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seznam
absolventů:

ú č

 
Radek Bačovský

Karolína Borovcová

Kristýna Brožíková

Nikola Čechová

Hana Čmakalová

Kateřina Dostálová

Anna Dubáčová

Veronika Grézlová

Vanda Hoffmannová

Marie Němcová

Lucie Němečková

Anita Peštuková

Josef Polzer

Jan Preget

Lucie Ptáčniková

Štěpánka Stejskalová

Dominika Takáčová

Kristýna Vařeková

Karla Vlasáková

Lucie Zlatníková

Marian Borsiczky

 

Martin Mikula

Larysa Olieinikova

Lenka Petrlová

Hana Podešvová

Zuzana Ťulpová

Marie Vítková

Valentýn Vyskočil

Irena Zelinková
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charakteristika 
studijních oborů:

Absolventi studijního oboru Podniková ekonomika a ma-

nagement jsou připraveni pro funkce nižší a střední úrov-

ně řízení podnikové sféry s cílem podpořit rozvoj malého 

a středního podnikání v regionu. Důraz byl kladen zejmé-

na na organizační, projektovou a procesní stránku řízení  

a na komunikaci podniku s okolím. Absolventi jsou 

v  průběhu studia k takto pojatému výstupu vzdělání 

vybavováni odpovídajícími vědomostmi, dovednostmi 

i návyky.

Absolventi studijního oboru Management a ekonomi-

ka ve veřejném sektoru jsou připraveni pro funkce niž-

ší a střední řídící úrovně v oblasti veřejné správy. Obor 

vznikl jako reakce na potřebu organizací státní správy 

vsamosprávy, které vyžadují odborně vzdělané pracov-

níky se znalostmi z oblasti práva a ekonomiky.

Absolventi bakalářského studijního oboru Podnikové in-

formační systémy jsou připraveni k organizaci a provozu 

informatických služeb k zajištění informačního manage-

mentu. Jsou vzděláni k využití informací v rozhodova-

cích a řídících procesech a k integrování informačních 

zdrojů a aktivit do podnikových procesů. Absolventi se 

zabývali navrhováním, implementací a provozem systé-

mů a služeb zahrnujících procesy získávání, zpracování, 

ukládání, prezentace a distribuce informací organizace.

Podniková ekonomika 
a management

Management a ekonomika 
ve veřejném sektoru1Podnikové informační 

systémy
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slovo
rektorky:

Milé absolventky, milí absolventi,

když jsem se zamýšlela nad hlavním poselstvím 

a motivem mého proslovu, napadl mě jako první růst – 

odborný, kvalitativní růst. 

Můžu s hrdostí říct, že Moravská vysoká škola Olomouc 

už není tou stejnou školou, na kterou jste nastoupili ke 

studiu, a to i díky vám a vaší píli. Během vašeho stu-

dia jste odborně rostli vy i naše škola. Posunuli jsme se 

společně na vyšší „level“. 

Prošli jste moderní výukou, profesně zaměřeným vzdě-

láváním, které reaguje na proměny a požadavky trhu 

práce. Samozřejmostí byla digitalizace, výuka jazyků, 

komunikačních dovedností, předmětů zaměřených na 

kritické myšlení a spolupráci v týmech. 

Jako studenti jste měli možnost účastnit se mezinárod-

ních projektů a výuky, vycestovat a současně i potkat 

a  osobně poznat zahraniční studenty na naší škole. 

Z  hlediska mezinárodní spolupráce jsou pro nás dů-

ležitá fungující mezinárodní partnerství a provázání na 

business školy, zejména v Budapešti, Mariboru a  Ha-

sseltu. Kromě Evropy spolupracujeme i s vysokými 

školami v Asii – v Izraeli, Rusku a Číně. Věřím, že škola 

vám vytvořila podmínky ke studiu a odbornému růstu 

i plně vybavenými učebnami a moderním, rozšiřujícím 

se kampusem, včetně potřebného zázemí.

Měla jsem možnost slyšet některé obhajoby vašich 

bakalářských prací a byla jsem mile překvapená, na 

jaké byly úrovni. Všechny práce se zabývaly aktuálními 

a společensky potřebnými tématy, rovněž vaše osobní 

vystupování bylo reprezentativní. Nebylo jednoduché 

ze všech kvalitních prací vybrat právě ty, které získaly 

ocenění rektorky.

