petr si na nás i při svém 
nabitém programu udělal čas.

Setkání se znojemskými vysokoško-
láky se vydařilo?

Myslím, že bylo oboustranně velmi 
příjemné. Petr se dokonce zmínil, že 
setkání v Harvartu ho mile dojalo. 
Bylo bez agresivity, v pohodě, navíc 
s humorem. A to je prý v dnešní době 
mobilů a internetu vzácnost, když se 
lidé scházejí a setkávají s radostí. Tak-
že hned při prvním setkání nám slíbil, 
že pokud ho v budoucnu pozveme 
na další akce, rád přijede. 

Petr je absolventem ekonomic-
ké školy – tedy té střední. Určitě 
vám to nedalo a zeptal jste se ho 
na jeho vzpomínky na středoškol-
ská studia?
Ekonomická škola byla podle jeho 
slov vlastně dívčí škola, spolužaček 
bylo hodně a tak bylo z čeho vybírat. 
„Z tohoto úhlu pohledu se mi na škole 
líbilo,“ žertoval Petr. „Na druhé straně 
moje studium bylo provázeno menší-
mi potížemi, bojoval jsem například 
s matematikou, ruštinou,“ doplnil. 

Vzhledem k tomu, že znojemská 
vysoká škola je vyhlášená výukou 
účetnictví, zajímalo vás, jak tento 
předmět zvládal?
Konstatoval, že účetnictví je oprav-
du těžká disciplína: „Když vám tam 
uteče začátek, už se nechytáte. A ješ-
tě v jedné věci je účetnictví zrádné, 

o studium. Za poslední dva roky je ná-
růst počtu studentů o více než 100 %. 
Podle mého názoru je to také kvůli at-
mosféře ve škole. Je opravdu rodinná, 
komunikativní a vstřícná – a studenti 
to velmi oceňují.

Kromě kombinované formy nabízí-
te také denní studium. Co tato for-
ma nabízí navíc oproti dálkovému 
studiu?
H.B.: Kromě studia chceme našim 
deňákům zpříjemnit jejich studentský 
život. Jsme potěšeni, když na roky 
studia vzpomínají v dobrém. Zkuste 
se podívat někdy na náš instagram, 
facebook – uvidíte rozesmáté, spo-
kojené tváře našich studentů a vyuču-
jících. Společně totiž tráví čas nejen 
na přednáškách a seminářích, ale čas-
to se setkávají také na hřišti, v kužel-
kárně, na kolech, lodích či lyžích. 

Studenti znojemské vysoké školy se mohou chlubit tím, že se různých akcí účastní řada známých osobností. A co víc - mnozí z nich se 
na SVŠE rádi vrací. Vyprávět by o tom mohl například sportovní komentátor Vojtěch Bernatský, který nejenže řadu let moderoval ples 
školy, ale také besedoval ve VŠ klubu Harvart nebo uváděl tradiční setkání s absolventy školy. Ke stálicím v tomto smyslu patří na SVŠE 
i známý herec a moderátor Petr Rychlý, který se v poslední době proslavil také jako zpěvák v soutěži Tvoje tvář má  známý hlas.

Pokračování na straně 3

Pokračování na straně 4
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TŘI OTÁZKY PRO DOCENTA MILANA PALÁTA
Proč jste se rozhodl učit 
na Soukromé vysoké škole ekono-
mické ve Znojmě?
Pocházím z Brna, kde jsem vystudo-
val a řadu let přednášel. Znojmo mi 
ale vždy bylo velmi blízké – a když 
se objevila příležitost přednášet 
na SVŠE, dlouho jsem se nerozmýš-
lel. Měl jsem na tuto vysokou školu 
velmi dobré reference od řady svých 
kolegů, kteří na ní v minulosti půso-
bili nebo doposud působí a nemohli si 
její přátelskou, optimistickou a moti-
vující atmosféru vynachválit. 

Můžete porovnat výuku na SVŠE 
a na veřejné vysoké škole, kde jste 
v minulosti působil? V čem vidíte 
hlavní rozdíly?

