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Pane inÏen˘re, jak˘ má v dne‰ní do-
bû v˘znam vzdûlávání manaÏerÛ?

Vzdûlávání manaÏerÛ je nutnost.
Nutnost diktovaná dobou i nároky
podnikatelského prostfiedí. Ná‰ vzdû-
lávací program má ve svém názvu od-
kaz na posilování konkurenceschop-
nosti. Konkurenceschopnosti podnika-
telsk˘ch subjektÛ na lokálním trhu, na
trhu Evropské unie. V ‰ir‰ím pojetí
i konkurenceschopnosti manaÏerÛ na
trhu práce. Vzdûlávání není jen o zís-
kávání nov˘ch poznatkÛ a dovedností.
Mnohdy jde více o získání komplexní-
ho náhledu, o vybfiednutí z provozní
slepoty, o osvûÏení my‰lení a získání
nové energie pro kaÏdodenní práci. 

Vá‰ program je prezentován jako
1,5 aÏ dvoulet˘ - co v nûm posluchaãe
ãeká? 

Pominu-li v˘ãet jednotliv˘ch fází
programu a jeho modulÛ, kter˘ je k dis-
pozici na na‰ich webov˘ch stránkách
www.cavs.cz, pak mohu fiíci, Ïe poslu-
chaãe na‰eho programu ãeká velmi
mnoho podnûtÛ pro jejich práci.
PodnûtÛ získan˘ch v rámci pfiímé v˘u-
ky, podnûtÛ z diskusí s lektory i ostatní-
mi posluchaãi programu, podnûtÛ z ná-
sledného samostudia a zpracování píse-
mn˘ch prací vybran˘ch modulÛ. 

A souãasnû záÏitkÛ z aplikace toho

studijních programÛ, pfiejímá jejich
vûcné vymezení, ale následnû je dÛsled-
nû obsahovû i pfiístupem pfiibliÏuje po-
tfiebám ãeského podnikatelského pro-
stfiedí a ãeského posluchaãe. V̆ uka je
v ãeském jazyce, písemné práce lze 
odevzdávat v ãe‰tinû, sloven‰tinû ãi
angliãtinû - dle preferencí posluchaãe. 

Program tohoto typu je spojován
s manaÏery velk˘ch nadnárodních spo-
leãností. Jak˘ má v˘znam pro ‰ir‰í
podnikatelskou a manaÏerskou obec? 

Programy typu MBA vnímáme jako
nezbytnou souãást prÛbûÏného vzdûlá-
vání manaÏerÛ, podnikatelÛ, vlastníkÛ
obchodních spoleãností a ãlenÛm jejich
statutárních orgánÛ. SvÛj velk˘ v˘znam
má i pro vedoucí pracovníky subjektÛ
z neziskové sféry. Programy typu MBA
totiÏ nemají, dle na‰eho soudu, v na‰em
vzdûlávacím systému svÛj substitut.
Tato úvaha je v‰ak jiÏ nad rámec formá-
tu na‰eho rozhovoru. 

Souhlasím s tím, Ïe se k ní v pfiípa-
dû zájmu na‰ich ãtenáfiÛ mÛÏeme vrátit
v na‰em pfií‰tím rozhovoru. Za ten
dne‰ní Vám dûkuji. 

I já Vám dûkuji a pfiejí krásné dny
v‰em Va‰im ãtenáfiÛm. 

Renata Kuncová Polická
Foto: Martin Polick˘

dojde ke zkvalitnûní komunikace, vzájem-
ného porozumûní a mnohdy i k následn˘m
velk˘m zmûnám ve spoleãnosti samotné.

Proã vá‰ program oznaãujete nezvy-
klou zkratkou MBAce? 

Uvedená zkratka znamená MBA Czech
Executive. DÛvod je v tom, Ïe program
pod dohledem a zá‰titou na‰í akreditaãní
autority vychází z dobr˘ch tradic britské-
ho systému fiízení kvality manaÏersk˘ch

v‰eho do své práce, do svého businessu...
V‰echny písemné práce  totiÏ mají jiÏ
v zadání cíl fie‰it konkrétní problém takfií-
kajíc „z posluchaãova pracovního stolu”.
A posluchaãi tento pfiístup velmi vítají.

ZáÏitkÛ? 
Bezesporu i záÏitkÛ. Pfiedná‰ím v progra-

mech MBA finance více neÏ deset let a znám
pfiíbûhy absolventÛ. Pfiíbûhy plné pfiekvapení
z poznání, co v‰echno skr˘vají úãetní v˘kazy

vlastní spoleãnosti, jak mno-
ho v ní lze zmûnit k lep‰ímu,
kdo z kolegÛ na pracovi‰ti
hraje v rámci své odbornosti
fale‰nû a kdo je vlastnû pfií-
nosem. 

Zásadní hodnotou vût‰i-
ny MBA programÛ je kom-
plexnost jejich obsahu.
Napfi. finanãní fieditel si
v nich zopakuje standard
své práce a následnû pro-
diskutuje aktuální trendy
ve finanãním fiízení, ale
souãasnû v ostatních mo-
dulech získá náhled na svût
sv˘ch kolegÛ z personální-
ho oddûlení, z oddûlení in-
formaãních technologií,
obchodu. Projde-li progra-
mem celé vrcholové vedení
spoleãnosti, pak nezfiídka

U pfiíleÏitosti prezentace manaÏerského vzdûlávacího programu MBAce in
Management for Competitiveness podnikatelÛm na‰eho regionu jsme poÏádali
o krátk˘ rozhovor Ing. Michala Poláka, Dr., pfiedsedu pfiedstavenstva akciové
spoleãnosti Centrum akademick˘ch a vzdûlávacích sluÏeb. 
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