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Cestu k mému rozhodnutí o studiu Directors.cz ovlivnily 
dva faktory. Tím prvotním byla informace od mého 
nadřízeného, že tato forma e-learningového vzdělávání 
managementu v rámci českého vortálu Directors existuje. 
A druhým faktorem byla potřeba změny na můj doposud 
zúžený pohled na řízení firmy a absence vidět firmu 
v širších souvislostech, jakožto navzájem provázaného 
organické seskupení. 
Velmi oceňuji možnost rozložení studia dle časových 
možností studentů. V této rovině jde o diametrální rozdíl 
v porovnání s přednáškovou formou studia, kdy člověk při 
skloubení jak pracovního, tak i soukromého života nemá 
času nazbyt.

Se studiem formou e-learningu jsem doposud neměl 
žádné osobní zkušenosti. Po dokončení studia Directors, 
kde se studuje formou tzv. Ředitelského trenažéru však 
tento způsob osobnostního a profesního rozvoje určitě 
doporučuji. 
Lekce v jednotlivých modulech na sebe logicky navazují 
a odkazují na sebe, což mi umožnilo dívat se na věci 
v posloupnostech a souvislostech.
Obecně můžu říct, že všechny probírané lekce v jednotli-
vých modulech byly velmi přínosné. Při studiu mně nejvíce 
oslovil modul Personální podpora, ve kterém jsem mohl 
reálně konfrontovat dosavadní zkušenosti z mé profese 
s probíranou výukovou látkou. 

Jedním z důvodů mého rozhodnutí ke studiu byla potřeba 
vidět firmu jako celek v širších souvislostech, nejen 
z pohledu jednoho úseku. Tento cíl se během studia 
podařil. Dovedu lépe vyhodnotit kroky vedení společnosti 
v oblastech strategických rozhodnutí, chápu snáze jiné 
postoje spolupracovníků z jiných oddělení. Oceňuji 
komplexnost studia. 
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se mi podařil.

Cíl studia – vidět firmu v širších souvislostech,

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 