Na veřejných vysokých školách 
vzhledem k vysokému počtu studen-
tů často existuje značný odstup mezi 
vyučujícími a studenty. Přednášky 
i semináře tam bývají téměř nepřeru-
šovaným monologem přednášejícího 
a pedagog studenty mnohdy osobně 
poznává až u zkoušek. Velmi mě pro-
to lákala možnost výuky v menších 
skupinách studentů, jak jsem to zažil 
například na svých pobytech na Uni-
versity of Oxford ve Velké  Britá-
nii nebo na Georgetown University 
ve Washingtonu. Studenti tam mají 
možnost diskutovat s přednášejícím 
o probíraných tématech přímo v prů-
běhu výuky, a také této možnosti vý-
razně využívají, což lze u nás uskuteč-

lávání, sportu a kultury. Jen pro zají-
mavost, v minulém měsíci jsem se spo-
lečně se studenty a zaměstnanci SVŠE 
zúčastnil školního cyklovýletu v Ra-
kousku na stezce Donauinsel a byla 
to jedna z akcí, které jsou pro školu 
typické a na které všichni rádi vzpo-
mínají. Jinak škola nabízí také příleži-
tosti v oblasti mezinárodní spolupráce, 

NA SVŠE STUDUJÍ I MANŽELSKÉ PÁRY
Že se stejnou školu rozhodnou po vzájemných konzultacích studovat kamarádi, bývá běžné. Některé 
dvojice pak studium na jedné škole může přivést až k oltáři. Magda a Roman Dočekalovi však patří 
k těm, kteří se rozhodli studovat na Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo už jako manželé. 
Roman je absolvent školy a Magda se právě připravuje na státnice. I v tomto hektickém období si 
Magda našla čas, aby se s AL podělila o své zkušenosti.

Kdo z vás byl průkopníkem studia 
na SVŠE Znojmo? Co bylo pro ta-
kové rozhodnutí zásadní? 

Průkopník byl manžel. Jedním z dů-
vodů byla samozřejmě možnost stu-
dovat ve Znojmě a vyhnout se tak 
dojíždění. U mě to bylo dáno i tím, 
že jsem si chtěla rozšířit znalosti 
ve svém profesním oboru – pracuji 
totiž jako účetní.

Jaké obory jste si vybrali? 

Roman vystudoval obor EKO, tedy 
Ekonomku veřejné správy a sociál-

ních služeb. Já samozřejmě účetnictví. 
Je to ostatně obor, který je vyhlášený 
vyučujícími, kteří zde působí.

Jak hodnotíte úroveň výuky a pří-
stup pedagogů? 

Pokud můžu posuzovat podle zku-
šeností od kamarádů, kteří studují 
na veřejných vysokých školách, tak 
je určitě na rovnocenné úrovni. Na-
víc na zno jemské vysoké škole pa-
nuje přátelská a velmi pohodová at-
mosféra. Ráda bych také vyzdvihla 
osobní přístup k potřebám studentů, 

což oceňujeme zejména my dálkaři, 
kteří máme ještě povinnosti pracov-
ní a rodinné. 

Získala jste v průběhu studia 
kromě bakalářského titulu také 
informace, které můžete využít 
v praxi? 

K bakalářskému titulu mi ještě chybí 
úspěšně absolvovat státnice, tak mi 
držte palce. A co se týká využití zís-
kaných znalostí v praxi, právě obor 
účetnictví je toho příkladem. Kromě 
informací získaných na přednáš-
kách, mají studenti možnost se v 
průběhu studia zdarma účastnit účet-
ních, daňových a mzdových konfe-
rencí, na kterých přednáší ti nejlepší 
odborníci v oboru.

Co jste si – kromě vědomostí – od-
nesla nebo odnášíte ze SVŠE?

Možná mi to nebudete věřit, ale já 
jsem se na víkendové konzultace 
ve škole vždy těšila, protože tady 
máme výborný kolektiv. Se spolu-
žáky  jsme trávili a trávíme nejen 
chvíle v posluchárnách, ale také na-
příklad na školních cyklovýletech 
nebo programech ve vysokoškol-
ském klubu Harvart. Musím říct, 
že na časy strávené na SVŠE budu 
vzpomínat nejenom jako na dobu, 
kdy jsem absolvovala výuky, ale 
také na příjemné chvíle ve společ-
nosti milých lidí, ať už vyučujících, 
nebo spolužáků.

