
Diploma 
in Management

Získejte závěrečný diplom Diploma in Man-
agement opravňující k užívání titulu DiM psa-
ného za jménem! Vystudováním všech pěti 
studijních modulů získáte ucelené manažer-
ské vzdělání, které Vás připraví pro manažer-
ské funkce na vyšší úrovni řízení. Dostanete 
dokonalý přehled o managementu a poznáte 
léty prověřené manažerské přístupy k řešení 
obvyklých manažerských problémů. Studiem 
Diploma in Management zvýšíte nejen bez-
pečnost Vašeho manažerského  rozhodování, 
ale ušetříte si čas i duševní energii pro dosa-
žení Vašich kariérních cílů!

Modul 1.  
Podnikání vaší firmy

Tento modul slouží jako úvod do celé pro-
blematiky managementu a klade si za cíl Vás 
seznámit se všemi druhy manažerských problé-
mů. S tímto modulem budete připraveni prak-
ticky na všechno, co Vás v budoucnu může 
ve Vaší firmě potkat.

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 ně-
které kamenné škole.

Pojďme společně zapra-
covat na Vaši manažerské 
kariéře!
Získejte rychle, levně a efektivně 
nejen úřední doklad MŠMT, ale 
i ceněný závěrečný diplom Diploma 
in Management opravňující k užívá-
ní titulu DiM včetně mezinárodního 
certifikátu IES, který zajišťuje ak-
ceptaci vydaného diplomu na ce-
lém světě!

 Co udělat pro to, abyste se stali 
úspěšnými manažery?
Vyvarovat se chyb nemusí být tak 
obtížné, jak se Vám nyní zdá. Nabízí-
me Vám, jak rychle, levně a efektivně 
zvládnout přechod do vedoucí funkce 
a být akceptován jako manažer!

 Studujte management podle mezi-
národních standardů!  
Nabízíme Vám akreditované on-line 
distanční vzdělávání, kde budete stu-
dovat spuštěním lekce přímo v inter-
netovém prohlížeči. Můžete tak studo-
vat z jakéhokoliv místa s připojením 
k internetu 24 hodin denně, 7 dní 
v týdnu!
Directors.cz vyhovuje špičkovým ev-
ropským požadavkům on-line manažer-
ského studia. Studium v sobě zahrnuje 
teoretický akademický základ a po-
skytuje myšlenky světově nejznáměj-
ších teoretiků i praktiků managementu 
a odpovídá standardům studia MBA 
(Master of Business Administration). 
V rámci studia se seznámíte se zá-
klady, na kterých staví nejúspěšnější 

podniky dneška na celém světě. Studi-
em v jeho souhrnu obsáhnete všechny 
znalosti a dovednosti potřebné pro 
Vaši práci, ať už jako úspěšného ve-
doucího, ředitele či majitele firmy.

Kvalita studia: Kvalita studia a nabí-
zených služeb v dokonale sehraném 
týmu dokládá zisk poměrně náročných 
certifikací od mezinárodních akreditač-
ních firem a státních institucí.
IES: Directors.cz je mezinárodně 
certifikován International Education 
Society, London. Je hodnocen v nej-
lepší skupině on-line vzdělávacích 
institucí podobného typu. Získali jsme 
hodnocení jako instituce etablovaná 
na vzdělávacím trhu vedená vyso-
koškolskými profesory a špičkovými 
odborníky z praxe.
MŠMT: Jsme držitelé akreditace Minis-
terstva školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR v oblasti on-line vzdělávání. Vzdě-
lávací program Directors.cz odpovídá 
obsahově i formálně zákonným poža-
davkům manažerského typu studia.
AAHEA: Jsme členem americké asociace 

Jmenovali Vás právě do nové manažerské pozice? Jste postaveni před úkol řídit projekt 
či se máte ujmout řízení některého z oddělení firmy? Máte najednou velkou odpovědnost 
za efektivitu práce, majetek, firemní finance či výkonnost lidí, které vedete? Začínáte si 
jako manažer uvědomovat provázanost své činnosti s nadřízenými, s kolegy a podřízený-
mi? Musíte se zabývat problematikou z různých oblastí řízení, přičemž nemáte ucelenou 
představu o obsahu a smyslu těchto činností? Zároveň si uvědomujete, že jste pod větším 
drobnohledem celého pracoviště a nadřízení sledují Vaše chování a dělají si podle toho 
úsudek? Zažíváte neochotu a pasívní přístup podřízených? Máte pocit, že nejste akcep-
tován jako manažer a bez větších zkušeností se Vám práce manažera nepodaří správně 
uchopit? 

Chcete se stát úspěšným manažerem?



Modul 2.  
Strategická podpora

Firmy velkoryse rozhodují o změně výrobních 
programů či místech prodeje, snižování cen nebo 
o provedení reklamních akcí, aniž by si vše ujas-
nily předem. Tím riskují, že dovedou svoji firmu 
ke stagnaci a záhubě. Mnoho takových firem
končí svou činnost už po několika málo letech 
provozu a mezi hlavní příčiny tohoto jevu patří 
nedostatečná strategická podpora. Pokud se 
jako manažeři dopředu nepřipravíte na to, co Vás
čeká, budete pravděpodobně také nemile překva-
peni. Vaše omyly totiž mohou být drahé, někdy 
dokonce i fatální, a proto každé Vaše rozhodnutí
musí vycházet z jasně naplánované budoucnosti. 
Musíte si ve vedení firmy uvědomit, čeho chcete 
dosáhnout a dát firmě správné směřování, abyste
se později nemuseli vracet, nebo měnit a přehod-
nocovat svoje cíle každý půlrok. A právě tento
modul Vás naučí určit nejen jasné cíle, ale i jízdní
řád na cestě k těmto cílům.

Modul 3.  
Systémová podpora

Strategickou podporu potřebuje firma k tomu, 
aby mohla dlouhodobě naplňovat své plánova-
né cíle. Tyto cíle se ale musí naplňovat pomocí 
vnitřního uspořádání firmy. Důležité je, zda si 
toto uspořádání a strategie vzájemně vyhovují 
a jak na sebe navzájem působí. Většinou totiž 
takto vznikají závažné firemní problémy. K dosa-
žení stanovených cílů v rámci firemního plánu je 
nutné zabezpečit co nejvhodnější firemní uspo-
řádání tak, aby vytyčený úkol každý pověřený 
pracovník opravdu vykonal. V rámci firem se ale 
toto obvykle podceňuje s tím, že pracovníci vědí 
sami nejlépe, co a s kým mají dělat. Nelze ale 
vůbec pochybovat, že s pomocí tohoto modulu 
získáte jako manažer jistotu, že všechny úkoly 
potřebné pro dosažení cílů budou nejen splněny, 
ale že v případě problémů dokážete vše včas 
identifikovat, popsat a následně vhodně zasáh-
nout.

Studujte bezkonkurenční studium managementu on-line

pro vysokoškolské vzdělávání a akredi-
taci – 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.
TÜV SÜD: Na základě jednotného 
mezinárodního a poměrně náročné-
ho 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.

 Studujte management beze stresu!
Zahájení studia je možné kdykoliv, 
datum ukončení studia je také zcela 
na Vás. Při studiu máte tu výhodu, 
že není vyžadována mimo závěrečné 
zkoušky před komisí Vaše osobní 
přítomnost. Vycházíme Vám vstříc, 
protože víme, že jste časově velmi 
vytížení a pro některé z Vás denní 
studium vůbec nepřipadá v úvahu. 
Studijní program je proto z větší 
části založen na samostudiu. Studi-
um si můžete načasovat a studovat 
v pohodlí kanceláře či domova zcela 
beze stresu. Stejně tak nemusíte 
jednotlivé lekce absolvovat najed-
nou. Průchod lekcí můžete kdykoliv 
přerušit a třeba za týden se vrátit 
a pokračovat z toho samého místa. 
Jen Vy rozhodujete, co, kdy, kde 
a hlavně jakým tempem se budete 
o managementu učit.

 Studujte management řešením 
případových studií! 
Studium probíhá pomocí bezkon-
kurenční a studenty velmi oblíbené 

studijní aplikace Ředitelský trenažér, 
kterou se Vám snažíme 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 Vám zde pomáhá
částečná míra ztotožnění s hlavní-
mi 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 rozhod-
nete. Tato neobvyklá forma studia
vede k tomu, že jste vtaženi přímo
do děje.
To Vám dává možnost nejen pracovat
s novými informacemi, ale i tvůrčím
způsobem přistupovat k teoretickému
výkladu.
Celý studijní systém má velmi intui-
tivní prostředí a jednoduché ovládání.
Samotné on-line prostředí je koncipo-
váno velmi střídmě a neodvádí po-
zornost od učebního obsahu. Pokud
disponujete alespoň běžným kance-
lářským PC s přístupem k internetu,
nemusíte si se softwarovými nebo
hardwarovými nároky dělat starosti.
Žádná část programu se neinstaluje,
vše běží on-line, přesto je Directors.cz
i při pomalejším připojení velmi rychlý
a spolehlivý.
Veškeré studijní materiály budete mít
v českém jazyce. Nemusíte si ani
dokupovat žádné učebnice. Pro lepší
orientaci ve studiu dostanete prů-
vodce obsahu studiem, který Vám
poslouží nejen jako úvod do studia
a souhrnné představení všech studij-
ních lekcí, ale objevíte zde základní

Nic není tak praktické, 
jako dobrá teorie!
Získejte teoretické vědomosti, 
jejichž dobrá znalost zvýší jak 
bezpečnost Vašeho manažerské-
ho  rozhodování, tak Vám ušetří 
čas i duševní energii pro dosažení 
Vašich kariérních cílů.

Directors.cz vyhovuje 
špičkovým evropským 
požadavkům on-line ma-
nažerského studia. 
Kvalitu studia a nabízených slu-
žeb v dokonale sehraném týmu 
dokládá zisk poměrně náročných 
certifikací od mezinárodních akredi-
tačních firem a státních institucí – 
IES, MŠMT, AAHEA, TÜV SÜD.

Jen Vy rozhodujete, co, 
kdy, kde a hlavně jakým 
tempem se budete o ma-
nagementu učit. 
Zahájení studia je možné kdyko-
liv, datum ukončení studia je také 
zcela na Vás!

Pomůžeme Vám hravě 
zvládnout Vaší novou  
profesní roli! 
Pomocí bezkonkurenční a studenty 
velmi oblíbené studijní aplikace 
Ředitelský trenažér Vás připravíme 
na zvládání každodenních nároč-
ných situací, které s sebou nese 
role vedoucího pracovníka! 



Jen Vy rozhodujete, co, kdy, kde a hlavně jakým tempem

rámce případových studií, názvy a au-
tory probíraných teorií. Po vytištění 
tohoto průvodce a všech 65 studijních 
lekcí Vám vznikne praktické Kom-
pendium managementu, které bude-
te moci využívat nejen při přípravě 
na závěrečnou zkoušku, ale následně 
i ve své další kariéře. 

