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„Vy všichni, kteří zde máte svou 
fotogra�i, víte, jak těžké bylo ji sem 
dostat. Víte, kolik času to stálo, kolik 
nervů, bolesti, úsilí. Pro některé z vás 
to byl závod start – cíl a desky,            
ve kterých je diplom, jsou červené.       
Pro některé z vás to znamenalo 
občas upadnout. Některé zkoušky 
se povedly, a některé méně.                  
To, že dnes na následujících strán-
kách máte svou fotogra�i, zname-
ná mimo jiné, že jste závod doběhli 
do konce. Je úžasné maraton 
vyhrát, ale obdiv patří všem, kteří 
doběhli, i když třeba po cestě upadli. 
Důležité je vstát a nevzdat se.          
Naše minulost, naši předkové to 
shrnují velmi trefně a krátce:               
Bez práce nejsou koláče. 
Vysoká škola by vám měla dát tři 
věci – teoretické znalosti, schopnost 
učit se a profesní kontakty. 
První dokládá diplom, který si odná-
šíte. Vaši schopnost učit se jsme pro-
věřili a dále ji bude testovat život. 
Třetí – vaši síť  do které patříte –             
si musíte udržovat a rozvíjet vy 
sami, tato ročenka by k tomu mohla 
být dobrým začátkem.“

Ing. Michal Menšík Ph.D.
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„Od doby, kdy jsme poprvé vstoupili 
na akademickou půdu, uplynuly tři 
roky. Každý z nás přišel s jinými 
představami, ideály a cíli. Tehdy v 
prvním ročníku se nám ukončení 
studia zdálo vzdálené. Poté,               
co jsme byli ke studiu přijati, ještě 
nikdo z nás neměl jistotu, že řádně 
dostuduje. Tato nejistota pramenila 
jednak z obrovského kvanta infor-
mací, které jsme museli vstřebat        
a uplatňovat v denní praxi.
Jsem přesvědčen o tom, že s radostí 
budeme vzpomínat na společné 
chvíle strávené na této škole,              
na vzájemné vztahy a spolupráce, 
nové přátelé a známosti či dosaže-
ná přání a cíle. Někteří z nás budou 
ve studiu pokračovat a čelit dalším 
probděným nocím nad učivem           
a zkouškami, jiní již teď předstoupí 
před nejtěžší zkoušku a tou je cesta 
nabývání pracovních zkušeností.

Studium na Moravské vysoké škole 
pro nás bylo  příležitostí, slibujeme, 
že budeme šířit její dobré jméno. 
Naučili  jsme se nevzdávat se                  
a i po prohraných bitvách a případ-
ném nezdaru znovu vstát a dotáh-
nout vše do konce. Důkazem,             
že se nám to podařilo, je tato ročen-
ka a naše fotogra�e v ní.“

Martin Skácel, absolvent

Poděkování absolventa
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„Dneškem slavnostně zakončujeme 
velkou životní etapu plnou 
zkušeností, radostí i strastí, 
nových přátelství a kontaktů, 
ale i praktických zkušeností. Cesta        
k dosažení bakalářského titulu 
nebyla lehká. Všichni, co tu dnes 
před Vámi stojíme, jsme ale tuto 
cestu zdolali a úspěšně dosáhli 
svého vytyčeného cíle, jímž byl 
bakalářský titul. Nyní před námi 
stojí nové výzvy, nové další osobní 
cíle. Ať už je to navazující studium či 
pracovní kariéra, přeji všem zde 
přítomným bakalářům, aby byli            
i nadále minimálně tak úspěšní, 
jako jsou teď. Jménem studentů 
kombinovaného studia děkuji všem 
členům akademického sboru za čas, 
který nám věnovali, za jejich 
trpělivost a vstřícnost během 
našeho studia a v neposlední řadě 
za jejich podporu a cenné rady při 
vedení našich bakalářských prací. 

