
Co musíte udělat, aby studium 

managementu Diploma in Mana

gement bylo hrazeno Úřadem  

práce ČR?

Úzce spolupracujeme se všemi pobočkami 
Úřadu práce ČR. Zažádejte si o úhradu stu-
dia Diploma in Management na Vaší poboč-
ce Úřadu práce ČR v rámci tzv. „Zvolené 
rekvalifikace“. Podrobné informace a žádost 
obdržíte u Vaší referentky, popř. na našich 
stránkách www.directors.cz (odkaz viz QR 
Code), nebo nás kontaktujte. Rádi Vám po-
dáme podrobné informace, pomůžeme Vám 
s vyplněním formuláře „Zájem o zvolenou 
rekvalifikaci“ a vyplníme Vám  
„Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně  
rekvalifikačního kurzu“.

Osvědčení o rekvalifikaci
Studijní program Diploma in 
Management Vám umožní získat 
rekvalifikaci v oblasti manage-
mentu. Po úspěšném zakonče-
ní studia získáte úřední doklad 
MŠMT „Osvědčení o rekvalifikaci“, 
které má celostátní a časově 
neomezenou platnost a nahrazuje 
odborné vzdělání pro pracovní 
činnost „Manager“.

Mezinárodní titul DiM
Studiem získáte nejen úřední 
doklad MŠMT, ale i ceněný zá-
věrečný diplom Diploma in Ma-
nagement opravňující k užívání 
titulu DiM včetně mezinárodního 
certifikátu IES, který zajišťuje  
akceptaci vydaného diplomu 
na celém světě!

Otevřenost studia DiM
Studium Diploma in Management 
se zahajuje bez jakýchkoliv přijí-
macích zkoušek, také není vyža-
dováno žádné předchozí vzdělání.

 Pomůžeme Vám hravě zvládnout 
Vaší novou profesní roli!
Pomocí bezkonkurenční a studenty vel-
mi oblíbené studijní aplikace Ředitelský 
trenažér Vás připravíme na zvládání kaž-
dodenních náročných situací, které s se-
bou nese role vedoucího pracovníka!

 Directors  studium managementu. 
Chceteli se stát ředitelem, musíte se 
nejdříve jako ředitel chovat!
Nabízíme Vám akreditované vzdělávání, 
které vystudujete kombinovanou for-
mou. Program Diploma in Management 
kombinuje výuku prostřednictvím on-line 
studijního systému Directors Simulator 
(Ředitelský trenažér) s teletutoriály, pre-
zenční výukou a závěrečnou zkoušku 
před komisí. Studijní zátěž je koncipo-
vána na 131 hodin, budete-li studo-
vat pravidelně dvě či tři lekce za tý-
den, bude celková délka Vašeho studia 
3–6 měsíců.

 Studujte management podle mezi
národních standardů!
Studium v sobě zahrnuje teoretický aka-
demický základ a poskytuje myšlenky 
světově nejznámějších teoretiků i prak-
tiků managementu a odpovídá standar-
dům studia MBA (Master of Business 
Administration). V rámci studia se se-
známíte se základy, na kterých staví 
nejúspěšnější podniky dneška na celém 
světě. Studiem v jeho souhrnu obsáhne-
te všechny znalosti a dovednosti po-
třebné pro Vaši práci, ať už jako úspěš-
ného vedoucího, či majitele firmy.

 Studijní program Diploma in Mana
gement vyhovuje špičkovým evrop
ským požadavkům online manažer
ského studia.
Kvalitu studia a nabízených služeb 
v dokonale sehraném týmu dokládá zisk 
poměrně náročných certifikací od mezi-
národních akreditačních firem a státních 
institucí – IES, MŠMT, AAHEA, TÜV 
SÜD.

Chcete se stát úspěšným manažerem?
Vyberte si studium managementu Diploma in Management zakončené mezinárodním titulem DiM 
a požádejte o jeho proplacení!  
Jste v evidenci Úřadu práce ČR? Jste nespokojeni se svým pracovním zařazením? Změňte svou 
situaci! Rekvalifikační program Diploma in Management si můžete vybrat sami, Úřad práce ČR 
Vám celé studium zcela uhradí!

