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PROMOCE NA VYSOKÉ ŠKOLE OBCHODNÍ V PRAZE 
 

Místo konání: 
Novorenesanční budova Rudolfina, Dvořákova síň, náměstí Jana Palacha, Praha 1 

 

Doprava: 
Metro trasy A stanice Staroměstská. 
Zastávka tramvaje Staroměstská, tramvaje č. 17 a 18 
Zastávka autobusu Staroměstská, autobus č. 207 
Možnosti parkování v okolí konání promoce vyznačeny na obrázku. Doporučujeme však 
zaparkovat na záchytných parkovištích P+R na okraji města. Více informací o těchto 
parkovištích včetně aktuální obsazenosti najdete na http://www.dpp.cz/parkoviste/ 
 
 

          možnost parkování                                                                                        

                                                                                                     zastávka autobusu 

 

 

                                              Vstup do Rudolfina            zastávka tramvaje       stanice metra Staroměstská 
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                                                                                                                            Vstup do budovy Rudolfina 

Termíny a seznamy absolventů: 
Promoce pořádáme 3x do roka, zpravidla v březnu, v červnu a v listopadu. Jmenné seznamy 
absolventů a konkrétní termíny a časy příchodu absolventů jsou zveřejňovány ve 
veřejném dokumentovém serveru v UIS, kam mají absolventi přístup přes webové stránky 
školy http://www.vso.cz/promoce-a-imatrikulace/.  
 

Prezence: 
Absolventi se dostaví k prezenci v čase, který je uveden u jmenného seznamu absolventů. 
Absolventům bude sděleno číslo, podle kterého se posadí v sále. 
 

Nácvik: 
Po prezenci a usazení absolventů v sále proběhne zkouška „předávání diplomů“. Vzhledem 
k tomu, že při nácviku budou sdělovány důležité informace a pokyny k vlastnímu průběhu 
promoce, je třeba přijít včas. Chybějící absolventi jsou ze seznamu vyškrtnuti a těsně před 
zahájením promoce je již nelze zařadit zpět. 
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Průběh promoce: 

 Nástup předsednictva 

 Hymna 

 Slovo promotora 

 Akademický slib 

 Předávání diplomů 

 Projev zástupce absolventů 

 Závěrečný projev rektorky 

 Odchod předsednictva 

 
Upozorňujeme, že během celé promoce se netleská (tedy ani po jednotlivých 
projevech nebo při čtení jmen absolventů). Prosíme absolventy, aby o tomto 
informovali i své hosty. 
Samotná slavnostní promoce probíhá zhruba hodinu až hodinu a půl. 
 

Oblečení:  
Promoce je slavnostním aktem, proto Vás prosíme o dodržování pravidel společenského 
oblékání tak, aby i Vaše společné fotografie z celého aktu byly reprezentativní památkou pro 
všechny absolventy (pánové obleky, košile a kravaty, slečny a paní společenské šaty 
v každém případě zakrývající ramena). 
 

Malé děti:  
Účast dětí do šesti let není vhodná. Děti často slavnost narušují neklidem nebo pláčem, což 
ruší ostatní účastníky promoce.   
 

Mobilní telefony:  
Prosíme o vypnutí mobilních telefonů!!! Na tuto skutečnost upozorněte laskavě i své hosty. 
 

Fotografování:  
Fotografování je zajištěno profesionální firmou (informace na www.promoce.cz). Pořizovat 
soukromé záznamy je možné pouze ze sedadla. Hosté nebudou do prostoru pro absolventy 
vpuštěni. Tímto opatřením opět chráníme především klidný průběh promoce, který by byl 
značně narušen individuálním pořizováním fotografií nebo videozáznamů.  
 

Rodiče: 
Vstup do sálu pro rodiče a Vaše blízké je možný 15 minut před zahájením. O vstupech a 
usazení v sále jsou všichni informováni na místě personálem. Vzhledem k omezenému 
počtu míst k sezení jsme bohužel nuceni přistoupit k určité regulaci počtu návštěvníků - 
prosíme, aby si každý absolvent pozval maximálně pět hostů. 
 
 
Organizaci zajišťuje studijní oddělení školy - tel.: 224 056 337 
 
Studijní referentky: 
Miloslava Poláčková   731 689 962 polackova@vso-praha.eu 
Simona Vainerová   731 809 530   vainerova@vso-praha.eu 
Dominika Novotná   734 433 250  novotna@vso-praha.eu 
Kateřina Svobodová  734 643 304 svobodova@vso-praha.eu 
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