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O NÁS

ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s.

› založení roku 2000

› jediná vysoká škola v České republice, jejímž zakladatelem je velká

nadnárodní průmyslová společnost - ŠKODA AUTO a.s.



Počet studentů

Významné soukromé vysoké školy
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*včetně poboček SK, UK

Praha 89%

Venkov 11%



Podíl na trhu

Významné soukromé vysoké školy
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Praha 89%

*včetně poboček SK, UK

Venkov 11%



ŠKODA AUTO Vysoká škola

5

Prorektor 

pro studijní 

záležitosti

Prorektorka 

pro 

zahraniční 

vztahy

Prorektor pro 

vědu, výzkum 

a rozvoj 

studijních 

oborů

Vedoucí 

katedry 

marketingu a 

managementu

Vedoucí 

katedry 

financí a 

účetnictví

Vedoucí 

katedry 

logistiky a 

automobilové 

techniky

Vedoucí 

katedry řízení 

lidských 

zdrojů

Kvestor

Petr Šulc Lenka 

Stejskalová

Stanislav 

Šaroch

Jana 

Přikrylová
Jiřina 

Bokšová

Radim 

Lenort

Karel Pavlica Jan Dušek

Studijní 
oddělení

Katedra 
ekonomie a 

práva

Oddělení 
vědy a 

výzkumu

Knihovna

Katedra 

jazyků a 

interkulturních 

kompetencí

International 

office

Katedra 

matematiky a 

kvantitativních 

metod

HR

Controlling

Marketing 
a prodej

PR  a 
partneři

Pavel Mertlík  Rektor



Akreditované studijní obory

Bakalářský studijní program (délka studia 3,5 roku)

Podniková ekonomika a management obchodu (ČJ, AJ)

Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality (ČJ)

Podniková ekonomika a finanční management (ČJ, AJ)

Prezenční a kombinovaná forma studia

Podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů (ČJ) – prezenční forma studia

Navazující magisterský studijní program (délka studia 2 roky)

Globální podnikání a finanční řízení (ČJ, AJ)

Globální podnikání a marketing (ČJ, AJ)

Podniková ekonomika a management provozu (ČJ) VYUČUJEME TAKÉ V PRAZE!

Prezenční a kombinovaná forma studia

Globální podnikání a právo (ČJ) – prezenční forma studia 
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Bakalářské programy:

Podniková ekonomika a management obchodu

Podniková ekonomika a finanční management

Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality

Podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů

Délka studia 3,5 roky, 180 kreditů (1 kredit = 28 hodin studijní zátěže), povinná praxe v 5. semestru studia

Výuka v anglickém a českém jazyce

Společný 
základ

125 kreditů

Společný 
základ

125 kreditů

Oborová 
specializace

+
Bakalářská 

práce

55 kreditů

Oborová 
specializace

+
Bakalářská 

práce

55 kreditů

Volitelné kurzy integrované do studijního plánu, včetně kurzů vyučovaných experty ze ŠKODA AUTO
12 kreditů

Volitelné kurzy integrované do studijního plánu, včetně kurzů vyučovaných experty ze ŠKODA AUTO
12 kreditů