Directors, s.r.o. 
Hybernská Business Centrum 

Hybernská 24, Praha 1 
Telefon: 222 125 283 

E-mail: office@directors.cz

Help line: 737 905 806
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Diploma in Management je bezkonkurenční plně akreditované on-line vzdělávání nižší-
ho a středního managementu zakončené mezinárodním titulem DiM. 

Otevřenost studia
Studium Diploma in Management se zahajuje bez jakýchkoliv přijímacích zkoušek, je 
však vyžadováno dosažení plnoletosti a ukončené středoškolské vzdělání. Účastníkem 
studia může být každý, kdo je schopen na odpovídající úrovni samostatně studovat, 
ovládá základy informačních technologií a má vlastní zodpovědnost za vzdělávací 
postup a cíl, kterého chce dosáhnout.  
Tento typ studia předpokládá předchozí praxi, protože jeho cílem je propojení teore-
tických znalostí s všeobecnými a praktickými vědomostmi týkajícími se řízení firmy. 
Podle mnoha zaměstnavatelů mají absolventi dobrou průpravu a často předčí i ab-
solventy teoretičtějších bakalářských oborů. Před zahájením studia se proto doporu-
čuje alespoň roční firemní praxe.

Standardy studia
Studium je zaměřeno na zvýšení efektivity a je vhodné pro všechny, kteří si chtějí 
doplnit nebo aktualizovat své manažerské znalosti a dovednosti, i ty, kteří se chystají 
do manažerské pozice přejít. Studium v sobě zahrnuje teoretický akademický základ 
a poskytuje myšlenky světově nejznámějších teoretiků i praktiků managementu a od-
povídá standardům studia Master of Business Administration (MBA). V rámci studia se-
známíme studenty se základy, na kterých staví nejúspěšnější podniky dneška na celém 
světě. Studium vede nejen k získání důležitých znalostí v oboru managementu, ale 
ke zvýšení manažerského sebevědomí a tím ke zlepšení vyhlídek na profesní růst.

Mezinárodní i státní akreditace
Diploma in Management vyhovuje špičkovým evropským požadavkům on-line ma-
nažerského studia. Kvalitu studia a nabízených služeb v dokonale sehraném týmu 
dokládá zisk poměrně náročných certifikací od mezinárodních akreditačních firem 
a státních institucí. 

 Jsme držitelé akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České 
republiky č.j. MSMT-13569/2014-1/423 na rekvalifikační on-line program 
Manažer. Vzdělávací program odpovídá obsahově i formálně zákonným poža-
davkům manažerského typu studia.

 Directors je mezinárodně certifikován International Education Society, 
London. Je hodnocen v nejlepší skupině on-line vzdělávacích institucí podob-
ného typu. Získali jsme hodnocení jako instituce etablovaná na vzdělávacím 
trhu vedená vysokoškolskými profesory a špičkovými odborníky z praxe.

 Na základě jednotného mezinárodního a poměrně náročného odborného 
ověření kvality služeb nám byl udělen světově uznávanou certifikační firmou 
TÜV SÜD certifikát kvality v oblasti on-line vzdělávání – Certifikovaná on-line 
služba vytvořená podle normy ISO 9001:2008.

 Jsme členem americké asociace pro vysokoškolské vzdělávání a akreditaci 
– American Association for Higher Education & Accreditation, Inc. se sídlem 
ve Washingtonu, DC, která působí více než 140 let a jejími členy jsou přední 
vzdělávací instituce a univerzity.

