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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

Benkovský Ondřej

Brázdilová Michaela

Brnáková Lenka

Čevelová Lenka

Derner Lukáš

Dvořák Libor

Gašparovič Róbert

Giebischová Monika

Grézl Jaroslav

Hojgr Stanislav

Hovorka Patrik

Hrabinová Veronika

Hufová Anna

Chladníčková Alena

Chodilová Zuzana

Johnová Aneta

Jorníčková Kačanovská Zuzana

Kalusová Tereza

Kharroubi Daniela

Krejčí Jan

Malý Jakub

Mazánková Romana

Metzkerová Eva

Navrátilová Kamila

Navrátilová Nikola

Neumannová Eliška

Nová Magdaléna

Orságová Šárka

Plaček Vlastimil

Poizlová Veronika

Poláchová Ilona

Poláková Veronika

Pospíšil Jakub

Rajtár Milan

Řezníček Ondřej

Sedláček Vladimír

Straka Zdeněk

Šípová Petra

Šlechtová Kateřina

Šubová Nela

Urbášek David

Vlčková Anežka

Zelenková Stanislava

Zubatá Jana

Podniková ekonomika a management
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Management a ekonomika ve veřejném sektoru

Benešová Silvie

Bortlíková Michaela

Chramostová Tereza

Janíčková Kateřina

Kafková Michaela

Koudelová Vendula

Kratochvílová Lucie

Lacinová Petra

Lejsal Tomáš

Lukešová Barbora

Macenauer Jiří

Mareček Petr

Mikulík Patrik

Nováková Michaela

Pelíšková Lucie

Skácelík Radomír

Svobodová Michaela

Šídlová Karolína

Šindelář Daniel

Titzová Štěpánka

Tomiová Lenka

Vančurová Jitka

Vaněk Ondřej

Vrábliková Pavla

Zajíčková Kateřina

Podnikové informační systémy

Hlavica Martin Sršeň Jan
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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/watch?v=TDAQpLlKV80&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=OOXpHNyD-fE&t=156s
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Blahopřeji Vám! Držíte-li v ruce tuto ročenku, 
patříte mezi úspěšné absolventy naší vysoké 
školy, nebo jejich příznivce, přátele, rodin-
né příslušníky a známé. Dospěli jste vlast-
ní zásluhou a pílí, mnohdy s potem či slzami  
ve tváři, mnohdy radostně a s lehkostí,  
ale v každém případě úspěšně do určitého  
významného momentu ve Vašem životě. Mů-
žete být na sebe pyšní, mohou být na Vás pyš-
né vaše rodiny, ale hrdi jsme i my, kteří se na 
vašem úspěchu podíleli. 
Bakalářská promoce je významným,  
ale pouze jedním z momentů Vašeho života,  
která uzavírá určitou etapu, po níž se můžete 
znovu rozhodovat, jak naložit se svým živo-
tem. Někteří zamíří do zaměstnání, aby zde 
využili svoji novou kvalifikaci, někteří budou 
ve studiu pokračovat. Ještě Vám sice nemů-
žeme nabídnout další navazující studium na 
naší škole, ale intenzivně pracujeme na tom,  
aby se to co nejdříve změnilo. Podali jsme žá-
dost o akreditaci magisterského studia a dou-
fáme, že brzy byste mohli ve studiu na naší 
škole pokračovat na „vyšší letové hladině“. 
Pokud by se tak nestalo ještě letos, doporučil 
bych vám, abyste si dali nějaký oddech, pau-
zu, nenaskočili hned do každodenního pra-
covního koloběhu povinností, ale vydali se na 
zkušenou do zahraničí.  Tak jako za První re-
publiky, v době svobodného cestování odchá-
zeli absolventi do světa, aby se naučili jazyky, 
samostatnému životu a sociálním dovednos-
tem, byste se i Vy měli ze stejných důvodů 
vydat mimo dosavadní rámec Vašeho života, 
do neznámého prostředí, které Vás může dále 
obohatit.  
Nedávno jsme otevřeli InfoHUB – moder-
ní prostor pro práci s informacemi, který je 
jedinečný svým propojením s akademic-

kými odborníky MVŠO, IT specialisty firmy  
TESCO SW a dalšími experty z BEA campusu, 
který na jednom místě sdružuje svět byzny-
su (Business) s akademickou sférou (Educa-
tion) pro akceleraci podnikání (Acceleration). 
InfoHUB je určen k aktivnímu rozvoji kariéry 
studentů a absolventů MVŠO, ale i dalších 
vysokých škol v regionu včetně talentované 
mládeže ze středních a základních škol. 
Jak napsal Henry Drummond, anglický pří-
rodovědec a teolog, „Jestliže se nepokusíte  
o víc, než je ve Vašich možnostech, nikdy ne-
dosáhnete všeho, co je ve Vašich možnos-
tech.“. Budiž toto Vaše heslo, s nímž opouštíte 
naše brány a které Vás bude provázet v dalším 
životě. Držíme Vám palce, ať již se rozhodnete 
pro cokoliv.