Podniková ekonomika a 
finanční management
Finanční analýza podniku

Bankovnictví a pojišťovnictví
Nákladové účetnictví

43 kreditů

Podniková ekonomika a 
finanční management
Finanční analýza podniku

Bankovnictví a pojišťovnictví
Nákladové účetnictví

43 kreditů

Podniková ekonomika a 
management obchodu
Mezinárodní obchod

B2B marketing
Etika v obchodním 

jednání
43 kreditů

Podniková ekonomika a 
management obchodu
Mezinárodní obchod

B2B marketing
Etika v obchodním 

jednání
43 kreditů

Podniková ekonomika a 
řízení provozu, logistiky 

a kvality
Management kvality
Počítačová simulace 
logistických procesů 

43 kreditů

Podniková ekonomika a 
řízení provozu, logistiky 

a kvality
Management kvality
Počítačová simulace 
logistických procesů 

43 kreditů

Podniková ekonomika a 
řízení lidských zdrojů

Andragogika
Psychologie osobnosti a 

psychodiagnostika
43 kreditů

Podniková ekonomika a 
řízení lidských zdrojů

Andragogika
Psychologie osobnosti a 

psychodiagnostika
43 kreditů

Bakalářský studijní program

Marketing
Management

Soft skills
Marketingová komunikace

Management obchodu
18 kreditů

Marketing
Management

Soft skills
Marketingová komunikace

Management obchodu
18 kreditů

Cizí jazyky
35 kreditů
Cizí jazyky
35 kreditů

Technické kurzy
Základy strojírenské 

výroby 
Logistika podniku

12 kreditů

Technické kurzy
Základy strojírenské 

výroby 
Logistika podniku

12 kreditů

Finanční management
Účetnictví

Základy daňového a finančního 
práva

15 kreditů

Finanční management
Účetnictví

Základy daňového a finančního 
práva

15 kreditů

Právo
Daně

11 kreditů

Právo
Daně

11 kreditů

Ekonomika 10 kreditůEkonomika 10 kreditů
Matematika
Statistika

ICT
24 kreditů

Matematika
Statistika

ICT
24 kreditů

Místo kurzů
Matematika I
Matematika II

Kurz Základy 
statistiky

Místo kurzů
Matematika I
Matematika II

Kurz Základy 
statistiky



Podniková ekonomika a management obchodu
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Cílem studia je na základě teoretických znalostí 
ekonomických, manažerských a marketingových 
disciplín vytvořit praktické dovednosti, které 
potřebuje manažer v mezinárodním prostředí.

„Praxe u firmy jako je ŠKODA AUTO nebo 
Bentley Vás určitě posune dále, protože si 
uvědomíte, jak důležité je rozumět procesům, 
které se odehrávají v cizím prostředí.“

Doc. Ing. Jana Přikrylová, Ph.D.
Garantka oboru

Uplatnění - oddělení:
Marketingová komunikace
Oddělení nákupu
HR marketing
Produktový marketing
Regionální oddělení –
Rusko, Indie, Čína

Forma studia: prezenční i kombinovaná
Délka studia: 3, 5 roku
Jazyk studia: český i anglický
Praxe: povinná v 5. semestru



Podniková ekonomika a finanční management
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Uplatnění - oddělení:
Controlling
Audit
Treasury
Finanční instituce – banky, 
pojišťovny

Forma studia: prezenční i kombinovaná
Délka studia: 3, 5 roku
Jazyk studia: český i anglický
Praxe: povinná v 5. semestru

Studium oboru Podniková ekonomika a 
finanční management umožňuje 
studentům pochopit, definovat, 
analyzovat a predikovat základní finanční 
vztahy uvnitř podniku a jeho okolí. 



Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a 

kvality 
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Univerzitní studium, zaměřené na plánování a 
řízení výrobních a logistických procesů a 
kvality, je doplněno o praktické předměty 
vedené přímo manažery společnosti ŠKODA 
AUTO. Kromě znalostí studenti získávají 
široké spektrum praktických dovedností a 
zkušeností. Výrobní a logistické dovednosti si 
osvojují v rámci pravidelných kurzů 
realizovaných ve špičkově vybaveném Lean
Centru, novém tréninkovém komplexu 
ŠKODA AUTO. Součástí výuky jsou rovněž 
interaktivní manažerské hry. 

Uplatnění - oddělení:
Plánování logistiky
Plánování a řízení 
Kvalita
Operativní logistiky
Lean centrum
Oddělení technologického 
vývoje

Forma studia: prezenční i kombinovaná
Délka studia: 3, 5 roku
Jazyk studia: český 
Praxe: povinná v 5. semestru



Podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů

11

Profilující výuka je orientována na oblast aktivní 
práce a spolupráce s lidmi v organizacích, na 
plánování a řízení klíčových personálních procesů a 
činností v podnicích.