 Studujte jen to, co nyní nejvíce 
potřebujete pro Vaši kariéru!
Velkou výhodou je stavebnicový způ-
sob studia, kdy si můžete vybrat stu-
dium podle své potřeby. Studium se 
sice skládá z 65 lekcí, které jsou lo-
gicky rozděleny do 20 kurzů a 5 mo-
dulů, ale jednotlivé předměty si můžete 
vybrat libovolně.
Je tak možné vystudovat jen někte-
ré lekce a měnit jejich pořadí podle 
svých pracovních potřeb, nebo dostu-
dovat postupně všechny moduly a zís-
kat dokonalý přehled o řízení firmy.

 Studujte za bezkonkurenční cenu!
My v Directors věříme, že se můžete 
vzdělávat v oblasti managementu bez 
toho, aniž byste se finančně zruinovali. 
Podle základní filozofie projektu Direc-
tors by studium managementu nemělo 
být určeno jen úzké skupině top ma-
nažerů, ale mělo by být finančně co 
nejdostupnější. Naše ceny za vzdělání 
v oblasti managementu proto odpo-
vídají cca 10 % z ceny jiných konku-
renčních vzdělávacích institucí.

 Studujte a získejte mezinárodní 
manažerský titul DiM!
Výsledky studia lekcí se automaticky 
zapíší do vydaného certifikátu podle 

bodové stupnice A-F, která je kompa-
tibilní s Evropským kreditovým systé-
mem ECTS (European Credit Transfer 
System). Po úspěšném absolvování 
všech 65 studijních lekcí a složení zá-
věrečné zkoušky před komisí získáte 
závěrečný diplom Diploma in Manage-
ment opravňující k užívání manažer-
ského titulu DiM psaného za jménem. 
Současně Vám bude předán mezi-
národní certifikát IES, který zajistí 
akceptaci vydaného závěrečného di-
plomu na celém světě. Dále získáte 
úřední doklad Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR. 
Vydané Osvědčení o rekvalifikaci má 
celostátní a časově neomezenou plat-
nost a nahrazuje odborné vzdělání 
pro pracovní činnost „Manager“. 

 S námi můžete studovat kdykoli, 
tak proč ne hned?
Na Directors.cz se studuje bez ja-
kýchkoliv přijímacích zkoušek, také 
nevyžadujeme žádné předchozí vzdě-
lání, jen doporučujeme alespoň roční 
praxi ve firmě. Účastníkem studia tak 
muže být každý bez rozdílu vzdělání 
a věku, pokud je schopen na odpo-
vídající úrovni samostatně studovat, 
ovládat základy informačních tech-
nologií a má vlastní zodpovědnost 
za vzdělávací postup a cíl, kterého 
chce dosáhnout. 

Ve velmi krátkém čase 
Vám uděláme v hlavě  
pořádek! 
Studijní zátěž je koncipována 
na 130 hodin, ale protože studi-
um je plně distanční, bude pouze 
na Vás, jakým způsobem si tento 
čas rozdělíte. Budete-li studovat 
pravidelně dvě či tři lekce za tý-
den, bude celková délka Vašeho 
studia 3–6 měsíců.

Diploma in Management 
(DiM)
Studium zahrnuje teoretický akade-
mický základ a poskytuje myšlenky 
světově nejznámějších teoretiků 
i praktiků managementu. Ve svém 
souhrnu obsáhne všechny znalosti 
a dovednosti potřebné pro práci 
úspěšného manažera. Studium je 
vhodné pro členy nižšího a střed-
ního managementu.

Studujte za desetinovou 
cenu jiných konkurenč-
ních vzdělávacích insti-
tucí!
My v Directors věříme, že se 
můžete vzdělávat v oblasti man-
agementu bez toho, aniž byste se 
finančně zruinovali.

Ukázková lekce zdarma!
Nic neriskujte a vyzkoušejte si 
na www.directors.cz první lekci 
zdarma. Po objednání obdržíte 
přístupová práva a můžete ihned 
začít studovat.

se budete o managementu učit.
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	 Modul 4. 
Personální podpora

Firmy se musejí zabývat otázkami dlouhodobé 
perspektivy a takto vedené firmy mají proto své 
cíle písemně zpracované ve svém podnikatel-
ském záměru. A z povahy těchto cílů vyplývá 
jak povaha práce a pracovních úkolů, tak počty 
jejich pracovníků. Vy jako manažer budete mu-
set umět dát dohromady a řídit takový kolektiv, 
který bude schopen zadané cíle plnit. Řídit lidi 
je ale složitější než cokoliv jiného, proto je nutné 
abyste ke své odbornosti ještě zvládli alespoň 
základy personální podpory. A díky tomuto 
modulu získáte jasnou představu o tom, kolik, 
s jakými schopnostmi a kvalifikací firma potře-
buje či bude potřebovat pracovníků, kde tyto 
pracovníky vzít, jak je optimálně odměňovat, 
rozvíjet a motivovat.

	 Modul 5. 
Zavedení změn

Nakonec musí firmy ještě vykonávat takové kontrol-
ní aktivity, s jejichž pomocí zjistí, zda se dosahované 
výsledky všech pracovníků neodchylují od předem 
plánovaných cílů. Problém ale je, že se všechny 
firmy vyvíjejí. Ať už z nutnosti, nebo jen proto, že se 
chce firma zlepšovat, firmě se změny nevyhnou. 
Změna je způsobem života a může být aktivována 
mnoha činiteli, jak z vnitřního, tak z vnějšího pro-
středí firmy. Změna je něco, s čím se musíte jako 
manažer smířit a je s ní třeba nejen počítat, ale také 
se cílevědomě připravovat na její zavádění. Smys-
lem tohoto modulu je získat znalosti, jak se změny 
plánují, zavádějí a zda se změna vyvíjí žádoucím 
směrem tak, aby veškeré plánované cíle byly 
dosaženy.

Directors, s.r.o.
Hybernská Business Centrum 
Hybernská 24, Praha 1
Telefon: 222 125 283
E-mail: office@directors.cz
Web: www.directors.cz

Obchodní zastoupení Morava
Bc. Lenka Šebelová 
Telefon: 723 709 963
E-mail: l_sebelova@directors.cz
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co, kdy, kde a hlavně jakým tempem se budu o managementu učit.

Jen já jsem se rozhodoval

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 

Mám technické vzdělání a pro manažerskou/vedoucí 
pozici jsem potřeboval získat hlubší manažerské vzdělání. 
Absolvoval jsem dosud několik manažerských školení. 
Po doporučení známého jsem se ale nakonec rozhodl 
pro komplexnější studium na Directors.cz, kde standardy 
učiva odpovídají studiu na úrovni MBA. S tou výhodou, 
že vše probíhá on-line a v nesrovnatelně kratším čase. 
Mám již nějaké zkušenosti s e-learningem, ale tento způsob 
výuky je pro mě nový a podle mě poměrně dobře propra-
covaný. Doposud jsem e-learning považoval za doplňkovou 
formu studia. V podání Directors se e-learning dostává 
na úroveň klasického způsobu studia a navíc mi nabízí 
flexibilitu, bez které bych asi nebyl schopen studovat.

Vyhovuje mi možnost sám si organizovat čas a délku 
studia. Také se mi líbí systém, kdy každá lekce předsta-
vuje kompaktní případovou studii. Jsem motivován 
dokončit lekci a současně mám pocit, že jsem získal 
lepší orientaci v probíraném problému.  Nechci ochuzo-
vat rodinu o čas, a proto když už se mi podaří večer najít 
čas na studium, chci ho využit efektivně. Interaktivní 
způsob a poutavě podaný výklad mě přirozeně udržují 
v pozornosti a po každé lekci mám pocit, že jsem se 
dozvěděl to podstatné.
Studium mi pomáhá porozumět některým krokům 
vrcholového managementu, které teď můžu přirozeně 
podpořit - na druhé straně dříve rozeznám chyby, 

a uvědomit si lépe svou pozici. V probíraném příběhu 
jsem našel hodně paralel se situací v naší firmě. Zásadní 
jsou pro mě informace personálního charakteru. 
Ve vztahu k podřízeným je to moje dlouhodobá snaha 
o motivaci zaměstnanců při současném efektivním
využití jejich potenciálu. Když jsem si vyzkoušel studium
na Directors.cz, věděl jsem, že to bude dobrá investice
do budoucnosti.

Ing. Miroslav Kukuc, DiM 
RAN Development Manager, Vodafone
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 Diploma in Management
Právě se vám dostává do ruky první část příručky, která bude va-
ším průvodcem obsahu studia managementu na vortálu Directors. 
Další části příručky vám budou automaticky zaslány vždy se začát-
kem studia následujících studijních modulů. Příručka vám poslouží 
jako souhrnné představení studijních lekcí, naleznete zde základní 
rámce případových studií, názvy a autory probíraných teorií. Celá 
příručka obsahující všech pět částí by vám měla mimo základního 
představení obsahu lekcí také posloužit při přípravě na závěrečnou 
zkoušku a obhajobu manažerského titulu DiM. 

 Nic není tak praktické, jako dobrá teorie!
Každý z vás, kdo se rozhodl, že chce získat manažerský titul DiM, 
se musí nejprve důkladně a velmi podrobně seznámit se všemi 
zde prezentovanými teoriemi. Budete-li ve svém studiu trpěliví 
a budete-li postupovat opravdu krůček po krůčku, rozevře se 
před vámi neskutečně zajímavý a poutavý obraz managementu. 
Možná namítnete, že podstata managementu leží v praktických 
zkušenostech. I bez uceleného manažerského vzdělání pravdě-
podobně v současné době zastáváte nějakou manažerskou po-
zici a i přes tento handicap dokážete vykonávat svou práci.
Zde prezentované studium je naproti tomu postaveno na pev-
ném teoretickém základu. Proto je na místě otázka, která se vám 
určitě dere na mysl: „Když jsem schopen vykonávat manažer-
skou práci bez teoretických podkladů, proč bych se měl probírat 
hromadou teorií?“ Odpověď je ale velmi jednoduchá. Je rozdíl 
mezi schopností objevit poznatky o managementu z pohledu je-
dince a z pohledu zkušeností zobecněných během staletí. Jak 

jsme již uvedli, manažer se naučí o managementu nejlépe tak, 
když si vše vyzkouší v praxi sám na sobě. Bohužel bez teoretic-
kých znalostí toto učení funguje na základě pokusů a omylů, kdy 
až po sérii špatných rozhodnutí přichází aplikace úspěšného ře-
šení. S přibývajícím časem by tímto způsobem mohlo dojít ve vaší 
manažerské kariéře k poměrně velkým škodám. 
Chcete-li se připravit pro manažerské funkce na vyšší úrovni řízení, 
neměli byste vymýšlet nové přístupy k řešení obvyklých manažer-
ských problémů, ale poznat léty prověřené manažerské přístupy. 
Nezapomeňte, že každá teorie byla nejprve sérií praktických situ-
ací, které se až po létech ověřování staly teorií. Je proto nutné 
brát zde prezentované teorie jako důležitý prostředek k ponauče-
ní a přenosu poznatků do vaší manažerské kariéry.
Je více než jasné, že se jedná o studium náročné, ale bezesporu 
zajímavé a přínosné. Proto vám držíme palce jak při samotném 
zvládání studia lekcí, tak při následné aplikaci ve vaší kariéře.

