
Úvodem

Děkujeme vám za návštěvu našeho vortálu  
Directors.cz. Před vlastním studiem si pozorně 
přečtěte tuto uživatelskou příručku, protože 
obsahuje důležité informace o vašich právech  
a povinnostech jakožto uživatele. Za celý tým 
Directors.cz vám přeje úspěch

 Upozornění: Tato uživatelská příručka je 
vydána pro potřeby projektu Directors a ne-
vztahují se na ni žádné záruky. Vlastník pro-
jektu Directors může kdykoli a bez upozornění 
provádět zlepšení a změny této příručky z dů-
vodu tiskových chyb, nepřesností ve stávají-
cích informacích či zdokonalení programu. Ta-
kové změny však budou zahrnuty do nových 
vydání této uživatelské příručky. Proto byste 
si před každým studiem měli tento materiál 
vždy prostudovat. Jestliže budete pokračovat 
ve studiu i po změně či modifikaci této uži-
vatelské příručky, bude to totiž znamenat, že 
souhlasíte i s novými podmínkami. Upozor-
ňujeme také, že studiem vyjadřujete souhlas 
s těmito podmínkami. Pokud s nimi nesouhla-
síte, opusťte naše stránky a nepoužívejte je. 

Veškeré textové materiály zde publikované podléhají ochraně dle autorského zákona. 

Obsah této publikace slouží výhradně k osobnímu, nikoli komerčnímu užití. Nic, co je zde uvedeno, se nesmí kopírovat, rozšiřovat či publikovat. 
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1. Něco o vortálu Directors

Vortál Directors vznikl jako alternativa tradičních vzdělávacích institucí pro ty, kteří se z různých  
důvodů nemohou zúčastnit běžného studia. Naší prioritou je pomoci vám, našim studentům, abyste své po-
znatky získali v co nejkratším časovém rámci a za rozumnou cenu. V ceně jsou totiž zahrnuty i veškeré studij-
ní materiály, takže si už žádné nemusíte dokupovat nebo půjčovat. 
Vortál Directors je určený osobám, které chtějí mít všeobecný přehled v oblasti managementu. Studují zde jak 
majitelé, ředitelé a vedoucí oddělení malých i velkých firem, tak začínající manažeři pracující v soukromém 
i státním sektoru. Na Directors se studuje bez jakýchkoliv přijímacích zkoušek, také není vyžadováno žádné 
předchozí vzdělání, jen se doporučuje alespoň roční praxe v managementu. Účastníkem studia může být ka-
ždý bez rozdílu vzdělání a věku, pokud je schopen na odpovídající úrovni samostatně studovat, ovládá zákla-
dy informačních technologií a má vlastní zodpovědnost za vzdělávací postup a cíl, kterého chce dosáhnout. 
Studijní zátěž vedoucí k zisku závěrečného diplomu je stanovena na 130 hodin, ale protože studium je plně 
distanční, je pouze na vás, jakým způsobem si tento čas rozdělíte. Pozor, studium pro potřeby rekvalifikací 
zajišťovaných Úřady práce je omezeno délkou studia na šest měsíců! 
Celý projekt se skládá z 65 lekcí, které jsou logicky rozděleny do 20 kurzů a 5 modulů. Moduly pak ve svém sou-
hrnu obsáhnou všechny znalosti a dovednosti potřebné pro práci úspěšného vedoucího, ředitele či majitele firmy. 
Obsah jednotlivých lekcí odpovídá standardům studia Master of Business Administration. Jednotlivé lekce a mo-
duly jsou zakončeny certifikáty (Lesson Certificate a Module Certificate). Po úspěšném absolvování všech modulů 
získáte nejen úřední doklad MŠMT ČR, ale i závěrečný diplom Diploma in Management opravňující  k užívání titulu 
DiM včetně mezinárodního certifikátu IES, který zajišťuje akceptaci vydaného diplomu na celém světě.

2. Studijní řád

 Přístup k lekci: Abyste vůbec mohli začít studovat objednanou lekci, musíte nejprve provést registraci.  
A právě k tomu je určen jedinečný aktivační klíč, který vám zašleme nejdéle do dvou dnů po odeslání vaší objed-
návky. Tato doba se ale může prodloužit o čas potřebný k zaplacení proforma faktury. 

Tento klíč, stejně jako celá lekce, je určen jen a pouze vám a nesmí být užíván kýmkoliv jiným. Berte prosím tedy 
na vědomí, že lekci prodáváme pouze vám a je zakázáno převádět studijní výsledky či jakkoliv přepisovat vyda-
ný certifikát na další osobu. Proto si dejte pozor, koho k této lekci pouštíte. Pokud by došlo k jakémukoliv zne-
užití aktivačního klíče jakoukoliv další osobou, neleží odpovědnost za výsledky učiva na naší straně. 