Autorizace a Autentizace

Přestože v případě ověřování 
totožnosti nahlížíme na naše 
studenty v dobrém, bezpečnostní 
opatření při on-line studiu jsou 
pro nás nezbytností. Nebereme 
tato omezení jako znak nedůvěry, 
ale jako krok k zajištění stejných 
podmínek pro všechny studenty. 
Tomu, kdo studuje s dobrými 
úmysly, to zajisté nevadí.  
Problém věrohodnosti se v těchto 
případech soustřeďuje na ověření 
totožnosti studentů a jejich aktivit 
během on-line studia. Kombinace 

metod autorizace a autentizace 
zaručuje plnou kontrolu nad 
všemi studenty a vylučuje jaký-
koli pokus o podvod. Základem 
bezpečnosti studijního systému je 
kvalitní ověření identity studenta. 
Povinností každého studenta při 
administrativním zápisu je pro-
kázání jeho totožnosti. Student 
musí uvádět při komunikaci prav-
divé a úplné údaje, jako je jméno 
a příjmení, rodné číslo, funkční 
e-mailová adresa a vše potvr-
dit vložením digitální fotografie 
platného Občanského průkazu. 

Veškeré studium je navíc jištěno 
hesly. Ke studiu se každý student 
přihlašuje dvěma hesly, která 
jsou striktně osobní a nemohou 
být používána jinou osobou než 
držitelem účtu. Výukové materiály 
a závěrečné testy v jednotlivých 
studijních lekcích jsou dostup-
né pouze takto autorizovaným 
studentům.  
Studium pro potřeby rekvalifikací 
zajišťovaných Úřady práce ČR je 
omezeno délkou studia na šest 
měsíců. Administrační systém pro 
tyto potřeby eviduje u záznamů 

jednotlivých studentů délku 
a obvyklý čas studia a používané 
IP adresy počítačů. Systém takto 
hlídá pokusy o zneužití hesel 
a možné záměny identity studen-
ta a tyto pokusy hlásí.  
Před zahájením závěrečné 
zkoušky student navíc proka-
zuje před komisí svoji totožnost 
předložením dokladu totožnosti, 
který je porovnán s vloženou 
digitální fotografií titulní strany 
platného Občanského průka-
zu. Fotografie obličeje, která je 
součástí uloženého Občanského 

průkazu, je dále využita pro vizu-
ální identifikaci studenta. Součástí 
Protokolu o závěrečné zkoušce je 
také na místě pořízená fotogra-
fie studenta spolu s ofoceným 
dokladem totožnosti, kterým se 
před zkouškou prokázal.

Kopírování jakékoli textové části je možné pouze se souhlasem majitele. Copyright © Directors. Všechna práva vyhrazena.
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Získejte jasnou představu 
o prioritách manažerské práce!
Doplňte si znalosti na úrovni
titulu MBA, ale bez nutnosti
studia v anglickém jazyce,
zato v co nejkratším čase 
a za zlomek ceny zaplacené 
v některé kamenné škole.

Pojďme společně zapracovat 
na Vaši manažerské kariéře!
Získejte rychle, levně a efektiv-
ně nejen úřední doklad MŠMT, 
ale i ceněný závěrečný diplom 
Diploma in Management 
opravňující k užívání titulu DiM 
včetně mezinárodního 
certifikátu IES, který zajišťuje 
akceptaci vydaného diplomu 
na celém světě!

Diploma in ManagementRekvalifikační program

Způsob studia kombinovanou formou 
Kombinovaná forma studia kombinuje výuku prostřednictvím studijního 
systému Directors Simulator (Ředitelský trenažér) s teletutoriály, pre-
zenční výukou a závěrečnou zkoušku před komisí. 

Directors Simulator (Ředitelský trenažér)
Jedinečnou součástí výuky zůstává Ředitelský trenažér, který se snaží 
studentům přiblížit chod běžné firmy formou příběhu. Student je zde 
veden výukovým programem, kde není nutná přítomnost tutora, ale 
student má se svým dotazem možnost se na tutora obrátit. V této 
bezkonkurenční a studenty velmi oblíbené studijní aplikaci odpadá 
stereotypní řetězec učivo – test – učivo – test, který je běžný v jiných 
e-learningových aplikacích, který se ale ukazuje jako neefektivní. Pro-
cesu 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 nesprávně rozhodne. Tato neobvyklá forma studia vede 
k tomu, že je vtažen přímo do děje. To dává možnost nejen pracovat 
s novými informacemi, ale i tvůrčím způsobem přistupovat k teoretic-
kému výkladu. Pokud disponuje student alespoň běžným kancelářským 
PC nebo tabletem s přístupem k internetu, nemusí si se softwarový-
mi nebo hardwarovými nároky dělat starosti. Celý studijní systém má 
velmi intuitivní prostředí a jednoduché ovládání, takže k jeho zvládnutí 
není potřeba žádné školení. Žádná část programu se neinstaluje, vše 

