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Jak si vybrat MBA v České republice
Chcete na sobě pracovat, vzdělávat se, získávat zkušenosti, kontakty, mít šanci na lepší pracovní
pozici a vyšší plat? V tom případě je studium MBA tou správnou volbou, ovšem je nutné pečlivě
vybírat. Na českém trhu jsou školy nabízející vysoce kvalitní výuku MBA, stejně jako školy nabízející
nekvalitní výuku a titul, který nemá velkou váhu. Abych Vám výběr z široké nabídky manažerského
programu MBA v České republice maximálně usnadnil, připravil jsem pro Vás tento eBook.

I. Proč vznikl tento eBook

neboť to nemají zapotřebí. Hlavním důvodem
je využití jejich odborných výzkumů a bohatých
zkušeností.

m Úcta k Vašemu času. Každý, kdo chce dělat něco
pořádně – v tomto případě studovat – musí obětovat
svůj čas kvalitní přípravě, konzultacím, vytváření
písemných prací a dalších textů, chodit na výuku,
semináře, workshopy či se účastnit webinářů, číst
literaturu, skládat zkoušky apod. To vše na úkor
rodiny, práce, koníčků a odpočinku. Proto je důležité
si dobře rozmyslet a vybrat školu a program, který
Vám přinese to, co od něj očekáváte.

m Přesycenost trhu. V současné době se na trhu
vyskytuje více než čtyřicet škol poskytujících
manažerské vzdělávání. Trh manažerských
programů MBA je velmi konkurenční a každý rok
vznikají další školy, což s sebou nese nejen větší výběr
pro studenty, ale také stále častěji používané ne
zcela férové praktiky k přesvědčování potenciálních
studentů. Velký počet škol zároveň nese riziko
snižování kvality a přínosu pro studenty, což
představuje velký problém na trhu MBA a dalších
manažerských programů.

m Úcta k penězům aneb finanční důvod.
Studium manažerského programu MBA není levnou
záležitostí. Zvažte důkladně své rozhodnutí, kde
chcete utratit mnoho desítek až stovek tisíc korun,
aby byly finanční prostředky efektivně investovány
a ne „vyhozeny oknem“.

m Osobní zkušenost člověka pohybujícího se v
oblasti manažerského vzdělávání. Pohybuji se na
poli manažerského vzdělávání velmi dlouhou dobu.
Nejdříve v předchozích zaměstnáních, kde jsem
působil na manažerských pozicích jako “konzument”
nejrůznějších manažerských kurzů a manažerských
akademií. Dále jsem se manažerskému vzdělávání
věnoval v rámci rozvojových aktivit pro své kolegy
a podřízené a v současné době se mu věnuji
téměř deset let intenzivně a každodenně. Oblastí
manažerského vzdělávání jsem se navíc věnoval i
v rámci mého vysokoškolského a postgraduálního
studia.

m Boj za kvalitu a přínos programu MBA a ochrana
kvalitních škol. Cílem tohoto eBooku je informovat
potenciální studenty o tom, že jsou manažerské školy
kvalitní, ale i nekvalitní. Osobně mi vadí, že zdaleka
ne všechny manažerské školy v České republice
nabízejí kvalitní a pro studenty přínosné programy a
díky tomu byla v posledních letech ohrožena prestiž
MBA. Nešvarem na kvalitu si jen hrajících škol trpí
všichni, kteří nabízí kvalitní a přínosné programy.
V rámci své profesionální kariéry jsem se setkal s
mnoha poskytovateli manažerského vzdělávání a
jsem přesvědčen, že kvalita a nároky nejsou všude
stejné (myšleno náročné, a tudíž pro absolventy
přínosné). Dovoluji si nabídnout svůj pohled na
hlavní oblasti, které by měly zajímat každého, kdo
se rozmýšlí o studiu manažerského programu. A to
na základě zkušeností nejen mých, ale také Asociace
institucí manažerského vzdělávání (AIMV) a LIGS
University. Tyto dvě organizace důvěrně znám a jsem
v nich profesně činný, což ovšem neznamená, že bych
je chtěl tímto eBookem propagovat,

m Osobní zkušenost autora jako “hledače” MBA
programu pro sebe. Další motivací k sepsání tohoto
eBooku byla moje vlastní situace, kdy jsem chtěl před
mnoha lety studovat MBA program v rámci svého
osobního rozvoje. Hledal jsem pro mě ten nejlepší
institut, a protože v té době neexistovaly srovnávací
weby informující o možnostech trhu, nabídkách a
cenách jako například nyní web www.vseomba.cz,
hledal jsem informace po různých internetových
stránkách v České republice i na zahraničních
webech. V mnoha případech byly informace zcela
neporovnatelné, neúplné a bylo velmi obtížné získat
byť jen základní rozhled a představu o tom, co český
trh manažerského vzdělávání v programech MBA,
BBA, MSc, DBA nebo PhD nabízí a z jakých možností
si budu moci vybírat.
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Zkreslené představy o MBA

II. Co vlastně znamená MBA

Moje tehdejší představa o MBA byla, že se
jedná o zahraniční manažerský program. To
znamená, že poskytovatelem mohou být jenom
zahraniční univerzity nebo jsou poskytovatelé
držiteli kvalitní zahraniční akreditace či má
škola smlouvu o uznávání svých programů.
Dále jsem si mylně myslel, že studenti jsou
vedeni jako studenti zahraniční vysoké školy
či univerzity, a že absolventi obdrží diplom od
zahraničního partnera.