K lekci navíc smíte využít pouze oficiální námi poskytovaný přístup. Je tedy zakázáno používat jakýkoliv software, 
který by mohl narušit přístup k lekci. 
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Kdybyste nějakým způsobem tento aktivační klíč 
ztratili, nic není ztraceno. Stačí, když nás budete po-
mocí linky Klientského centra kontaktovat a my vám 
umožníme opětovnou registraci.

 Reklamace: I když doufáme, že se reklamace 
nebudou dít často, musíme myslet i na tuto možnost. 
Před absolvováním lekce je nesmírně důležité, abyste 
si odpovědně přečetli bod 4. Průvodce lekcí této pří-
ručky pro studenta. Zde se totiž dozvíte o veškerých 
funkcích a možnostech, které vám tato lekce nabízí. 
Pokud by se stalo, že bude s lekcí cokoliv v nepořád-
ku, je na nás, abychom to na vlastní náklady uvedli 
do bezchybného stavu. Pokud nám v průběhu studia 
či do dvou dnů od vydání certifikátu sdělíte jakékoliv 
možné závady, nedostatky, nebo odlišnosti od objed-
návky, budeme vše neprodleně řešit. V jiném případě 
budeme mít za to, že jste s lekcí spokojeni a na poz-
dější reklamace nebudeme brát zřetel. Ale protože 
snad každý z nás již zažil nějaký výpadek internetu, 
rádi bychom vás upozornili, že nemůžeme ručit za pře-
rušení studia díky výpadkům při připojení k internetu.

Pokud by z jakýchkoliv důvodů (např. odpojení od te-
lekomunikačních sítí, přírodní katastrofy atd.) k tako-
vému přerušení došlo, neneseme odpovědnost 
za škody, které by takto vznikly a po tuto dobu jsme 
zbaveni závazků. Také v žádném případě neodpoví-
dáme za vámi ušlý zisk, k němuž by mohlo dojít ne-
možností studovat lekci ve sjednaném termínu či roz-
sahu. Pokud byste také měli jakékoliv pochybnosti 
o tom, zda na vašem počítači budete schopni absol-
vovat objednanou lekci, raději se ujistěte, protože 
za takové problémy také nemůžeme odpovídat. Dů-
kladně si proto před vlastním studiem překontrolujte 

váš počítač, a to jak hardware, tak i software. Pokud 
byste totiž používali nevhodný hardware, případně 
užívali nelegální nebo nevhodný software, rovněž ne-
můžeme ručit za bezchybný průběh vašeho studia 
a za případné škody. Minimální požadavky na váš po-
čítač pak naleznete na našich stránkách u předsta-
vení obsahů každé lekce. Než začnete studovat, rov-
něž se ujistěte, že váš počítač neobývají žádné viry, 
spyware a podobná havěť, která by mohla mít vliv 
na studium. I zde nemůžeme nést odpovědnost 
za případné škody, stejně jako v případě napadení 
vašeho počítače například hackerem.

 Odstoupení od smlouvy: Vy, jakožto náš zá-
kazník, máte samozřejmě podle platné legislativy 
právo odstoupit od smlouvy a to do 14 dnů od pře-
vzetí lekce. Toto právo však můžete uplatňovat pou-
ze tehdy, že jste lekci koupili jako spotřebitel (nikoliv 
jako podnikatel). Pokud se tak rozhodnete učinit, je 
potřeba postupovat následovně: Samozřejmě nesmí-
te lekci absolvovat či jen lekci aktivovat vložením ak-
tivačního klíče a teprve poté chtít od smlouvy od-
stoupit. Dále nám odstoupení oznamte, nejlépe 
pomocí linky Klientského centra, a to oznámením 
s následujícím textem „Chci jednostranně odstoupit 
od smlouvy č. (variabilní číslo objednávky) ze dne 
DD.MM.RRRR (den, měsíc, rok) a požaduji vrácení 
uhrazené částky za zboží na účet číslo (bankovní 
spojení kupujícího)”, jméno a datum. Důkladně si 
svoji reklamaci ověřte, protože pokud bude jakýkoliv 
zadaný údaj nesprávný, nebo nebudou splněny výše 
uvedené podmínky, bude to důvod k jejímu neuznání. 

Pokud splníte veškeré podmínky, nic nebrání zpětné-
mu zaslání peněz na váš účet nejdéle do 30 dnů 

od doručení odstoupení, kdy je možné připočíst na-
příklad bankovní poplatky s transakcí spojené. Také 
je ale důležité připomenout, že ačkoliv odstoupíte 
od smlouvy, stále máte povinnosti spojené s ochra-
nou autorských práv. Abychom chránili i sami sebe, 
vymezujeme si také právo odmítnout prodej lekce. To 
však pouze ve výjimečných případech, pokud napří-
klad jakýmkoliv způsobem porušíte naše autorská 
práva. Stejně tak můžeme odstoupit od smlouvy, 
když jste již v minulosti nesplnil svoje finanční závaz-
ky vůči nám, nebo se dá očekávat, že je plnit nebu-
dete. Pevně však věříme, že k událostem uvedeným 
v tomto odstavci bude docházet co nejméně a obě 
strany budou spokojeny.

