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CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍCH OBORŮ 

Absolventi studijního oboru Podniková ekonomika a management jsou připraveni pro funkce 

nižší a střední úrovně řízení podnikové sféry s cílem podpořit rozvoj malého a středního podni-

kání v regionu. Důraz byl kladen zejména 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.

Podniková ekonomika a management

Absolventi studijního oboru Management a ekonomika ve veřejném sektoru jsou připra-

veni pro funkce nižší a střední řídící úrovně v oblasti veřejné správy. Obor vznikl jako reakce  

na potřebu organizací státní správy i samosprávy, které vyžadují odborně vzdělané pracovníky 

se znalostmi z oblasti práva a ekonomiky.

Management a ekonomika ve veřejném sektoru

Absolventi bakalářského studijního oboru Podnikové informační systémy jsou připraveni  

k  organizaci a provozu informatických služeb k zajištění informačního managementu.      

Jsou vzděláni k využití informací v rozhodovacích a řídících procesech a k integrování infor-

mačních zdrojů a aktivit do podnikových procesů. Absolventi se zabývali navrhováním, imple-

mentací a provozem systémů a  služeb zahrnujících procesy získávání, zpracování, ukládání, 

prezentace a distribuce informací organizace.

Podnikové informační systémy
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SEZNAM ABSOLVENTŮ

Bár Tomáš

Bezunková Michaela

Bláha Lukáš

Dostálová Jana

Dvorský David

Hlavý Štěpán

Holčáková Marie

Holčáková Pavlína

Hrabalová Marie

Chudoba Ondřej

Ješátko Pavel

Konečná Kristýna

Košáková Kristýna

Kratochvílová Monika

Krupová Aneta

Kukuczka Jiří

Kupková Eliška

Lichnovská Nikola

Lima Zdenka, Ing. Ph.D.

Mader Klement

Moravec Radomír

Navrátilová Diana

Novotný Roman

Paličková Veronika

Pitroňová Dominika

Pohle Aleš

Rajnoha Martin

Schuster Norbert

Skipalová Hana

Sowová Hana

Sršňová Klára

Šrutová Adéla

Šulcová Tereze

Švitorka Zdeněk

Táborská Monika

Vojkůvková Vlasta

Vozar Jakub

Žouželková Nikola

Podniková ekonomika a management

Management a ekonomika ve veřejném sektoru

Chromková Jana Perunová Michaela

Podnikové informační systémy

Daniel Tomáš
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Vážené absolventky a absolventi,

díky za Váš čas, který jsme společně strávili při 
Vašem studiu na naší škole. Tak, jak se škola 
postupně rozvíjí, tak i Vy, naši absolventi, jste 
lepší a úspěšnější.
Blahopřeji Vám a mám z toho upřímnou  
radost. Zároveň je to pro naši školu i pro mne 
velká výzva.
Věřím, že se v blízké době opět setkáme při 
Vašem navazujícím magisterském studiu na 
Moravské vysoké škole Olomouc o.p.s.

RNDr. Josef Tesařík

SLOVO ZAKLADATELE, ŘEDITELE ŠKOLY

RNDr. Josef Tesařík - 5+1 hodnot v podnikání

Celou přednášku „Cesta k úspěchu a hodnoty v podnikání“ můžete zhlédnout ZDE.

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=TDAQpLlKV80
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Milí absolventi,
 
