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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.

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.

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 

v některých zaběhnutých pracovních postupech.

Jsem ráda, že jsem se díky studiu utvrdila 

Jako absolvent pedagogické fakulty jsem neměla žádné 
znalosti v oblasti managementu a ekonomiky. V nové pozici 
HR specialisty jsem zjistila, že se bez základních manažer-
ských znalostí neobejdu. Proto jsem uvítala nabídku 
manažerského školení, kterým bych si doplnila vzdělání, 
a získala tak základní rozhled o problematice. Již předtím 
jsem přemýšlela nad studiem na nějaké škole, ale nemohu 
si dovolit věnovat tolik času přípravě a dojíždění. Nejen 
kvůli práci, ale protože se chci ve volném čase věnovat co 
nejvíce rodině a svým koníčkům, hledala jsem distanční 
studium, které bych časově zvládala. Directors.cz mi 
umožnilo studovat v čase i intervalu, který mi vyhovuje, 
a zaměřit se na témata, která mne zajímají nejvíce. 

Obávala jsem se, že on-line způsob učení nebude tak 
kvalitní a na úrovni. Ale po vystudování jsem se ujistila, že 
se jen těžko najde více užitečných informací z manage-
mentu na jednom místě a také přehledně utříděných. 
Nejzajímavější pro mne bylo studium lekcí Strategie 
a komunikace firmy, jelikož se s touto problematikou 
každodenně setkávám. 
Také byla zajímavá forma studia, která byla dobrým 
základem pro zapamatování. Řešením případové studie  
jsem získala základní informace, které byly následně 
zopakované ve Cvičebnici. Studium mi pomohlo lépe se 
orientovat v teoriích managementu. Vzhledem k tomu, 
že nejsem na vysoké manažerské pozici, praktické 

využití se mě dotýká jen zčásti. Pro mne ale studium 
znamenalo především rozšíření obzorů a získání 
přehledu o fungování firem. Jsem ráda, že jsem se 
jednak díky studiu utvrdila v některých mých zaběhnu-
tých pracovních postupech, v jiných jsem zas mohla 
nově uplatnit získanou teorii, abych se vyhnula nedoro-
zuměním uvnitř firmy.
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