
Studium managementu on-line
Efektivní kombinace výuky Diploma in Management 

Nabízíme Vám možnost rozšíření manažerského e-learningového progra-
mu Diploma in Management. Obsahově je studium Directors Blended 
Learning v kombinované formě studia stejné jako v e-learningové formě, 
odlišné je využití výukových metod. Directors Blended Learning spojuje 
on-line studium lekcí (samostudium) s prezenční výukou vedenou tutorem 
u vás ve firmě (tutoriál), s individuálními teletutoriály (telefonování přes 
internet), on-line pomocí přes Klientské centrum (konzultace po emailu) 
a závěrečnou zkouškou před komisí. Výukové metody Directors Blended 
Learning spolu vytvářejí synergii, navzájem se ovlivňují a doplňují.

Samostudium
Jedinečnou součástí výuky zůstává Ředitelský trenažér, který se snaží 
studentům přiblížit chod běžné firmy formou příběhu. V této bezkon-
kurenční a studenty velmi oblíbené studijní aplikaci odpadá stereotypní 
řetězec učivo – test – učivo – test, který je běžný v jiných e-learningo-
vých aplikacích, který se ale ukazuje jako neefektivní. Procesu učení zde 
pomáhá částečná míra ztotožnění s hlavními postavami a s tím spojený 
zájem na dobrém výsledku. Jedná se sice o značně zjednodušený model 
firmy, kde si ale student ověří, co se stane, když se správně či nespráv-

ně rozhodne. Tato neobvyklá forma studia vede k tomu, že je student 
vtažen přímo do děje. To dává možnost nejen pracovat s novými in-
formacemi, ale i tvůrčím způsobem přistupovat k teoretickému výkladu.

Ředitelský trenažér zvyšuje motivaci studentů k učení, schopnost 
pamatovat si, co se naučili, a vracet se během praxe k tématům, 
která je zajímají. Základ kombinovaného studia je postaven na příbě-
zích a konkrétních situacích, které čerpají z reálného prostředí. Rozbor 
manažerských situací a ukázka příkladů se „správným“ i „nesprávným“ 
postupem jsou nejen efektivní z hlediska učení, ale také zábavné a in-
spirující.

Klientské centrum
Kombinovaná forma studia předpokládá zvládnutí převážné části látky 
formou samostudia. Student je zde veden výukovým programem, kde 
není nutná přítomnost tutora, ale student má se svým dotazem možnost 
se na tutora obrátit. V případě potřeby pomáhá studentům ve studiu 
managementu zkušený tutor PhDr. Ing. Petr Deák, Ph.D., MBA, se kte-
rým je možné komunikovat během studia prostřednictvím linky Klient-
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Cena Directors Blended Learning
Finální cena kombinovaného 
studijního programu bude stanovena 
individuálně na základě vašich 
požadavků. Cena se odvíjí nejen 
od počtu licencí studia Diploma in 
Management, ale při výpočtu se 
přihlíží k místě konání, počtu 
tutoriálů a teletutoriálů.  
V případě zájmu volejte na telefon 
+420 737 905 806, nebo pište 
na e-mail m_ales@directors.cz.
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Directors Blended Learning. 
Při určitém zjednodušení mů-
žeme průběh studia kombino-
vanou formou schematizovat:

Vstupní tutoriál: Na počátku 
studia je zorganizován vstupní 
tutoriál, kde se studující setkají 
s tutorem. Na základě vstupního 
tutoriálu získají studující přehled 
o požadavcích na ukončení 
předmětu. Tutor jim předá kon-
taktní informace a sdělí jim, jak 
studovat kombinovanou formou, 
proberou požadavky na studující 
a harmonogram průběžných 
tutoriálů.

Samostudium: Následuje 
období samostudia formou Ře-
ditelského trenažéru. Samostu-
dium je nutno časově správně 
rozvrhnout tak, aby se studující 
řádně připravil na průběžné 
tutoriály. V rámci samostudia je 
umožněno s tutorem konzultovat 
nejasnosti související s probíra-
nou látkou.

Průběžné tutoriály: Na průběž-
ném tutoriálu nebude probíhat 
základní výklad látky. Tutor 
na základě průběžných studijních 
výsledků a formou diskuze 
prověří správnost pochopení 

látky, odpoví na konkrétní otázky 
týkající se studijní látky, která byla 
méně pochopitelná. Tutor ji se 
studujícími probere podrobněji, 
případně provede nácvik někte-
rých praktických dovedností, 
které nelze získat distančně.