Nacházíte se dnes v jednom z klíčových momentů vašeho 
života. Úspěšně jste ukončili svá bakalářská vysokoškolská 
studia, čímž jste si vytvořili důležitý předpoklad pro váš další 
život. Nechci tím úplně říci, že bez vysokoškolského vzdělání 
by váš život neměl cenu, ale řekněme si to na rovinu: je to 
předpoklad nutný, nikoliv postačující pro lepší uplatnění v 
neustále se vyvíjejícím a turbulentním světě. Přinejmenším 
do té doby, než se všechny technologie zhroutí samy od sebe 
nebo tím, že někdo odpálí elektromagnetickou bombu, a my 
se vrátíme do prvobytně pospolné společnosti.
Pokud ale nebudete disponovat dalšími vlastnostmi, pak 
vám bakalářský titul sám o sobě nepomůže. Těmi vlastnost-
mi jsou přirozená inteligence, která má mnoho složek, na-
příklad velice důležitou inteligenci sociální, slušnost a dobré 
chování, poctivost k sobě i jiným, pracovitost, odpovědnost, 
vytrvalost a všechny další vlastnosti, které nelze nahradit 
uměním rychle klikat do klávesnice při navazování pseudo-
vztahů na sociálních sítích. 
Je třeba vás pochválit, protože studium nebylo lehké a mnoh-
dy jste jistě proklínali sami sebe, své vyučující nebo kohokoliv 
dalšího, že musíte trávit čas nad učením, zatímco vaši vrstev-
níci se věnují různým radovánkám. Ale to, že jste dnes zde, 
jste si nepochybně zasloužili a já vám k tomu srdečně blaho-
přeji. Blahopřeji i vašim rodinám a přátelům, kteří – předpo-
kládám – vás ve studiu podporovali a povzbuzovali. 
Bakalářský titul je jen prvním stupínkem v hierarchii vysoko-
školského vzdělávání. Momentálně to tak nevpadá, protože 
trh práce je dychtivý absorbovat další a další zaměstnance, 
ale tato situace nemusí – a já jsem si tím jistý – ani nebude 
trvat věčně. S nástupem robotizace a dalším růstem efekti-
vity výroby a služeb se stane řada lidí přebytečných. Velkou 
výhodu budou mít pak ti, kdo budou umět něco zvláštního 
nebo něco sice běžného, ale na vynikající úrovni. 
Proto vám chci důrazně doporučit, abyste pokračovali ve 
studiu dál, na magisterském stupni. Tím výrazně zvýšíte svo-
ji cenu na pracovním trhu a připravíte se na takové pozice, 
kde budete řídit robotické linky nebo pracovní týmy. Nemusí 
to být jen na naší škole, která má akreditaci pro magister-
ské denní studium, přičemž doufáme, že v dohledné době 
dostaneme i akreditaci pro studium kombinované. Dnešním 
absolutoriem jste připraveni pokračovat prakticky kdekoliv, 
na jakékoliv škole poskytující magisterské vzdělání. Proto-
že jsme vás dobře připravili, nemusíte se toho obávat. Ale 
samozřejmě pokračovat tam, kde jste úspěšně jednu etapu 
završili, se jeví jako nejlogičtější, a proto vás rádi uvítáme v 
řadách studentů našeho magisterského programu.
Pokud zamíříte do praxe, přeji vám hodně úspěchů, ať již 
budete někde zaměstnáni nebo budete sami podnikat. Ne-
zapomeňte, že se kdykoliv můžete na nás obrátit s prosbou 
o pomoc, radu, podporu morální i odbornou. Ale ani v tomto 

případě není pro vás možnost dalšího studia ztracena, proto-
že předpokládáme, že kombinované studium budeme moci 
také otevřít. 
Ještě je jedna možná cesta: běžte studovat nebo pracovat do 
zahraničí. Naučíte se jazyky, rozšíříte si obzory, získáte nové 
přátele. Za první republiky, v době mezi 1. a 2. světovou vál-
kou, kdy bylo Československo průmyslovou velmocí, jakkoliv 
se to dnes může zdát neuvěřitelné, bylo běžné, když absol-
venti učebních oborů i středních a vysokých škol vyrazili do 
světa – jak se říkalo „na vandr“, na zkušenou, a mnozí dosáhli 
v cizích zemích značného věhlasu. 
Závěrem bych vám rád doporučil, abyste vždy stáli pevně 
nohami na zemi, nenechali se zlákat sliby – zejména před-
volebními, ani různými, dnes tak intenzivně propagovanými 
pomýlenými ideologiemi, které se snaží rozvrátit přirozený 
a osvědčený řád světa, národní identitu a klasickou rodinu. 
Nikdo za vás nic „neodmaká“, nikdo jiný nesplatí dluhy, které 
si uděláte, a hlavně – nikdo nebude váš život žít za vás. Žijte 
jej proto naplno každý den, protože – na rozdíl od zkoušek 
– jej nelze opakovat. Není to hra ve virtuálním prostoru, kte-
rou můžete kdykoliv resetovat a začít zase od začátku. Ať vás 
zdraví, štěstí a boží požehnání provází po celý váš další život.

Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M.