 Modul 1. Podnikání vaší firmy
I vaše firma může mít velké problémy. Abyste se ale všem nástra-
hám úspěšně vyhnuli a zvládli rozvoj vaší firmy, studujte s námi!

 1.1. Proč studovat management
Myslíte si, že jste schopni efektivně řídit svěřené oddělení či celou 
firmu? Pokud si odpovědí nejste zcela jisti, rozhodně byste měli 
vyzkoušet tuto lekci. V ní se seznámíte s ředitelem Frankem, kte-
rý zjišťuje, že s růstem firmy již jeho vedení není tak prospěšné 
jako dřív. Jeho firma je sice úspěšná, ale nyní se nachází ve fázi, 
kdy je třeba každé rozhodnutí zvažovat a nečinit rozhodnutí pou-

ze na základě dobrého mínění, případně zkušeností z minula. 
Studujte s námi tuto lekci, kde si spolu s Frankem projdete něko-
lik rozhodnutí, která v budoucnu zvýší šance jeho firmy 
na úspěch. Tento moderní a vysoce efektivní způsob učení by 
vám měl v budoucnu pomoci se vyvarovat jakýchkoliv chyb. 
V případové studii povedete Frankovy kroky a zjistíte, zda se stu-
dium managementu skutečně vyplatí, nebo zda se stále stačí 
spoléhat na předchozí zkušenosti. 
Seznámíte se zde s několika důležitými činnostmi, které Henry 
Fayol nazval Functions of management (Funkce managementu). 
Zjistíte, že pokud chcete být úspěšní, měli byste znát pojmy jako 
planning, organizing a další. 
Tato lekce navíc slouží jako úvod do ucelené problematiky a sna-
ží se vám přiblížit, s jakými typy problémů se můžete jako vedou-
cí pracovník setkat. To celé zabalené v originální podobě, při 
které si ani nebudete uvědomovat, že se učíte. 

 1.2. Strategická podpora
I v této lekci se setkáte s ředitelem Frankem, kterého jste již měli 
možnost potkat dříve. Jeho současný problém se jmenuje pláno-
vání. Na vás pak je, abyste spolu s ním absolvovali vše, aby byl 
tento problém co nejlépe vyřešen. Tato lekce se vám inova-
tivním způsobem snaží přiblížit, v jakých časových horizon-
tech by měl přemýšlet dobrý vedoucí pracovník. Měl by se 
soustředit na konkrétní zakázky a řešit pouze aktuální 
problémy ve chvíli kdy nastanou? Nebo by se měl zabý-
vat hlavně firemními plány do budoucna? Nedají se tato 
dvě hlediska nějak skloubit? Na veškeré tyto otázky najde-
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te odpovědi v této lekci, kde se nenásilným a přesto účinným 
způsobem dozvíte vše co potřebujete. 
Seznámíte se s modelem 1+4P, který na základě myšlenek jiných 
autorů představil Jerome McCarthy. Zjistíte, co je dobré vědět o po-
jmech jako podnikatelský záměr, distribuce, komunikace a další. 
V jasně strukturovaném příběhu povedete Frankovy kroky tak, 
abyste si na konci mohli spolu s ním říct, že jste o něco chytřejší 
a problémy v oblasti plánování vás nemohou zaskočit. Pokud 
byste se ale chtěli dozvědět o této problematice víc, je pro vás 
určen celý modul 2. Strategická podpora, ve kterém se dopo-
drobna probírají konkrétnější situace.

 1.3. Systémová podpora 
Frankově firmě se na trhu poměrně dařilo. Jako její ředitel mohl 
být spokojený až do doby, než zjistil, že mezi zaměstnanci roste 
počet různých nedorozumění. Čím dál častěji se stávalo, že důle-
žitý úkol nesplnil nikdo a nebo někteří zaměstnanci zbytečně vy-
konávali stejnou práci a je jasné, že svůj podíl na tom má i nově 
zvolená strategie firmy. Proto se radí s vedoucími klíčových oddě-
lení firmy, co by bylo nejjednodušší. Je jasné, že se něco musí 
změnit. Ale co?
Bude jednodušší změnit vnitřní uspořádání firmy? Nebo by se 
měla pozměnit strategie, aby lépe vyhovovala současnému stavu 
firmy? Co když ale stačí se pouze lépe soustředit na stávající plá-
ny a nějakou složitou změnu by měli všichni pustit z hlavy?
V této lekci se dozvíte, jak je či není vnitřní uspořádání fir-
my důležité. Těžištěm lekce je práce Ludwiga von Berta-
lanffy s názvem General Systems Theory (Obecná teorie 

systémů). Srozumitelně se dozvíte co znamenají pojmy 
vnitřní členění, atmosféra a další. V této základní lekci ab-
solvujete s Frankem celou řadu rozhodnutí, která ovlivní 
chod jeho firmy a pokud vás řešení těchto problémů zau-
jme, pak podrobnějším záležitostem je věnován celý modul 
3. Systémová podpora.

1.4. Personální podpora
Frankova firma je úspěšná a zažívá poměrně rychlý růst. To samo 
o sobě je jistě dobré, bohužel spolu s růstem přichází i komplika-
ce. Mezi těmi hlavními bychom mohli jmenovat potíže personální-
ho charakteru, kterými se budete společně s Frankem zabývat
v této lekci. S ním byste si měli odpovědět na několik důležitých
otázek, které mohou zásadním způsobem pozměnit chod firmy.
A na vás je, abyste chod Frankovy firmy pozměnili pouze k lepší-
mu. Myslíte si, že malá, avšak rychle rostoucí firma potřebuje ně-
jakou personální koncepci? Pokud ano, má být záležitostí odbor-
níka na personalistiku? Vyplatí se to vůbec? Nebo by to měli
zvládnout vedoucí pracovníci, kteří firmu dobře znají?
V této lekci vám bude jednoduchou a zábavnou formou vysvětle-
no, jak byste si měli počínat, pokud se chcete vyhnout různým
personálním problémům. Dozvíte se něco o aplikované psycho-
logii, která je známa jako Work psychology (Psychologie práce)
a jejímž zakladatelem byl Hugo Münsterberg. Chtěli byste vědět
jak správně pracovat se skupinou pracovníků či o jejich rozvoji,
zabezpečování, atd? V tom případě je tato lekce určena právě
vám. A pokud by vás tato problematika zaujala, nebo ji považuje-
te za důležitou, je jí věnován celý modul 4. Personální podpora.

 1.5. Zavedení změn
Každá firma se vyvíjí. Vývoj prodělává i Frankův podnik, který již 
není malou skupinkou nadšených lidí jako na začátku, nýbrž or-
ganismus žijící si vlastním životem. A spolu s úspěchy se dosta-
vují problémy, které jsou někdy méně a někdy více závažné. Pro-
blém, se kterým se Frank potýká nyní patří do kategorie 
závažnějších a je na vás, abyste mu ukázali cestu. Prakticky 
všichni ve vedení firmy se shodli, že je třeba provést nějakou 
změnu, bohužel názory na provedení změny se dosti rozcházejí. 
Má být problém vyřešen co nejjednodušeji a za co nejkratší 
dobu? Nebo si naopak každá změna vyžaduje důkladné pláno-
vání a předepsaný postup? 
Ve chvíli, kdy se rozhodnete absolvovat tuto lekci, zjistíte mimo 
jiné to, že KISS nemusí znamenat jenom polibek, ale že před 
sebou máte jednu z nejužitečnějších pouček. Dozvíte se, kdo byl 
Kurt Lewin a k čemu jsou dobré Lewin´s freeze phases (Lewinovy 
fáze mrznutí). Pokud jste si mysleli, že slova jako rozmrazení, tání 
nebo zamrazení mohou souviset jen s ledem, tato lekce vás vy-
vede z omylu.
Zaujala vás problematika zavádění změn ve firmách? V tom 
případě je pro vás určen celý modul 5. Zavedení změn, 
kde se setkáte s konkrétnějšími problémy a jejich 
vhodným řešením.



Studium managementu on-line
co, kdy, kde a hlavně jakým tempem se budete o managementu učit.

Directors je on-line distanční vzdělávání, kde studium probíhá spuštěním lekce přímo 
v internetovém prohlížeči. Lze tak studovat z jakéhokoliv místa s připojením k inter-
netu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu! 

Otevřenost studia
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 každý bez rozdílu vzdělání a věku, pokud je schopen 
na odpovídající úrovni samostatně studovat, ovládá základy informačních technologií 
a má vlastní zodpovědnost za vzdělávací postup a cíl, kterého chce dosáhnout.

Standardy studia
Studium v sobě zahrnuje teoretický akademický základ a poskytuje myšlenky svě-
tově nejznámějších teoretiků i praktiků managementu a odpovídá standardům studia 
Master of Business Administration. V rámci studia se seznámíte se základy, na kte-
rých staví nejúspěšnější podniky dneška na celém světě. Studium ve svém souhrnu 
obsáhne všechny znalosti a dovednosti potřebné pro práci úspěšného vedoucího, 
ředitele či majitele firmy.

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

Directors je mezinárodně certifikován International Education Society, 
London. Je hodnocen v nejlepší skupině on-line vzdělávacích institucí po-
dobného typu. Získali jsme hodnocení jako instituce etablovaná na vzděláva-
cím 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 první a zatím jediní držitelé akreditace Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR v oblasti on-line vzdělávání. Vzdělávací program Directors 
odpovídá obsahově i formálně zákonným požadavkům manažerského typu 
studia.

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.

Jen Vy  rozhodujete

Modul 1. 

Podnikání vaší firmy
Tento modul slouží jako úvod 
do celé problematiky managemen-
tu a klade si za cíl vás seznámit se 
všemi druhy manažerských pro-
blémů. S tímto modulem budete 
připraveni prakticky na všechno, 
co vás v budoucnu může ve vaší 
firmě potkat. 

Modul 2. 

Strategická podpora
Firmy velkoryse rozhodují o změně 
výrobních programů či místech 
prodeje, snižování cen nebo o pro-
vedení reklamních akcí, aniž by si 
vše ujasnily předem. Tím riskují, že 
dovedou svoji firmu ke stagnaci 
a záhubě. Mnoho takových firem 
končí svou činnost už po několika 
málo letech provozu a mezi hlavní 
příčiny tohoto jevu patří nedo-
statečná strategická podpora. 
Pokud se jako manažeři dopředu 
nepřipravíte na to, co vás čeká, 

budete pravděpodobně také 
nemile překvapeni. Vaše omyly 
totiž mohou být drahé, někdy 
dokonce i fatální, a proto každé 
vaše rozhodnutí musí vycházet 
z jasně naplánované budoucnosti. 
Musíte si ve vedení firmy uvědomit, 
čeho chcete dosáhnout a dát 
firmě správné směřování, abyste 
se později nemuseli vracet, nebo 
měnit a přehodnocovat svoje cíle 
každý půlrok. A právě tento modul 
vás naučí určit nejen jasné cíle, ale 
i jízdní řád na cestě k těmto cílům.

