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Není vás v této ročence příliš mnoho.  
Nebo spíše mohlo by vás tu být víc.
Bylo by velmi lákavé nechat projít více stu-
dentů, bylo by velmi lákavé snížit laťku,  
ať je probůh nemusíme tolik vracet. Vypadalo 
by to lépe na promoci, i ten ukazatel úspěš-
nosti u státnic by byl tak nějak hezčí. Ve sku-
tečnosti by to ovšem znamenalo jen nechat 
běžet tiskárnu o chvíli déle. A tisknutím se 
svět nezlepší. Je jedno, zda tisknete peníze, 
vyhlášky či vysokoškolské diplomy. Či spíše 
naopak, přílišný tisk peněz povede ke ztrátě 
jejich hodnoty, přílišný tisk vyhlášek povede  
k jejich ignoraci a přílišný tisk diplomů bude 
snižovat jejich váhu. Vy jim přestanete věřit 
jako první, protože budete vědět, že za těmi 
diplomy nestojí žádná práce, žádný důvtip, 
žádné přemáhání, žádná bolest, žádné pro-
bdělé noci, žádný pocit radosti i smutku, podle 
toho, jak se zrovna zkouška podařila či nepo-
dařila. My jim přestaneme věřit hned vzápě-
tí, protože se spolu potkáváme u zkoušek, 
zápočtů, kolokvií, obhajob i u státnic. A velmi 
rychle vašim diplomům přestanou věřit všich-
ni ostatní. Ti, u kterých budete hledat práci, 
ti, kteří vás na naši školu poslali, protože po-
třebovali někoho s vyššími znalostmi, ti, kteří 
vás od narození vychovávali a chtěli pro vás 
vysokoškolské vzdělání. Čím déle bychom ne-
chali běžet tiskárnu, tím více by se vaše modré  
či červené desky měnily. Už by nebyly svědec-
tvím o úsilí a úspěchu. Staly by se pouhým ku-
sem kvalitního ručního papíru z Velkých Losin, 
který je potištěný černým inkoustem a je na 
něm čísi podpis.
Čím déle bychom nechali běžet tiskárnu, tím 
méně a méně lidí by vás kdy požádalo, abys-
te ty desky rozevřeli a ukázali, co je v nich  
a co je ve vás. A čím méně lidí by zajímal váš,  

a vlastně i náš, diplom, tím méně by absolven-
ty středních škol zajímala Moravská vysoká 
škola Olomouc.
To, že jste v této Ročence absolventů, zname-
ná, že jste prošli tvrdým sítem, že jste zápasili 
a obstáli. Že máte být na co hrdí, že my sto-
jíme za vámi a dosvědčujeme, že něco umíte  
a dokážete. To je skutečný vzkaz vašeho  
diplomu.
A pokud bych mohl ještě naposledy být i va-
ším učitelem, má lekce zní: Bez práce nejsou 
koláče. Koláče nelze získat tím, že o nich po-
píšeme a natiskneme stohy papíru. Koláče 
se musí odpracovat. Tak jako vysoká škola,  
tak jako úspěšný život, tak jako bohatství 
země, tak jako všechno.

Ing. Michal Menšík, Ph.D.