Děkujeme za rozhovor.                   □

Na znojemské vysoké škole působí od loňského roku na plný úvazek docent Milan Palát, který zde vyučuje mikroekonomii a makroeko-
nomii. Vzhledem k tomu, že se jedná o důležité státnicové předměty, položili jsme mu několik otázek.

například mezi studenty i pedagogy 
jsou oblíbené studijní a pedagogické 
zahraniční mobility v rámci programu 
ERASMUS+. A samotné město s krás-
ným historickým centrem a blízký 
národní park Podyjí patřily již dávno 
k mým oblíbeným výletním cílům.  
A nedá se nevzpomenout také na vý-
borné místní víno.                                  □

Cyklovýlet studentů a zaměstnanců SVŠE na Donauinsel ve Vídni (doc. Palát na fotografii vpředu uprostřed)

Doc. Ing. Milan Palát, Ph.D.
Vysokoškolský pedagog a vý-
zkumný pracovník v oblasti 
ekonomie, trhu práce a migra-
ce.  Absolvoval Provozně-eko-
nomickou fakultu Mendelovy 
univerzity v Brně (magisterské 
a doktorské studium) a habi-
litoval se na Provozně-eko-
nomické fakultě ČZU v Praze. 
Od roku 2016 je členem ex-
pertní skupiny pro výzkum 
a inovace při Evropské komisi 
v Bruselu. Svoji odbornou způ-
sobilost prokazuje rozsáhlou 
publikační činností v českých 
i zahraničních vědeckých ča-
sopisech, účastí na evropských 
i mimoevropských konferen-
cích, seminářích a worksho-
pech. Je autorem více než stov-
ky vědeckých publikací.

nit jen při rozumné velikosti skupin, 
jaké jsou například na SVŠE.

Působíte ve Znojmě již třetím rokem, 
přesněji od října roku 2015. Splnila 
se očekávání, s nimiž jste přicházel? 

Velice oceňuji, že škola pořádá pro 
studenty i pedagogy řadu odborných 
i volnočasových aktivit v oblasti vzdě-



I. pololetí 2017               ZNOJEMSKÉ AKADEMICKÉ LISTY - www.svse.cz /3

Znojemská vysoká škola uspěla v projektu
ROZVOJ SVŠE JAKO ŠKOLY PRO 21. STOLETÍ V OBLASTI ÚČETNICTVÍ A DANÍ
Naším úkolem je, aby si odnesli ne-
jenom potřebné poznatky a informa-
ce, ale také zážitky a chuť aplikovat 
v praktickém životě všechno, co jim 
SVŠE dala.
P.Š.: Kromě možnosti užít si oprav-
dového studentského života je dal-
ším rozdílem možnost zúčastňovat se 
zahraničních stáží nebo výměnného 
studijního pobytu na zahraničních 
univerzitách. Toho se sice oficiálně 
mohou zúčastňovat i studenti dálko-
vé formy, ale vzhledem k jejich pra-
covnímu vytížení a často i rodinnému 
životu, to není zpravidla příliš reálné.

Vraťme se ještě  k projektu, o němž 
byla řeč v úvodu. Můžete nám po-
psat, co jeho schválení pro školu 
vlastně znamená?

P.Š.: Projekt má za cíl vybudovat 
kvalitní materiální a technické vyba-
vení pro realizaci výuky. Dále se jed-
ná o zlepšení mezinárodních aktivit, 
například zahájení výuky vybraných 
odborných předmětů v cizím jazyce 
nebo pořádání letní školy pro studenty 
zahraničních univerzit ve Znojmě. 

H.B.: Od projektu si slibuji možnost 
zajistit ještě větší rozsah studijních 
pomůcek  pro naše vysokoškoláky 
a další účastníky projektu, ať již se 
jedná o vytvoření studijních materiálů 
v klasické listinné podobě, nebo elek-
tronické formě umožňující pohodlné 
čtení, tisknutí, vepisování poznámek, 

citace apod. 