MBA (Master of Business Administration) je
manažerský vzdělávací program, který je určen pro
všechny manažery, kteří mají zájem o prohloubení
již dosažených znalostí a získání profesního vzdělání
napříč různými obory.
MBA program poskytuje jak teoretické vzdělání
v základních disciplínách managementu, tak
zvládnutí nezbytných praktických manažerských
dovedností (jednání a komunikace, řešení problémů,
rozhodování a další) formou aktivních metod jako
jsou případové studie, didaktické hry, tréninky, hraní
rolí apod.

O to větší bylo moje překvapení, když jsem
zjistil, že tomu tak vůbec nemusí být, jelikož
v ČR působí mnoho institucí bez kvalitní
akreditace nebo zahraničního partnera. Tato
skutečnost podle mého názoru kazí kvalitu
MBA a trh nabídky manažerského vzdělávání v
ČR. Proto jsem se rozhodl sepsat tento eBook,
aby všichni zájemci o studium mohli čerpat
z mých zkušeností a ze zkušeností studentů
a absolventů manažerských programů
BBA, MBA, MSc, LLM, MPA, DBA, PhD, které
jsou uveřejňovány na informativním a
neprodejním webu www.aimv.cz. Často jsem
velmi překvapen neférovými, účelovými
a nekorektními obchodními praktikami
některých poskytovatelů, přesněji řečeno
rádoby
poskytovatelů
manažerského
programu MBA v České republice.

Vyučované předměty závisí na tom, zda je program
MBA orientován spíše obecně nebo jestli je zaměřen
na určitou manažerskou specializaci.
Doba trvání studia může být různá. Vzdělávání
obvykle trvá od 1 do 3 let. V České republice se
výuka provádí převážně v českém jazyce, popřípadě
v jeho kombinaci s anglickým jazykem, méně často
výhradně v angličtině. Ceny jednotlivých programů
se od sebe významně liší, od cca 100 tisíc až po
mnoho set tisíc korun.

Mezinárodní akreditace a
spolupráce se zahraničními
univerzitami

Pozor na nekalé praktiky
některých poskytovatelů MBA

Jedním z ukazatelů vysoké kvality každého programu
MBA a škol jsou především prestižní mezinárodní
akreditace a spolupráce se zahraničními univerzitami.
V České republice existuje mnoho institucí a škol,
které MBA program nabízí. Důležitým měřítkem pro
výběr by měla být jejich kvalita a nabídka.

Je potřeba před těmito přístupy a postupy varovat
a dát možnost každému, kdo chce studovat, aby
věděl, na co si dát pozor a podle čeho je možné si
program vybrat. Zkrátka umožnit zájemci o program
MBA získat co nejvíce potřebných informací pro
zodpovědné a fundované rozhodnutí. Konečné
rozhodnutí je samozřejmě na každém studentovi.
Nicméně pravděpodobně nikdo nechce studovat
na mediálně a odborně zpochybnitelném institutu,
který si na vzdělávání pouze hraje a vydává v zásadě
bezcenné certifikáty, což v konečném důsledku
poškozuje všechny ty, kteří studují pořádně a poctivě,
neboť jen takový způsob studia má praktický přínos
pro studenta. Tyto poctivce a opravdové absolventy
o to více rozladí a zklame, pokud se dozví, že
studium lze obcházet, neplnit řádně povinnosti, a
tak podvádět a významně snižovat váhu získaného
studia i titulu.

Studium je zpravidla ukončeno závěrečnou prací
či projektem a jeho obhajobou. Úspěšní absolventi
získávají titul MBA (uvádí se za jménem: Ing. Jan
Novák, MBA) a příslušný diplom, popřípadě certifikát.

A právě nejrůznějším polopravdám a mýtům se věnuje
i tento eBook.
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Titul MBA získaný na některé vzdělávací instituci
v České republice, ať již jde o českou školu
nebo pobočku zahraniční univerzity, nemůže
být nostrifikován, tedy uznán jako ekvivalentní
vysokoškolskému titulu udělovanému příslušnou
fakultou české vysoké školy. Výjimkou může být
pouze prezenční (denní) studium MBA na vysoké
škole v zahraničí. V tomto případě se zjišťuje,
zda obsah předmětů, délka studia a kvalita školy
odpovídají studiu na tuzemské fakultě potřebnému
k získání titulu, v tomto případě inženýra ekonomie.

Profesní manažerské vzdělání

programu a detailní informace z nabídky více než
110 specializací manažerských programů BBA, MBA,
MSc, MPA, LLM, DBA a PhD.

MBA studium je chápáno jako profesní manažerské
vzdělání a je zařazeno do tzv. celoživotního
vzdělávání. MŠMT neprovádí jeho akreditaci. Získaný
titul MBA v ČR neznamená absolvování vysoké
školy, ale profesní vzdělání, získání manažerských
dovedností a předpokladů pro rychlejší postup v
manažerské kariéře. Titul MBA právní řád ČR jako
takový nezná, není to akademický titul ve smyslu
zákona o vysokých školách.

Celý projekt byl spuštěn pod záštitou Asociace
institucí manažerského vzdělávání (AIMV), jejíž cílem
je přinést co nejvíce informací o akreditovaných
manažerských programech v České republice a
pomoci tak potenciálním zájemcům o profesní
studium snadno se zorientovat v nabídce dle
zadaných kritérií. Na serveru najdete také novinky,
aktuality a důležité statistiky týkající se manažerského
studia, včetně informací o cenách programů.