Tak jak rostete odborně vy, roste i MVŠO. Během va-

šeho studia jsme získali novou, profesně zaměřenou 

Mgr. akreditaci studijního programu Ekonomika a ma-

nagement a profesně zaměřenou Bc. akreditaci stu-

dijního programu Systémové inženýrství a informati-

ka a v červnu 2019 nám byl reakreditován bakalářský 

studijní program Ekonomika a management na 10 let. 

To vše je potvrzením kvality našeho vzdělávání a vě-

decko-výzkumné činnosti a přispívá k další motivaci 

jak vedení školy, tak všech akademických pracovníků, 

k dalšímu rozvoji školy. Již nyní pracujeme na přípravě 

akreditace Mgr. studijního programu Ekonomika a ma-

nagement angličtině a intenzivnější spolupráci ve výu-

ce i vědě s vybranými zahraničními univerzitami. To vše 

rovněž zvyšuje přidanou hodnotu diplomu, který dnes 

získáváte.

Milé absolventky, milí absolventi, děkuji za vaši práci na 

MVŠO. Díky vám, úspěšným absolventům školy, může-

me dále růst a rozvíjet se. Přeji vám, ať si užijete dnešní 

slavnostní den a věřím, že se budeme potkávat ať už 

při vašem dalším, magisterském studiu na MVŠO, či při 

jiných, pracovních a absolventských setkáních.

doc. Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D.

poděkování
absolventa:

Vážená paní rektorko, vážené paní prorektorky, vá-

žení členové akademického sboru, milé kolegyně 

a milí kolegové, dámy a pánové, vážení hosté,

dovolte mi tímto v dnešní slavnostní den pronést pár 

slov jako vyjádření díků nás absolventů bakalářského 

studia Moravské vysoké školy Olomouc roku 2019.

Tím nejdůležitějším aktem dneška ze strany nás, absol-

ventů, je uvědomění si faktu, že získání onoho diplomu 

zdaleka není koncem naší cesty za vzděláním.

Naopak, dnešek je novým začátkem. Naše studium 

a jeho ukončení by v žádném případě nemělo být bráno 

jako účel naší několikaleté snahy.

Cílem je, abychom své vzdělání využili, dále jej rozvíjeli 

a rovněž předali dál, ať už na akademické půdě či kde-

koli jinde. V budoucnosti však nepůjde pouze o naše 

oborové znalosti, ale také o způsob myšlení, jenž nám 

byl pedagogy Moravské vysoké školy Olomouc během 

studia předán.

Dovolte mi nyní, abych jménem letošních absolventů 

poděkovala všem, kteří nás po té nelehké cestě vyso-

koškolským studiem provázeli.

Poděkování patří vedení naší alma mater, členům pe-

dagogického sboru a dalším zaměstnancům vysoké 

školy. Dále také našim rodinám, partnerům a přátelům, 

kteří pro nás byli oporou, starali se o nás, radili nám, 

a především oplývali trpělivostí a tolerancí.

Na závěr bych chtěla popřát všem absolventům hodně 

štěstí na jejich další cestě.

Děkuji.

Karla Vlasáková
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obhajoby
závěrečných prací
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státní
závěrečná zkouška
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promoce
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Martin Mikula Valentýn Vyskočil

Irena Zelinková
Hana Podešvová

Larysa Olieinikova Zuzana ŤulpováLenka Petrlová Marie Vítková
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Radek Bačovský Anna Dubáčová

Nikola Čechová Marie Němcová

Kristýna Brožíková Vanda Hoffmanová

Kateřina Dostálová Anita Peštuková

Karolína Borovcová Veronika Grézlová

Hana Čmakalová Lucie Němečková



ročenka 2019

38 39

Josef Polzer

Karla VlasákováŠtěpánka Stejskalová

Lucie Ptáčniková

Marian BorsiczkyKristýna Vařeková

Jan Preget

Lucie ZlatníkováDominika Takáčová
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Moravská vysoká škola Olomouc 
tř. Kosmonautů 1288/1 779 00 

Olomouc
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www.mvso.cz
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@mvsocz /mvsocz/