Modul 3. 

Systémová podpora
Strategickou podporu potřebuje 
firma k tomu, aby mohla dlouho-
době naplňovat své plánované 
cíle. Tyto cíle se ale musí naplňovat 
pomocí vnitřního uspořádání firmy. 
Důležité je, zda si toto uspořádání 
a strategie vzájemně vyhovují 
a jak na sebe navzájem působí. 
Většinou totiž takto vznikají závaž-
né firemní problémy. K dosažení 
stanovených cílů v rámci firemního 
plánu je nutné zabezpečit co 
nejvhodnější firemní uspořádání 

tak, aby vytyčený úkol každý po-
věřený pracovník opravdu vykonal. 
V rámci firem se ale toto obvykle 
podceňuje s tím, že pracovníci 
vědí sami nejlépe, co a s kým mají 
dělat. Nelze ale vůbec pochybovat, 
že s pomocí tohoto modulu získáte 
jako manažer jistotu, že všechny 
úkoly potřebné pro dosažení cílů 
budou nejen splněny, ale že v pří-
padě problémů dokážete vše včas 
identifikovat, popsat a následně 
vhodně zasáhnout.

Kopírování jakékoli textové části je možné pouze se souhlasem majitele. Copyright © Directors.Všechna práva vyhrazena.
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Studium managementu on-line
Originální, zábavné a efektivní studium 
Studium na Directors je velmi oblíbené hlavně díky studijní aplikaci Ředitelský 
trenažér, která se snaží přiblížit chod běžné firmy formou případových studií, kdy 
řídíte kroky 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 ne-
efektivní. 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 rozhod-
nete. 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 přistu-
povat k teoretickému výkladu. Ředitelský trenažér je tak učební simulací podnikatel-
ského prostředí, který rozvíjí vaše strategické a analytické dovednosti a je vhodným 
mezistupněm mezi zvládnutím teorie a skutečným řízením firmy.

Studium pro časově vytížené manažery
Velkou výhodou je stavebnicový způsob studia, kdy je možné si vybrat studium 
podle své potřeby. Studium se sice skládá z 65 lekcí, které jsou logicky rozděleny 
do 20 kurzů a 5 modulů, ale jednotlivé předměty si můžete vybrat libovolně. Je tak 
možné vystudovat jen některé lekce a měnit jejich pořadí podle svých pracovních 
potřeb, nebo dostudovat postupně všechny moduly a získat dokonalý přehled o ří-
zení firmy. 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.

Finančně dostupné studium
My v Directors věříme, že se můžete vzdělávat v oblasti managementu bez toho, 
aniž byste se finančně zruinovali. Podle základní filozofie projektu Directors by stu-
dium managementu nemělo být určeno jen úzké skupině top manažerů, ale mělo by 
být finančně co nejdostupnější. Naše ceny za vzdělání v oblasti managementu proto 
odpovídají cca 10 % z ceny jiných konkurenčních vzdělávacích institucí.

Mezinárodní manažerský diplom
Výsledky studia se automaticky zapisují do vydaných certifikátů podle bodové stup-
nice A-F, která je kompatibilní s Evropským kreditovým systémem ECTS (European 
Credit Transfer System). Po úspěšném absolvování všech 65 studijních lekcí a slo-
žení závěrečné zkoušky před 
komisí získáte úřední doklad 
Ministerstva školství, mláde-
že a tělovýchovy ČR včetně 
závěrečného diplomu (Diploma 
in Management) opravňujícího 
k užívání manažerského titu-
lu DiM psaného za jménem. 
Současně vám bude předán 
mezinárodní certifikát IES, 
který zajistí akceptaci vydaného 
závěrečného diplomu na celém 
světě.

Modul 4. 

Personální podpora
Firmy se musejí zabývat otáz-
kami dlouhodobé perspektivy 
a takto vedené firmy mají proto 
své cíle písemně zpracované 
ve svém podnikatelském záměru. 
A z povahy těchto cílů vyplývá jak 
povaha práce a pracovních úkolů, 

tak počty jejich pracovníků. Vy jako 
manažer budete muset umět dát 
dohromady a řídit takový kolektiv, 
který bude schopen zadané cíle 
plnit. Řídit lidi je ale složitější než 
cokoliv jiného, proto je nutné abys-
te ke své odbornosti ještě zvládli 
alespoň základy personální podpo-
ry. A díky tomuto modulu získáte 
jasnou představu o tom, kolik, 
s jakými schopnostmi a kvalifikací 
firma potřebuje či bude potřebovat 
pracovníků, kde tyto pracovníky 
vzít, jak je optimálně odměňovat, 
rozvíjet a motivovat.

Modul 5. 

Zavedení změn
Nakonec musí firmy ještě vyko-
návat takové kontrolní aktivity, 
s jejichž pomocí zjistí, zda se dosa-
hované výsledky všech pracovníků 
neodchylují od předem plánova-
ných cílů. Problém ale je, že se 
všechny firmy vyvíjejí. Ať už z nut-
nosti, nebo jen proto, že se chce 
firma zlepšovat, firmě se změny 
nevyhnou. Změna je způsobem ži-
vota a může být aktivována mnoha 
činiteli, jak z vnitřního, tak z vnější-
ho prostředí firmy. Změna je něco, 

s čím se musíte jako manažer 
smířit a je s ní třeba nejen počítat, 
ale také se cílevědomě připravovat 
na její zavádění. Smyslem tohoto 
modulu je získat znalosti, jak se 
změny plánují, zavádějí a zda se 
změna vyvíjí žádoucím směrem 
tak, aby veškeré plánované cíle 
byly dosaženy.

Directors, s.r.o.
Hybernská Business Centrum 
Hybernská 1009/24
110 00 Praha 1
Telefon: +420 222 125 283
Fax: +420 222 125 306
E-mail: obchodni.oddeleni@directors.cz
www.directors.czKopírování jakékoli textové části je možné pouze se souhlasem majitele. Copyright © Directors.Všechna práva vyhrazena.
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ale měníme způsob uvažování o studiu managementu.
Nejsme jen další vzdělávací institucí v řadě,

Ředitelský trenažér Vám po-
může hravě zvládnout Vaší 
novou profesní roli!
V polovině roku byla nasazena nová 
grafická i softwarová podoba apli-
kace Ředitelský trenažér. K ovládání 
nové podoby aplikace Ředitelský 
trenažér nepotřebujete žádný návod, 
nová aplikace zachovává původní 
ovládací prvky testů i textů a přes-
tože má více informačních funkcí, 
bude pro Vás přesto přehlednější. 
Současně s aplikací Ředitelský tre-
nažér byla nasazena nová podoba 
studijních PDF podkladů. Po vytiš-
tění pěti částí Představení modu-
lů a všech 65 lekcí Vám vznikne 

graficky nově zpracované praktické 
Kompendium managementu.

Ještě jste se se studijní aplikací Ře-
ditelský trenažér nesetkali? 
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 vtaže-
ni přímo do děje, musíte vystupovat 
v ředitelské roli a rozhodovat jménem 
Franka, ředitele fiktivní firmy. Máte tak 
možnost vidět následky svých rozhod-
nutí a zpětně je hodnotit. Při studiu 
odpadá stereotypní řetězec učivo – 
test – učivo – test, který je běžný 

Vážení čtenáři,
je za námi další úspěšný rok. Jsme 
rádi, že opět můžete spolu s námi 
otevřít nové číslo zpravodaje Direc-
tors, které nabízí celou řadu zajíma-
vých článků.

Interview with Directors

Každý úspěšný projekt se s časem 
vyvíjí a roste. Výjimkou není ani pro-
jekt Directors, který si získává stále 
více a více studentů manažerského 
programu Diploma in Management. 
Neustále se zvyšující počet stu-
dentů způsobil, že uplynulý rok byl 
ve znamení zvýšené bezpečnosti dat. 
Na toto téma jsme vedli v novém vy-
dání Newsletteru Directors rozhovor 
s panem ředitelem PhDr. Ing. Petrem 
Deákem, Ph.D., MBA.

 Jak je zajištěna bezpečnost firmy 
proti případným únikům citlivých dat? 

Problém s možným únikem citli-
vých dat je ten, že nejsme jen další 
vzdělávací institucí v řadě, ale svojí 
podstatou měníme způsob uvažování 
o studiu managementu. Jsme první
institucí, která nabízí on-line studijní
prostředí, ve kterém si může student
sám vybrat nejen čas a místo stu-
dia, ale i cenu, tempo, délku studia
a také obsah studia podle své in-
dividuální potřeby. Vytváříme takové
studijní podmínky, aby se každý mohl
vzdělávat v oblasti managementu
a mohl se plně spolupodílet na svém
manažerském rozvoji. Z těchto důvo-
dů ale nemůžeme provozovat stan-
dardní firmu, alespoň ne takovou,

jakou si obvykle lidé představí: 
s kancelářemi, kde sedí zaměstnanci 
s pevnou pracovní dobou atd. To je 
forma podnikání, která pro nás není 
vhodná. Naše cíle musíme dosahovat 
podstatně efektivnějším způsobem.
Své hlavní sídlo máme sice na Pra-
ze 1 v Hybernská Business Centru, 
ale vlastní servery máme uloženy 
v housingovém centru Nagano Park 
na Praze 3. Housingové centrum 
Nagano Office and Technology Park, 
kde máme uložený vlastní server 
v klimatizované části housingového 
centra, je jedním z nejlépe technicky 
vybavených jednotek svého druhu 
v České republice. Do housingové-
ho centra je umožněn přístup pouze 
oprávněným osobám, prostory jsou 
vybaveny elektronickým požárním 
systémem, kamerovým systémem 
a nepřetržitou fyzickou ostrahou. 
Samozřejmostí je zajištění profesio-
nálního zálohování dat. To vše 7 dní 
v týdnu, 24 hodin denně.

 Jak jsou zabezpečena studijní data?

Základní strategií bylo vytvoření rea-
lizačního týmu složeného ze špičko-
vých pracovníků, které zaměstnáváme 
podle potřeby z různě vzdálených 
míst. Firma je organizována systé-
mem virtuální firmy, kde se většina 
lidí v průběhu roku fyzicky nepo-
tkává. Když to řeknu lidově, každý 
v Directors pracuje odkud chce, 
procesy jsou řízeny tzv. cloudovým 
software. Administrace probíhá plně 
přes webové rozhraní, které posky-
tuje všem členům týmu aktuální pře-
hledy o dění ve firmě a tím plnému 

Directors – Chcete-li se stát ře-
ditelem, musíte se nejdříve jako 
ředitel chovat!