Slovo rektora (červen 2016)
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Blahopřeji Vám! Držíte-li v ruce tuto ročenku, 
předpokládám, že patříte mezi úspěšné absol-
venty naší vysoké školy, nebo jejich příznivce, 
přítele, rodinné příslušníky a známé. 
Dospěli jste vlastní 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. Můžete být na sebe pyšní, mohou být 
na vás pyšné vaše rodiny, ale hrdi jsme i my, 
kteří se na vašem úspěchu podíleli. 
Bakalářská promoce je významným, ale pou-
ze jedním z momentů vašeho života, která 
uzavírá určitou etapu, po níž se můžete zno-
vu rozhodovat, jak naložit se svým životem. 
Někteří zamíří do zaměstnání, aby zde vy-
užili svoji novou kvalifikaci, někteří budou 
ve studiu pokračovat. Zatím vám sice ne-
můžeme nabídnout další navazující studium  
na naší škole, ale intenzivně pracujeme  
na tom, aby se to změnilo a za nějakou dobu 
jste se mohli k nám vrátit zoceleni reálným  
životem a ve studiu pokračovat na „vyšší leto-
vé hladině“. 
Osobně bych Vám ale doporučil, abyste si 
dali nějaký oddech, pauzu, nenaskočili hned  
do každodenního koloběhu a vydali se na zku-
šenou do zahraničí.  Tak jako za První repub-
liky, v době svobodného cestování odcházeli 
absolventi škol a učilišť do světa, aby se nau-
čili jazyky, samostatnému životu a sociálním 
dovednostem, byste se i vy měli ze stejných 
důvodů vydat mimo dosavadní rámec vaše-
ho života, do prostředí neznámého, které vás 
může dále obohatit. Nebát se zkusit i třeba 
něco zcela jiného, jiný obor, protože univer-
zalisté najdou uplatnění lépe než specialisté. 
A potom se třeba vrátit zpět do Olomouckého 
kraje a těmi specialisty se stát.   

Studium na Moravské vysoké škole Olomouc 
vám poskytlo solidní základ. Vyzbrojeni získa-
nými poznatky, dovednostmi a zkušenostmi 
se vydejte do světa a hajte zde dobré jméno 
naší školy. Rádi vás opět uvidíme a bude-li 
třeba, podáme vám pomocnou ruku. Nebo se 
přijďte pochlubit svými úspěchy, aby vaši ná-
sledovníci z řad studentů našli ve vás inspiraci. 
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 (říjen 2016)
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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 nejnáročnější, kterou byla zkouška státní. 
Za uplynulé tři roky studia jsme získali nejen 
rozsáhlé penzum znalostí do našeho profes-
ního života, ale také spoustu nových přátel, 
zážitků a vzpomínek, jež nás budou provázet 
do konce života. 
Naučili jsme se postavit k problémům čelem 
a rozhodovat se v obtížných situacích. Nau-
čili jsme se vzájemné podpoře v situacích, jež 
vyžadovaly týmovou spolupráci. Uvědomili 
jsme si, co vše jsme schopni zvládnout, a v jaké  
odborné oblasti se chceme dále rozvíjet.
Poděkování tak patří především profesorům, 
docentům, doktorům – Vám všem vyučujícím, 
jež stojíte za kvalitou našeho vzdělání.                 
Vaši přísnost jsme často přijímali s nelibostí, 
avšak po Vaší vstřícnosti jsme toužili s pra-
videlností. Nelehký úkol dostat z nás to nej-
lepší umíme ocenit až nyní, na prahu našeho 
vítězství, kde s hlubokou úctou a respektem  
oceňujeme Váš přínos pro naše životy.  
Vám patří náš největší dík.
Poděkování patří jednoznačně také našim 
rodinám, partnerům a přátelům, jež nám byli 
oporou v těžkých chvílích, jež byli hromosvo-
dem našich nálad a emocí a jež se nám vždy 
snažili pomoci, přinejmenším dobře míněnou 
radou. Úspěch, který dnes slavíme, proto  
nepatří jen nám absolventům, ale patří vel-
kým dílem i vám, našim nejbližším, protože  
i vy jste se stali součástí naší každodenní ces-
ty za získáním vysokoškolského vzdělání.  
Za tuto neocenitelnou podporu, vám z celého 
srdce děkujeme.

Buďme hrdí na to, že jsme vystudovali právě 
Moravskou vysokou školu Olomouc a repre-
zentujme ji se ctí v našem budoucím pracov-
ním životě. 
Naše píle a úsilí se nám vyplatily a my může-
me učinit další krok po dlouhé cestě za nikdy 
nekončícím životním poznáním. Rád bych 
nám všem popřál, abychom i nadále dokázali 
zdolávat všechny nelehké překážky, se který-
mi se budeme muset utkat.

