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MBA na ESBM:

studium pro úspěšné profesionály
Studium MBA patří
k oborům, jež lidé volí
dobrovolně a s chutí,
protože chtějí navázat
na vlastní, praxí
získané zkušenosti,
rozvinout je a obohatit
o znalosti a zkušenosti
jiných. Zkrátka cítí, že
k tomu, aby se dostali
ve svých manažerských
a podnikatelských
dovednostech výš a dál,
je další studium nutné.

D

íky studiu MBA se ma‑
nažeři naučí otevřít
svou mysl novým nápa‑
dům a informacím, kte‑
ré jim pomohou nahlížet na pro‑
fesní problémy ve zcela novém
světle a efektivně je řešit. Studijní
programy MBA už u nás zdomác‑
něly, a i když titul MBA stále ne‑
patří mezi ty akademické, řada
významných osobností byznysu
i vzdělávání si jej za jméno připi‑
suje. Zeptali jsme se Simony
Probstové, manažerky vzdělávání
na European School of Business
& Management SE, aby nám před‑
stavila formu vzdělávacích pro‑
gramů MBA na ESBM.

Studijní program MBA nabízí
řada vzdělávacích institucí,
konkurence je velká. Proč by si
měl zájemce o studium vybrat
právě vaši školu?

Náš program MBA je časově flexi‑
bilní a výuka probíhá v češtině.
Jako jediná škola vyučující post‑
graduální programy MBA nabízí
ESBM jedinečný model studia za‑
ložený na Oxfordském systému
výuky.
Oxfordský model studia je
oproti kontinentálnímu modelu
zaměřen převážně na rozvoj logic‑
kých schopností a dovedností stu‑
denta a jejich demonstraci v reál‑
ném životě a praxi. Studenti si tak
blíže osvojí různé studijní, komu‑
nikační a praktické dovednosti,
které mohou využít při budování
své osobní i profesní dráhy.
Další předností našeho studia
je možnost zahájit ho kdykoliv
v průběhu roku a kombinace
on‑line studia s prezenčními in‑
teraktivními workshopy.
A nakonec rozmanitost volby:
program MBA nabízí ESBM

ve 14 různých specializacích, aby
si student mohl pohodlně vybrat
zaměření dle svého zájmu a prefe‑
rencí. Student má tedy možnost
sestavit si část studijního progra‑
mu individuálně, další část je pro
všechny studenty shodná. Navíc
škola garantuje otevření každého
studijního programu MBA nehle‑
dě na počet uchazečů.

MBA většinou vyhledávají
manažeři a hodně vytížení
podnikatelé, při volbě studijního
programu tudíž posuzují i to,
kolik jim škola zabere drahocenného času. Jakou časovou zátěž
představuje studium na ESBM?
Studenti mají k dispozici moderní
e‑learningovou platformu Fronter,
kde se mají možnost setkat s lek‑
torem, který jim v krátké video‑
upoutávce představí svůj modul
a řekne vše potřebné. Dále ve stu‑

dentské sekci naleznou studijní
materiály a veškeré informace
nutné k bezproblémovému průbě‑
hu studia. Je ovšem samozřejmé,
že fyzický kontakt s lektorem
a dalšími studenty nikdy nemů‑
žou nahradit žádné on‑line systé‑
my. Proto se snažíme ve vyváže‑
ném poměru kombinovat prezenč‑
ní výuku, která probíhá o víkendu
a koná se čtyřikrát za studium,
samozřejmostí je občerstvení pro
všechny naše studenty.
Uvědomujeme si časové vytíže‑
ní našich frekventantů, tudíž si
student u nás vybírá, kdy se výu‑
ky zúčastní. Nabízíme několik ter‑
mínů a je na studentovi, který si
vybere. Účast je tedy sice nepo‑
vinná, nicméně studenti mají i ví‑
ce než 90procentní docházku.
Bezprostřední kontakt a výměna
názorů a zkušeností mají svoje ne‑
nahraditelné přednosti.

