Co pozitivního i negativního Ti přineslo
studium na MOA?

Václav Kňourek

manažer, senátor, DJ, snílek

Při čtení této otázky se mi okamžitě vybavila vzpomínka na můj výměnný pobyt v Belgii.
Rozhodně patří do toho pozitivního a jsem
neskutečně rád, že jsem mohl této možnosti od školy využít. Jednalo se totiž o takové
nakopnutí, kdy jsem si uvědomil, že miluji
angličtinu, cestování a mluvení.

V čem je podle Tebe obor IvE na MOA
Mohl by ses nám, Vašku, krátce představit? jiný oproti čistě počítačovému oboru IT
Jmenuji se Václav Kňourek a na Obchodní na jiných školách?
akademii jsem úspěšně maturoval v r. 2012.
Následně jsem se dostal na Fakultu informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové.
Zde studuji navazující magisterské studium
Informační management. Kromě toho se podílím na činnostech od propagace univerzity, přes
řízení týmu lidí až po tvorbu vlastní značky.

Když jsem tehdy srovnával studijní plány
středních škol, tak mě osobně elektrotechnika, fyzika a podobné předměty nebyly blízké.
Z toho důvodu jsem ocenil, že na MOA nebyly
předměty tak technické a mohl jsem se věnovat
jiným oblastem. Rozhodně si myslím, že obor
Informatika v Ekonomice je dobrým základem
Proč sis v 9. třídě ZŠ vybral počítačový pro nějakou vedoucí nebo manažerskou pozici.

obor a proč zrovna na MOA?

Už na základní škole jsem byl nadšenec do
počítačů. Samozřejmě to tehdy obnášelo hraní
her, komunikování po internetu s lidmi z celého světa a rozhodně i nějaké to šťourání se ve
vnitřnostech počítače (většinou to nedopadlo
dobře). Měl jsem tedy zcela jasno, že by to mělo
být něco s informatikou spojeného. Informatiku v Ekonomice na MOA jsem si vybral, protože
mi přišla velmi lákavá a sám jsem si nebyl jist,
jestli chci být tzv. „čistý ajťák“. Jednalo se o
takovou střední cestu.

Splnil obor IvE Tvoje představy?

Z mého pohledu určitě ano, na obchodce jsem
byl spokojen. Stále na ní rád vzpomínám, a to
ať už na příjemné prostředí nebo fajn vyučujcí. Zároveň se potvrdilo, že bylo dobře, že jsem
se vydal touto cestou - kombinace informatky
a ekonomie. Díky tomu jsem měl rozhled ve
více oblastech a mohl se následně zaměřovat na to, co mě opravdu zajímalo. V průběhu
studia na SŠ jsem zjišťoval, že sice (když to
zjednoduším) počítačům rozumím na pokročilé úrovni, ale cítil jsem, že se programováním živit nechci, protože mě to tolik nebavilo.
Naopak jsem věděl, že mě baví jazyky, rád bych
mluvil před/s lidmi a ekonomické myšlení se
promítlo do mého života.

Co bys dnes asi dělal, kdyby ses v 9. třídě
rozhodl pro jiný obor na jiné škole?
To by byly jenom spekulace. Je dost možné, že
bych dělal něco, co mě nebaví a nebyl spokojen. Nyní však mohu říci, že jsem rád, že jsem si
vybral IvE, protože mě to nasměrovalo do dalšího studia.

Byl bys tedy schopen říci, jaké možnosti
dalšího studia má absolvent oboru IvE?
Rozhodně díky širšímu záběru učiva má
absolvent představu o ekonomii, managementu i jazycích a k tomu má praktické zkušenosti s hardwarem a softwarem. Při výběru
vysoké školy jsou poté opravdu velké možnosti.
Pokud bych se držel nějaké vhodné návaznosti
(kterou jsem využil i já), máme tu Informační
management na FIM UHK, dále Manažerskou
informatiku na TUL nebo VUT. Pak ještě třeba
zajímavé fakulty FIS a FM na VŠE, případně FIT
na ČVUT a jistě mnoho dalších. Z mého hlediska jsou obory typu „informační management
/ manažerská informatika“ přesně vhodnými
obory na pokračování z něčeho podobného
jako je Informatika v Ekonomice. Já osobně
jsem na FIM UHK neskutečně spokojen a nedovedu si představit být někde jinde.