  
Bc. Matěj Blatný

Poděkování absolventa (červen 2016) 
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Vážený pane rektore, vážení členové akade-
mické obce, milé kolegyně a kolegové, drazí 
rodiče, přítomní hosté. 
Byla mi svěřena důvěra, abych jménem všech 
nových absolventů Moravské vysoké školy 
Olomouc vyjádřil poděkování těm, kteří nás 
provázeli po mnohdy nelehké cestě za úspěš-
ným získáním vysokoškolského vzdělání.
To, že jsme se rozhodli pro cestu vysokoškol-
ského studia, dokazuje, že vzdělání pro nás 
má velkou hodnotu. Museli jsme vykonat ne-
malé množství zápočtů a zkoušek, včetně té 
nejnáročnější, kterou byla zkouška státní. 
Za uplynulé tři roky studia jsme získali nejen 
rozsáhlé penzum znalostí do našeho profes-
ního života, ale také spoustu nových přátel, 
zážitků a vzpomínek, jež nás budou provázet 
do konce života. 
Naučili jsme se postavit k problémům čelem 
a rozhodovat se v obtížných situacích. Na-
učili jsme se vzájemné podpoře v situacích,  
jež vyžadovaly týmovou spolupráci. Uvědomili 
jsme si, co vše jsme schopni zvládnout, a v jaké  
odborné oblasti se chceme dále rozvíjet.
Proto nyní dovolte, abych v tento slavnostní 
den poděkoval všem, bez jejichž dočinění by-
chom zde dnes nestáli.
Poděkování tak patří především profesorům, 
docentům, doktorům – Vám všem vyučujícím, 
jež stojíte za kvalitou našeho vzdělání.  
Vaši přísnost jsme často přijímali s nelibostí, 
avšak po Vaší vstřícnosti jsme toužili s pravi-
delností. Nelehký úkol dostat z nás to nejlepší 
umíme ocenit až nyní, na prahu našeho vítěz-
ství, kde s hlubokou úctou a respektem oce-
ňujeme Váš přínos pro naše životy. Vám patří 
náš největší dík.
Poděkování patří jednoznačně také našim rodi-
nám, partnerům a přátelům, jež nám byli opo-
rou v těžkých chvílích, jež byli hromosvodem 
našich nálad a emocí a jež se nám vždy snažili 
pomoci, přinejmenším dobře míněnou radou. 

Úspěch, který dnes slavíme, proto nepatří 
jen nám absolventům, ale patří velkým dílem  
i Vám, našim nejbližším, protože i Vy jste se 
stali součástí naší každodenní cesty za zís-
káním vysokoškolského vzdělání. Za tuto 
neocenitelnou podporu, vám z celého srdce  
děkujeme.
Buďme hrdí na dnešní den, buďme hrdí,  
že jsme vystudovali právě Moravskou vyso-
kou školu Olomouc a reprezentujme ji se ctí  
v našem budoucím pracovním životě. 
Naše píle a úsilí se nám vyplatily a my mů-
žeme učinit další krok po dlouhé cestě 
za nikdy nekončícím životním poznáním.  
Rád bych nám všem popřál, abychom i nadále 
dokázali zdolávat všechny nelehké překážky,  
se kterými se budeme muset utkat.

Děkuji Vám za pozornost!