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

Slovo rEktora (červen)
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Slovo rEktora (říjen)

Milí absolventi, rodiče, přátelé, příbuzní, čle-
nové akademického sboru, dámy a pánové!
Vítám vás v cíli neznámějšího dostihu v Čes-
ké republice! … pardon, ten je v Pardubicích.  
Ale tuto paralelu jsem použil úmyslně. I vy jste 
se ocitli v cíli jednoho, a to dosti náročného 
běhu – úspěšně jste ukončili bakalářské stu-
dium na naší škole. Ale stejně jako u koní a je-
jich jezdců, i ve Vašem případě to je jen jedna 
etapa ve Vašem životě, a i když její úspěšné 
absolvování může být přelomem ve Vašem 
životě, ten tímto nekončí. Tak jako Tiumen 
nebo Železník po prvním vítězství ve Velké 
Pardubické měli před sebou ještě dlouhý život 
a mnoho dalších úspěchů, i Vy byste se neměli 
spokojit s tímto prvním úspěchem. Čekají Vás 
další úkoly, úspěchy, zážitky i požitky!
Co tedy dále?  Předně byste měli pokračovat  
v dalším studiu. Trh práce je neúprosný a baka-
lářské vzdělání je jen počáteční kvalifikací pro 
vstup do další kariéry. Doufali jsme, že Vám 
již budeme moci nabídnout plynulé pokračo-
vání v navazujícím magisterském programu  
Ekonomika a management. Pevně ale vě-
říme, že akreditaci vybojujeme, i když 
to bude o něco později, než jsme oče-
kávali. Takže pokud chcete pokračovat 
u nás, dejte si pauzu, běžte na brigádu  
nebo vyjeďte do zahraničí: získané zku-
šenosti zúročíte jak v dalším studiu,  
tak při hledání místa. A vraťte se. Není nutné,  
abyste opouštěli Olomouc, kde jste dosáhli 
prvního významného úspěchu. Budete moci 
plynule navázat na studium tam, kde jste 
si to již nacvičili. A jak říká klasik: „těžko na 
cvičišti, lehko na bojišti“. Tím mám na mysli,  
že pokračovat ve studiu mezi lidmi a v prostředí,  
které již znáte, může být značnou výhodou.
Pokud rovnou zamíříte do praxe, není to 
žádná prohra. Konec konců největší světoví 
miliardáři obvykle ani vysokou školu nedo-
končili. Budete-li mít nápady pro vlastní podni-
kání nebo najdete-li práci, která vás bude bavit  

a naplňovat, to je také dobré řešení. A nikde 
není řečeno, že i v takovém případě nebudete 
moci při studiu pokračovat; hodláme co nej-
dříve požádat i o akreditaci navazujícího ma-
gisterského studia v kombinované formě. 
Závěrem Vás musím všechny pochválit. 
Úspěšně jste absolvovali studium. Já si trouf-
nu říci, že nelehké, dívám-li se na počty stu-
dentů, kteří studium nedokončili, včetně těch, 
kteří sice bojovali na trati, ale neproběhli cílo-
vou rovinkou v podobě státních závěrečných 
zkoušek. Proto můžete být na sebe hrdi, mo-
hou být hrdí i Vaši rodiče, partneři, další členo-
vé rodiny a jiné blízké osoby. Hrdi jsme na Vás 
i my, Vaši učitelé,
Tímto končí jedna etapa Vašeho života. Ať již 
budete dělat cokoliv, držíme Vám palce tak, 
jak jsme Vám je drželi po celou dobu Vašeho 
úspěšného studia. Jsem si jist, že jsme Vás 
dobře na tuto cestu vybavili, a je jen na Vás, 
jak se vypořádáte se všemi možnými nástra-
hami. Přejeme Vám hodně úspěchů, ať již 
budete činit cokoliv – samozřejmě pokud to 
bude legální. A zdůrazňuji: vraťte se. Budete-li 
úspěšní, přijďte se pochlubit a inspirovat Vaše 
následovníky, nové studenty. A pokud – nedej 
Bože – se úspěch nedostaví, jsme zde od toho, 
abychom Vás podpořili, poradili, pomohli  
v dalším směrování. 
Blahopřeji Vám za celý akademický sbor i za 
všechny další zaměstnance školy a BEA cam-
pusu Olomouc. Ať Vás úspěchy provázejí i ve 
Vašem dalším životě! 

Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M.
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Vážený pane rektore, vážené paní prorektor-
ky, vážený pane prorektore, vážení členové 
akademického sboru, milé kolegyně a milí ko-
legové, dámy a pánové, vážení hosté.
Dovolte mi tímto v dnešní slavnostní den pro-
nést pár slov jako vyjádření díků nás absol-
ventů bakalářského studia Moravské vysoké 
školy Olomouc roku 2017. 
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. K samotnému zisku vysokoškol-
ského titulu vedla nelehká cesta. Museli jsme 
vykonat množství zápočtů a zkoušek, pro-
bdít mnoho nocí, a to hlavně z toho důvodu,  
abychom načerpali co největší množství vě-
domostí. 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  
vysokoškolským studiem nás všechny pro-
fesně obohatily, přinesly nám spoustu nových 
přátel, vzpomínek a hlavně osobnostního 
růstu. Museli jsme se naučit pracovat v týmu,  
najít své silné a slabé stránky a pochopit,  
v které oblasti bychom měli svůj talent dále 
rozvíjet.
Dovolte mi nyní, abych za všechny absolventy 
poděkovala všem, kteří nás po té nelehké ces-
tě vysokoškolským studiem provázeli.
Poděkování patří především vedení naší alma 
mater, členům pedagogického sboru a dalším
zaměstnancům naší vysoké školy za jejich tr-
pělivost, ochotu a obětavost předávat nám 
odborné znalosti a dovednosti.
Poděkování patří také našim rodičům, part-
nerům, dětem a přátelům, kteří pro nás byli 
oporou, starali se o nás, radili nám a oplývali 
trpělivostí a tolerancí.

Vám všem tak patří naše poděkování, neboť 
každý z Vás přispěl k tomu, že zde dnes může-
me slavit tento náš úspěch.
Moravská vysoká škola Olomouc se tak na-
vždy stala naší alma mater a my všichni jsme 
nyní jejími hrdými absolventy. Věřím tomu,  
že ji všichni budeme se ctí reprezentovat.
Dovolte mi, prosím, abych tento projev 
ukončila výrokem jednoho moudrého muže,  
a to Thomase Alva Edisona: „Tajemství úspě-
chu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalé-
zat zalíbení v tom, co děláme“. Popřejte tedy, 
prosím, se mnou absolventům, ať je po ukon-
čení studia vítr zavane kamkoliv, aby vždy na 
své cestě životem nalezli ve všem, co budou 
dělat, nějaké zalíbení.
Děkuji.

Mgr. Veronika Poláková

PODěKOváNÍ ABSOlvENTA (červen)  
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Vážený pane rektore, vážení členové akade-
mické obce, milé kolegyně a kolegové, drazí 
rodiče, přítomní hosté. Byla mi svěřena důvě-
ra, abych jménem všech nových absolventů 
Moravské vysoké školy Olomouc vyjádřila po-
děkování těm, kteří nás provázeli po mnohdy 
nelehké cestě za úspěšným získáním vysoko-
školských diplomů.
To, že jsme se rozhodli pro cestu vysokoškol-
ského studia, dokazuje, že vzdělání pro nás má 
velkou hodnotu. Museli jsme vykonat nemalé 
množství zápočtů a zkoušek, včetně té nená-
ročnější, kterou byla zkouška státní. Během 
studia se nám dostalo nejen znalostí, ale také 
jsme se naučili nést odpovědnost za vlastní 
jednání, naučili jsme se postavit problémům 
čelem a rozhodovat se v obtížných situacích. 
Uvědomili jsme si, co vše jsme schopni zvlád-
nout, a v jaké odborné oblasti se chceme dále 
rozvíjet.
Proto mi nyní dovolte, abych poděkovala 
všem, bez kterých by dnešní den nemohl být 
takto slavnostní. 
Poděkování tak patří především profesorům, 
docentům, doktorům – Vám všem vyučujícím, 
kteří jste byli přítomni ve chvílích, ve kterých 
jsme si nevěděli rady.  Dostalo se nám od 
Vás kvalitního vzdělání. Mohli jsme se těšit  
z Vaší  přísnosti, stejně tak jako spravedlivosti.  
Děkujeme.
Upřímné poděkování patří rodinám,  
které nám vždy byly oporou. Vy, rodiče jste se 
radovali z našich úspěchů, stejně tak, jako jste 
s láskyplnou podporou sdíleli naše starosti. 
Věříme, že dnešní den je pro Vás aspoň ma-
lou kompenzací za čas, který jsme Vám během 
našich studií nemohli věnovat, tak jak byste 
si přáli či jak bychom si přáli my. Poděkování 
patří i manželům, manželkám, přátelům, ko-
legyním a kolegům za mnoho užitečných rad  
a trpělivost. Děkujeme.