Z opačného pohledu, kdy absolvent MBA studia na
české vzdělávací instituci chce toto prezentovat ve
vztahu k zahraničí, lze konstatovat, že neexistuje
žádný nadnárodní orgán, který rozhoduje o
mezinárodním uznání. Konečné slovo má firma,
která absolventa zaměstná. Vždy ale platí, že kvalitu
absolventa MBA ukáže až praxe, kde své nabyté
znalosti uplatní.

III. Kvalitní akreditace pro
programy MBA

Profesní program MBA je studium, které je určeno
zejména pro manažery usilující o rozšíření svých
dovedností. Pokud máte zájem o další zvyšování
profesních kvalifikačních předpokladů, chcete si
osvojit nové metody a techniky, toužíte získat náskok
a jistotu před konkurencí v oblasti kariérního růstu,
vyberte si studijní program a získejte titul MBA.

Za kvalitní a celosvětově uznávané akreditační
asociace pro MBA programy jsou považovány tyto:
a) AACSB – The Association to Advance Collegiate
Schools of Business
AACSB International byla
založena v roce 1916
jako členská organizace pro obchodní školy. Normy
pro akreditace byly poprvé přijaty v roce 1919. V
průběhu let byly standardy nadále revidovány
tak, aby zajistily kvalitu a neustálé zlepšování v
oblasti podnikatelského vzdělávání. V roce 2012
AACSB akreditovala více než 650 institucí ve více
než 50 zemích a teritoriích. AACSB poskytuje
mezinárodně uznávané specializované akreditace
na bakalářské, magisterské a doktorské úrovni.
Akreditační standardy AACSB vyzývají pedagogy
vyššího vzdělávání, aby se snažili o stálé zlepšování
programů. AACSB akreditace je známá po celém
světě jako nejdéle trvající a nejvíce rozpoznatelná
forma speciálních či profesních akreditací pro
instituce (www.aacsb.edu).

Pro info: pozice absolventů a účastníků
programů LIGS University
vyšší
management

nižší
management

střední
management

ostatní

Asociace institucí
manažerského vzdělávání

b) ACBSP – Accreditation Council for Business
Schools and Programs
ACBSP se sídlem v americkém Kansasu (v Evropě
má centrálu v Bruselu) je specializovaná akreditační
organizace, která dohlíží na kvalitu a integritu
business studijních programů. ACBSP akredituje
programy na všech stupních, včetně doktorských
programů v managementu. Akreditace ACBSP je
založena na nezávislém posouzení instituce

Získání zahraničního titulu MBA aktuálně umožňuje
23 institucí a škol v ČR (tzn. jen cca polovina z více
než 40 škol v ČR). Jakou školu a formu studia si
vybrat? Studovat v češtině nebo v angličtině? Je
potřeba si zvolit konkrétní a správné parametry.
Profesionálním průvodcem Vám může být webový
portál www.srovnanimba.cz, který nabízí možnost
srovnání vhodného
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poskytující manažerské programy skupinou
profesionálů se zkušenostmi jak akademickými, tak
podnikatelskými.

IV. Nejčastější otázky a
odpovědi k MBA, aneb co
byste měli vědět a o co
byste se měli zajímat při
výběru programu MBA

ACBSP byla založena v roce 1988 v Overland Park
v Kansasu.
c) AMBA – Association of MBAs
Association of MBAs byla založena v roce 1967.
Na začátku ledna 2013 akreditovala Association
of MBAs 201 obchodních škol, které poskytují více
než 700 rozdílných programů MBA, DBA a MBM
programů ve více než sedmdesáti zemích. Celkem
39 těchto škol je ve společenství zemí BRIC (Brazílie,
Rusko, Indie, Čína) a celkem 29 škol je v Latinské
Americe. Asociace akredituje pouze jednu business
školu ve Spojených státech amerických, neboť
americké školy nesplňují kritérium, které stanovuje
minimálně tři roky pracovních zkušeností (na plný
úvazek) pro všechny nově přijímané studenty MBA
(www.mbaworld.com).

Kolik institucí v České republice
nabízí studium MBA?
Studium MBA nabízí více než 40 institucí, nicméně
pouze 23 z těchto institucí, (tzn. pouze jen něco přes
polovinu) jsou držiteli kvalitní zahraniční akreditace
(viz. výše), anebo absolventi těchto institutů obdrží
po úspěšném ukončení studia diplom vydaný
zahraniční vysokou školou či univerzitou, což by
tak logicky mělo být, neboť se jedná o zahraniční
manažerský titul. Tyto školy jsou uvedeny ve srovnání
na www.vseomba.cz.

d) FIBAA – The Foundation for International
Business Administration Accreditation

Jak upravují studium MBA
zákony České republiky?
Akredituje stát tyto
programy a dohlíží na jejich
kvalitu?

FIBAA byla založena v roce 1994 v Německu (se sídlem
v Bonnu). FIBAA hodnotí a akredituje bakalářské,
magisterské a doktorské studijní programy v oborech
právo, sociální a ekonomické vědy. Služba je určena
pro německé i zahraniční vysoké školy, a to jak státní,
tak i soukromé (www.fibaa.org).