SLOVO REKTORA (červen)



ROČENKA   2018

6

Vážený pane rektore, vážené paní prorektor-
ky, vážení členové akademického sboru, váže-
ní absolventi, drazí rodiče, milí přátelé, vážení 
hosté. 
Dovolte mi, abych zde jménem přítomných 
absolventů bakalářského studia Moravské 
vysoké školy Olomouc roku 2018 pronesla ně-
kolik slov.
Už jen tím, že jsme se před třemi lety rozhodli 
pro studium na vysoké škole, jsme dokázali, 
že má pro nás vzdělání svou nezastupitelnou 
hodnotu. Musíme si uvědomit, že primární 
pro nás nebylo získat vysokoškolský titul, ale 
hlavním cílem byla samotná cesta k němu, 
leckdy trnitá.
Věřím tomu, že právě ty tři roky strávené vy-
sokoškolským studiem nás všechny profesně 
obohatily, přinesly nám spoustu nových přá-
tel, vzpomínek a hlavně osobnostního růstu. 
Museli jsme se naučit pracovat v týmu, najít 
své silné a slabé stránky a zjistit, v které oblas-
ti bychom měli svůj talent dále rozvíjet. 
V tomto okamžiku bych však ráda řekla to 
nejdůležitější - stručné - děkujeme. Děkuje-
me všem, bez kterých bychom na konec této 
životní kapitoly nikdy nemohli dojít. Vám 
pedagogům, kteří jste pro nás připravovali 
přednášky a semináře, předávali jste nám své 
poznatky a vědomosti. Dále patří dík dalším 
pracovníkům Moravské vysoké školy, bez je-
jichž pomoci bychom zde nestáli. 
A poslední ohromné díky Vám - našim rodi-
čům a blízkým. Za vaši duševní i materiální 
podporu a obětovost, která nás po dobu stu-
dia provázela. Díky Vám budeme moci na tuto 
významnou etapu našich životů vzpomínat. 
Diplomem a titulem to však nekončí. Naopak, 
náš úkol teprve začíná a nyní je jen na nás, jak 
toto uplynulé období zúročíme v dalších eta-
pách našich životů.

Moravská vysoká škola Olomouc se navždy 
stala naší alma mater a my všichni jsme nyní 
jejími hrdými absolventy. Věřím tomu, že ji 
všichni budeme se ctí reprezentovat.
Popřejte tedy, prosím, se mnou dnešním ab-
solventům mnoho štěstí v osobním i profes-
ním životě, aby ve všem co dělají, našli nějaké 
zalíbení. 
Na závěr bych se s Vámi chtěla podělit o zná-
mý výrok, který bychom měli mít všichni ab-
solventi na paměti, a to že “ Učitel nám může 
otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíme už 
sami. “

Jsme rádi, že jste tu mohli být dnes s námi. 

Ještě jednou všem upřímné děkuji. 

Nikola Žouželková

PODĚKOVÁNÍ ABSOLVENTA  
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Bár Tomáš
kombinovaná forma

Holčáková Marie
prezenční forma

Bláha Lukáš 
kombinovaná forma

Dostálová Jana
prezenční forma

Dvorský David
prezenční forma

Bezunková Michaela
kombinovaná forma

Hlavatý Štěpán
kombinovaná forma

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT

Holčáková Pavlína
kombinovaná forma
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Chudoba Ondřej 
prezenční forma  

Konečná Kristýna
prezenční forma

Košáková Kristýna
prezenční forma

Krupová Aneta
prezenční forma

Hrabalová Marie
prezenční forma

Ješátko Pavel
kombinovaná forma

Kratochvílová Monika
prezenční forma

Kukuczka Jiří
prezenční forma
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Lichnovská Nikola
prezenční forma

Kupková Eliška
prezenční forma

Mader Klement
kombinovaná forma

Moravec Radomír
prezenční forma

Lima Zdenka, Ing. Ph.D.
kombinovaná forma

Navrátilová Diana
prezenční forma

Novotný Roman
prezenční forma

Paličková Veronika
kombinovaná forma
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Schuster Norbert
prezenční forma

Pitroňová Dominika
prezenční forma

Pohle Aleš
kombinovaná forma

Rajnoha Martin
prezenční forma

Skipalová Hana
prezenční forma

Sowová Jana, mgr.
kombinovaná forma

Sršňová Klára
prezenční forma

Šrutová Adéla
prezenční forma
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Táborská Monika
prezenční forma

Šulcová Tereza
prezenční forma

Švitorka Zdeněk
kombinovaná forma

Vojkůvková Vlasta
kombinovaná forma

Vozar jakub
kombinovaná forma

Žouželková Nikola
prezenční forma
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Parunová Michaela
prezenční forma

Chromková Jana
kombinovaná forma

MANAGEMENT A EKONOMIKA VE VEŘEJNÉM SEKTORU

Daniel Tomáš
kombinovaná forma

PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY
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Záznam promočního aktu můžete zhlédnout ZDE. 

ABSOLVENTI MVŠO (červen)

https://www.youtube.com/watch?v=t_CCTxWyiYI


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

www.mvso.cz