Vzhledem k povaze oboru je ve srovnání s ostatními 
nabízenými bakalářskými obory méně náročný na 
kvantitativní metody (matematika a statistika) a 
důraz je kladen především na znalosti z oblasti řízení 
lidských zdrojů, andragogiky, psychologie osobnosti, 
práce a organizace a v neposlední řadě také z oblasti 
pracovního práva a právně-finančního uspořádání 
vztahů na pracovišti.

Uplatnění - oddělení:
Personální manažer –
business partner
Analýza efektivity 
vzdělávání
Personální oddělení
Nábor zaměstnanců
Vzdělávání a rozvoj 
zaměstnanců

Forma studia: prezenční
Délka studia: 3, 5 roku
Jazyk studia: český
Praxe: povinná v 5. semestru
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Studijní programy:

Globální podnikání a finanční řízení

Globální podnikání a marketing

Globální podnikání a právo

Podniková ekonomika a management provozu

Délka studia 2 roky, 120 kreditů (1 kredit = 28 hodin studijní zátěže), volitelná  praxe v podniku v rozsahu tří měsíců

Výuka v anglickém a českém jazyce

Společný 
základ

80 kreditů

Společný 
základ

80 kreditů

Oborová 
specializace

+
Diplomová 

práce

40 kreditů

Oborová 
specializace

+
Diplomová 

práce

40 kreditů

Volitelné kurzy integrované do studijního plánu, včetně kurzů vyučovaných experty ze ŠKODA AUTO a 
volitelné pracovní stáže

15 kreditů

Volitelné kurzy integrované do studijního plánu, včetně kurzů vyučovaných experty ze ŠKODA AUTO a 
volitelné pracovní stáže

15 kreditů

Globální podnikání a 
marketing

Public relations
Mezinárodní marketing 

v automobilovém 
průmyslu

Globální podnikání a 
marketing

Public relations
Mezinárodní marketing 

v automobilovém 
průmyslu

Globální podnikání a 
finanční řízení

Finance II
Mezinárodní daňové 

plánování

Globální podnikání a 
finanční řízení

Finance II
Mezinárodní daňové 

plánování

Globální podnikání a 
právo

Evropské právo a 
podnik

Právo mezinárodního 
obchodu

Globální podnikání a 
právo

Evropské právo a 
podnik

Právo mezinárodního 
obchodu

Podniková ekonomika a 
management provozu
Management vztahů s 

dodavateli
Organizace a řízení výroby 

II

Podniková ekonomika a 
management provozu
Management vztahů s 

dodavateli
Organizace a řízení výroby 

II

Navazující magisterský studijní program

Marketing
Management

Soft skills
17 kreditů

Marketing
Management

Soft skills
17 kreditů

Cizí jazyky
18 kreditů
Cizí jazyky
18 kreditů

Ekonometrie / Právo
Podniková logistika

Statistické metody řízení jakosti
10 kreditů

Ekonometrie / Právo
Podniková logistika

Statistické metody řízení jakosti
10 kreditů

Finanční řízení podniku
Účetnictví
14 kreditů

Finanční řízení podniku
Účetnictví
14 kreditů

Právo
Daně

7 kreditů

Právo
Daně

7 kreditů

Ekonomika
10 kreditů
Ekonomika
10 kreditů

Informatika podniku
4 kreditů

Informatika podniku
4 kreditů



Globální podnikání a marketing
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Cílem je poskytnout teoretický fundovaný 
základ pro budoucí kariéru vrcholového 

manažera v mezinárodním prostředí

průmyslových firem, konzultačních 
společností či firem poskytujících 
průmyslové služby. 

Absolvent je připraven analyzovat, 
definovat a řídit firemní procesy v 
mezinárodním prostředí.