Nejsme jen další vzdělávací insti-
tucí v řadě, ale měníme způsob 
uvažování o studiu managementu. 
Jsme instituce, která nabízí on-line 
studijní prostředí, ve kterém si může 
student sám vybrat nejen čas a mís-
to studia, ale i cenu, tempo, délku 
studia a také obsah studia podle 
své individuální potřeby. Vytváříme 
takové studijní podmínky, aby se 
každý mohl vzdělávat v oblasti man-
agementu a mohl se plně spolupo-
dílet na svém manažerském rozvoji.

Unikátnímu způsobu studia ma-
nagementu odpovídá i unikátní 
název Directors (ředitelé) a s tím 
spojená podoba loga. Chceme, aby 
se studenti vžili do pozice ředitelů 
firem tak, že se jim po vystudování 
zjednoduší přístup k jejich budou-
cí či současné manažerské práci. 
Slovo Directors navíc v sobě skrývá 
hříčku – slovo direct. Pomocí in-
ternetového vortálu Directors lze 
totiž studovat přímo (direct) po síti, 
kdekoli a kdykoli 24 hodin denně 
a to formou případových studií. 
Obě slova „direct a directors“ tak 
plně vyjadřují co a jakým způsobem 
nabízíme.

a b
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Unikátnímu způsobu studia managementu

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 vý-
sledku. Jedná se sice o značně zjed-
nodušený model, kde si ale ověříte, 
co se stane, když se správně či ne-
správně rozhodnete. To dává možnost 
nejen pracovat s novými informacemi, 
ale i tvůrčím způsobem přistupovat 
k teoretickému výkladu.
Ředitelský trenažér je učební simu-
lace podnikatelského prostředí, která 
rozvíjí vaše strategické a analytické 
dovednosti a je tak vhodným me-
zistupněm mezi zvládnutím teorie 

a skutečným řízením firmy. Ředitel-
ským trenažérem se postupuje v ná-
sledujícím 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 Fran-
kův 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.

zabezpečení nadstandardních slu-
žeb pro naše studenty a firemní 
zákazníky. 
Bezpečnost studijních dat je zajiš-
těna pomocí rozdělení přístupových 
práv, které lze nastavovat pro růz-
né pracovníky. Každý pracovník má 
nejen svůj uživatelský profil, jméno 
a heslo, ale každý je členem uži-
vatelské skupiny podle kategorií 
A (nejnižší omezení) až C (nejvyšší 
omezení), což umožňuje delegovat 
pravomoci jen k některým částem 
administrace na ty pracovníky, kte-
rým nechceme dát přístup ke kom-
pletnímu webu. Stejná skupina pra-
covníků má stejná přístupová práva 
a z toho vyplývající odpovědnosti 
a pravomoci.
Všichni pracovníci jsou navíc se-
známeni s funkcí bezpečnostního 
systému pro vstup do administrač-
ního rozhraní a dokážou ho ovládat. 
Po zapnutí počítače se každý pra-
covník přihlásí ke svému uživatel-
skému profilu unikátním heslem, při 
odchodu od počítače se automa-
ticky odhlásí od svého uživatelské-
ho profilu, čímž se zamezí zneužití 
citlivých dat a oprávnění.

 Jak je to s bezpečností studij-
ních materiálů? 

Studijní materiály a vydané cer-
tifikáty jsou samozřejmě určeny 
jen a pouze jednomu studentovi 
a nesmí být užívány kýmkoliv ji-
ným. Veškeré studijní materiály jsou 
nepřenositelné a je zakázáno pře-
vádět studijní výsledky či jakkoliv 
přepisovat vydané certifikáty. Každý 

doklad je proto opatřen jedinečným 
patnáctimístným číslem. Kdokoli má 
pochyby o pravosti nebo správnosti 
certifikátu, může zadat toto pat-
náctimístné číslo na našem webu 
v části Ověření certifikátů a ihned 
se přesvědčí o tom, zda vydaný 
certifikát je pravý.
Navíc jsme toto zabezpečení ještě 
zlepšili. Každý z našich studentů si 
zřejmě již všiml záhadných černobí-
lých čtverečků, které se od jara ob-
jevují ve studijním software, ostat-
ních studijních materiálech a také 
na diplomech. Jedná se o tzv. QR 
kódy do kterých je možné ulo-
žit jakoukoliv textovou informaci. 
Zkratka QR vychází z anglického 
„Quick Response“, tedy kódy rychlé 
reakce. QR kódy používané projek-
tem Directors obsahují interní číslo 
studenta, a jsou tak do jisté míry 
jejich vizitkou. 
Na rozdíl od zadávání patnácti-
místného čísla je možné ukrytou 
informaci v QR kódu získat pomocí 
chytrého mobilního telefonu s foto-
aparátem, protože ten je pro čtení 
QR kódů základem. Všechny infor-
mace ukryté v QR kódu lze získat 
velice jednoduše pouhým přilože-
ním fotoaparátu telefonu ke znač-
ce. V praxi stačí vyfotit QR kód 
na jakýkoli mobilní telefon, který 
je vybaven nainstalovanou aplikací 
určenou k rozšifrování znaků kódu 
a přeloží je na žádané informace. 
Po načtení budete odkázání na in-
ternetovou adresu, kde si kdokoliv 
může snadno ověřit, pro koho byly 
naše studijní materiály a certifikáty 
vystaveny.

 Máte nějak zabezpečen průběh 
závěrečné zkoušky?

Jak jistě víte, jedinou administrativ-
ní podmínkou k zisku titulu DiM je, 
zaslat nám před započetím studia 
osobní údaje včetně rodného čís-
la a digitální fotografie titulní stra-
ny platného Občanského průkazu. 
Po vystudování všech 65 studijních 
lekcí je student emailem vyzván 
k dostavení se k závěrečné zkoušce 
před komisí. Před zahájením závěreč-
né zkoušky ale prokazuje před komisí 
svoji totožnost předložením dokladu 
totožnosti, který je porovnán s vlo-
ženou digitální fotografií titulní strany 
platného Občanského průkazu. Foto-
grafie obličeje, která je součástí ulo-
ženého Občanského průkazu, je dále 
využita pro vizuální identifikaci. Sou-
částí Protokolu o závěrečné zkoušce 
je také na místě pořízená fotografie 
studenta spolu s ofoceným dokladem 
totožnosti, kterým se před zkouškou 
prokázal.

Frequently Asked Questions

 Je možnost po vykonání testu 
a zakončení celé lekce nahlédnout 
na testové otázky a celý test? Při 
vstupním i výstupním testu zodpoví-
dám otázky, ukazují se mi hodnoty 
„správně“ či „špatně“. Je možnost 
poté do testu znovu nahlédnout a po-
dívat se, které otázky jsem uvedl(a) 
špatně a které správně, abych se 
mohl(a) pro příště poučit a umět 
si správnou od-
pověď odvodit 
a zapamatovat?

odpovídá i unikátní název Directors a podoba loga.
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na nestandardní studium managementu?
Proč psát standardní referenci

Teorie: Spolu s Frankem se v této 
části účastníte přednášky, kde se 
probírá daný problém a jeho nejefek-
tivnější řešení. Čekají vás zde kont-
rolní otázky, tudíž se pečlivost věno-
vaná textu rozhodně vyplatí.
Závěr praxe: Ředitel Frank zde apli-
kuje získané teoretické poznatky 
na jeho situaci a vy se tak dozvíte, 
zda a proč jste na otázky klade-
né v úvodní části praxe odpovídali 
správně.
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 bu-
dete moci využívat nejen při přípravě 
na závěrečnou zkoušku, ale následně 
i ve vaší další kariéře.
Pomocí bezkonkurenční a studen-
ty velmi oblíbené studijní aplikace 
Ředitelský trenažér Vás připravíme 
na zvládání každodenních náročných 
situací, které s sebou nese role ve-
doucího pracovníka! Nic neriskujte 
a vyzkoušejte si na našem webu 
první lekci zdarma.

Bohužel Vám nemůžeme prezento-
vat odpovědi, které Vám vygeneroval 
automatický systém Vstupního a Vý-
stupního testu. Každý test se skládá 
z deseti otázek, které se náhodně 
vybírají z databáze k dané lekci 
a systém ukládá pouze Vámi dosa-
žené výsledky. Důvodem jsou bez-
pečnostní opatření při on-line studiu, 
které jsou pro nás nezbytností. Aby 
byl test objektivní a pro všechny stu-
denty stejný, nesmí být jeho výsledky 
ovlivněny znalostí otázek a odpovědí 
na ně. Studijní a administrační sys-
tém takto omezuje pokusy o zneuží-
vání znalostí odpovědí a následných 
podvádění u testů. Neberte tato 
omezení jako znak nedůvěry, ale jako 
krok k zajištění stejných podmínek 
pro všechny studenty.

Nechte se inspirovat příběhy 
některých našich absolventů.

Přinášíme Vám reference Mgr. Davi-
da Valnohy, ředitele lidských zdrojů 
firmy Avenier a Ing. Gabriely Kličko-
vé, DiM, HR Recruitment Specialistky 
pracující ve firmě MND.

 Proč psát standardní refe-
renci na nestandardní studium 
managementu?

Měl jsem v úmyslu vám napsat 
standardní referenční dopis ve věci 
spokojenosti s on-line vzdělávacím 
programem Diploma in Management. 
Při první větě jsem se rozhodl ho ale 
nenapsat. Proč psát standardní dopis 
na nestandardní studium manage-
mentu? Změna názoru mě přivedla 

na alternativní cestu. Vytvořit zpětnou 
vazbu z pohledu odběratele manažer-
ského vzdělávání Directors v roli ob-
jednatele, tedy personálního ředitele. 
Přesto si i tento podhled ještě ma-
linko upravím a „přepnu“ sám sebe 
do své druhé identity, na specializaci 
psychologa. Standardním vybavením 
této role je umění sledovat dění ko-
lem sebe a vstřebávat dílčí aspekty 
mezilidské komunikaci. Jednoduše 
řečeno umět „číst mezi řádky“. Chci 
vám zprostředkovat skoro doslovný 
přepis komunikace mých dvou kole-
gyň, který probíhal v čase jejich stu-
dia. Na začátek podotýkám, že je to 
pohled z druhé strany, tzn. člověka, 
který nemá vlastní zkušenost se sa-
motným studiem či aplikací. Ale vě-
řím, že tato zpětná vazba může být 
ku prospěchu vás, samotné aplikace 
či budoucích studentů. Pojetí přepisu 
komunikace je naschvál sepsáno jako 
konfrontace názorů, pocitů, vjemů 
a postojů v jeden okamžik mezi 2 
„studentkami“. Více nikomu nenapo-
vím. Ponechám názor na samotných 
čtenářích.Tady to je:
„To je strašná fuška, ale už jsem 
v polovině.“ VS. „Co budu studovat 
dál?“
„To je šílené biflování před zkouškou, 
myslela jsem, že to u mě školou 
skončí.“ VS. „Dnes na poradě jsme 
se bavili přesně o tom, co jsem si 
minulý týden studovala. Konečně 
jsem to celé chápala.“
„Reportuje ti někdo od dodavatele, 
jak mi to jde?“ VS. „Mám totiž zatím 
samé jedničky a lektor mě chválí.“
„Ty fakt studuješ každé ráno? To ti 
závidím. To já nemůžu, jsem zahlcená 