 Autorská práva: Snad každý si dnes chrání svá 
autorská práva a ani my nejsme a nemůžeme být vý-
jimkou. Logo Directors, názvy Directors a Ředitelský 
trenažér jsou proto registrovanými ochrannými znám-
kami a nesmí být z žádných důvodů kopírovány či ji-
nak neoprávněně užívány. Berte také prosím na vědo-
mí, že právo ke studiu lekce je výhradní a nepřenosné 

– de facto si kupujete „pouze“ informace, kdy veškeré 
produkty duševního vlastnictví zůstávají nám jako pro-
dávajícímu. Obsah každé lekce je chráněn autorským 
zákonem. Proto přepis, šíření či další zpřístupňování 
tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv 
způsobem, jsou bez našeho předchozího souhlasu vý-



slovně zakázány. Jako kupující tak nejste oprávněni 
lekci dále publikovat, ani přepisovat, prodávat, převá-
dět, redistribuovat, sublicencovat či jinak poskytovat. 
Z toho důvodu jsou také zakázány jakékoliv pokusy 
o takzvané zpětné inženýrství, tj. snahu určit myšlenky 
nebo principy tvořící základ jakékoliv lekce. Navíc lekci 
nesmíte jakýmkoliv způsobem upravovat (ať už její 
elektronickou nebo tištěnou podobu) nebo z ní jaké-
koliv části odstraňovat. 

 Poprodejní služby: V rámci kupní smlouvy vám 
samozřejmě poskytujeme i poprodejní služby, které 
zprostředkujeme pomocí provozu linky Klientského 
centra. Tam vám nejdéle do 48 hodin poskytneme 
základní technickou podporu buď pomocí telefonu, 
icq nebo prostřednictvím e-mailových zpráv. Pokud 
tedy budete mít s lekcí jakékoliv problémy, kontaktuj-
te nás právě prostřednictvím tohoto centra. 

V popisu vady je nezbytné uvést identifikační číslo in-
kriminované lekce (variabilní číslo či aktivační klíč)  
a přesný popis vašeho problému. Naše Klientské 
centrum je tu pro vás v pracovní dny mezi 8:00 
a 16:00. Pokud je vaše zpráva doručena později, lhů-
ta dvou dnů se počítá od nejbližšího pracovního dne. 
Po vzájemné dohodě lze však výše uvedené termíny 
upravit a dohodnout jiné.

3. Jak studovat

Než se pustíte do práce, chtěli bychom vás v krát-
kosti seznámit s tím, co vás čeká a nemine... Tento 
vzdělávací program má podobu distančního studia. 
Takové studium poznáte snadno podle toho, že před 
vámi nestojí žádný učitel, nikdo vás tedy nekontroluje, 
zda dáváte pozor, nevrtíte se na židli, nešeptáte si se 
sousedem nebo dokonce neopisujete. Obejdete se 
při něm také bez tištěných učebnic, skript či písem-
ných poznámek. Ale pozor, bude tak pouze na vás, 
jak se s takovým studiem vyrovnáte a čeho v něm 
dosáhnete. O výsledcích, které za své studium získá-
te totiž rozhoduje postoj, se kterým k němu přistou-
píte. Jednou z prvních věcí, o které musíte rozhod-
nout, je, co uděláte s nabytými informacemi, až 
studium dokončíte. Může totiž existovat mnoho dů-
vodů, proč studovat. Pokud zamýšlíte studovat dané 
materiály jen proto, abyste dokázali projít u závěreč-
ného testu, budete po jeho složení pravděpodobně 
naprosto neschopný si s nabytými vědomostmi co-
koli počít. Můžete být sice skvělým teoretikem, ale 
bude pro vás obtížné aplikovat nabyté informace 
v praxi. Někteří z vás také nemusí mít s tím, co se učí, 
žádný jasně formulovaný úmysl. Studují jen proto, 
aby se dostali skrz jednotlivé lekce. Takoví studenti 
jsou zde pravděpodobně jen náhodou, vystudováva-
jí. Je ale jasné, že taková nezúčastněnost je hlavní 
překážkou schopnosti aplikovat látku dané lekce. 
Proto dobrý důvod, proč studovat, je jen jeden: kvůli 
porozumění, aplikaci a schopnosti produkovat něco 
hodnotného ve vaší současné či budoucí firmě či 
ve firmě vašeho zaměstnavatele. Jak ale zařídit, aby 
způsob vašeho studia byl co nejefektivnější? Protože 
nad vámi nestojí nikdo, kdo by vás poháněl a k něče-