běží on-line, přesto je systém i při pomalejším připojení velmi rychlý 
a spolehlivý. Samotné prostředí je koncipováno velmi střídmě a ne-
odvádí pozornost od učebního obsahu. Student si také nemusí doku-
povat žádné další učebnice, veškeré studijní materiály jsou součástí 
studijní aplikace.

Teletutoriály
Studenti nestudují izolovaně, během studia pravidelně komunikují se 
svým tutorem, se kterým mohou konzultovat případné studijní problé-
my. Teletutoriály probíhají formou skupinových kurzů, kdy konverzace 
s tutorem probíhá na dálku s využitím aplikace vyvinuté pro telefono-
vání přes Internet. Teletutoriál pomůže studentům nejen v rekapitula-
ci látky a prohloubení poznatků, ale v získání zpětné vazby, zda se 
individuální studium ubírá správným směrem. 

Prezenční výuka
Kombinovaná forma studia je doplněna prezenční výukou v rozsa-
hu jednoho studijního dne. V rámci osobního setkání jsou probírány 
problémové okruhy, které budou podrobněji vysvětleny a procvičeny. 
Tutoriál zároveň poslouží pro studenta jako příprava na závěrečnou 
zkoušku před komisí.

Autoevaluace

Každé ukončené kolo závěreč-
ných zkoušek nás vede k tomu, 
že spolu se studenty hodnotíme 
kvalitu našeho studia. Vždy 
uzavíráme pravidelný proces 
Autoevaluace, kdy se snažíme 
odhalovat oblasti s dobrými 
a špatnými výsledky a sjedná-
vat nápravu. Autoevaluace se 
připravuje formou vyhodnocení 
dotazníků spokojenosti studentů 
na konci každé lekce a pomocí 
profesionálního optimalizačního 
nástroje. Na závěr každé lekce 

je studentům předložen dotazník 
hodnocení kvality obsahu lekcí 
a spokojenosti se studiem. Stu-
denti jsou požádáni o hodnocení 
kvality obsahu lekcí a způsob vý-
uky, případně odbornosti lektora. 
K hodnocení lektora jsou studenti 
vyzváni pouze v případě, kdy stu-
dentům ve studiu managementu 
pomáhá tutor, se kterým je mož-
né komunikovat během studia 
prostřednictvím linky Klientského 
centra. Studenti mají možnost 
v rámci dotazníku vyplnit jak slov-
ní, tak číselné hodnocení, které 

se v administrativním systému 
automaticky ukládá a pravidelně 
vyhodnocuje. Tuto zpětnou vazbu 
kvality studia a služeb sledujeme 
pomocí automatického ukládání 
do administračního systému Di-
rectors a následného grafického 
a slovního vyhodnocení každé 
lekce a modulu. Tato zpětná 
vazba má dopad na zkvalitnění 
výukového procesu, obsahu 
studijních lekcí, přístupu tutora 
a používání administrativy. 

Připomínky a náměty studentů 
jsou sice jedním z nejdůležitějších 

zdrojů celkového řízení kvality, ale 
ne jediným. Pomocí profesio-
nálního optimalizačního nástroje 
Directors Analytics máme do-
konalý přehled o chování našich 
studentů při studiu lekcí. Jakmile 
student navštíví vortál Directors.
cz, náš server tuto návštěvu 
zaznamená a pro statistické 
účely zaprotokoluje datum a čas 
návštěvy, navštívené stránky, sta-
žené dokumenty, typ prohlížeče, 
atd. Tato zpětná vazba má dopad 
na pravidelnou optimalizaci studij-
ního vortálu Directors.cz.