informacemi z večerního studia.“ VS. 
„Škoda, že to nejde otevřít v práci, 
pořád mě někdo zbytečně vyrušuje.“
„Tamtu část jsem nepochopila. Štěstí, 
že je Google.“ VS. „Já taky ne, ale 
už jsem si to zjišťovala u obchod-
ního ředitele, jak to je v praxi. Asi 
doteď ale nechápe, kde jsem k tomu 
přišla.“
„Šéfe, nemluv na nás, šrotíme na zá-
věrečné zkoušky.“
„Ta sobota (termín závěrečné zkouš-
ky) bude ale hrozný stres a určitě 
budeme mít obě okno.“ VS. „Tak to 
máme za sebou, byla to pohoda. 
Neudělali jsme ti ostudu, máme to 
obě za jedna.“ 
Tato komunikace a zpětná vazba 
mě osobně úplně jako reference 
plně stačí. Jako osoba zodpovědná 
za rozvoj zaměstnanců a tudíž celé 
společnosti jsem spokojen. Už se tě-
ším na využití v samotné každodenní 
praxi. Ale to už je o motivaci a vůli 
daných studentů. A samozřejmě vy-
tvoření většího prostoru v kompe-
tencích ze strany zaměstnavatele či 
nadřízeného. Tímto Vám děkuji za to, 
že existujete! S přátelským pozdra-
vem, Mgr. David Valnoha, Ředitel 
lidských zdrojů, Avenier, a.s.

 Díky unikátnímu způsobu studia je 
mnohem jednodušší studium pocho-
pit a vidět v souvislostech. 

Společnost MND, a.s. začala spolu-
pracovat s firmou Directors a já jsem 
dostala možnost vyzkoušet on-line 
program Diploma 
in Management 
jako první ze 
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– je jednodušší studium pochopit a vidět vše v souvislostech.
Ředitelský trenažér

S námi můžete studovat kdykoli,  
tak proč ne hned?
Zahájení studia je možné kdykoli, 
datum ukončení studia je také zcela 
na Vás! Studium probíhá spuštěním 
studijních lekcí přímo v internetovém 
prohlížeči. Lze tak studovat z jakého-
koliv místa s připojením k internetu 
24 hodin denně, 7 dní v týdnu! Nic 
neriskujte a vyzkoušejte si první 
lekci zdarma (odkaz viz QR Code). 
Po objednání obdržíte přístupová 
práva a můžete ihned začít studovat. 
Otestujte si bezkonkurenční a studen-
ty velmi oblíbenou studijní aplikaci 
Ředitelský trenažér, která Vás připraví 
na zvládání každodenních náročných 

situací, které s sebou nese role 
vedoucího pracovníka!

Directors, s.r.o.
Hybernská Business Centrum 
Hybernská 24, Praha 1 
Telefon: 222 125 283 
E-mail: office@directors.cz
Web: www.directors.cz

pracovních skupin. Tomu se nelze 
vyhnout, ale pokud pochopíte proces 
vzniku skupin a principy chování, 
bude váš pracovní život mnohem 
snazší. Do značné míry si totiž zjed-
nodušíte řízení svých podřízených, 
čemuž se věnuje další část. V té 
se zaměřte hlavně na to, aby jste 
měli ve správný čas a na správném 
místě správný počet správných za-
městnanců. Kde ale takové vhodné 
zaměstnance shánět? Jak je nejlépe 
poznat? A jak se s jinými případ-
ně co nejvhodněji rozloučit? To vše 
a mnohem více se dozvíte ve třetím 
kurzu. Jak ale zajistit, že pokud už 
nového zaměstnance získáte, aby 
pro vás pracoval co nejlépe a ješ-
tě k tomu rád? Prostudujte si další 
kurz a dozvíte se vše o hodnocení 
zaměstnanců, motivaci a odměnách. 
V poslední části tohoto modulu vám 
ukážeme, jak zajistit potřebný rozvoj 
vašich zaměstnanců a jak správně 
nakládat s informacemi. 
Pokud se rozhodnete pro změnu, 
bude tento modul pro vás doslova 
nutností. Planety naznačují, že vzta-
hy s podřízenými budou důležitou 
součástí vaší kariéry. Přesto mějte 
na mysli, že vaše budoucnost není 
pevně daná, a že to, co zde odhalu-
jeme, jsou pravděpodobné možnosti 
vývoje na základě hlavních astrologic-
kých trendů. Mějte také na paměti, 
že úspěch změny nemusí být v tom, 
že měsíčně vyděláváte více. Úspěch 
může být prostě v tom, že začnete 
dělat to, co 
milujete a mi-
lovat to, co 
děláte!

zaměstnanců. Vystudovala jsem obor 
Personální řízení a management lid-
ských zdrojů a během své pracov-
ní kariéry jsem absolvovala mnohá 
školení, zaměřená vždy na nějakou 
konkrétní oblast manažerských do-
vedností. V porovnání s klasickým 
studiem, návštěvou přednášek a růz-
ných typů manažerských školení 
shledávám studium formou Ředitel-
ského trenažéru mnohem efektivněj-
ším, protože kombinuje teorii s prak-
tickými otázkami o fiktivní firmě. Díky 
vstupnímu a výstupnímu testu je 
možné sledovat zlepšení a jednotlivé 
výsledky mi ukázaly mé slabé strán-
ky a to, na které části učiva bych 
se měla více zaměřit. Doposud jsem 
neměla žádnou zkušenost se studiem 
formou e-learningu, ale jeho největší 
výhodou pro mne bylo, že si sama 
mohu zvolit čas, místo i dobu, jak 
dlouho se budu dané lekci věnovat. 
Celé studium je přehledně rozdě-
leno do studijních modulů a učivo 
v jednotlivých lekcí na sebe logicky 
navazuje. Je tak mnohem jednodušší 
látku pochopit a vidět věci v sou-
vislostech. Některé lekce mi byly 
obsahově bližší, jiné mi činily trochu 
problémy s osvojením probíraných 
témat, obsah všech 65 lekcí ale 
hodnotím jako velmi vhodně zvolený. 
Nejvíce mne zaujal modul 5. Zave-
dení změny, konkrétně lekce 5.3.B 
Odpor vůči změně a 5.3.C Překonání 
odporu. Tím, že jsem se s některý-
mi probíranými tématy ve své praxi 
setkala jen okrajově, můžu si nyní 
udělat lepší obrázek o fungování 
celé firmy. Studium on-line programu 
Diploma in Management mi hodně 

rozšířilo přehled v problematice ma-
nagementu a nyní mám jasnou před-
stavu o prioritách manažerské práce. 
Ing. Gabriela Kličková, DiM, HR Re-
cruitment Specialist, MND a.s.

Ředitelský horoskop aneb Co 
nám přinese rok 2014? 

Jste zvědaví, co přinese následující 
rok? Co vás jako manažery čeká? 
Přivítejte nový rok připraveni! Přiná-
šíme vám předpověď pro rok 2014.

Celý rok bude na nebeské klenbě 
figurovat kvadratura mezi Uranem 
v Beranu a Plutem v Kozorohu. Jedná 
se o velice silnou vazbu, která přináší 
pro celý rok napjatou atmosféru. Roz-
hodně tak nepůjde o jednoduchý rok.
Nezoufejte, studium managementu 
vám pomůže zlepšit nejen vaše ma-
nažerské dovednosti, ale dostanete 
nabídku, nad kterou se bude třeba 
vážně zamyslet. 
Planety naznačují, že v příštím roce 
nemusíte mít ze změn strach. Očeká-
vejte však těžké rozhodnutí, protože 
si budete muset vybrat. Ale i s tím 
se dokážete skrze planety a pečlivé 
studium vypořádat. Ke změně totiž 
budete potřebovat veškeré znalosti 
jak jednat s kolegy. Snažte si proto 
vaše manažerské vědomosti co  nej-
více vylepšit pomocí studia modulu 
s názvem Personální podpora.
Tento modul vám ukáže vše, co vás 
jako vedoucího pracovníka může 
při jednání se zaměstnanci v nové 
pozici potkat a jak vše řešit. První 
kurz se zaměřuje na odlišné chová-
ní jednotlivých zaměstnanců v rámci 
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musíte se nejdříve jako ředitel chovat!
Chcete-li se stát ředitelem,

Autorizace a Autentizace

Jako každý rok, jsou v Directors 
podzimní měsíce ve znamení přípra-
vy, pořádání a vyhodnocování závě-
rečných zkoušek. Na to, jak se řeší 
v Directors nejslabší místo on-line 
studia - ověřování totožnosti studen-
tů, jsme se zeptali Jana Bartůška, 
který zodpovídá za technickou část 
vzdělávacího programu. 

Přestože v případě ověřování totož-
nosti nahlížíme na naše studenty 
v dobrém, bezpečnostní opatření 
při on-line studiu jsou pro nás ne-
zbytností. 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 to-
tožnosti studentů a jejich aktivit bě-
hem on-line studia. Kombinace me-
tod autorizace a autentizace zaručuje 
plnou kontrolu nad všemi studenty 
a vylučuje jakýkoli pokus o podvod.
Základem bezpečnosti studijního 
systému je kvalitní ověření identity 
studenta. Povinností každého stu-
denta při administrativním zápisu 
je prokázání jeho totožnosti. Stu-
dent musí uvádět při komunika-
ci pravdivé a úplné údaje, jako je 

Vážení čtenáři,
je nám potěšením, že Vám může-
me představit další číslo Newslet-
teru Directors. Doba, která uplynula 
od posledního vydání, byla pro nás 
všechny plná událostí. Podzimní čís-
lo se ale bude, jak mnozí asi tušíte, 
převážně věnovat posledním závěreč-
ným zkouškám.

Interview with Directors

Nejen o podzimním kole závěrečných 
zkoušek jsme se bavili s garantem 
diplomovaného on-line studijního 
programu Diploma in Management 
panem Petrem Deákem.

 Kdo nejvíce studuje on-line studij-
ní program Diploma in Management? 