Uplatnění - oddělení:
Strategické plánování
PR, tisková oddělení
Asistenti vrcholového managementu
Mezinárodní projekty
Mezinárodní marketing
Regiony – Rusko, Čína, Indie

Forma studia: prezenční i kombinovaná
Délka studia: 2 roky
Jazyk studia: český, anglický
Praxe: volitelná tříměsíční stáž



Globální podnikání a finanční řízení podniku
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Absolvent Uplatnění:

Forma studia: prezenční i kombinovaná
Délka studia: 2 roky
Jazyk studia: český i anglický
Praxe: volitelná tříměsíční stáž

Uplatnění - oddělení:
Controlling
Audit
Asistenti vrcholného 
managementu
Mezinárodní projekty z 
oblasti financí

Absolvent oboru má znalosti, vědomosti a 
dovednosti z oblasti mezinárodního zdanění, 
mezinárodních účetních standardů a 
nákladového účetnictví, osvojí si základní 
metody, postupy a způsoby hodnocení 
efektivnosti a výběru variant v oblasti 
provozního financování, finanční analýzy 
podniku a controllingu.



Globální podnikání a právo
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Výhodou oboru je jeho unikátní specializační 
část, ve které absolvent získá širší přehled 
zákonitostech a principech soukromého i 
veřejného práva – zejména v oblasti 
podnikatelských vztahů, mezinárodního, 
obchodního práva a práva EU se zaměřením na 
podnikání a ochranu hospodářské soutěže.

Obor je určen pro tvořivé lidi, kteří rádi pracují v 
mezinárodním prostředí a jsou připraveni 
kombinovat poznatky z ekonomie a práva.

Uplatnění – oddělení:
Instituce státní správy –
ministerstva
Útvary specializované na 
zásobování a mezinárodní 
financování
Firmy a útvary zaměřené na vztahy 
vůči zemím a podnikům EU 

Forma studia: prezenční i kombinovaná
Délka studia: 2 roky
Jazyk studia: český i anglický
Praxe: volitelná tříměsíční stáž

Forma studia: prezenční
Délka studia: 2 roky
Jazyk studia: český
Praxe: volitelná tříměsíční 
stáž



Podniková ekonomika a management provozu
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Absolventi oboru získávají hlubší znalosti v 
oblasti optimalizace a simulace výrobně-
technologických systémů, progresivních 
metod přípravy a řízení výroby včetně 
důsledné aplikace počítačové a 
komunikační podpory.

Uplatnění - oddělení:
Plánování logistiky
Plánování a řízení 
Kvalita
Operativní logistiky
Lean centrum
Oddělení technologického 
vývoje

Forma studia: prezenční i kombinovaná
Délka studia: 2 roky
Jazyk studia: český 
Praxe: volitelná tříměsíční stáž

VYUČUJEME TAKÉ V PRAZE!



PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT PROVOZU –

od září 2016  výuka také v Praze!
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Výuka bude probíhat v zázemí 
moderní budovy Unicorn College –
V Kapslovně, v Praze 3.  

Mimo předmětů zaměřených na 
optimalizaci a simulaci výrobně-
technologických systémů, 
progresivních metod přípravy a 
řízení výroby si studenti mohou 
zvolit předměty specificky 
zaměřené také na oblast 
informačních technologií. 

V rámci bloku povinně volitelných 
předmětů je možné absolvovat 
tříměsíční pracovní stáž v ČR  i v 
zahraničí. 



Struktura bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu

Obhajoba práce a závěrečná zkouška

7. semestr

6. semestr

5. semestr

4. semestr

3. semestr

2. semestr

1. semestr

kurzy, bakalářská práce

kurzy, bakalářská práce

Povinná odborná praxe

kurzy

kurzy

kurzy

kurzy

Obhajoba práce a závěrečná zkouška

4. semestr

3. semestr

2. semestr

1. semestr

Kurzy, diplomová práce

Kurzy, diplomová práce

Kurzy, po skončení semestru 

volitelná odborná praxe

kurzy
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Počty všech studujících na povinné odborné 
praxi v období akademického roku 2014/2015 