mu nutil, je jen na vás, jak se ke studiu postavíte. Ná-
sledující řádky by vám ale měly ve spoustě věcí po-
moci. Abyste mohli uspět, musíte se nejprve naučit 
co nejlépe zacházet s časem, který máte k dispozici. 
U každé lekce zjistíte, kolik času budete potřebovat 
na dosažení vašeho cíle. Ten si potom rozdělte 
na menší jednotky pro každou lekci, kurz nebo mo-
dul a snažte se tyto určené termíny dodržovat. Roz-
hodně avšak nestudujte víc než jednu lekci za den 
a spíše se soustřeďte na její opakování a pochopení. 
Přestože při tomto způsobu učení nemusíte sedět 
ve školních lavicích, je důležité si vytvořit nějaký roz-
vrh. Buďte důslední v jeho dodržování, ať už vám 
bude více vyhovovat studium ráno nebo o půlnoci. 
Pokud si takový návyk zajistíte, bude se vám učit 
o poznání lépe. S časem velice úzce souvisí i místo, 
kde se budete chtít vzdělávat. Možná se vám nyní 
zdá, že není lepší prostředí než pohodlí vlastního do-
mova, ale to nemusí platit vždy, neboť vás zde může 
vyrušit manželka, děti nebo kdokoliv jiný. Ujistěte se 
proto, že takovému vyrušování dokážete zcela za-
bránit. Poznejte také dobře prostředí, ve kterém se 
pohybujete. Dokonale se seznamte se strukturou Ře-
ditelského trenažéru, abyste bez přemýšlení věděli, 
kde co naleznete. Spolu s tím si uvědomte, že se ne-
vyplácí šetřit na vybavení. Nemusíte si kvůli studiu 
kupovat nový počítač, spíše se ujistěte, že vaše pro-
gramy jsou legálně zakoupené a počítač je spolehlivý  
a stabilní. Ušetříte si tak spoustu pozdějších starostí, 
nemluvě o čase. Stejně jako v klasické škole i zde ale 
platí, že pasivita se nevyplácí. Pokud vám bude co-
koliv nejasného, neváhejte a kontaktujte nás. Pokud 
vás cokoliv zaujme, upozorněte nás na to. Jedině 
díky zpětné vazbě můžeme být lepší nejen my, ale 
zejména vy.



4. Průvodce lekcí

Jedinečnou součástí výuky je Ředitelský trenažér, 
který se vám snaží přiblížit chod běžné firmy. Jedná 
se tedy o zjednodušený model firmy, kde si ověříte, 
co se stane, když se správně či nesprávně rozhodne-
te. Ředitelský trenažér je učební simulace podnika-
telského prostředí, která rozvíjí vaše strategické 
a analytické dovednosti a je tak vhodným mezistup-
něm mezi zvládnutím teorie a skutečným řízením fir-
my. Naučí vás pracovat s informacemi a uvážlivě roz-
hodovat. Dává také možnost tvůrčím způsobem 
přistupovat k teoretickému výkladu a tím vás zároveň 
donutit k zamyšlením se nad souvislostmi. Účelem 
Ředitelského trenažéru je ale nejen vás donutit roz-
hodovat, ale hlavně o svých rozhodnutích přemýšlet. 
Ředitelským trenažérem se postupuje v následujícím 
pořadí. Ještě před zaplacením máte zpřístupněn 
Vstupní test a Cíl studia.

 Vstupní test: Nejprve na vás čeká Vstupní test, 
který má ověřit vaše současné znalosti probírané 
látky. Skládá se z deseti otázek, přičemž skladba 
jednotlivých otázek je automaticky generována po-
čítačem z dvaceti vypracovaných otázek ke každé 
lekci. Kliknutím na příslušný odkaz se spustí aplika-
ce, ve které budete odpovídat na otázky tím, že za-
škrtáváte políčka A, B, či C. Ale pozor, ne vždy je 
jen jedna odpověď správná! Na každou otázku máte 
také časový limit 30 sekund, poté je hodnocena 
jako nesprávně zodpovězena. Navíc se výsledné 
hodnocení testu skládá nejen ze součtu správných 
odpovědí, ale důležitým faktorem je zde také čas – 
rychlost vaší odpovědi. 

Jakmile se test jednou spustí, je nutné ho dokončit a ode-
slat výsledky! V opačném případě se započítá jako celý 
neúspěšný. Nikdy tedy nepoužívejte tlačítko „zpět“ ani 

„aktualizovat“, zbytečně přijdete o body.

 Cíl studia: Další nezbytnou součástí Ředitelské-
ho trenažéru je přesně definovaný Cíl studia. Ten je 
sice podávaný lehkou formou jako úvod do násled-
ného příběhu, ale měli byste ho mít na paměti po ce-
lou dobu studia. Po zvládnutí tohoto textu a samo-

zřejmě také po zaplacení lekce obdržíte příslušný 
aktivační klíč, který je nutné vložit do požadovaného 
políčka na webové stránce. Poté se vám otevřou 
dvířka k pokračování ve vaší studijní cestě v rámci 
Ředitelského trenažéru. 