Bohužel legislativa České republiky žádným
způsobem neupravuje poskytování manažerských
programů MBA. Proto tyto programy v České
republice nikdo ze státních autorit neakredituje
ani nekontroluje (státními autoritami je myšleno
především Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy ČR). Právě pro nekontrolovatelnost a
živelnost v poskytování MBA programů se Asociace
institucí manažerského vzdělávání (AIMV) snaží tuto
situaci změnit a přinášet potenciálním studentům,
ale také zaměstnavatelům, maximum informací.

Zdroj: www.vseomba.cz

Proto jsou na stránkách www.vseomba.cz zveřejněny
pouze ty školy, které spolupracují a vydávají diplom
zahraniční vysoké školy nebo jsou držiteli kvalitní
a uznávané zahraniční akreditace (viz. výše). Školy
neuvedené na těchto stránkách žádné z těchto
pravidel nesplňují. Velmi často se schovávají
za akreditace, členství či partnerství v různých
organizacích, nicméně bez tolik potřebné prestiže.
Protože poskytování manažerských programů MBA
není ničím ani nikým regulováno (kodifikováno),
nespadá pod žádný zákon, žádnou vyhlášku
5.

Poznámka na vysvětlenou aneb jeden příklad za
všechny: U jedné americké akreditační asociace
(nepatří k nejlepším) je možnost být členem již za
99 dolarů za rok. Některé instituce v České republice
uváděli či možná ještě uvádějí, že mají takovouto
akreditaci. Nicméně rozhodně se nejedná o
akreditaci, ale pouze o členství získaného na základě
zaslaného vyplněného formuláře. Proto je dobré si
informace ověřovat, což je v době internetu velmi
snadné.

ani žádné nařízení. V zásadě platí, že poskytovat tyto
programy v ČR může kdokoliv.
Z toho důvodu je žádoucí, aby tento fakt věděli
všichni potencionální studenti, kteří jsou ve fázi
výběru a rozhodování se, kde budou studovat. Každý
se sám rozhodne, jaký institut či školu si vybere,
kde bude utrácet své nemalé finanční prostředky,
kde bude trávit čas, věnovat se studiu a hlavně
jestli v případě úspěšného studia získá opravdu ty
vědomosti, zkušenosti a znalosti, které mu pomohou
v jeho další profesní kariéře.

Při pročítání webových stránek
a nabídek mám pocit, že
některé školy uvádí, že jsou
akreditovány Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy
ČR nebo Ministerstvem vnitra
ČR, je to pravda?

Kde získám informace o
situaci na českém trhu,
případně o nabídce
jednotlivých škol a institucí?
Možností, jak získat informace a zorientovat se v
nabídce, je více. Přinášíme Vám jejich přehled:

Již bylo řečeno, že v České republice neexistuje žádná
legislativa, která upravuje tento druh vzdělávání, a
proto všechny zmínky o akreditacích Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva
vnitra nejsou pravdivé. I přesto některé instituce
uvádí na svých webových stránkách informaci, že
mají akreditaci MŠMT ČR nebo MV ČR. Je dobré se
zaměřit na detaily těchto tvrzení.

m Zadání klíčových slov (např. MBA v českém jazyce,
MBA online atd.) ve vyhledávačích jako jsou Google,
Seznam aj. Vyhledávač zobrazí mnoho výsledků,
nabídek a odkazů. Je jen na Vás, kolik času věnujete
jejich procházení.
m Stránky AIMV (www.vseomba.cz), kde je
mnoho informací o programech MBA, o základní
charakteristice těchto programů a kde si lze na
základě různých výběrových kritérií určit výběr z
databáze více než 110 programů. Můžete se na ně
podívat a porovnat si je. Výhodou těchto stránek je,
že máte vše na jednom místě a ušetříte díky tomu
svůj čas.

Vzhledem k tomu, že neexistuje legislativa, tak
nemohou mít program MBA MŠMT ČR ani MV ČR
akreditován. Když si vyžádáte přesné znění akreditací
od těchto institucí, které to tvrdí, přijdete na to, že se
jedná většinou o rekvalifikační kurzy či programy v
rámci vzdělávání vyšších samosprávných celků apod.
POZOR! Tato tvrzení patří k častým klamavým
metodám, jak navodit zdání zaštítění programu
MBA státní autoritou, ale jedná se o lež. S MBA
programy jako celkem nemají rekvalifikace, ani
kvalifikační kurzy žádnou souvislost. Program
MBA jako celek akreditovat u ministerstev nejde
a nejrůznější pokusy o obcházení jsou časté. Loga
MŠMT či MV ČR vypadají na www stránkách působivě
a navozují zdání (sice lživé) důvěryhodnosti instituce.
Kvalitní školy nemají takovéto praktiky zapotřebí.

m Určitě se vyplatí oslovit prostřednictvím e-mailu
nebo telefonicky Vámi předvybrané subjekty a
nechat si poslat jejich nabídku (pokud tuto nabídku
nemají na webových stránkách). Webové stránky
si pozorně přečtěte a porovnejte je s obdrženými
materiály. Ujistěte se, že jsou informace totožné.
Dále si pohlídejte, aby informace z nabídek či webů
byly stejné i ve smlouvě o studiu. Aby vše, co se
marketingově nabízí, bylo splněno. Smlouva by měla
obsahovat přesné informace o vydávaném titulu, na
jakém základě je vydáván, zda-li je s vahou českého
většinou s. r. o. či s vahou zahraniční vysoké školy
nebo kvalitní akreditace.
m Vyplatí se ověřit si získané informace na
webových stránkách asociací a spolků uváděných
školami, že jsou tam skutečně členy apod. Kvalitní
školy umožňují kontrolu toho, zda-li je tam daný
subjekt opravdu členem. Pokud někdo uvádí, že
je akreditován, doporučuji tuto skutečnost rovněž
ověřit. Nejsnadněji si lze tyto skutečnosti ověřit
zasláním e-mailu s dotazem přímo do dané asociace.