Do České Republiky se teprve on-
-line manažerské studium na diplo-
mované úrovni dostává a studijní 
program Diploma in Management 
je tak ještě menšinovou záležitostí. 
Přednosti on-line studia manage-
mentu na diplomované úrovni znají 
a více ocení zahraniční firmy, zvláště 
anglosaské, tam je tento typ vzdě-
lání běžný a žádaný. Studium je 
totiž 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 manažer-
ské pozice přejít. Tento typ studia 
předpokládá předchozí praxi, protože 
jeho cílem je propojení teoretických 
znalostí s všeobecnými a praktickými 
vědomostmi týkajícími se řízení firmy. 
Podle mnoha zaměstnavatelů tak mají 
absolventi dobrou průpravu a často 

předčí i absolventy teoretičtějších 
bakalářských oborů.  
Je proto jasné, že o studium usilují 
manažeři zahraničních firem přede-
vším z profesních důvodů. Studenti 
jsou převážně začínající manažeři 
s praxí, kteří hledají víc, než jim dala 
jejich škola, a víc než jim dává jejich 
dosavadní praxe. Absolvování studia 
Diploma in Management tak lze při-
rovnat k bráně do vyššího manage-
mentu. Chcete-li se stát ředitelem 
firmy, musíte se jako ředitel firmy 
chovat! Studium vede nejen k získání 
důležitých znalostí v oboru manage-
mentu, ale ke zvýšení manažerského 
sebevědomí a tím ke zlepšení vyhlí-
dek na profesní růst. 

 Hlásí se vám studenti do studijního 
programu v průběhu roku rovnoměrně?

Kupodivu nikoliv. Přestože distanční 
on-line studium umožňuje přihlásit se 
a začít studovat kdykoliv, tak stu-
denti snad podvědomě stále vnímají 
organizaci roku stejně jako klasický 
školní rok. V létě bývá menší zájem, 
částečně kvůli dovoleným, a právě 
toto období využíváme k přípravě 
podzimních závěrečných zkoušek.

 Jak se můžou studenti přihlásit 
k závěrečným zkouškám? 

Po vystudování poslední 65. lekce je 
student automaticky vyzván k závě-
rečné zkoušce v nejbližším termínu. 
Ale hlásí se nám i studenti, kteří již 
byli připraveni na minulé závěrečné 
zkoušky, které nakonec neabsolvovali. 
Některé studenty musíme oslovovat 
sami a připomínat jim, že po ukončení 

PhDr. Ing. Petr Deák, Ph.D., MBA 
je významným českým odborníkem 
v oblasti vzdělávání managementu, 
který spoluvytvářel odborný obsah 
lekcí, posuzoval a připomínkoval 
veškerý obsah případových studií.

Absolvoval Filozofickou fakultu 
Univerzity Karlovy (obor andrago-
gika a personální řízení), Fakultu 
řízení a Fakultu podniko-hospo-
dářskou Vysoké školy ekonomické 
v Praze (obor podniková ekonomi-
ka a management ve specializaci 
management).

Manažerská studia absolvoval na De 
Paul University Chicago a Manches-
ter Metropolitan University. 

Od roku 1996 do roku 2003 půso-
bil v distanční výuce MBA na The 
Open University Business School, 
největší světové distanční univerzi-
tě a světové jedničce v distančním 
vzdělávání manažerů a podnikate-
lů, jako vedoucí kurzového týmu 
a člen Akademického senátu  
a Vědecké rady.

Od roku 1999 je členem evaluační 
komise České asociace MBA škol 
(CAMBAS), která hodnotí kvalitu 
a akredituje manažerské školy. 

Dlouhodobě se zajímá a publikuje 
v problematice budování image 
manažerských škol (například knihy 
Kvalita a image manažerských škol, 
Lidský kapitál a vzdělávací marke-
ting v andragogickém pohledu).
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je branou do vyššího managementu.
Diploma in Management (DiM)

jméno a příjmení, rodné číslo, funkční 
e-mailová adresa a vše potvrdit vlo-
žením 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 drži-
telem účtu. Výukové materiály a zá-
věrečné testy v jednotlivých studijních
lekcích jsou dostupné pouze takto
autorizovaným studentům.
Administrační systém eviduje u zá-
znamů jednotlivých studentů délku,
obvyklý čas studia a místa přihlášení
ke studiu včetně používané IP ad-
resy počítačů. Administrační systém

takto hlídá pokusy o zneužití hesel 
a možné záměny identity studenta 
a tyto pokusy hlásí. Před zahájením 
závěrečné zkoušky student navíc 
prokazuje před komisí svoji totožnost 
předložením dokladu totožnosti, který 
je porovnán s vloženou digitální fo-
tografií titulní strany platného Občan-
ského průkazu. Fotografie obličeje, 
která je součástí uloženého Občan-
ského průkazu, je dále využita pro 
vizuální identifikaci studenta. Součástí 
Protokolu o závěrečné zkoušce je 
také na místě pořízená fotografie stu-
denta spolu s  ofoceným dokladem 
totožnosti, kterým se před zkouškou 
prokázal.

posledního modulu by neměli dlouho 
otálet a ke složení závěrečné zkoušky 
se přihlásit. Křivka procesu učení je 
neúprosná a s časem se zvyšuje prav-
děpodobnost zapomínání, to je přiroze-
né. Každý má svůj preferovaný učební 
styl a ohraničený čas, ale i přípravu 
na závěrečnou zkoušku je třeba si 
vhodně a hlavně včas naplánovat. 

 Úspěšní absolventi závěrečných 
zkoušek získávají diplom, který opravňu-
je k užívání titulu DiM. Můžete nám říci, 
do jaké kategorie spadá udělovaný titul?

Titul DiM psaný za jménem je ne-
akademický manažerský titul, který je 
udělován ve Velké Británii a zemích 
bývalého Commonwealthu. Je udě-
lován v Diploma Programmes a zna-
mená zkratku „Diploma in Manage-
ment“. Titul DiM je na úrovni u nás 
vydávaného titulu DiS (Diplomovaný 
specialista), není však nostrifikován, 
proto nemá povahu akademického ti-
tulu, ale titulu profesního, stejně jako 
ostatní manažerské tituly BBA, MBA, 
DBA. Žádný z těchto titulů nelze 
užívat v oficiálních dokumentech jako 
je občanský průkaz.

 Jak důležitým je zisk profesního 
titulu DiM na trhu práce? 

Přesto, že žijeme v zemi obdivovatelů 
akademických titulů, skutečným měřít-
kem kvalit manažera již dnes není zisk 
vysokoškolského titulu sám o sobě. 
Příkladem je, když absolventi humanit-
ních směrů mění obor. Takové absol-
venty pedagogiky, kteří již učit nechtějí 
a snaží se získat manažerské pozi-
ce, rozhodně na trhu práce přeskočí 

diplomovaní manažeři. To je stupeň 
vzdělání, který je nejvhodnější pro vět-
šinu nižších a středních manažerských 
pozic. Ziskem titulu DiM pracovník de-
klaruje nejen své vědomosti z oblasti 
managementu, ale je vidět jeho přístup 
k manažerské pozici, že na sobě pra-
cuje a má snahu se rozvíjet. 

Frequently Asked Questions

 Na základě uhrazení požadované 
částky za objednaný vzdělávací pro-
gram Diploma in Management obdrží 
student automaticky e-mailem fak-
turu (daňový doklad), která je podle 
platných zákonů plně uznatelná pro 
potřeby účetnictví. Je ale on-line 
studijní program Diploma in Manage-
ment daňově uznatelným výdajem?

On-line studijní program Diploma in 
Management je běžně považován 
za daňově uznatelný náklad. Obecně 
platí, že daňově uznatelným nákladem 
jsou výdaje na vzdělávání a rekva-
lifikaci pracovníků, zabezpečovanou 
jinými subjekty než zaměstnavatelem. 
Rozumějí se tím náklady na udržování 
a prohlubování odborné kvalifikace za-
městnanců, jež souvisejí s předmětem 
činnosti zaměstnavatele nebo s pra-
covním zařazením zaměstnanců. Důle-
žité je, že se může jednat i o pláno-
vaný předmět činnosti zaměstnavatele 
a může souviset s plánovaným pra-
covním zařazením zaměstnance. 
Z hlediska zaměstnavatelů jsou výda-
je vynaložené na studium vzdělávací-
ho programu Diploma in Management 
daňově uznatelné, pokud jsou sou-
časně splněny následující podmínky:  

- jedná se o studium v rámci odbor-
ného rozvoje zaměstnanců,
- studium je hrazeno zaměstnavate-
lem, je tedy zaměstnanci poskytová-
no jako nepeněžní plnění,
- studium vykazuje přímou souvislost
s předmětem činnosti zaměstnavatele
(může se jednat i o plánovaný před-
mět činnosti zaměstnavatele a může
souviset s plánovaným pracovním
zařazením zaměstnance).
Z hlediska zaměstnanců (studentů)
jsou tato nepeněžní plnění osvobozena
od daně z příjmů ze závislé činnosti.
Osvobození se však nevztahuje na pří-
jmy ze studia plynoucí, jako je mzda,
odměna nebo náhrada za ušlý příjem.

 I při správném zodpovězení všech 
otázek v závěrečném testu není 
jednoduché dosáhnout na nejlepší 
známku A, která se uděluje podle 
bodové stupnice European Credit 
Transfer Systém (Excellent, 90-100%). 
Jakým způsobem jsou nastavené 
podmínky pro udělování známek?

Celkové hodnocení testů je teoreticky 
100%, ale v praxi je tato hodnota 
i při správném zodpovězení všech 
otázek nedosažitelná kvůli započí-
távání času. Čas odpovědi je totiž 
zohledněn v každé jednotlivé otáz-
ce a má hodnotu až 25% bonusu! 
Pokud řeší student otázku kolem 
30 vteřin (odpovídá těsně před vy-
pršením času na odpověď), tak i při 
správné odpovědi nemá z tohoto 
25% bonusu nic a tím klesá celkové 
hodnocení podle bodové stupnice 
ECTS. Víme, že 
máme přísně 
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je na úrovni klasického způsobu studia.
Ředitelský trenažér

Autoevaluace

Každé ukončené kolo závěrečných 
zkoušek nás vede k tomu, že spolu 
se studenty hodnotíme kvalitu na-
šeho studia. Vždy uzavíráme pravi-
delný proces Autoevaluace, kdy se 
snažíme odhalovat oblasti s dobrými 
a špatnými výsledky a sjednávat 
nápravu. 

Autoevaluace se připravuje formou 
vyhodnocení dotazníků spokojenosti 
studentů na konci každé lekce a po-
mocí profesionálního optimalizačního 
nástroje.
Na závěr každé lekce je studentům 
předložen dotazník hodnocení kvality 

obsahu lekcí a spokojenosti se stu-
diem. Studenti jsou požádáni o hod-
nocení kvality obsahu lekcí a způsob 
výuky, případně odbornosti lektora. 
K hodnocení lektora jsou studenti 
vyzváni pouze v případě, kdy studen-
tům ve studiu managementu pomáhá 
tutor, se kterým je možné komuni-
kovat během studia prostřednictvím 
linky Klientského centra. Studenti 
mají možnost v rámci dotazníku 
vyplnit jak slovní, tak číselné hod-
nocení, které se v administrativním 
systému automaticky ukládá a pra-
videlně vyhodnocuje. Tuto zpětnou 
vazbu kvality studia a služeb sledu-
jeme pomocí automatického ukládání 

nastavené podmínky testů, ale on-line 
způsob studia musí mít takto přísně 
nastavený způsob vyhodnocování vě-
domostí, aby výsledky studia šlo co 
nejméně zkreslit.

