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jsem schopen lépe identifikovat pracovní problémy.

Díky studiu Directors

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 

Ve firmě Schenker pracuji od roku 1995 a od roku 2006 
zastávám funkci manažera filiálky v Děčíně. Během mé 
kariéry jsem absolvoval mnohá školení, zaměřená vždy 
na nějakou konkrétní oblast manažerských dovedností. 
Na on-line manažerském studiu Directors mě lákala 
především komplexnost, možnost ověřit si své dosavadní 
znalosti a v neposlední řadě i „časová svoboda“.
Studium managementu z učebnic a knih mělo nevýhodu 
v přílišné odbornosti a podávání teorií bez vhodných 
praktických ukázek. Mezi nevýhody přednášek patřila 
nadměrná časová zátěž a velice úzké téma studia. 
Naproti tomu forma studia, která probíhá pomocí studijní 
aplikace Ředitelský trenažér, kde je učivo podáváno 

v rámci příběhu, je velice vhodná. Mohl jsem se vžít 
do situací, která by mohla v reálném životě nastat. 
Nejednou jsem si při řešení případové studie v rámci 
lekce uvědomil, že jsem se v podobné situaci již ocitl, 
a mohl jsem porovnat, zda jsem ji řešil správně. 
Naše firma využívá e-learningového studia k různým 
školením (např. referentské zkoušky, PO, BOZP atd.). 
Kvalita je srovnatelná, ale firemní kurzy byly zaměřeny jen 
na konkrétní oblast. 
Celé studium managementu Directors je logicky rozděle-
no do dvaceti kurzů a pěti studijních modulů a dobře se 
v něm orientuje. Obsah všech 65 lekcí hodnotím také 
jako velmi vhodně zvolený. Nejvíce mě zaujaly studijní 

kurzy Atmosféra firmy, Vedení firmy a Práce se skupinou.
Při studiu jsem si mohl „oprášit“ své znalosti z předcho-
zích školení a z praxe, porovnat různé situace, ve kterých 
jsem se dříve ocitl, a způsoby, kterými jsem je řešil. 
V průběhu studia jsem byl schopen lépe identifikovat 
problémy ve skupině a nabyté znalosti potvrdily mé 
domněnky a uspíšily radikální řešení problému. 
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