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



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. 

Directors, s.r.o.
Hybernská Business Centrum 
Hybernská 24, Praha 1
Web: www.directors.cz
E-mail: office@directors.cz
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Studijní zátěž
Studijní zátěž je koncipována na 130 hodin. Studium jedné lekce zabere 
kolem 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). Jednotlivé lekce však není nutné absolvovat najednou. 
Průchod lekcí je možné kdykoliv přerušit a třeba za týden se vrátit a po-
kračovat z toho samého místa. Bude-li student studovat pravidelně dvě 
či tři lekce za týden, bude celková délka jeho studia 3–6 měsíců.

Cena rekvalifikačního programu
Podle základní filozofie projektu Directors by ucelené akreditované stu-
dium managementu nemělo být určeno jen úzké skupině top manažerů, 
ale mělo by být finančně co nejdostupnější. Naše cena za manažerský 
program Diploma in Management ve výši 33.854 Kč bez DPH odpoví-
dá podmínkám zvolené rekvalifikace, kdy nepřesáhne celkovou částku 
50.000 Kč včetně nákladů na závěrečnou zkoušku.

Zakončení studia 
Výsledky studia se automaticky zapisují do vydaných certifikátů podle bo-
dové stupnice A–F, která je kompatibilní s Evropským kreditovým systé-
mem ECTS (European Credit Transfer System). Po úspěšném absolvování 
všech 65 studijních lekcí a složení závěrečné zkoušky před komisí získají 

studenti Osvědčení o rekvalifikaci - oficiální  úřední doklad, který má ce-
lostátní a časově neomezenou platnost a nahrazuje odborné vzdělání pro 
pracovní činnost Manager. Současně jim bude předán diplom Diploma 
in Management, opravňující k užívání manažerského titulu DiM psaného 
za jménem včetně mezinárodního certifikátu IES, který zajistí akceptaci 
vydaného závěrečného diplomu na celém světě.
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	 5.2.B.	Znalost	interních	dat
	 5.2.C.	Situační	analýza
	 5.3.A.	Identifikace	stran
	 5.3.B.	Odpor	vůči	změně
	 5.3.C.	Překonání	odporu
	 5.4.A.	Cíle	změny
	 5.4.B.	Cesta	změny
	 	5.4.C.	Zavedení	změny
	 	5.5.A.	Kontrola	změny
	 	5.5.B.	Hodnocení	změny
	 	5.5.C.	Ukončení	změny	

	 2.2.C.	Vrstvy	produktů
	 2.3.A.	Cenová	politika
	 2.3.B.	Tvorba	ceny
	 2.3.C.	Přizpůsobení	ceny
	 2.4.A.	Druhy	distributorů
	 	2.4.B.	Hloubka	distribuční	cesty
	 	2.4.C.	Šířka	distribuční	cesty
	 2.5.A.	Komunikační	proces
	 	2.5.B.	Komunikační	prostředky
	 	2.5.C.	Komunikační	sdělení

	 	Modul	3.	
Systémová	podpora

	 3.1.A.	Struktura	firmy
	 3.1.B.	Seskupování	práce
	 3.1.C.	Dimenze	struktury
	 3.2.A.	Kultura	firmy

	 4.1.C.	Složení	skupiny
	 	4.2.A.	Analýza	pracovních	míst
	 4.2.B.	Personální	plán
	 4.2.C.	Manažerský	audit
	 	4.3.A.	Vyhledávání	a	získávání
	 4.3.B.	Výběr	a	přijímání
	 4.3.C.	Uvolňování
	 4.4.A.	Hodnocení
	 4.4.B.	Odměňování
	 4.4.C.	Motivace
	 4.5.A.	Vzdělávání	a	výcvik
	 4.5.B.	Řízení	znalostí
	 4.5.C.	Péče	a	vztahy

	 	Modul	5.	
Zavedení	změn

	 5.1.A.	Závažnost	problému
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Ukázková lekce zdarma 
Pomocí bezkonkurenční
a studenty velmi oblíbené
studijní aplikace Ředitelský
trenažér Vás připravíme
na zvládání každodenních
náročných situací, které
s sebou nese role vedoucího
pracovníka! Nic neriskujte
a vyzkoušejte si na našem 
webu první lekci zdarma.