Kde a jak si můžu zjistit další
informace o spokojenosti
studentů a absolventů?
Informace od studentů či absolventů určité školy
jsou jistě užitečné. Kontakty na ně můžete získat
od školy. Některé instituce mají na svých stránkách
referenční list absolventů. Rovněž není složité najít
přímo na internetu či sociálních sítích osoby, které
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vybranou školu studují nebo studovali a oslovit je.
Důležité je porovnat získané informace s obdrženými
informaci od vybrané školy.

Náročnost programů
velmi náročný

Jaká forma výuky je vhodná
právě pro mě?

náročný

Toto je velmi častá otázka, na kterou je složité obecně
odpovědět. V České republice jsou poskytovány
programy, které mají různou intenzitu osobní účasti
na výuce. Od v podstatě denních programů přes
programy, kam student dochází několikrát týdně,
několikrát za měsíc či několikrát za semestr až po
programy na bázi online. U online či interactive
online programů nemusíte docházet na výuku
vůbec, neboť se můžete různých aktivit účastnit
prostřednictvím webinářů, internetových přednášek
apod. Nejdůležitější ze všeho je položit sám sobě
otázku: „Jaký způsob výuky mi vyhovuje nejvíce a
co očekávám jako výsledek tohoto studia“. Pokud
očekáváte osobní setkávání v rámci studijní skupiny,
s lektory či tutory, je dobré přemýšlet o blended
learning, distanční nebo prezenční formě výuky.

nenáročný
snadný

Pro ilustraci uvádím výsledek hodnocení absolventů
po ukončení vzdělávání v manažerských programech
LIGS University. Z tohoto průzkumu vyplynulo, že 75 %
absolventů hodnotilo programy LIGS University jako velmi
náročné a 25 % absolventů jako náročné. Zajímavostí je, že
žádný z absolventů nehodnotil absolvovaný program jako
nenáročný či snadný.

Dá se nějak posoudit
náročnost rychle se
rozvíjejících online nabídek
MBA?

Pokud například často cestujete nebo pro Vás osobní
kontakt se skupinou není to nejdůležitější, chcete se
učit a připravovat sami, psát práce a vše konzultovat s
tutory prostředním e-mailu, chatu či telefonu, zvažte
interactive online či online programy.

Online vzdělávání je dlouhodobý trend v oblasti
vzdělávání, a to nejenom manažerském. Je potřeba
se zamyslet nad tím, co od studia očekávám, co se
chci naučit a jak náročnou cestou se chci vydat. Platí,
že není online studium jako online studium. Jsou v
něm velké rozdíly, jak již z pohledu náročnosti, tak
i kvality.
Na jedné straně jsou nabízeny programy
(zjednodušeně řečeno) velmi snadné a nenáročné.
Co to znamená? Rozsahy písemných prací jsou 5 až
10 stran včetně úvodních stránek, obsahu apod. Tyto
práce jsou obhajovány před komisí, ale co chcete
obhajovat na několika málo stránkách textu? Lze
vůbec hovořit o nějakém konkrétním přínosu pro
studenta do jeho profesního či osobního života?
Závěrečná práce je pak rozsahem jen o něco delší
a s podobným způsobem obhajoby. Pokud chcete
studovat na takto jednoduché škole, podejte si
tam přihlášku. Tyto školy najdete na internetu a
myslím, že nebudete mít problém titul MBA získat.
Na specializovaných stránkách AIMV nebo CAMBAS
však takové školy nenajdete.

Jak je to s náročností programu
MBA v České republice?
Vzhledem k neexistující akreditaci škol státní
autoritou (MŠMT ČR) je srovnání kvality velmi
složité. O některé akreditační standardy se snaží
dvě organizace. CAMBAS, což je česká asociace MBA
škol a Asociace institucí manažerského vzdělávání
(AIMV). Například na stránkách AIMV jsou uvedeny
pouze ty školy, jejichž absolventi obdrží buď diplom
ze zahraniční univerzity či vysoké školy, nebo jsou
školy akreditovány celosvětově uznávanou kvalitní
akreditační asociací. Výčet těchto asociací je uveden
na začátku eBooku.
Obecně se dá říct, že například ve Spojených státech
amerických je několik set, možná několik tisíc
akreditačních asociací, ale jen malý zlomek je pak
uznáván celosvětově. Pokud Vám jde o skutečnou
kvalitu, a nejen o to, abyste měli titul a je Vám jedno
odkud, je dobré si zjistit, jakou akreditaci má daná
škola či kdo vydává diplom úspěšným absolventům.
Tyto informace lze najít jak na stránkách AIMV (www.
vseomba.cz), tak na stránkách dané školy. Najít si je
můžete rovněž na Googlu či Seznamu apod.
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Můj tip: Vždy se sami sebe zeptejte, jestli chcete jít takto
snadnou cestou, nebo chcete jít cestou, kdy pro své
vzdělání a pro svou budoucnost opravdu něco uděláte.
Získáte (kromě prakticky bezcenného certifikátu od
nekvalitní školy) i potřebné znalosti, dovednosti a
praktické poznatky využitelné v praxi? Jaký přínos má
nekvalitní “rychloškola” pro Váš rozvoj? Asi žádný, že?
Pouze vyhozený čas (i když asi minimální) a peníze!
Zvažte pečlivě své rozhodnutí a chtějte kvalitu.