Moderní formy studia
8. března 2017

Lektoři představují významný
prvek každé vzdělávací instituce.
Jaký lektorský tým působí
na ESBM?
Profesionálové z praxe, kteří se za‑
bývají danou konkrétní oblastí.
U nás nenajdete lektora, který by
učil marketing, management a fi‑
nance najednou, jako je tomu
na některých školách. Naši lektoři
působí na odborných postech
v různých oblastech vyššího man‑
agementu. Do výuky přinášejí po‑
znatky z managementu mezinárod‑
ních společností, z řízení v oblasti
státní sféry či specifika úspěšných
českých firem. Různorodost lektor‑
ského týmu zajišťuje odborné po‑
krytí jednotlivých specializací, kte‑
ré si studenti v rámci svého studia
volí. Ti tak mají jistotu, že se jim
v každém modulu bude věnovat
skutečný specialista a odborník
na danou problematiku a předá jim
ty nejcennější zkušenosti, které
za léta své praxe sám získal. Přida‑
nou hodnotou je také možnost stu‑
dentů s lektory konzultovat vlastní

Simona Probstová
je manažerkou vzdělávání na European School of Business &
Management SE. Patří mezi úspěšné mladé manažerky. Po studiích skočila do oblasti byznysu rovnýma nohama a založila několik prosperujících společností. V současnosti zastává manažerskou pozici na ESBM a rozšiřuje si vzdělání v právní oblasti a personalistice.

témata a firemní záležitosti, čímž
dochází k efektivnímu propojení
teoretických znalostí a praxe.

Rok uplyne a přiblíží se závěr
studia – jak probíhá na ESBM?
Studium je zakončeno vypracová‑
ním závěrečné práce a její násled‑
nou obhajobou před tříčlennou ko‑
misí složenou z našeho lektorského
týmu. Standardně se student k ob‑
hajobě dostává po 12–15 měsících
od začátku studia. Po úspěšném
obhájení student získá profesní ti‑
tul MBA, který se uvádí za jmé‑
nem. Nám jde ale o víc. Náš pro‑
gram MBA si klade za cíl pomáhat

studentům, aby byli úspěšnými
v profesním, ale i osobním životě
a naučili se zefektivňovat procesy
v rámci organizace, kterou řídí, po‑
skytovat jim nové podněty a nápa‑
dy, přinášet přidanou hodnotu
v podobě exkluzivních informací.
Pozitivní ohlasy a klub našich ab‑
solventů naznačují, že si vedeme
správně.

Absolventi zůstávají věrni své
alma mater?
Ano, my sledujeme jejich úspěchy
a rozvoj jejich podnikání, oni zase
vyhledávají své lektory a kolegy
ze školy s žádostí o radu či proto,
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aby se pochlubili tím, co se jim po‑
dařilo. Všichni absolventi ESBM
jsou dále pravidelně zváni na nej‑
různější akce školy, jako jsou na‑
příklad přednášky zajímavých
osobností, networkingová setkání,
odborné konference atd.
Ráda bych ještě připomněla, že
ESBM pořádá pravidelně odborné
workshopy na zajímavá témata
z oblasti managementu, financí,
práva, marketingu či leadershipu
i pro zájemce z řad veřejnosti.
Workshopy jsou bezplatné a probí‑
hají nad rámec běžné výuky. Zá‑
jemci se jich mohou účastnit bě‑
hem pracovního týdne, vždy v od‑
poledních hodinách. Všechny důle‑
žité informace o připravovaných
akcích je možné sledovat na našem
webu v sekci Aktuality a na face‑
bookovém profilu, popřípadě pro‑
střednictvím zaslané pozvánky.
Pro naše studenty a absolventy to
je jeden z benefitů, které naše ško‑
la poskytuje.
❚
Zdena Bočarova

INZERCE
HN051217
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