Počty studujících na povinné odborné praxi                                        
v tuzemských externích firmách



Uplatnění odborných znalostí a dovedností  
praktikanta/ky 



Hodnocení pracovního výkonu 



Téma bakalářské práce vycházející 
z povinné odborné praxe



Další spolupráce praktikanta/ky 
s oddělením (firmou)



Zájem firmy o další praktikanty z řad studentů ŠAVŠ



Získání mezinárodní akreditace ACBSP

ŠKODA AUTO Vysoká škola úspěšně prošla v roce 2014 akreditačním procesem 

americké asociace Accreditation Council for Business Schools and Programs a získala tak 

prestižní institucionální akreditaci ACBSP dle všech jejích standardů.

Akreditace ACBSP má jednoznačně pozitivní přínos pro studenty a absolventy ŠKODA 

AUTO Vysoké školy, jejichž vzdělání díky ní dostává nový rozměr a otevírá jim tak 

cestu na další mimoevropské pracovní trhy.

„Silné propojení s průmyslovou sférou představuje hlavní konkurenční výhodu ŠKODA 

AUTO Vysoké školy.“ dr. Farah Zakery, předsedkyně akreditační komise

26



Mezinárodní spolupráce ŠKODA AUTO Vysoké školy

Germany
Münster University of 
Applied Sciences
OTH Amberg-Weiden
Ostfalia Hochschule
Dresden University of 
Applied Sciences 
Zwickau  University of Applied 
Sciences
Koblenz University of Applied 
Sciences
Technische Hochschule 
Ingolstadt
OTH Regensburg
University of Applied Sciences 
Aschaffenburg

Austria
FH Wien University of Applied 
Sciences of WKW
University of Applied Sciences 
Upper Austria

China
Tongji University
Dalian University of
Technology

Finland
Seinäjoki University of Applied 
Sciences

Portugal
Instituto Politécnico Do 
Cávado E Do Ave

United Kingdom
Ruskin University
University of Birmingham

Greece
Technological Educational 
Institute of Athens

Spain
Mataró School of Technology
Fundacio TecnoCampus
Mataro-Maresme

Slovakia
University of Žilina
Comenius University in 
Bratislava
University of Economics in 
Bratislava
Slovak University of 
Agriculture in Nitra

Italy
Universita Politecnica delle
Marche

Norway
Aalesund University College

Turkey
IŞIK University
Sakarya University

USA
Lehigh University - The 
Iacocca Institute
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Romania
Universitatea Babeş-Bolyai

Slovenia
University of Maribor

Croatia
University of Zagreb

France
ECE Bordeaux 
Ecole De Commerce 
Europeenne – Lyon
INSEEC Business School, 
Paris

Rozvíjející se spolupráce Studentské výměny Výzkum Mobility vyučujících Double degree

Island
Reykjavik University

Poland
Wroclaw School of Banking

Bulgaria
Technical University Sofia



38 341 41 334

64 375

90 600

117 970

131 903

145 302

183 300
194 080

163 285

208 842

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

Celkem za období 2005 – 2016:

1.380.000 €
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Finanční dotace z programu Erasmus pro ŠKODA AUTO 
Vysokou školu

ŠKODA AUTO Vysoká škola byla několikrát Ministerstvem                                         
školství, mládeže a tělovýchovy označena za příklad dobré praxe                              
(např. v roce 2011, 2013).
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129*

ŠKODA AUTO Vysoká škola byla několikrát Ministerstvem  školství, mládeže a tělovýchovy označena za příklad dobré praxe (např. v roce 2011, 2013).

10* 18*
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Celkem za období 2005 – 2014:
955.000 €
532 studentů

Finanční dotace z programu Erasmus pro ŠKODA AUTO Vysokou školu
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Double Degree

Studenti prezenční formy vybraných oborů, kteří úspěšně absolvují 1 semestr na partnerské

univerzitě získají akademický titul na obou školách

Double Degree program je možné absolvovat na těchto univerzitách:

● Upper Austria University of Applied Sciences – Steyr, Rakousko – v bakalářském

i navazujícím magisterském studijním programu

● Seinäjoki University of Applied Sciences – Seinäjoki, Finsko – v bakalářském

studijním programu
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Zahraniční pracovní stáže – partnerské podniky

Německo Audi AG

Skoda Auto Deutschland GmbH

Volkswagen AG

Velká Británie  Bentley Motors Ltd.