 Praxe: Jednou z nejdůležitějších součástí Ředi-
telského trenažéru je Praxe, která vás uvede do pro-
blematiky formou příběhu. Tato neobvyklá forma 
vede k tomu, že jste vtaženi do děje a přímo fandíte 
hlavnímu hrdinovi Frankovi v jeho práci. Při zpracová-
vání případové studie totiž budete vždy vystupovat 
v jeho ředitelské roli a rozhodovat jeho jménem. 
Po celou dobu studia se také budete setkávat s dal-
šími postavami příběhu, hlavně s vedoucí oddělení 
odbytu Margaret (či její nástupkyní Cindy) a vedou-

cím oddělení produkce Georgem. Jak víme, je pro 
ještě větší přiblížení postav možné si v úvodu trena-
žéru pojmenovat fiktivní firmu. Je jen na vás, jaký ná-
zev této imaginární firmě dáte a jaké zboží ji necháte 



produkovat. Můžete si představit třeba firmu, ve kte-
ré nyní pracujete. Je ale potřeba upozornit, že každá 
firma je svým způsobem jedinečná a to jak díky růz-
ným oborům podnikání tak rozdílným firemním para-
metrům. A proto je velmi obtížné udělat praxe, které 
by prakticky ilustrovaly zde probírané teorie a přitom 
uspokojily všechny. Pro správné řešení ale není tak 
důležité, abyste řešili konkrétní problémy přesně na-
definované firmy. Stačí si jen pod produkty představit 
vaše výrobky či služby a vžít se do role ředitele Fran-
ka. Případové studie  v rámci Ředitelského trenažéru 
jsou totiž zpracovány za účelem posílit pochopení 
z probírané teorie. Zásadní je zde porozumět teorii, 
protože jedině tak se dokážete orientovat v každé fir-
mě a za každé situace. 

A co je vlastním obsahem praxe? Při čtení postupně 
s Frankem zjišťujete, že firma, kterou řídíte, projevuje 
značné množství neduhů a ty se nejmarkantněji pro-
jevují v právě probírané látce. Příběh je proto třeba 
nejprve si v klidu číst až do bodu, kdy se objeví první 
otázka, na kterou budete muset i bez znalosti teorie 
intuitivně zareagovat. Takto nastolená situace tak 
vždy žádá Frankovo, tedy vaše rozhodnutí. Bez od-
povědi, ať správné či špatné, totiž nebudete moci 
pokračovat! Určitě vás už na první přečtení napad-
nou určité postřehy. Zapamatujte si je a pusťte se 
do druhého, pečlivějšího čtení. Možná odhalíte ještě 
další, dosud skryté informace a souvislosti. Potom 
text na chvíli odložte a zkuste se zamyslet nad jeho 
smyslem. Chtěl vám autor opravdu sdělit jenom to, 
čeho jste si všimli? Nebo snad měl v úmyslu zaměřit 
vaši pozornost ještě do jiných oblastí? První dojem 
z příběhu vám může sice leccos napovědět, ale ne 
vždy má vše jednoznačné řešení, k němuž dospějete 

bez delšího zamyšlení. Podařilo se? Znáte odpověď? 
Nezapomeňte, že vaše rozhodnutí stojí firmu, tedy 
vás – spoustu prostředků! Pozice ředitele, který bude 
ve skutečné firmě rozhodovat, totiž nebude jiná. Nyní 
tedy můžete odpovědět. Po odkliknutí a zodpovězení 
všech tří možností vás Ředitelský trenažér pustí 
do další části, kde se dozvíte, jak jste zvládli svoji roli 
v ředitelském křesle. Ale nečekejte nějaký podrobný 
rozbor vašich odpovědí, ten je totiž teprve před vámi.

 Teorie: Hned po Praxi přijde na řadu Teorie. Za-
tímco Praxe od vás vyžadovala spíše projevení intui-
ce či vrozených manažerských dispozic, protože stu-
dium teorie bylo teprve před vámi, nyní se dozvíte 
poučky, jejichž uplatnění v praxi jste sledovali. Také 
v průběhu studia Teorie na vás čeká několik kontrol-
ních otázek. Bez jejich úspěšného zodpovězení ne-
můžete dále pokračovat a zadáte-li špatnou odpo-
věď, program vás automaticky vrátí na začátek textu, 
který předcházel otázce. Toto navrácení zpět je zde 
proto, abyste měli možnost opět vše a nyní již správ-
ně dostudovat.

 Závěr praxe: Poté se ještě jednou vrátíme  
k Praxi, tedy k Závěru praxe. Zde se konečně dozvíte, 
zda jste na jednotlivé otázky kladené v Praxi odpoví-
dali správně, a proč dát právě takovému řešení před-
nost. Porovnejte si proto se správným řešením svůj 
původní názor a zapamatujte si argumenty, kterými 
správné řešení podporujeme. Snažte se zároveň vše 
pochopit tak, aby se vám předchozí části studia spo-
jily a abyste dokázali dané informace aplikovat ve fi-
remní praxi a dosahovali požadovaných výsledků 
ve vaší kariéře.