Studium na kvalitní MBA škole
se vyplatí

škol, jejich kvality, počty studentů a absolventů, tak se
jedná jen o tvrzení marketingových oddělení daných
škol. Stojí za úvahu, zda podobně „nafouknutá“
nejsou i jiná tvrzení těchto škol.

Dobrá zpráva je, že kromě nekvalitních MBA škol
(včetně online škol) jsou v České republice také MBA
školy, jejichž online či interactive online programy
jsou náročné a kvalitní.

Je nějaký rozdíl mezi
Executive MBA a MBA?

Rozsahy prací přinášející praktickou využitelnost a
praktické zaměření jsou mnohonásobně vyšší než
u nekvalitních škol. Testování znalostí je prováděno
kvalitními testy. Jejich náročnost zvyšuje multichoice
typ odpovědí, což znamená 1 až x odpovědí je
správných a pouze když označíte všechny odpovědi
správně, je Vám výsledek započítáván. Navíc kvalitní
instituty brání poctivé studenty před nepoctivými.
Jak? Například tak, že používají mezinárodní
antiplagiátorské systémy nebo kontrolují, zda test
opravdu skládá ten, kdo má a ne osoba s cílem
podvádět.

Ano, zásadní rozdíl. Bohužel v České republice tento
rozdíl zatím studenti tolik nevnímají. Například
MBA ve Spojených státech amerických znamená
magisterský vysokoškolský program, to znamená,
že je určen pro studenty navazující na bakalářský
program a není k němu potřebná manažerská praxe.
Zatímco Executive MBA postgraduální manažerský
program určený manažerům s několikaletou
manažerskou praxí, tzn. manažerům, kteří mají něco
za sebou, aby při debatách ve studijních skupinách
byli schopni předávat si své zkušenosti, názory, a tak
obohacovat sebe i zbytek skupiny, neboť obsahem
Executive programů jsou především workshopy,
semináře, předávání zkušeností a hledání cest a
poučení z minulých povedených rozhodnutí, ale i
z chyb.

Ptejte se a odhalte předem
všechny nešvary
Ptejte se sami sebe, zda chcete zvolit kvalitní školu
nebo studovat systémem „zaplatím a dostanu titul“
– titul pochybný, ale jednoduše získatelný. Ptejte
se, jestli škola používá nějaký systém na odhalování
plagiátů. Ptejte se, zda je kontrolováno, kdo opravdu
skládá test, pokud není zkouška před komisí.

Existují ještě další doporučení
na co si dát pozor u online
vzdělávání?
Kromě výše popsaného je třeba ptát se také na to,
jak je jednotlivý předmět zakončen. Jestli jenom
odpovědí učitele na práci nebo tím, že dostanete do
e-mailu wordový dokument s testovými otázkami,
nebo jestli jste vystaveni opravdovému testování
v reálném čase, např. e-learningovým testem přes
internet, u kterého je kontrolováno, zda jej skládá
opravdu student, který jej skládat má.Dále je
potřeba zjistit, jaké jsou rozsahy seminárních prací
či případových studií. Je zřejmé, že u pětistránkové
či sedmistránkové práce, do které se mnohdy
započítává úvod, závěr, obsah, titulní listy i literatura,
příliš nejde o velké znalosti, hloubání nebo přínos pro
praxi studenta. Takový typ práce o ničem nevypovídá
ani nepomáhá v manažerském životě. Na druhou
stranu, pokud čte tento text někdo, kdo nehledá
kvalitní program, ale chce písmenka za každou cenu a
nejlépe jednoduše, tak i toto může být vodítkem, jak
si vybrat školu, kde je to pouze o „rychlopísmenkách“
MBA.

Na trhu jsou školy, které mají technicky ošetřeno,
že u počítače sedí a test skládá opravdu přihlášený
student a ne jeho kamarád či známý. Díky tomuto
systému je zaručena nejen prestiž a důvěryhodnost
školy, ale zároveň není znevažováno studijní úsilí
studentů, kteří studují řádně a poctivě.

Je důležité podívat se na
historii školy, kdy byla
založena?
Podle mého názoru rozhodně ano. Je možné se
podívat na výpis z obchodního rejstříku na stránkách
www.justice.cz a zjistit historii školy. Nedá se ale říci,
že nová škola je špatná. Je vždy nutné dívat se na
obsah předmětů, kvalitu tutorů a lektorů, způsob
studia apod. Na druhou stranu pokud je někdo
na trhu několik málo let a tvrdí, že je nejstarším či
největším institutem v ČR, tak to stojí za přemýšlení.
Je to vůbec možné? Nejedná se jen o nějakou nekalou
marketingovou praktiku prodeje nebo nenáročnou a
ne příliš kvalitu přinášející školu? Vzhledem k tomu,
že neexistují žádné oficiální ani neoficiální žebříčky

Pozor: Upozorňuji na to, že personalisté se dívají
na školu, ve které jejich uchazeč o zaměstnání či
zaměstnanec studuje či studoval.
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Další tipy