Zaujala mě letní škola pro studen-
ty zahraničních univerzit. Máte už 
bližší představy, jak bude tato akti-
vita probíhat?

P.Š.: Rádi bychom tuto letní školu 
uspořádali již v příštím roce, proto 
v následujících týdnech a měsících 
budeme oslovovat studenty z part-
nerských zahraničních univerzit. Stu-
denti by se dopoledne zúčastňovali 
přednášek v angličtině, resp. něm-
čině. Z nabízených témat přednášek 
mohu zmínit například mezinárodní 
právo, mezinárodní zdanění apod. 

V odpoledním čase bychom se po-
tom snažili studentům ukázat krásy 
našeho regionu. 

H.B.: Na jedné straně se jedná 
o zajištění kvalitních přednášek, 
workshopů, případně i odborných 
soutěží pro účastníky projektu, 
na druhé straně považuji za stejně 
užitečné umožnit alespoň krátkodo-
bé stáže či exkurze do regionálních 
podniků. Vím, jak mě osobně zají-
má, jaký je skutečný pracovní život 
našeho absolventa. Jeho kolega ze 
zahraničí by určitě takové nahlédnutí 
do praxe uvítal.

Když hovoříte o absolventech, tak 
potenciální uchazeče o studium 
bude jistě zajímat, jak se uplatňují 
v praxi?
P.Š.: Osobně jsem přesvědčen, že 
úspěšní absolventi oboru Účetnic-
tví, kteří budou mít i odpovídající 
jazykové znalosti, nemohou na trhu 
práce dlouho hledat pracovní místo. 
Po našich absolventech oboru Účet-
nictví je opravdu velká poptávka. 
To dokresluje i následující příklad. 
Když mě asi před dvěma lety oslovil 
známý, zda by někdo z našich absol-
ventů neměl zájem o místo hlavního 
metodika účetnictví v jedné velké 

pražské společnosti, dali jsme tuto 
nabídku našim studentům a nikdo se 
neozval, protože všichni, kteří měli 
zájem pracovat v oblasti účetnictví, 
už místo měli. 

H.B.: Rozhodující určitě je, jaký obor 
student na SVŠE absolvuje. K 30. 6. 
2016 byla na úřadu práce evidová-
na pouze jedna absolventka SVŠE. 
Jinak se stačí podívat na Facebook 
školy, kde pro naše studenty a absol-
venty umísťujeme nabídky zaměst-
navatelů. Studentům umožňujeme 
již v průběhu studia spolupracovat 
s podniky.                                         □

Pane prorektore, můžete stručně cha-
rakterizovat podstatu e-learningu? Co 
si pod tím pojmem můžeme představit?
Je to forma vzdělávání, která využívá 
možností osobních počítačů nebo  nové 
generace mobilních telefonů, které 
umožňují i přehrávání videopořadů. 
A právě mobilní telefony budou často 
prostředkem, který umožňuje pohodlné 
využívání e-learningu při studiu.
Tato forma vzdělávání zahrnuje řadu 
aktivit, při nichž se hojně využívají 
multimediální prvky – prezentace a tex-
ty s odkazy na účetní a daňové přepisy, 
videokurzy, elektronické testy apod.

Pro koho je e-learningová výuka 
určena?
Tento vzdělávací produkt lze využívat 
v různém rozsahu. Může jít například 
o doplnění prezenční výuky. Vhodný 
je však zejména pro ty, kteří se chtějí 
dále vzdělávat, ale z časových nebo 
jiných důvodů nemají možnost zú-
častnit se osobně výuky. Proto tento 
způsob vzdělávání lze doporučit na-
příklad pro studenty dálkové formy 
nebo pro zájemce, kteří se učí sami 
pouze z učebnic. Výhodou takových 
kurzů je to, že výuku lze absolvovat 
doma bez nutnosti kamkoliv cestovat 
a  studovat svým vlastním tempem. 

Proč zavádíte tuto novinku, kde jste 
se inspirovali?