 Studijní podklady: Účelem celého trenažéru je 
důkladně porozumět materiálům a to tím, že je bude-
te nejen číst, ale i opakovaně cvičit. Proto je zde nut-
né teorii ve zkrácené podobě nejen opět nastudovat, 
ale dosadit do chybějících mezer v textu ta správná 
slova. Až po takto splněném úkolu dostanete mož-
nost si teorii před Výstupním testem vytisknout a ulo-
žit mezi vaše studijní podklady. Obsah Studijních 
podkladů lze tedy nejen číst a procvičovat ale i tisk-
nout, přičemž se předpokládá, že vytištěné materiály 



budou vámi použity pouze k informačním a k neko-
merčním osobním účelům a že při každém použití 
dokumentů bude vždy uveden odkaz na společnost 
Directors. Všechny materiály, včetně loga, textu 
a grafiky, které jsou obsaženy na stránce, jsou totiž 
chráněny autorským právem podle národního i mezi-
národního práva. Nic, co je obsahem vytištěných ma-
teriálů, tak nesmíte zaměňovat, modifikovat, prodá-
vat či předávat dále.

 Výstupní test: A nakonec přijde opět zkušební 
část – nepostradatelný test nabytých vědomostí.  
S jeho pomocí se společně dozvíme, jak pozorní jste 
při studiu byli. Po skončení studia Studijních podkla-

dů proto podstoupíte Výstupní test, jehož úkolem je 
nejen vyzkoušet vaše nově nabyté znalosti, ale také je 
porovnat s výsledky Vstupního testu a zjistit tak, o ko-
lik se úroveň vašich vědomostí díky studiu zvýšila. 

Přitom na přečtení všech materiálů a zvládnutí Vý-
stupního testu máte prakticky neomezenou dobu, 
také forma a čas studia bude záležet výhradně na vás. 
Všechny potřebné texvty ke studiu budete mít ke ka-
ždé lekci po ruce (ať je to vytištěná forma Studijních 
podkladů či jen uvedená na webových stránkách) 
a můžete je dostatečně studovat třeba celý měsíc. 



Ovšem pozor – na vlastní absolvování Výstupního 
testu máte jenom jediný pokus! Ať už ho zvládnete 
na jedničku nebo pokazíte co se dá, opakování se 
nekoná a váš výsledek bude zapsán v certifikátu.

5. Způsob hodnocení

Výsledky testů se automaticky zapisují do každého 
vydaného certifikátu a diplomu velkým tiskacím pís-
menem podle bodové stupnice A-F, která je kompa-
tibilní s Evropským kreditovým systémem ECTS - Eu-
ropean Credit Transfer System.

 Body: 90–100% | Známka: A. Výborně  
   (Excellent)
Slovní ohodnocení: Blahopřejeme! Vaše studijní vý-
sledky jsou opravdu výborné. Je vidět, že jste studi-
um této lekce bral(a) opravdu vážně a informace v ní 
obsažené zřejmě považujete za zásadní pro vývoj své 
budoucí kariéry. Ještě jednou gratulujeme a přejeme 
hodně štěstí při studiu navazujících lekcí!

 Body: 80–89%  | Známka: B. Velmi dobře  
   (Very good)
Slovní ohodnocení: S potěšením jsme zaznamenali,  
že Vaše studijní výsledky jsou velmi dobré. Je vidět, 
že jste studium této lekce bral(a) opravdu vážně a in-
formace v ní obsažené zřejmě považujete za zásadní 
pro vývoj své kariéry. Ještě jednou gratulujeme a pře-
jeme hodně štěstí při studiu navazujících lekcí!

 Body: 70–79% | Známka: C. Dobře (Good)
Slovní ohodnocení: Vaše studijní výsledky jsou sice 
dobré, ale naše studium si klade vyšší cíle. Předpo-

kládáme proto, že se s tímto výsledkem nespokojíte! 
Bezpochyby můžete pokračovat ve studiu dalších 
lekcí. Nicméně zvažte, jestli by přece jen nebylo 
vhodné se ještě jednou podívat na vytištěné výukové 
texty k právě absolvované lekci.

 Body: 60–69% | Známka: D. Uspokojivě  
   (Satisfactory)
Slovní ohodnocení: Vaše studijní výsledky jsou jen uspo-
kojivé! Vzhledem k počtu informací ve výukových tex-
tech by ale měly být Vaše výsledky o dost lepší. Je mož-
né, že studijní látku znáte, jen jste se na studium 
dostatečně nesoustředil(a), nebo jste nevěnoval(a) do-
statek pozornosti vyplňování testových otázek. V kaž-
dém případě Vám doporučujeme si ještě jednou prostu-
dovat vytištěné výukové texty k právě absolvované lekci. 