Nechte se inspirovat příběhy 
některých našich absolventů.

Přinášíme Vám krátké rozhovory 
s panem Ing. Miroslavem Kukucem, 
DiM, pracujícím na pozici RAN De-
velopment Managera ve společnosti 
Vodafone CZ a Janem Martínkem, 
DiM, majitelem firmy Art Tech.

 Jaké byly pro Vás hlavní výhody 
on-line studia Directors? 

Rozdělil bych je na obecné a speci-
fické pro Directors. Absolvoval jsem 
dosud několik manažerských školení, 
možnost studovat on-line mi vždy 
přišla velice pohodlná a praktická. Můj 
běžný pracovní den vypadá tak, že 
ráno zhruba od 9 do 18 hodin naplno 
pracuji – schůzky interní, externí, prá-
ce na projektech. Poslední dobou jsem 
rád, že si udělám pauzu na oběd. Ve-
čer po příchodu domů se chci věnovat 
rodině. Na studium Directors jsem si 
proto vyhradil čas 2× týdně v pozdě 
večerních hodinách, zhruba 1,5–2 hodi-
ny. Tato výhoda flexibility místa a času 
byla ale pro všechna on-line vzdělává-
ní shodná. 

 A co bylo u on-line studia Direc-
tors výjimečné? 

Předně musím říci, že mám značné 
zkušenosti se studiem formou e-lear-
ningu, který jsem doposud považoval 

jen za doplňkovou formu studia. Jak 
jsem zjistil, v takovém studijním sys-
tému je poměrně snadné publikovat 
prakticky neomezené množství učeb-
ních materiálů, proto výuka vždy pro-
bíhala jak formou textových materiá-
lů, tak prostřednictvím videosekvencí 
či audio nahrávek. Pestrost forem 
studia se mi ze začátku zdála jako 
velmi pozitivní věc. Dnes už vím, že 
v jednoduchosti je síla! Protože jsem 
velmi vytížený, byl jsem vždy scho-
pen „naplno“ zvládnout prostudovat 
jen určité množství materiálu. Hodně 
času jsem proto musel věnovat třídě-
ní informací, což ve mně spíše vyvo-
lávalo nezvládnutelný chaos. 
Proto musím vyzdvihnout způsob 
studia pomocí Ředitelského trenažéru. 
Tento způsob výuky, kdy jsem byl 
pro užití učebních materiálů veden 
v jednotlivých studijních krocích, je 
pro mě nový, ale podle mě poměrně 
dobře propracovaný. Studium je kom-
fortní hlavně v práci s důležitými in-
formacemi. I přes zdánlivou jednodu-
chost Ředitelského trenažéru, způsob 
studia zde není jen pouhé čtení, ale 
vše je uzpůsobeno tak, aby se uči-
vu snadno porozumělo a uměl jsem 
veškeré teoretické poznatky použít 
v praxi. Tento styl si hned oblíbíte, 
vše je založeno na názornosti a pro-
žitku. V probíraných příbězích jsem 
totiž našel hodně paralel se situací 
v naší firmě. Studium mi pomohlo 
porozumět některým krokům vrcholo-
vého managementu, které teď můžu 
přirozeně podpořit. Na druhé straně 
dříve rozeznám chyby a uvědomuji si 
lépe svou manažerskou pozici. 

 Bylo pro Vás s Vašimi studijními 
zkušenostmi on-line studium Direc-
tors jednoduché? 

Musím říci, že se mi sice snadno 
studovalo, protože mě průběh stu-
dijních lekcí bavil, přesto to nebylo 
jednoduché studium. Základní stu-
dium lekcí jsem zvládl za půl roku, 
ale studijní materiál, který obsahuje 
všech 65 studijních lekcí, na mne 
kladl vysoké nároky, navíc je opravdu 
obsáhlý. Proto je pro mne Directors 
dobře zpracované on-line manažerské 
studium, kombinující vysokoškolskou 
teoretickou výuku a manažerský vý-
cvik ve virtuálním firemním prostředí. 
Vše navíc vychází vstříc velmi vytí-
ženým manažerům, kteří chtějí získat 
v poměrně krátkém čase podstatné 
manažerské informace ihned použitel-
né v praxi.

Učení mučení. 

Kolikrát jsme toto slyšeli a na vlastní 
kůži zažili? Chceme-li, aby bylo učení 
managementu zajímavým zážitkem pro-
pojeným s efektivním získáváním ma-
nažerských znalostí, mělo by být hrou. 
To ale neznamená, že by se měli hrát 
nějaké hry, ale učení samo o sobě by 
se mělo stát zábavou.
To je důvod, proč v posledních letech 
významně roste obliba on-line vzdě-
lávání, protože současné technologie 
umožňují vytvořit nenásilné a přitom 
velmi efektivní prostředí pro učení 
managementu. Kvalita takového on-
-line vzdělávání přesto může být vel-
mi nízká, když
je například
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Vás vtáhne do děje.
Studium lekcí formou příběhu

do administračního systému Directors 
a následného grafického a slovního 
vyhodnocení každé lekce a modu-
lu. Tato zpětná vazba má dopad 
na zkvalitnění výukového procesu, 
obsahu studijních lekcí, přístupu tu-
tora a používání administrativy. Při-
pomínky a náměty studentů jsou sice 
jedním z nejdůležitějších zdrojů cel-
kového řízení kvality, ale ne jediným. 
Pomocí profesionálního optimalizační-
ho nástroje Directors Analytics máme 
dokonalý 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, stažené dokumenty, typ pro-
hlížeče, atd. Tato zpětná vazba má 
dopad na pravidelnou optimalizaci 
studijního vortálu Directors.cz.

informace otestovány a ohodnoceny. 
Díky tomuto způsobu vzdělání získá-
vají manažeři větší sebedůvěru v pra-
xi a tím urychlení rozvoje nejen své 
ale i firemní kariéry.

Ředitelský horoskop aneb 
Co nám přinese rok 2013?

Ačkoliv máme těsně po podzimních 
závěrečných zkouškách, tak se nám 
neúprosně začíná připomínat rok 
2013. A to tím spíš, když několik 
dní před jeho počátkem je tolik sle-
dované datum 21. 12. 2012, které 
je podle mayského kalendáře da-
tem konce světa. V současnosti tak 
stojíme na prahu roku, který podle 
těchto předpovědí nemá nastat. Ně-
koho z nás může toto datum stra-
šit, někoho z nás zajímat, mnozí se 
mu jen smějí. Skutečností ale je, že 
Slunce při svém východu 21.12.2012 
po 26 000 letech opět vyjde v kon-
junkci průsečnice Mléčné dráhy a ro-
viny ekliptiky, což je na obloze cha-
rakterizováno velkým křížem z hvězd 
a planet. Věříme, že většina z Vás 
udělá v tento den krok pravou nohou 
a následující zajímavé okamžiky ast-
rologických konstelací příznivě využi-
je! Co je téměř jisté, my v Directors 
budeme vzdělávat nonstop i po tom-
to datu. Takže neváhejte a ještě 
usilovněji studujte s námi, uvidíme se 
u závěrečných zkoušek na jaře roku 
2013, které proběhnou na rozhraní 
měsíců března a dubna!

použito nudných materiálů s monotón-
ním učebním textem, převzatým z běž-
né učebnice managementu. Probíhá-li 
samotné vzdělávání plně distanční 
formou, je nejefektivnější, mají-li jed-
notlivé studijní lekce podobu interaktiv-
ních případových studií. V úvodu takto 
koncipovaného studijního textu by 
měla probíhat zajímavá aktivita a v ná-
sledujících částech by se studující 
měli snažit za absolvovanou aktivitou 
ohlédnout. Podstatou je vytvoření reál-
ného prostředí, v jehož rámci studující 
manažeři získávají potřebné zkušenosti. 
Ti jsou pak následně zapojeni do řeše-
ní úkolu, kde dochází k vlastnímu pro-
žívání problému. Od studujících se tak 
vyžaduje více vlastní iniciativy, když 
musejí hledat správná řešení sami 
v kontextu konkrétního problému. Tato 
jednoduše vypadající metoda je klíčo-
vou složkou efektivního on-line samo-
studia, protože studující manažeři mají 
možnost vyzkoušet si firemní postupy 
v reálném životě. Podmínkou je ale 
vhodně nastavená obtížnost problému. 
To znamená, že by neměl být příliš 
jednoduchý a pracovníky nudit. Ale 
naopak vysoká obtížnost je zase může 
odradit či přímo zastrašit od jakékoli 
snahy se o řešení alespoň pokusit. 
Takový druh distančního samostudia 
umožňuje Ředitelský trenažér – on-
-line studijní systém, kde jsou studij-
ní materiály speciálně sestavené pro
tento způsob učiva a kladou velký
důraz na praxi. Učení je zde hravé,
dynamické a nedirektivní.
„Jako studentovi se mi líbilo, že jsem
při průchodu Ředitelským trenažé-
rem vždy vystupoval v ředitelské roli
spolu s hlavním hrdinou - ředitelem

Frankem a rozhodoval jeho jménem. 
Fiktivní firma, kterou jsem takto řídil, 
projevovala velké množství neduhů 
a ty se nejmarkantněji projevovaly 
v právě probírané studijní látce. Ře-
ditelský trenažér v určitých chvílích 
také žádal moje rozhodnutí, kdy bez 
odpovědi, ať správné či špatné, ne-
šlo pokračovat! Tato neobvyklá forma 
vedla k tomu, že jsem byl naplno 
vtažen do děje,“ říká majitele fir-
my Art tech a úspěšný student Jan 
Martínek, DiM. 
Zatímco úvod studia od studentů vy-
žaduje spíše projevení intuice či vro-
zených manažerských dispozic, pro-
tože studium teorie bylo teprve před 
nimi, v další části se dozví poučky, 
jejichž uplatnění v praxi sledovali. 
Vše je zde podáno tak, aby se stu-
dujícím části studia spojily, a dokáza-
li dané informace aplikovat ve firemní 
praxi. Proto se až po studiu teorie 
dozví, zda na jednotlivé otázky kla-
dené v úvodu Ředitelského trenažéru 
odpovídali správně, a proč dát právě 
takovému řešení přednost. Zde si 
tak porovnají svůj původní názor se 
správným řešením a zapamatují si ar-
gumenty, kterými se podporuje správ-
né řešení. Pokud studující manažeři 
cítí, že si na zobecněné poznatky 
přišli sami, lépe se s nimi ztotožní. 
Získané vědomosti se poté snadněji 
aplikují v případě, že se manažeři 
ocitnou v průběhu své kariéry v po-
dobné situaci. 
V poslední kontrolní fázi studia 
se nejen zlepšuje udržení znalostí 
v paměti, ale také kontrolujete, zda 
se studující něco nenaučili špatně. 
Proto jsou ještě všechny osvojené 
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