Důvodů je hned několik. Jednak díky 
e-learningu lze využít nových atrak-
tivních způsobů výuky, které zvýší 
motivaci a chuť studentů naučit se 

Novinka na SVŠE: 
E-LEARNINGOVÁ VÝUKA ÚČETNICTVÍ DOPLNĚNÁ O VIDEOKURZY
Studenti znojemské vysoké školy se mohou těšit od nového akademického roku na výraznou novinku ve výuce účetnictví. Pavel Štohl, podle jehož učebnic 
účetnictví se učí většina studentů středních škol v celé ČR, přichází s novinkou, která má výuku účetnictví zatraktivnit. Studenti si budou moci osvojit dané 
učivo nejen z výkladových materiálů, doplněných on-line odkazy na příslušné účetní a daňové předpisy, ale také prostřednictvím videokurzů. Autora této no-
vinky jsme požádali o rozhovor. 

v našem případě účetnictví. A samo-
zřejmě nezanedbatelná je úspora času, 
vyšší efektivita učení, přístup k učivu 
odkudkoliv a kdykoliv apod.  A inspi-
race? – Hledali jsme na trhu vhodný e-
-learningový produkt, ale takový, kte-
rý by nám vyhovoval, jsme nenašli. 
Nabízely se pouze tzv. webináře, což 
je nahraná několikahodinová odborná 
přednáška, proto jsme se rozhodli vy-
tvořit si vlastní produkt.

Zastavme se u atraktivních způso-
bů výuky. Co si pod tím můžeme 
představit?
Pro účastníky kurzů jsou kromě vý-
kladových textů ke každé kapitole 
připraveny videokurzy, tj. přednáška 
lektora, která je doplněna dotazy stu-
dentů. Ty jsou do přednášky začleněny 
jednak proto, aby se nenabízel pouze 
dlouhý výklad přednášejícího. Proto 
vždy po několika minutách předná-
šející vybídne k diskuzi nad konkrét-
ním dotazem. Dotazy jsou zaměřeny 
na problematiku, která dělá studentům 
v praxi často potíže. Prostřednictvím 
dotazů a odpovědí se učivo vysvětluje 
na konkrétních příkladech a je tedy pro 
studenty snáze zvládnutelné.

V propagačních materiálech je uve-
deno, že jako bonus obdrží účastní-
ci kurzu hraná videa. O co jde?
K většině kapitol jsou opravdu připrave-
na hraná videa, v nichž hlavní představi-
tel – začínající podnikatel – řeší otázky, 
které se týkají se účetnictví – a chodí si 
pro radu za znojemskými vysokoškolá-
ky. Při natáčení těchto videí jsme se sna-

žili, aby byla nejen dobře odborně zpra-
covaná, ale také vtipná. A snad i díky 
tomu si účastník kurzu řešení dané pro-
blematiky dobře zapamatuje.

V e-learningu bývá zpravidla mož-
nost různých on-line testů. Nabízíte 
možnost testování znalostí i ve va-
šem produktu?

Samozřejmě. Získané znalosti si účast-
níci mohou ověřit v on-line testech, 
které jsou zaměřeny jednak na teo-
retické znalosti, jednak na správnost 
zaúčtování. Testy si může každý vy-
zkoušet opakovaně, navíc v případě 
chybné odpovědi má student možnost 
si vyhledat zdůvodnění správného ře-
šení odkazem na příslušnou část vý-
kladového textu.

Čtenáře, které informace o nové 
metodě výuky účetnictví zaujala, 
bude zřejmě zajímat i to, zda si mo-
hou váš e-learningový produkt vy-
zkoušet i v případě, že nebudou stu-
dovat na znojemské vysoké škole?

Je pravda, že prioritně jsme e-learning 
připravili pro studenty znojemské 
vysoké školy. Ale samozřejmě bu-
deme rádi, pokud jej budou využívat 
i ostatní zájemci. Pro ně jsme při-
pravili na ukázku dva e-learningové 
kurzy zdarma. A v případě, že je tato 
novinka zaujme a bude jim vyhovo-
vat, mohou si objednat celý kurz. Pro 
úplnost jen dodávám, že kurz Základy 
účetnictví bude kompletně připraven 
od září 2017 a navazující kurz Pokro-
čilé účetnictví od dubna 2018.           □