 Body: 50–59% | Známka: E. Dostatečně 
   (Sufficient)
Slovní ohodnocení: Vaše studijní výsledky jsou pouze 
dostatečné! Vzhledem k počtu informací ve výuko-
vých textech by ale měly být Vaše výsledky výrazně 
lepší. Je možné, že jste se na studium dostatečně 
nesoustředil(a) nebo jste nevěnoval(a) dostatek po-
zornosti vyplňování testových otázek. V každém pří-
padě Vám doporučujeme si ještě jednou prostudovat 
vytištěné výukové texty. Před studiem navazujících 
lekcí však zvažte, zda by pro Vás nebylo prospěšné 
zopakovat si celou lekci ještě jednou!

 Body: 0–49 % | Známka: F. Nedostatečně 
   (Fail)
Slovní ohodnocení: Vaše studijní výsledky jsou zcela 
nedostatečné! Vzhledem k počtu informací ve výuko-

vých textech by ale měly být Vaše výsledky výrazně 
lepší. Je možné, že jste se na studium dostatečně 
nesoustředil(a) nebo jste nevěnoval(a) dostatek po-
zornosti vyplňování testových otázek. V každém pří-
padě Vám doporučujeme si tuto lekci před studiem 
navazujících lekcí zopakovat ještě jednou!

6. Závěrečná zkouška

Po vystudování všech 65 studijních lekcí s průměrnou 
známkou A-E budete emailem vyzváni k dostavení se 
k závěrečné zkoušce před komisí. V případě, že jste ab-
solvovali všech 65 studijních lekcí s průměrnou známkou 
F, nemůžete být připuštěni k této závěrečné zkoušce. 
Před zahájením závěrečné zkoušky prokazujete před ko-
misí svoji totožnost předložením dokladu totožnosti. Tato 
skutečnost je zaznamenána do Protokolu o závěrečné 
zkoušce. Závěrečná zkouška proběhne on-line s využi-
tím aplikace Skype, primárně vyvinuté pro telefonování 
přes Internet, nebo se koná v prostorách firmy 
Directors, s.r.o. na adrese Business Centrum Hybernská, 
Hybernská 24, 110 00 Praha 1, v místnosti vybavené 
počítači s připojením k internetu.
Závěrečná zkouška probíhá pomocí vyplnění elektronic-
kého testu. Test se skládá ze 60 otázek, přičemž sklad-
ba jednotlivých otázek je automaticky generována počí-
tačem z 1.300 otázek, které jsou součástí elektronického 
systému vzdělávání Directors. Pokaždé jsou však zahr-
nuty otázky ze všech vzdělávacích modulů. Vlastní test 
trvá cca 45 minut a nelze ho předčasně ukončit. 
Výsledky testů se automaticky zapisují do Výkazu 
o vzdělávání podle bodové stupnice A–F, která je 
kompatibilní s Evropským kreditovým systémem 
ECTS - European Credit Transfer System. V případě 
hodnocení známkou F je zkouška hodnocena jako 



„neprospěl(a)“. V totmo případě máte nárok na jedno 
zopakování závěrečné zkoušky před komisí. Náhrad-
ní termín si dohodnete s předsedou zkušební komise 
či statutárním zástupcem vzdělávacího zařízení. Ne-
dostavíte-li se k závěrečné zkoušce bez omluvy, bu-
dete také hodnoceni, jako byste při zkoušce nepro-
spěli. Pokud odstoupíte v průběhu zkoušky, budete 
také hodnoceni známkou „neprospěl(a), totéž při ne-
omluvení se z termínu zkoušky. 
Nemůžete-li se dostavit k závěrečné zkoušce v ter-
mínu, na který jste byli pozváni, můžete svou neúčast 
omluvit. Za omluvu se považuje:

a) písemná omluva doručená na níže uvedenou poš-
tovní či elektronickou adresu před termínem zkoušky,

b) v případě závažného důvodu písemná omluva do-
ručená do 10 kalendářních dnů po termínu konání 
zkoušky opět na níže uvedenou poštovní či elektro-
nickou adresu,

c) písemnou omluvou a odstoupením od zkoušky 
před jejím zahájením.

Písemné omluvy budou přijímány na adrese: 

Directors, s.r.o., Hybernská Business Centrum,  
Hybernská 24, 110 00 Praha 1, nebo elektronicky 
na adrese: studijni.oddeleni@directors.cz.

 Module certificate: 

Po úspěšném zakončení každého modulu obdržíte váš studijní výsledek za-
psaný v ceněném certifikátu, který je vydán v elektronické podobě. Jeho 
platnost si také bude moci kdokoliv zpětně ověřit na úvodní stránce vortálu 
Directors.

 Lesson certificate: 

Po úspěšném zakončení každé lekce obdržíte váš studijní výsledek  
zapsán v certifikátu, který je vydán v elektronické podobě. Jeho platnost si 
bude moci kdokoliv zpětně ověřit na úvodní stránce vortálu Directors v části 
Ověření certifikátu.

