Rektor Moravské vysoké školy Olomouc Michal Menšík:

Úroveň školy určuje úspěšnost absolventů
Milí čtenáři regionálního Deníku,
dnes přinášíme další díl seriálu nazvaného Společenská odpovědnost. Možná si myslíte, že se vás toto téma netýká. Opak
je ale pravdou. V našem regionu žijeme všichni společně,
všichni se podílíme na utváření našeho okolí. Někdo jako
podnikatel, někdo jako čtenář, někdo jako novinář. Všichni
jsme však zrcadlem našeho kraje. Každý týden vám proto
v našich novinách představíme jednoho z šéfů velkých moravských firem. Nepůjde o ledajaké společnosti. Představíme vám podnikatele, kteří umějí nejen dobře obchodovat,
ale také si uvědomují, že je část peněz potřeba vracet zpět do
regionu. Přečtěte si, jakou životní filozofii mají osobnosti,
jimž není lhostejné, co se děje kolem.

MARTIN NEVYJEL

Olomouc – Moravská vysoká
škola Olomouc (MVŠO) od
roku 2005 vychovává odborníky v oblasti ekonomiky, managementu a informačních
systémů. Již od svých zakladatelů dostala tato obecně prospěšná společnost do vínku
službu regionu. Snaží se, aby
talentovaná mladá generace
neodcházela z kraje, ale přispěla k rozvoji místních malých a středních firem či veřejné správy. „Nyní promýšlíme možnosti, jak prohloubit
aplikovaný výzkum orientovaný na olomoucký region,“
říká rektor Michal Menšík.
MVŠO byla založena v roce
2005. Když srovnáte školu na
začátku a dnes, co je největší
úspěch a naopak neúspěch?
Přišel jsem do školy před
pěti lety, s prvními roky tedy
nemám osobní zkušenost, ale
za těch pět let se škola posunula obrovský kus kupředu.
Nejenom tím viditelným
způsobem, že dnes pracujeme
v moderní budově, která odpovídá evropským trendům
z hlediska vybavení vysoké
školy. Mnohem důležitější je
to neviditelné. Naši studenti
se stávají součástí podnikatelského prostředí kraje, studují v zahraničí. Spolupracujeme s desítkou kvalitních
evropských vysokých škol.
Nabízíme zájemcům studium
v angličtině. Učí u nás pedagogové ze zahraničí. Výuka
staví na využívání znalostí
a řešení problémů v praxi.
Zlepšila se tak i uplatnitelnost absolventů. Vědecká
úroveň školy se obrovským
způsobem zvedla, řešíme výzkumné projekty, publikujeme i v prestižních časopisech. To vše v roce 2005 nebylo, a navíc jsme toho dosáhli bez zvyšování školného.
To jsou ty úspěchy, které nás
posouvají kupředu, a stihnout tohle vše v pěti letech je
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téměř zázrak. Neúspěch je
zatím stále absence magisterského vzdělávacího programu, ale usilovně na jeho
akreditaci pracujeme a věřím, že uspějeme.
Kolik máte studentů a učitelů?
Máme téměř 700 studentů
a 60 akademických pracovníků.
Daří se MVŠO prosazovat ve
velké konkurenci Univerzity
Palackého?
S univerzitou si nekonkurujeme. Jsme jediná škola
v olomouckém regionu, která
je orientována čistě na management a ekonomiku. Naše
obory se s nabídkou univerzity doplňují, což potvrzuje
i fakt, že na některé naše otevřené kurzy chodí i studenti
z univerzity.
Nestátním vysokým školám se
ale často vytýká, že „prodávají
diplomy“, že mají nízkou úroveň...
Náročnost studia je u nás
srovnatelná s pražskou VŠE
či ostravskou VŠB. Každoročně MVŠO musí opustit
mnoho studentů, kteří nezvládnou obtížnost předmětů
a studijní zátěž. Naši úroveň
ale měříme především tím,
jak jsou úspěšní naši absolventi. Zkvalitňováním studia
se nám podařilo v posledních
letech vychovat silnou skupinu absolventů, kteří jsou
navzdory složitým hospodářským podmínkám v Olomouckém kraji úspěšní na
pracovním trhu či při dalším
studiu doma nebo v zahraničí. Ve spolupráci s úřadem
práce, kterému chci tímto
poděkovat, sledujeme, jak se
jim daří. Podle posledních čísel, která máme k dispozici,
hledají práci méně než 4 %
našich absolventů, což v regionu s přibližně 11% nezaměstnaností není špatné, a
navíc toto číslo dlouhodobě
klesá.