Dále bych chtěla poděkovat 
především našim rodinám, 
přátelům a kolegům, kteří při nás po 
celou dobu studia stáli 
a podporovali nás. Věřili v nás, 
snášeli naše mnohdy nesnesitelné 
nálady. Jsme si plně vědomi, že náš 
úspěch je také jejich zásluhou.“

Lenka Šrotová, absolventka 

Poděkování absolventky
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PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT

Ondřej Bečička
prezenční forma

Radoslav Bílek
prezenční forma

Ondřej Beran
kombinovaná forma

Tereza Blažková
prezenční forma

Olga Bulandrová
kombinovaná forma

Tomáš Čejka
kombinovaná forma

Pavel Detvay
kombinovaná forma

Jaroslav Dohnal
kombinovaná forma

červen 2015



Lucie Hepnarová
prezenční forma

Michaela Haeuslerová
prezenční forma

Pavlína Dosedělová
prezenční forma

Aneta Dokoupilová
prezenční forma

Kristýna Dostálová
prezenční forma

Markéta Dostálová
prezenční forma

Marek Fečík
prezenční forma

Petra Faustová
kombinovaná forma
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Petr Januška
prezenční forma

Martina Horáková
prezenční forma

Lukáš Komárek
prezenční forma

Aneta Korcová
prezenční forma

Richard Janalík
kombinovaná forma

Žaneta Kolářová
kombinovaná forma

Jan Horáček
kombinovaná forma

Richard Kemler
kombinovaná forma
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Marie Kořenková
prezenční forma

Richard Maňásek
kombinovaná forma

Monika Metelková
kombinovaná forma

Robert Morávek
kombinovaná forma

Jana Kralčáková
prezenční forma

Andrea Krejčová
prezenční forma

Martin Mikeš
prezenční forma

Andrea Niesnerová
prezenční forma
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Ladislav Petrecký
prezenční forma

Martina Pazderová
kombinovaná forma

Alena Podhorná
kombinovaná forma

Markéta Nováková
kombinovaná forma

Adam Ondrášek
prezenční forma

Jan Pěrůžek
prezenční forma

Veronika Petrová
prezenční forma

Marek Pospíšilík
prezenční forma
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Martina Řezníková
prezenční forma

Martin Skácel
prezenční forma

Lucie Skipalová
prezenční forma

Vratislav Rybář
kombinovaná forma

Petr Skipala
kombinovaná forma

Ondřej Steiner
kombinovaná forma

Miroslav Sýkora
kombinovaná forma

Denisa Schreiberová
prezenční forma
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Marcela Tichá
kombinovaná forma

Eliška Tkadlčíková
prezenční forma

Veronika Tomášková
prezenční forma

Jana Šebrlová
kombinovaná forma

Lenka Šrotová
kombinovaná forma

Radim Štěpka
kombinovaná forma

Pavel Štejfa
kombinovaná forma

Zuzana Štěpánková
prezenční forma
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Jitka Unzeitigová
prezenční forma

Alexandra Vymazalová
prezenční forma

PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Jiří Jemelka
kombinovaná forma

Michal Kantor
kombinovaná forma

Milada Šejnohová
prezenční forma
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Lucie Augustinová
prezenční forma 
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MANAGEMENT A EKONOMIKA 
VE VEŘEJNÉM SEKTORU

Petra Brodecká
kombinovaná forma

Marie Dohnalová
kombinovaná forma 

Jiří Doležel
prezenční forma 

Hana Ehrenbergerová
kombinovaná forma 

Renáta Fidlerová
kombinovaná forma 

Lucie Hartenbergerová
kombinovaná forma 

Martina Hoferková
prezenční forma 
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Žaneta Hrazdilová
prezenční forma 

Markéta Hrochová
kombinovaná forma 

Michaela Hrubá
kombinovaná forma 

Lucie Kašparová
prezenční forma 

Aneta Kolářová
prezenční forma 

Olga Kozáková
prezenční forma 

Jindřich Křivohlávek
kombinovaná forma 

Jana Machová
kombinovaná forma 
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Alena Michalčáková
kombinovaná forma 

Eva Michálková
kombinovaná forma 

Žaneta Molerová
kombinovaná forma 

Tomáš Mudrák
kombinovaná forma 

Kamila Myšíková
kombinovaná forma 

Alžběta Přikrylová
prezenční forma 

Jan Smejkal
prezenční forma 

Petr Šenk
prezenční forma 
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Kateřina Ševčíková
prezenční forma 

Milena Šimarová
kombinovaná forma 

Petra Štefanová
prezenční forma 

Jana Šuláková
prezenční forma 

Petra Trnečková
prezenční forma 

Denisa Vařeková
prezenční forma 

Libuše Vystrčilová
kombinovaná forma 

Vlasta Zapatová
kombinovaná forma 
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