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tak praxi je opravdu super.

Styl výuky zahrnující jak teorii,

dvou studijních hodin. První hodina je určena na on-line 
studium formou Ředitelského trenažéru (samotné on-line 
studium lekcí) a druhá hodina je určena na studijní přípravu 
(poznámky, opakování látky, příprava na výstupní testy). 
Budete-li studovat pravidelně dvě či tři lekce za týden, bude 
celková délka Vašeho studia 3–6 měsíců. 

Zakončení studia
Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou před 
komisí. Po úspěšném absolvování všech 65 
studijních lekcí a závěrečné zkoušky získáte 
úřední doklad Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR včetně závěrečného diplomu 
Diploma in Management opravňujícího k užívání 
manažerského titulu DiM psaného za jménem. 
Současně Vám bude předán mezinárodní certifikát 
IES, který zajistí akceptaci vydaného závěrečného 
diplomu na celém světě.

Jak začít studovat
Zahájení studia je možné kdykoliv. Na Directors.cz se studuje 
bez jakýchkoliv přijímacích zkoušek, také není vyžadováno 
žádné předchozí vzdělání. Po zakoupení lekcí obdržíte 
přístupová práva k on-line studiu a můžete ihned začít 
studovat. Datum ukončení studia je také zcela na Vás.

Studium beze stresu
Studium má tu výhodu, že nevyžaduje mimo závěrečné 
zkoušky před komisí osobní přítomnost. Naopak, vycházíme 
vstříc časově vytíženým studentům, pro které denní studium 
vůbec nepřipadá v úvahu. Studijní program je proto z větší 
části založen na samostudiu.  Studium si můžete načasovat 
a studovat v pohodlí kanceláře či domova zcela beze stresu, 
kdy se Vám to nejvíce hodí. Stejně tak nemusíte jednotlivé 
lekce absolvovat najednou. Průchod lekcí můžete kdykoliv 
přerušit a třeba za týden se vrátit a pokračovat z toho 
samého místa.

Způsob studia
Studium probíhá pomocí bezkonkurenční a studenty velmi 
oblíbené studijní aplikace Ředitelský trenažér, která se snaží 
přiblížit chod běžné firmy formou příběhu. Odpadá zde 
stereotypní řetězec učivo – test – učivo – test, který je běžný 
v jiných e-learningových 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 
ověříte, co se stane, když se správně či nesprávně rozhodnete. 
Tato neobvyklá forma studia vede k tomu, že jste vtaženi přímo 
do děje. To dává možnost nejen pracovat s novými informacemi, 
ale i tvůrčím způsobem přistupovat k teoretickému výkladu. 

Studijní zátěž 
Studijní zátěž je koncipována na 130 hodin, ale protože 
studium je plně distanční, je pouze na Vás, jakým způsobem 
si tento čas rozdělíte. Studium jedné lekce Vám zabere kolem 

Jako Account supervizor jsem denně v kontaktu 
s kolegy. Důležitou součástí mojí práce je proto řízení lidí, 
kdy ale ne vše jde hladce. Vždycky jsem si myslela, že 
většině problémů se dá předejít, ale nevěděla jsem jak. 
Proto jsem pociťovala stále naléhavěji potřebu dalšího 
manažerského vzdělání. 
Vzdělávání se v situaci, kdy mám časově velice náročnou 
práci, jsem si ale nedokázala představit. Jezdím pracov-
ně často na několikadenní zahraniční cesty, takže 
docházení na hodiny bylo pro mne nemyslitelné. 
Od známého jsem dostala typ na on-line studium 
managementu Directors.cz. V rozhodování mi hodně 
pomohlo, že celé studium je distanční. Při studiu jsem si 

mohla vytvořit flexibilní studijní plán – sama jsem si 
určovala, kdy, kde a jak dlouho se budu učit a navíc jsem 
si mohla vybírat pořadí lekcí podle své pracovní potřeby. 
S tím jsem se dosud jinde nesetkala!
Nejprve jsem zkusila první lekci zdarma a protože se mi 
velice líbilo probírání látky formou příběhu, rozhodla jsem 
se absolvovat všechny lekce. I když jsem se trochu 
obávala, že číst obsáhlé texty na internetu bude náročné, 
forma studia mne doslova chytla. Skutečně jsem se 
s hlavní postavou ztotožňovala a částečně docházelo 
i k prožitku, což považuji za ideální způsob učení. 
Obsah studia mě velmi příjemně překvapil svou kvalitou 
a důrazem na praxi. Lekce jsou zpracovány velmi jasně 

a přehledně. Styl výuky zahrnující jak praxi, tak teorii je 
super! Při studiu mi vždy došlo, kolik chyb jsem dělala. 
Nejen já, ale například i jiní manažeři v naší agentuře. 
Se studiem na Directors.cz jsem podrobně nahlédla 
do všech základních oblastí managementu a nyní mám 
jasnou představu o prioritách manažerské práce! 

Markéta Kokšalová, DiM
Account supervizor, Leagas Delaney Praha