Bližší informace o projektu
Jedná se o projekt v rámci operační-
ho programu Věda, výzkum, vzdě-
lávání (výzva z Evropských,  sociál-
ních fondů pro vysoké školy).
Předpokládané datum zahájení pro-
jektu je červenec 2017 a doba trvání 
pak 42 měsíců. Projekt je zaměřen 
mj. na posílení moderních výuko-
vých metod, zavedení volitelných 
předmětů v cizím jazyce, rozšíření,  
prohloubení spolupráce s praxí, zvý-
šení internacionalizace školy apod.
V rámci většího zapojení do meziná-
rodní spolupráce se bude v kontextu 
tohoto projektu ve Znojmě pořádat 
mimo jiné letní škola pro studenty 
zahraničních univerzit apod.

Finále celostátní soutěže studentů čtvrtých ročníků obchodních akademií a ostatních středních odborných škol s výukou účetnictví MÁ DÁTI – DAL 2017

Možnost vyzkoušení dvou kapitol e-learningu ZDARMA

web: e-learning.stohl-znojmo.cz
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Navštívil Petr Rychlý opravdu zno-
jemské vysokoškoláky opakovaně?

Byl kmotrem dalších dvou knížek 
o Harvartu a vždy to bylo naprosto 
bezprostřední setkání. Vypadalo to, 
jako bychom se viděli nedávno, jako 
by za námi přišel jen tak na kus řeči 
starý známý. S každým, s kým se při 

minulé návštěvě ve Znojmě stihl as-
poň trochu poznat, se srdečně přivítal. 
Ale vlastně s každým, kdo si s ním 
prostě jen tak chtěl potřást rukou. 

A otázka na závěr: Jak se vám po-
dařilo Petra přesvědčit, aby si za-
hrál na tradičním vysokoškolském 
tenisovém turnaji?

Jeho účast na tenisovém turnaji, to už 
je taková třešinka na dortu a samo-
zřejmě vychází z toho, že jsme s Pe-
trem na stejné vlně. Protože vím, že 
stejně jako já je nadšenec pro rekreač-
ní tenis, jen tak jsem se zmínil, že tře-
ba někdy dojde na to, že si spolu za-
hrajeme na tenisovém turnaji SVŠE. 
A Petr reagoval okamžitě: „Až budeš 
mít termín, dej mi vědět, a pokud to 
bude časově možné, rád přijedu“. 

Můžeme tedy s jeho účastí opravdu 
počítat?

Ano, jsme závazně domluveni. Dů-
kazem je i to, že Petr už odsouhlasil 
plakát na turnaj se svým portrétem. 
Jen tak mimochodem – možná víte, 
že Petrova manželka je bývalá pro-
fesionální tenistka (za svobodna Jana 
Pospíšilová), která v roce 1989 byla 
ve dvouhře klasifikována na 49. místě 
na světě. Takže tenis je u nich rodinná 
vášeň.                                                 □

HEREC PETR RYCHLÝ SE OPĚT VRACÍ NA SVŠE
Tentokrát změří se studenty i pedagogy síly na tenisovém turnaji

Křest knihy Harvart forever

AKADEMICKÉ LISTY  ▪  Občasník SVŠE Znojmo ▪ Vydává: SVŠE Znojmo ▪ Redakce: Anna Maixnerová ▪ Sazba: Zdeněk Mikeš ▪ Tisk: Tiskárna Kuchařovice

Město Znojmo se honosí hned několika přívlastky – historické, královské, vinařské. Už pěkných pár let k tomu navíc může dodat i slovo vysokoškolské. 
SVŠE jde v tomto směru v jeho šlépějích. Také se nespokojuje jen se základním úkolem všech škol, tedy připravit své studenty co nejlépe k absolutoriu. Studium na této škole se 
totiž nerovná jen účasti na přednáškách a seminářích, stážích a zkouškách. 
Studium na SVŠE je studium s přívlastkem. Dosadit si do této rovnice mohou studenti i vyučující řadu věcí, protože nadstavba je opravdu bohatá. 