Studijní podklady:	Zde	dostanete	možnost	si	opětovně	
teorii	lekce	procvičit,	vytisknout	a	uložit	mezi	vaše	studijní	
podklady.	Po	vytištění	všech	lekcí	vám	vznikne	praktické	
Kompendium	managementu,	které	budete	moci	využívat	
nejen	při	přípravě	na	závěrečnou	zkoušku,	ale	následně	
i	ve	vaší	další	kariéře.

Directors	Simulator
Jedinečnou	součástí	výuky	je	studijní	aplikace	Ředitelský	
trenažér,	která	se	vám	snaží	přiblížit	chod	běžné	firmy	formou	
příběhu.	Tato	neobvyklá	forma	studia	vede	k	tomu,	že	jste	vtaženi	
přímo	do	děje,	musíte	vystupovat	v	ředitelské	roli	a	rozhodovat	
jménem	Franka,	ředitele	fiktivní	firmy.	Máte	tak	možnost	vidět	
následky	svých	rozhodnutí	a	zpětně	je	hodnotit.	Při	studiu	odpadá	
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,	kde	si	ale	ověříte,	
co	se	stane,	když	se	správně	či	nesprávně	rozhodnete.	To	dává	
možnost	nejen	pracovat	s	novými	informacemi,	ale	i	tvůrčím	
způsobem	přistupovat	k	teoretickému	výkladu.	
Ředitelský	trenažér	je	učební	simulace	podnikatelského	
prostředí,	která	rozvíjí	vaše	strategické	a	analytické	dovednosti	

Ředitelský	trenažér	je	registrovanou	ochrannou	známkou	a	nesmí	být	z	žádných	důvodů	kopírován	či	jinak	neoprávněně	užíván.	Copyright	©	Directors.	Všechna	práva	vyhrazena.	

a	je	tak	vhodným	mezistupněm	mezi	zvládnutím	teorie	
a	skutečným	řízením	firmy.	Ředitelským	trenažérem	se	postupuje	
v	následujícím	pořadí:
Vstupní test: 	Prvně	nám	odpovídáte	na	několik	náhodně	
vybraných	otázek.	V	testu	jde	zejména	o	určení	výchozí	míry	
vašich	znalostí	probírané	látky.	
Cíl studia:	Ten	slouží	jako	úvod	do	celého	příběhu.	Zde	začíná	
Frankův	den	a	problémy,	které	s	ním	budete	muset	řešit.	
Praxe:	Zde	je	podrobněji	popsán	problém	ve	Frankově	firmě,	
který	se	nejvíce	projevuje	v	právě	probírané	látce.	Situace	si	ale	
žádá	Frankovo	–	tedy	vaše	rozhodnutí	a	to	i	bez	znalosti	teorie.	
Teorie: Spolu	s	Frankem	se	v	této	části	účastníte	přednášky,	kde	se	
probírá	daný	problém	a	jeho	nejefektivnější	řešení.	Čekají	vás	zde	
kontrolní	otázky,	tudíž	se	pečlivost	věnovaná	textu	rozhodně	vyplatí.	
Závěr praxe: Ředitel	Frank	zde	aplikuje	získané	teoretické	
poznatky	na	jeho	situaci	a	vy	se	tak	dozvíte,	zda	a	proč	jste	
na	otázky	kladené	v	úvodní	části	praxe	odpovídali	správně.	

Ředitelský trenažér Vám pomůže hravě zvládnout Vaší novou profesní roli!

Directors, s.r.o.
Hybernská Business Centrum 
Hybernská 24, Praha 1
Web: www.directors.cz
E-mail: office@directors.cz
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