  
Bc. Stanislav Lach 

Poděkování absolventa (říjen 2016) 
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Bělík Filip
prezenční forma

Blatný Matěj
prezenční forma

Glocová Petra
kombinovaná forma

Čejková Jana
kombinovaná forma

Dokládal Martin
prezenční forma

Dragoun Vladimír
kombinovaná forma

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT

Boková Veronika
prezenční forma

Gajdoš Pavel
kombinovaná forma
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Hájíčková Kristýna
prezenční forma

Hlisnikovská Marcela
kombinovaná forma

Hofmann Josef
kombinovaná forma

Jašek Vladimír
kombinovaná forma

Gold David
prezenční forma

Grmelová Lea
prezenční forma

Hasníková Michaela
prezenční forma

Husička Jan
prezenční forma
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Karásek Petr
kombinovaná forma

Kalábek Petr
prezenční forma

Korčáková Lucie
prezenční forma

Kreplová Tereza
prezenční forma

Jordánek Martin
kombinovaná forma

Komolá Alena
kombinovaná forma

Kreslová Pavla
kombinovaná forma

Kristková Markéta
prezenční forma
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Mládek Norbert
kombinovaná forma

Krobotová Markéta
prezenční forma

Meissnerová Žaneta
kombinovaná forma

Kubáček Ondřej
kombinovaná forma

Lach Stanislav
prezenční forma

Lamač Radim
kombinovaná forma

Matys Antonín
kombinovaná forma

Mikulková Zuzana
prezenční forma
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Nováková Tereza
prezenční forma

Panáček Petr
kombinovaná forma

Nekoksová Veronika
prezenční forma

Regál Vojtěch
kombinovaná forma

Polášková Radka
kombinovaná forma

Novotná Miloslava
kombinovaná forma

Novotná Klára
prezenční forma

Rašťáková Zuzana
kombinovaná forma
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Sommerová Tereza
prezenční forma

Romanová Jitka
prezenční forma

Svrčinová Jana
prezenční forma

Rožňáková Kateřina
prezenční forma

Slabý Miroslav
kombinovaná forma

Soukup Jan
kombinovaná forma

Šavelka David, DiS.
kombinovaná forma

Semerád Martin
kombinovaná forma
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Šínová Veronika
prezenční forma

Urbanová Michaela
prezenční forma

Weiser Roman
prezenční forma

Václavková Dominika
kombinovaná forma

Vaňková Jana
prezenční forma

Zímová Zuzana
prezenční forma

Zacpalová Žaneta
prezenční forma
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PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Hejtmánek Robert
prezenční forma

Šnejdar Zdeněk
kombinovaná forma

Janský Martin
kombinovaná forma

Lolková Veronika
prezenční forma

Štefánová Barbora
kombinovaná forma

Režňák Jiří
prezenční forma
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Červinka Jan
prezenční forma

Halašková Hana
kombinovaná forma

Halfarová Alena
prezenční forma

Houska Filip
prezenční forma

MANAGEMENT A EKONOMIKA VE VEŘEJNÉM SEKTORU

Ďásková Martina
prezenční forma

Dvořáková Hana
kombinovaná forma

Gangurová Taťána
prezenční forma

Holmanová Jana
prezenční forma
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Mrázková Martina
prezenční forma

Jašková Petra
prezenční forma

Navrátil Radek
kombinovaná forma

Rašková Dominika
prezenční forma

Kolaříková Blanka
kombinovaná forma

Loutocká Nela
prezenční forma

Rothová Lucie
prezenční forma

Růžičková Tereza
kombinovaná forma
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Zapletalová Tereza
prezenční forma

Schmidtová Martina
prezenční forma

Švarcová Alena
prezenční forma

Václavková Sabina
kombinovaná forma

Zavadilová Kamila
prezenční forma

Šindelářová Zdena
kombinovaná forma
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ABSOLVENTI MVŠO (červen)

Záznam promočního aktu můžete zhlédnout ZDE. 

ABSOLVENTI MVŠO (říjen)

Záznam promočního aktu můžete zhlédnout ZDE. 

https://www.youtube.com/watch?v=5_UTCbe7wVk
https://www.youtube.com/watch?v=s0L95gq1mmE


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

www.mvso.cz