ZAŽIJTE VYSOKOŠKOLSKÉ STUDIUM S PŘÍVLASTKEM

„Můj příběh na SVŠE se začal psát při 
nástupu do prvního semestru na úvod-
ním soustředění školy, který se nazývá 
Index. Zpočátku se zde tvořily sku-
pinky podle toho, kdo a jak se znal ze 
střední školy. Pak uplynul nějaký čas, 
pár studentských večírků v Harvartu a 
najednou skupinky zmizely a z nás se 
stala jedna velká skupina, jedna vel-
ká SVŠE Family. Někdy si jdeme po-
slechnout zajímavou přednášku, jindy 
zase jdeme do Harvartu na besedu s 
některou ze slavných osobností, které 
si přišly s námi popovídat o svém živo-
tě a profesi. Ale nejčastěji si uděláme 
v Harvartu večírek přesně podle toho, 
jak sami chceme. 
Mohla bych o tom napsat celou knihu, 
než bych popsala všechny zážitky, ale 
pocity se stejně popsat nedají. Dokud 
si to zde s námi neprožijete, nepoznáte 
proč školu i Harvart milujeme:-)“.   □

Co se týká obohacení vědomostí, 
jsou to zejména odborné konfe-
rence. Například 8. ročník účetní 
a daňové konference, která se bude 
konat v listopadu, se již nyní inten-
zivně připravuje. Jako tradičně zde 
budou přednášet renomovaní audi-
toři a daňoví poradci, mj. i Ivana 
Pilařová, která byla v posledních 
letech opakovaně vyhodnocena 
jako nejlepší lektorka účetnictví 
v ČR. A co je důležité, studenti 
SVŠE mají účast na všech těchto 
konferencích zdarma.

Studenti mají také možnost vy-
slechnout si na besedách názory 
a zkušenosti významných osobnos-
tí nejen ze svého oboru, ale z růz-
ných oblastí společenského i poli-
tického života. V říjnu se například 
uskuteční setkání znojemských vy-
sokoškoláků s českým velvyslan-

cem v Norsku Jaroslavem Knotem. 
Studenti budou mít příležitost ptát 
se na to, co je zajímá.
Přívlastek kulturní si studium 
na znojemské vysoké škole zaslou-
ží bezvýhradně také díky aktivitám 
ve VŠ klubu Harvart. Odehrávají 
se tu koncerty, oblíbené besedy 
s významnými osobnostmi kul-
turního, sportovního, vědeckého 
i společenského života. Hana Ma-
ciuchová, Marek Eben, Jiří Menzel, 
Gabriela tenkrát ještě Soukalová, 
Jiří Grygar a dlouhá řada dalších. 
Nezapomenutelné večery se otisk-
ly nejen do vzpomínek diváků, ale 
také ve formě tradičních otisků 
dlaní do keramických kachlí, které 
zdobí stěny klubu. A další setkání 
se připravují. V listopadu přijede 
do Harvartu besedovat například 
herec Miroslav Táborský. A to ne-
mluvíme o tom, že klub je tradič-

ním místem setkávání studentů, 
místem, kde například postátnicové 
afterparty končívají k ránu.

Své místo v tabulce přívlastků má 
samozřejmě taky sport. Studenti 
oceňují, že na cyklovýlet, sjíždění 
Vltavy nebo lyžovačku s nimi jez-
dí také pedagogové. Neformální 
atmosféra nahrává sblížení, přináší 
možnost vzájemně se lépe poznat 
a poté i pochopit. V tomto smys-
lu sehrává důležitou roli i tradiční 
podzimní tenisový turnaj, kterého 
se kromě studentů a zaměstnanců 
zúčastňují i zajímavé osobnosti. 
Například v minulých letech se tur-
naje zúčastnili mistr světa v ledním 
hokeji Peter Pucher nebo písničkáři 
Ivo Jahelka a Mirek Paleček. A jak 
bylo již na jiném místě AL zmíně-
no, letošní ročník bude ve znamení 
účasti Petra Rychlého.                   □

STUDIUM S PŘÍVLASTKEM 
Z POHLEDU STUDENTKY
Abychom věděli, jak zažívají vysokoškolské studium s přívlastkem samotní znojemští 
vysokoškoláci, je třeba dát slovo jim samotným. Proto jsme požádali Michaelu Sobo-
tovou, studentku třetího ročníku SVŠE, aby řekla, jak to vidí ona sama.
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