Skoda Auto United Kingdom

VW United Kingdom

Irsko VW Group Ireland

Slovensko Škoda Auto Slovensko s.r.o.

Volkswagen Slovakia, a.s.

Čína VW Shanghai

VW Beijing

Audi, Changchun

Indie Skoda Auto India Private Ltd. (Pune, Aurangabad)

Rusko VW Moskva

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Flag_of_India.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Russia.svg
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Motivační a stipendijní programy

Motivační program pro talentované uchazeče

Bakalářské studium

Průměrný prospěch po celou dobu čtyřletého studia na SŠ do 1,5.

Dosažení výsledku v Národních srovnávacích zkouškách (Scio) na úrovni percentilu 

75 nebo lepšího v základní zkoušce z obecných studijních předpokladů.

Dosažení výsledku v didaktickém testu maturitní zkoušky Matematika + na úrovni 

percentilu 60 nebo lepšího

Navazující magisterské studium – splnění jedné z uvedených podmínek

1. Průměrný prospěch v celém průběhu bakalářského studia do 1,5.

2. Odborná práce zveřejněná v recenzovaném časopise.

Speciální stipendium pro studenty s dobrým prospěchem v bakalářském studiu –

studentům s průměrem do 3,0 bude poskytnuto stipendium ve výši 4000,-/semestr
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Motivační a stipendijní programy

Prospěchové stipendium pro studenty ŠAVŠ

Studentům PS s vynikajícím prospěchem během studia ve ŠAVŠ (do průměru 1,8) 

je vypláceno prospěchové stipendium ve výši 1 400 – 2 100 Kč / měsíc.

Ubytovací stipendium

Studentům PS splňujícím podmínky stipendijního řádu ŠAVŠ (místo bydliště apod.) 

je vypláceno ubytovací stipendium ve výši cca 540 Kč / měsíc.

Sociální stipendium

Studenti PS ze sociálně slabších rodin (příjem do 1,1 životního minima) mají nárok 

na sociální stipendium ve výši 1 620 Kč / měsíc.
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Praktické informace

Délka studia: 3,5 roku - bakalářský program (včetně odborné praxe)

2 roky - navazující magisterský program

Odborná praxe: 5. semestr bakalářského programu a po skončení 2. semestru 

navazujícího magisterského studijního programu ve firmě ŠKODA 

AUTO a.s., v rámci koncernu Volkswagen Group, nebo v některé 

z partnerských firem

Školné: 28 000 Kč / semestr – bakalářský program 

7 000 € / akademický rok – bakalářský program v anglickém jazyce

32 000 Kč / semestr – magisterský program

9 000 € / akademický rok – magisterský program v anglickém jazyce

Studenti: 1200 studentů z celé ČR i zahraničí



Uplatnění absolventů ŠKODA AUTO Vysoké školy

Zaměstnání pro absolventy bakalářského i magisterského studia

ve firmě ŠKODA AUTO či u jejích dodavatelů a prodejců

U partnerských podniků školy

v zahraničí– a to nejenom v rámci VW Group

v dalších společnostech veřejného i soukromého sektoru

jako osoby samostatně výdělečně činné

nezaměstnanost absolventů: aktuálně 0 %

Další studium pro absolventy bakalářského studia

navazující magisterské studium

na ŠAVŠ nebo na jiné VŠ v ČR nebo v zahraničí

Další studium pro absolventy magisterského studia

Doktorské studium na jiné VŠ v ČR nebo v zahraničí
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Přijímací řízení

Přihlášky : v „papírové“ formě (adm. poplatek 500 Kč)

v elektronické formě (adm. poplatek 350 Kč)