Buďme hrdí na to, že jsme mohli vystudovat 
naší školu a nebojme se o tuto skutečnost na-
hlas podělit s ostatními. 
Naše píle a úsilí se nám vyplatily a my může-
me učinit další krok po dlouhé cestě za nikdy 
nekončícím životním poznáním. Ráda bych 
nám všem popřála, abychom i nadále do-
kázaly zdolávat všechny nelehké překážky,  
se kterými se budeme muset utkat.  
Děkuji Vám za pozornost!

 Pavla vrábliková

PODěKOváNÍ ABSOlvENTA (říjen)  
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Brázdilová michaela
prezenční forma

Giebischová monika
prezenční forma

Čevelová lenka 
kombinovaná forma

Derner lukáš
kombinovaná forma

Dvořák libor
kombinovaná forma

Brnáková lenka
kombinovaná forma

Gašparovič Róbert
prezenční forma

PODNIKOvá EKONOmIKA A mANAGEmENT

Grézl Jaroslav
prezenční forma
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Hovorka Patrik 
prezenční forma  

Hufová Anna
kombinovaná forma

Chladníčková Alena
prezenční forma

Johnová Aneta
prezenční forma

Hojgr Stanislav
prezenční forma

Hrabinová veronika
prezenční forma

Chodilová zuzana
prezenční forma

Jorníčková Kačanovská 
zuzana
kombinovaná forma
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Kharroubi Daniela
kombinovaná forma

Kalusová Tereza
prezenční forma

malý Jakub
kombinovaná forma

mazánková Romana
kombinovaná forma

Krejčí Jan
prezenční forma

metzkerová Eva
kombinovaná forma

Navrátilová Kamila
prezenční forma

Navrátilová Nikola
prezenční forma
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Poizlová veronika
prezenční forma

Neumannová Eliška
prezenční forma

Nová magdaléna
kombinovaná forma

Orságová šárka
kombinovaná forma

Poláchová Ilona
kombinovaná forma

Poláková veronika
kombinovaná forma

Pospíšil Jakub
kombinovaná orma

Rajtár milan
kombinovaná forma
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šípová Petra
prezenční forma

řezníček Ondřej
kombinovaná forma

Sedláček vladimír
prezenční forma

šlechtová Kateřina
kombinovaná forma

šubová Nela
prezenční forma

Urbášek David
prezenční forma

vlčková Anežka
prezenční forma

zelenková Stanislava
kombinovaná forma



ROČENKA   2017

24

zubatá Jana
kombinovaná forma
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Bortlíková michaela
prezenční forma

Kafková michaela
kombinovaná forma

Benešová Silvie
kombinovaná forma

lacinová Petra
kombinovaná forma

Kratochvílová lucie 
prezenční forma

Chramostová Tereza
prezenční forma

Janíčková Kateřina
prezenční forma

Koudelová vendula
prezenční forma

mANAGEmENT A EKONOmIKA vE vEřEJNÉm SEKTORU
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lukešová Barbora
prezenční forma

mikulík Patrik
prezenční forma

lejsal Tomáš
prezenční forma

Skácelík Radomír
prezenční forma

Pelíšková lucie 
prezenční forma

macenauer Jiří
prezenční forma

mareček Petr
prezenční forma

Nováková michaela
prezenční forma
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šídlová Karolína
prezenční forma

Tomiová lenka
prezenční forma

Svobodová michaela
prezenční forma

vráblíková Pavla
prezenční forma

vaněk Ondřej 
prezenční forma

šindelář Daniel
kombinovaná forma

Titzová štěpánka
prezenční forma

vančurová Jitka
kombinovaná forma
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zajíčková Kateřina
prezenční forma

Hlavica martin
kombinovaná forma

PODNIKOvÉ INFORmAČNÍ SySTÉmy

Sršeň Jan
kombinovaná forma
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Záznam promočního aktu můžete zhlédnout ZDE. 

Záznam promočního aktu můžete zhlédnout ZDE. 

ABSOlvENTI mvšO (červen)

ABSOlvENTI mvšO (říjen)

https://www.youtube.com/watch?v=VipdExucWHo&t=286s
https://www.youtube.com/watch?v=2WAKTSUpYUM&t=25s


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

www.mvso.cz