Na co dál je dobré se zaměřit?
Například na to, jestli má instituce na internetových
stránkách uvedeny všechny potřebné informace a
v případě, že se na něco zeptáte, je Vám schopna
poskytnout rychlou a hodnotnou odpověď.
Zpozorněte, pokud nebude odpověď jednoznačná,
případně na svou otázku nedostanete vůbec žádnou
odpověď. V takovém případě se vyplatí položit otázku
znovu. Jestliže ani poté nedostanete odpověď,
věřte, že je mnoho jiných a možná i kvalitnějších
institucí, které Vám požadované odpovědi ochotně
poskytnou.

m Podívejte se, jestli jsou v rámci výuky povinné
osobní či online semináře, workshopy, webináře a
v jakém rozsahu.
m Určitým vodítkem je i to, jestli jsou tyto semináře
povinné nebo jsou jen na základě zájmu.
mVždy se vyplatí podívat na to, jaké jsou podmínky
zakončení programu, jestli existuje kreditní systém
a co ho tvoří, neboť MBA programy stojí mnoho
desítek až stovek tisíc korun a úsilí věnované získání
a vyhodnocení vhodné školy se bohatě vyplatí.

Používají MBA školy nějaký
systém, který kontroluje
autorství písemných prací?

Záleží na názvu školy?
Název školy je vesměs obchodní název. Jediné, co
mě v této souvislosti napadá, je, že se vyplatí podívat
na to, jestli instituce nechce parazitovat na nějaké
zavedené instituci (například státní instituci tím, že
přidá nebo ubere jedno či dvě slova). A také na to,
jestli se jedná opravdu o jméno školy zahraniční
(pobočku v ČR), nebo název jen cizojazyčně znějící
a parazitující na zdání “světovosti”. Kdo je majitel
školy jde u s.r.o. a akciových společností opět zjistit
na www.justice.cz .

Ano, kvalitní MBA školy se odlišují i tím, že používají
systémy na odhalování plagiátů. A to jak k ochraně
všech poctivých studentů před těmi, pro které
není neetické používat cizí texty a vydávat je za
vlastní, tak k ochraně dobrého jména školy. Nicméně
neznamená to, že se nemohou v písemných pracech
používat již publikované texty. Musí z nich být ovšem
zřejmé, že se jedná o citace či parafráze s uvedením
zdroje. Plagiátem se naopak rozumí takový text,
který je autorem považovaný za vlastní bez uvedení
zdroje textu.

Je důležité zjišťovat
informace o kvalitě tutorů a
lektorů?

Agresivita jednání a
marketingových kampaní

Informace o sboru tutorů a lektorů dané instituce
jsou určitě důležité, ale mnohem důležitější jsou
informace o tutorech, kteří se Vám budou opravdu
věnovat a budete s nimi mít možnost konzultace.
Není podstatné, jestli jsou na webových stránkách
uvedena mediálně známá jména (např. osobnosti
známé z televize či z odborné veřejnosti). Neboť
se stává, že nějaká známá osobnost jednou nebo
dvakrát za rok uskuteční seminář pro zájemce, ale
marketingově se škola prezentuje jakoby daný
odborník vyučoval daný předmět pravidelně.

Jednou z častých otázek, které dostávám, je, jestli
je pravda, že existují pevné termíny, do kterých
je potřeba se rozhodnout. Do kterých je potřeba
poslat přihlášku nebo podepsat smlouvu atd. Není
to pravda. Žádná legislativa nic takového neupravuje
a jedná se jen o prodejní taktiky některých škol.

Měly by být ve smlouvě o
studiu uvedeny také možnosti
řešení vrácení kurzovného při
ukončení programu?

Můj tip: Podívejte se na profily tutorů a lektorů a
zaměřte se nikoliv na jejich slávu a mediální známost,
ale hlavně na jejich odbornost. Sláva a odbornost spolu
nemusí souviset tak, jak by se mohlo na první pohled
zdát. Je vhodné zjistit si, jestli tutoři v té oblasti svých
předmětů mají odbornou zkušenost, protože málokdo z
nás chce, aby se nám věnoval někdo, kdo má informace
pouze načtené, ale v reálném životě neprožité a tudíž
nepoužitelné.

Určitě ano. Jedná se o smluvní vztah a o Vaše
peníze! Proto kvalitní školy řeší ve smlouvě i vrácení
kurzovného nebo jeho části v případě předčasného
ukončení studia. Může se stát, že se Vám program
nebude líbit, nebude Vám vyhovovat. V průběhu
studia se může stát také něco nečekaného, a proto je
9.

potřeba na toto myslet i ve smlouvě. Nebojte se klást
otázky: „Mohu školu přerušit bez poplatků nebo při
předčasném ukončí programu budu nucen zaplatit?
Jak bude vypočítána částka k vrácení apod.?“ Zjistěte
si, jestli je toto všechno ošetřeno smlouvou. Jedná se
o Vaši ochranu jako studenta pro případ neočekávané
situace, a pokud by toto škola nechápala, opět se
vyplatí porovnat i jiné nabídky.

Pro info: absolvování programů LIGS University pro
absolventy a účastníky znamená
Výměna a sdílení
zkušeností s ostatními

Celoživotní
vzdělávání

Navázání nových
kontaktů

Doplnění kvalifikace
potřebné pro kariérní růst

Je možné si v České republice
před vlastním zahájením studia
program nejdříve vyzkoušet, a
pak se rozhodnout, jestli v něm
budu pokračovat?