REKTOR. Michal Menšík působí v Moravské vysoké škole Olomouc v pozici rektora. „Byli jsme založeni jako nezisková obecně prospěšná společnost s vizí, abychom prospěli regionu, aby talentovaná
mladá generace neodcházela z kraje, ale přispěla k rozvoji místních malých a středních firem či veřejné správy,“ řekl v rozhovoru. Foto: archiv společnosti

Moravská vysoká
škola Olomouc
Moravská vysoká škola Olomouc
(MVŠO) je moderní a dynamicky
se rozvíjející soukromou vysokou
školou, která efektivně propojuje
akademický a podnikatelský
svět. Její studenti se během studia mohou seznámit s reálným
životem malých a středních
podniků a mají jedinečnou příležitost získat v nich pracovní
zkušenosti, které jim umožní vytvořit si cenný náskok na trhu
práce před absolventy jiných
vysokých škol. Přidanou hodnotou jsou praktické zkušenosti
získané nad teoretický rámec
standardní formy studia. Škola
se stala součástí tvůrčího prostředí BEA Centra Olomouc, ve
kterém se prolíná věda a byznys
se zaměřením na podporu rozvoje podnikání v regionu.

Zatím jsme se bavili o škole
zejména z pohledu studentů. Je
MVŠO prospěšná i ostatním?
Byli jsme založeni jako nezisková obecně prospěšná
společnost s vizí, abychom
prospěli regionu, aby talentovaná mladá generace neodcházela z kraje, ale přispěla
k rozvoji místních malých
a středních firem či veřejné
správy. To zní jako hezká
fráze, nicméně tímto obecným záměrem skutečně poměřujeme řadu našich aktivit. Pokud se studenti mají
něco naučit o ekonomice,
managementu, podnikatelské
etice, nemohou jen probírat
teorii v lavicích. Takže je
„vyženeme“ do ulic a mají
povinnost udělat něco skutečného pro veřejné instituce, firmy nebo třeba i dětské
domovy.
V rámci projektů společenské odpovědnosti studenti
loni zajišťovali například zavedení energetických úspor
v jedné výrobní firmě, vybudování dětského hřiště nebo
finanční i nefinanční sbírky
pro vybrané instituce. Při
řešení konkrétních problémů
musejí v zásadě postupovat
jako každý normální podnikatel. Musejí si udělat přípravu, prostudovat legislativu, zorganizovat lidi a termíny, zajistit vybavení. A během toho se o managementu
a komunikaci s lidmi dozvědí
to, co jen z učebnice vyčíst
nemohou. V poslední době se
na MVŠO obracejí firmy či
veřejná správa, které chtějí
návrhy řešení konkrétních
problémů. Spolu s odbornými
garanty naši studenti například nyní spolupracují na
zavádění informačního systému pro všechny procesy
a všechna firemní oddělení
Hanácké kyselky s.r.o. nebo
zpracovávají novou obsahovou a grafickou podobu
webových stránek města
Prostějova.
A vidíte i nějaké další možnosti
prohlubování těchto vztahů
v regionu?
Jsme školou velmi mladou,
datem založení i věkovým
průměrem pedagogů. Díky
tomu máme odvahu a chuť
zkoušet nové věci. Chceme
naše vědomosti více využívat
ku prospěchu kraje. Nyní
promýšlíme možnosti, jak
prohloubit aplikovaný výzkum orientovaný na olomoucký region, který by se
prostřednictvím spolupráce
s firmami promítal do konkrétních inovativních řešení
či obecnějších otázek regionálního rozvoje.