Termíny podání přihlášek:

Akademický rok 2016/2017

do 7. 8. 2016, do 2. 9. 2016, do 18. 9. 2016

Uchazeči jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek.
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STUDENTSKÝ ŽIVOT



SETKÁNÍ S PARTNERY – Career day, Bentley days, 

Porsche day

38



FORMULA STUDENT
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Spolupráce ČVUT a ŠKODA AUTO Vysoké školy



BUDDY SYSTÉM

40



4141

Proč u nás studovat

Možnost pokračování v navazujícím magisterském studiu – Bc. i Mgr. obory

Kvalitní pedagogický sbor včetně odborníků firmy ŠKODA AUTO

Individuální přístup ke studentům

Příjemné prostředí areálu Na Karmeli

Motivační programy pro nejlepší studenty

Možnost studia v Praze

Rozšířená výuka cizích jazyků

Vynikající poměr výše školného a kvality a rozsahu poskytovaného vzdělání

Zahraniční studijní, pracovní a jazykové pobyty

Možnost zapojení se do zajímavých projektů

Vynikající uplatnění nejenom v ČR – ale i ve světě – absolventi v Anglii, Německu, Číně …

Prvotřídní připravenost pro pokračování v doktorském studia

Vynikající uplatnitelnost absolventů – aktuálně 0 % nezaměstnanost absolventů



Běžící vědecké a odborné projekty zahájené v minulosti

Pracoviště Název projektu Zdroj Období

Katedra ekonomie a práva
Možnosti a pravomoci EU a cíl vysoce 
konkurenceschopného sociálně-tržního hospodářství 
dle čl. 3 odst. 3 SEU

GA ČR 2014 - 2016

Katedra logistiky, kvality a automobilové 
techniky

Návrh Green Logistics Balanced Scorecard 
pro oblast automobilového průmyslu

SGS 2014 - 2016

Katedra logistiky, kvality a automobilové 
techniky

Návrh koncepce systémového řešení implementace 
Sustainable Supply Chain Management (SSCM) 
inovací v tržních podmínkách 21. století

SGS 2015 - 2017

Katedra financí a účetnictví
Analýza porušení předpokladu trvání podniku v 
dohledné budoucnosti (going concern) v účetních 
závěrkách podnikatelských subjektů v ČR

SGS 2015 - 2017

Katedra logistiky, kvality a automobilové 
techniky; International office

Green Solutions for Business and Industry Erasmus + 2014 - 2017

Katedra marketingu a managementu
Využití marketingového potenciálu zaměstnanců 
společnosti pro zvýšení prodeje

ŠKODA AUTO a.s. 2015 - 2017

Katedra logistiky, kvality a automobilové 
techniky

Koncepce tvorby a implementace systému 
MilkRunových dodávek v inbound transportu 
Siemens Mohelnice

Siemens s.r.o. 2015 - 2016

42 40. zasedání AR, ŠAVŠ,  13. 5. 2016



Vědecké a odborné projekty zahájené v roce 2016

43 40. zasedání AR, ŠAVŠ,  13. 5. 2016

Pracoviště Název projektu Zdroj Období

Katedra marketingu a managementu
Vnímání zeleného marketingu mladou generací s 
aplikací na automobilový trh 

SIGA 2016 - 2017



Nedávno ukončené projekty

Pracoviště Název projektů Zdroj Období

Katedra logistiky, kvality a 
automobilové techniky

Pokročilé metody statistické kontroly procesu IGA 2012 - 2015

Katedra manažerské psychologie a 
sociologie

Versatilita organizačního managementu a její 
reflexe v oblasti podnikové kultury a 
personálních procesů

IGA 2012 - 2015

Katedra logistiky, kvality a 
automobilové techniky

Výzkum aplikace pokročilých koncepcí a 
nástrojů strategického logistického řízení 
nákupu uplatňovaných v automobilovém 
průmyslu v podmínkách výrobce 
elektromotorů