 Diploma in Management: 

Ať už zvládnete veškeré studium na jedničku nebo pokazíte co se dá, bude po za-
končení všech pěti modulů a závěrečné zkoušky před komisí zapsán váš celkový 
studijní výsledek v závěrečném diplomu Diploma in Management, který obdržíte ne-
jen v elektronické, ale i tištěné podobě. Zisk diplomu vás opravňuje k užívání titulu DiM 
psaným za jménem. Platnost diplomu si samozřejmě bude moci kdokoliv zpětně 
ověřit na úvodní stránce vortálu Directors.

7. Certifikáty

Studijní program Directors, způsob výuky a systém řízení kvality prošel akreditačním procesem mezinárodních 
akreditačních institucí International Education Society, London a TÜV SÜD a vyhovuje tak špičkovým evropským 
požadavkům na manažerskou výuku formou e-learningu. V současné době jsme také první a zatím jediní držite-
lé akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v oblasti on-line vzdělávání. 

Jednotlivé lekce a moduly jsou zakončeny certifikáty (Lesson certificate a Module certificate) a po úspěšném 
absolvování všech modulů a složení závěrečné zkoušky před komisí získáte nejen úřední doklad MŠMT, ale i zá-
věrečný diplom Diploma in Management, který vás opravňuje  k užívání manažerského titulu DiM psaným za jmé-
nem včetně mezinárodního certifikátu IES, který zajišťuje akceptaci vydaného diplomu na celém světě!.



8. Ověření totožnosti

Na Directors je možné vystudovat jen některé lekce, 
kurzy či moduly, jejichž výběr je jen na vás. V případě, 
že chcete vystudovat všechny studijní moduly a zís-
kat Diploma in Management, který vás opravňuje 
k užívání manažerského titulu DiM psaným za jmé-
nem, Osvědčení o rekvalifikaci vydaného MŠMT ČR 
a mezinárodní certifikát IES, je nutné v průběhu ob-
jednávání vyplnit všechny osobní údaje a vložit digi-
tální fotografii titulní strany vašeho platného Občan-
ského průkazu. Fotografie musí být čitelná a nesmí 
být nijak upravována na počítači! Může být vložena 
ve formátu .gif, .jpg, .jpeg, nebo .png a musí zabírat 
méně než 2 MB. 
Fotografie Občanského průkazu je používána pouze 
pro účely udělování titulu DiM a rekvalifikace MŠMT 
a není poskytována žádné třetí straně!

Upozornění! V případě, že jste se rozhodli nakupovat 
studium postupně a nevyplníte tyto údaje u vaší první 
objednávky (mimo objednání Ukázkové lekce zdar-
ma), nebudete moci být připuštěni k závěrečné 
zkoušce před komisí a získat výše uvedené doklady!

9. Závěrem

Obsah této Uživatelské příručky slouží výhradně  
k osobnímu, nikoli komerčnímu užití. Nic, co je zde 
uvedeno, se nesmí kopírovat, rozšiřovat či publiko-
vat. Veškeré textové materiály, publikované jak v elek-
tronické či tištěné podobě podléhají ochraně dle au-
torského zákona.

 Certifikát International Education Society (IES London): 

Vortál Directors je akreditovaným vzdělávacím subjektem mezinárodní ratingové orga-
nizace International Education Society se sídlem v Londýně. To nám umožňuje zdar-
ma předat studentům, kteří vystudovali všech 65 studijních lekcí a získali závěrečný 
diplom Diploma in Management  s velmi dobrým prospěchem (známka A), mezinárod-
ní certifikát IES, který zajišťuje akceptaci vydaného diplomu na celém světě! 

Certifikát je vydán v anglickém jazyce, je vytištěn na křídovém papíře, obsahuje po-
třebné ochranné prvky i pečeť se zlatou ražbou a je vložen do lakovaného, pevného 
obalu.

IES dosud takto vydala přes 21.000 mezinárodních certifikátů, které jejich majitelé 
uplatnili nejen v evropských zemích, ale i v USA, Kanadě, Austrálii, Africe a Asii. 
Za dobu existence si mezinárodní certifikáty IES získaly významnou pozici a umožňu-
jí jejich držitelům lépe se prosadit na trhu práce v zahraničí i v tuzemsku.  
Vortál Directors také hradí všem absolventům zápis jejich certifikátu v centrální data-
bázi IES po dobu 20 let, takže si i v budoucnu může kterýkoliv zaměstnavatel kdeko-
liv na světě ověřit, kdo se u něj uchází o práci. Studenti s horším studijním prospě-
chem (známky B–E) si mohou podle zájmu také požádat pomocí Klientského centra 
o vystavení certifikátu IES, který je ale již zpoplatněn částkou 60 €. Studenti se studij-
ním prospěchem zakončeným známkou F nemají na certifikát žádný nárok!

 Osvědčení o rekvalifikaci: 

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky před komisí získáte (platí pouze pro studenty 
kombinovaného programu Directors Blended Learning) úřední doklad Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Toto Osvědčení o rekvalifikaci má 
celostátní a časově neomezenou platnost a nahrazuje odborné vzdělání pro pracovní 
činnost „Manager“.
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