Samostudium: Pokračuje obdo-
bí samostudia formou Ředitel-
ského trenažéru. Samostudium je 
nutno časově správně rozvrh-
nout tak, aby se studující řádně 
připravil na závěrečnou zkoušku. 
V rámci samostudia je umožněno 
s tutorem konzultovat nejasnosti 
související s probíranou látkou.

Závěrečná zkouška: Závěreč-
né ověření dosažených znalostí 
probíhá stejně jako u e-lear-
ningového programu Diploma 
in Management. Studium je 
zakončeno závěrečnou zkouš-
kou před komisí. Po úspěšném 
absolvování všech 65 studijních 
lekcí a závěrečné zkoušky získá 
student úřední doklad MŠMT 
včetně závěrečného diplo-
mu Diploma in Management 
opravňujícího k užívání mana-
žerského titulu DiM psaného 
za jménem. Současně bude 
předán mezinárodní certifikát 
IES, který zajistí akceptaci vy-

daného závěrečného diplomu 
na celém světě.

Hodnocení po programu: 
V průběhu programu Diploma in 
Management sbíráme zpětnou 
vazbu, která pro vás bude 
ve firmě důležitým parametrem 
úspěšnosti.

Kopírování jakékoli textové části je možné pouze se souhlasem majitele. Copyright © Directors.Všechna práva vyhrazena.



Studium managementu on-line
Spojuje samostudium s prezenční výukou.

ského centra, kdy student přesně a srozumitelně naformuluje svůj konkrétní 
dotaz a zašle jej tutorovi. Tutor reaguje písemným vysvětlením.

Prezenční výuka
Kombinovaná forma studia je doplňována v nezbytném rozsahu prezenč-
ní výukou. Je realizována u vás ve firmě formou tutoriálů v dohodnutém 
časovém rozsahu. Tutoriál pomůže studentům nejen v rekapitulaci látky 
a prohloubení poznatků, ale v získání zpětné vazby, zda se individuální 
studium ubírá správným směrem. V rámci tutoriálů jsou probírány pou-
ze nejobtížnější partie látky daného předmětu. Student bude upozorněn 
na problémové okruhy, které látka obsahuje, a tyto budou podrobně-
ji vysvětleny a procvičeny. Tutoriál zároveň poslouží pro studenta jako 
konzultace. Student zde bude mít možnost osobně konzultovat nejasnosti 
související s probíranou látkou.  
Podíl on-line a prezenční formy výuky se může lišit od počtu tutoriálů. 
Nabízíme jeden ucelený, nebo čtyři tutoriály obsahově zaměřené podle 
studijních modulů. Cena se proto odvíjí nejen od počtu licencí studia 
Diploma in Management, ale i počtu tutoriálů a teletutoriálů.

Teletutoriály
Ke komunikaci studenta s tutorem bude sloužit nejen prezenční výuka, 
ale i on-line komunikace. Studenti tak nestudují izolovaně, ale bě-
hem studia pravidelně komunikují se svým tutorem, se kterým mohou 
konzultovat případné studijní problémy. Teletutoriály probíhají formou 
individuálních kurzů, kdy konverzace s tutorem neprobíhá v učebně, 
ale na dálku s využitím aplikace, primárně vyvinuté pro telefonová-
ní přes Internet. Tutor průběžně konzultuje se studujícími dle jejich 
potřeby, budou studentům zodpovídány dotazy a osobně konzultovány 
nejasnosti související s probíranou látkou.

Závěrečná zkouška
Kombinované studium je zakončeno závěrečnou zkouškou před komisí, 
která se koná v prostorách firmy Directors. Po úspěšném absolvování 
získají studenti úřední doklad MŠMT ČR, závěrečný diplom opravňující 
k užívání titulu DiM včetně mezinárodního certifikátu IES, který zajišťuje 
jeho akceptaci na celém světě
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Ukázková lekce zdarma
Kombinovaná forma studia 
předpokládá zvládnutí převážné 
části látky formou samostudia 
pomocí bezkonkurenční a studenty 
velmi oblíbené studijní aplikace 
Ředitelský trenažér. Nic neriskujte 
a vyzkoušejte si na našem webu 
první lekci zdarma. 
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