Siemens s.r.o. 2014-2015

Katedra logistiky, kvality a 
automobilové techniky

Předběžná studie využití automotive řešení 
v inbound transportu společnosti Siemens 
s.r.o, o.z. Elektromotory Mohlenice u 
vybraných dodavatelů

Siemens s.r.o. 2015

44 40. zasedání AR, ŠAVŠ,  13. 5. 2016



Návrhy projektů podané (připravované) v roce 2016

45 40. zasedání AR, ŠAVŠ,  13. 5. 2016

Pracoviště Název podaného projektu Zdroj Období

Katedra logistiky, kvality a automobilové 
techniky

Nová teorie systémového myšlení v řízení sociálních 
systémů

GA ČR 2017 - 2019

Katedra ekonomie a práva
Nezaměstnanost starší populace a její vyhlídky na 
nalezení zaměstnání

GA ČR 2017 - 2019

Katedra ekonomie a práva
Certificate of EU Single Market and Economic policy 
Studies

Erasmus + Jean 
Monet Modules 2015

2016 - 2019 

Pracoviště Název připravovaného projektu Zdroj Období

Katedra ekonomie a práva
EU Single Market harmonization from the Central 
European Perspective

International Visegrad
Fund

2017 - 2019



Alokace institucionální podpory specifického výzkumu MŠMT

 ŠAVŠ je jedinou neuniverzitní VŠ, která získala prostředky na institucionální podporu 

specifického výzkumu MŠMT (Studentská grantová soutěž – SGS) na r. 2016

 ŠAVŠ má tedy nejvýkonnější výzkum (měřeno získanými RIV body) mezi 

neuniverzitními VŠ – podmínkou získání této podpory je dosažení stanovené bodové 

hranice RIV v předchozím období  
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Financování ŠKODA AUTO Vysoké školy – 2014 
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Diskriminace soukromých vysokých škol oproti soukromým 

školám mateřským, základním, středním a vyšším odborným 

Stát poskytuje dotace na žáka soukromým školám a předškolním a školským 

zařízením zřízeným na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), což upravuje 

zákon č. 306/1999 Sb. o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a 

školským zařízením

Na rozdíl od soukromých škol zřízených podle školského zákona soukromé vysoké 

školy žádné dotace nebo příspěvky od státu nedostávají, ačkoli zákon č. 

111/1998 o vysokých školách to umožňuje, a to v § 40, odst. (2) a (3)

ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. vychovává absolventy s vynikajícím uplatněním na 

trhu práce, jejichž znalosti a dovednosti přispívají k mezinárodní konkurenceschopnosti 

a prosperitě České republiky. Tímto dvojakým přístupem státu k financování 

soukromého školství se ŠKODA AUTO Vysoká škola cítí diskriminována. 
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§ 40 odst. (2) a (3) zákona č. 111/1998 o vysokých školách
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(2) Ministerstvo může poskytnout soukromé vysoké škole působící jako obecně  prospěšná 

společnost12) dotaci na uskutečňování akreditovaných studijních programů a programů 

celoživotního vzdělávání, s nimi spojenou vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, 

uměleckou nebo další tvůrčí činnost. 

(3) Výše dotací podle odstavce 2 se určuje na základě dlouhodobého záměru soukromé 

vysoké školy a jeho každoroční aktualizace, dlouhodobého záměru ministerstva, typu a 

finanční náročnosti akreditovaných studijních programů, počtu studentů a dosažených 

výsledků ve vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti 

a její náročnosti. 

12) Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění 

některých zákonů.



Možnosti čerpání podpory z veřejných zdrojů 

Vzdělávací činnost ŠAVŠ je sekcí vysokého školství MŠMT v současnosti 

posuzována jako hospodářská činnost  čerpání prostředků z OP VVV a dalších 

operačních programů MŠMT pouze v rámci pravidla de minimis (max. 200 000 EUR na 

3 roky)

50



Děkuji za pozornost

www.savs.cz