Získání mezinárodně známého titulu

Je důležitý jazyk programu?
Jazyk vzdělávání může být důležitý opět pro každého
z nás individuálně. Pro někoho je lepší studovat v
českém jazyce, pro někoho je lepší anglický či jiný
jazyk. Toto si musí rozhodnout každý sám za sebe.
Některé instituce na našem trhu nabízejí programy
v několika jazycích nebo různé kombinace jazyků.
Můžete si vybrat, že část předmětů absolvujete v
českém jazyce a část například v anglickém či ruském.
Tuto možnost nabízí LIGS University, kde mám tu čest
působit. Studenti tuto možnost s oblibou využívají
a zlepšují si díky tomu nejen manažerské znalosti
a dovednosti, ale i své jazykové znalosti a jejich
praktické využití. Důvodem pro využívání možnosti
studovat v kombinaci více jazyků je i to, že mnoho
studentů působí v nadnárodních firmách, kde není
čeština hlavním jazykem.

Ano, je to možné. V ČR jsou školy, které umožňují u
interactive online programu vyzkoušet si studium
na zkoušku (například v rámci programu Měsíc na
zkoušku) a pak se rozhodnout, jestli pokračovat
studiem celého MBA, nebo se například zdarma
zúčastnit ukázkového workshopu.

Je důležitý údaj o tom, jaké
procento studentů program
nedokončí?
Podle mého názoru ano. Není standardní, aby všichni,
kteří začnou studovat program MBA, tento program
úspěšně absolvovali. Znamenalo by to, že buď jsou
všichni studenti geniální a navíc nemají v průběhu
studia žádný problém, nebo to může svědčit o
nenáročnosti programu a tím i o nízké kvalitě dané
instituce. Proto je dobré se ptát na procento studentů,
kteří školu nedokončili či ji přerušili.

Jak si vybrat specializaci
vhodnou právě pro mě?
To záleží na tom, jaký obor Vás zajímá a v jaké
oblasti či oblastech se chcete zdokonalovat. Pokud
přesně nevíte, zkuste se podívat, zda Vámi vybraná
škola nabízí možnost zvolit si nejen specializaci, ale
například i volbu z několika dalších předmětů, a tím
i sestavení individuálního studia na míru právě pro
Vás a odpovídajícího Vašim potřebám a očekáváním.
Na nabídku specializací programu MBA se můžete
podívat na www.vseomba.cz, kde je možno srovnat
a vybrat si z více než 110 specializací programů MBA
nabízených v České republice.

Jaká jsou nejčastější očekávání
studentů od MBA programu?
Podle průzkumu provedeného mezi manažery, tzn.
potenciálními studenty, jsou nejčastější očekávání
následující:
m doplnění vzdělání a zvýšení kvalifikace
m získání praktických zkušeností
m šance na lepší uplatnění na trhu práce a lepší
kariéru
m získání obchodních kontaktů
m šance na povýšení či zvýšení platu
m získání konkurenční výhody oproti konkurentům

Kde najít další informace?
Doporučuji si na internetu předvybrat několik škol a
ty mezi sebou porovnat, ověřit si jejich tvrzení, oslovit
je s případnými otázkami a porovnat formu a kvalitu
odpovědí. Pokud je to možné, zkuste zjistit, zda-li
někdo ve Vašem okolí nemá zkušenosti s některou
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Nepostradatelná zpětná
vazba

z Vámi vybraných škol. Přečtěte si informace
o možnostech manažerského vzdělávání
poskytovaného na trhu v České republice, a to jak na
internetu, tak i na stránkách AIMV, kde jsou uvedeny
ty školy, které vydávají diplom zahraniční vysoké
školy nebo jsou držiteli kvalitní zahraniční akreditace.

Pomohl Vám tento eBook při výběru manažerského
programu MBA? Našli jste odpovědi na otázky,
které Vám usnadnily rozhodování? V tom případě
splnil eBook svůj účel a čas, který jsem věnoval jeho
přípravě, nebyl zbytečný. Budu velmi rád, pokud
mi napíšete, jestli Vám eBook pomohl a byl pro
Vás přínosný. Ocením jakoukoliv zpětnou vazbu.
Napište mi prostřednictvím e-mailu: makovsky@
ligsuniversity.cz.

Výběr správné školy je cestou
k úspěchu
Právě jsme se společně dostali k závěrečné části
tohoto eBooku, jehož hlavním cílem bylo informovat
Vás o otázkách týkajících se manažerského programu
MBA poskytovaného v České republice a přinést
zamyšlení a tipy, na co si dávat pozor při výběru školy
pro Vaše studium MBA.

Prosím, kontaktujte mne také tehdy, je-li Vám něco
nejasného, máte-li nějaké dotazy či připomínky.
Vaše zpětná vazba mi umožní eBook rozšiřovat a
aktualizovat takovým způsobem, aby byl přínosný
pro další potencionální studenty programu MBA.
Odpovědi na své i další otázky postupně naleznete
v aktualizovaném eBooku na www.ligsuniversity.cz
a na www.aimv.cz.

Držím Vám palce, abyste si vybrali správně. Zvolte
kvalitní školu, která splní Vaše potřeby a očekávání,
kde získáte pro praxi tolik potřebné znalosti,
dovednosti a kontakty, navážete celoživotní přátelství
a odborně i osobnostně vyrostete.

Autor: PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA
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