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Ing. Miroslav Focht, MBA, garant programu. Přes 30 let působil 

v mezinárodním businessu jako CEO, President EMEA (Europe, 

Middle East & Africa) a člen globálního představenstev IMI plc.. 

Je expertem v oblasti Leadershipu, řízení firem, strategie, obchodu.

Vzdělávací program DBA (Doctor of Business Administration) 

ve specializaci Executive Management je nejvyšším stupněm 

manažerského profesního vzdělání. Jeho ekvivalent v českém 

akademickém prostředí neexistuje, a proto jsme při jeho 

koncipování vycházeli výlučně z amerického pojetí a amerických 

akademických standardů. 

Cílem programu je představit a předat posluchačům (doktorandům) 

nejdůležitější know-how při top vrcholovém vedení firmy.

Studium je určeno především zájemcům z řad vyššího managementu 

národních a nadnárodních obchodních korporací, ale i absolventům 

profesních studií MBA, LL.M. a MSc., jakož i magisterských studijních 

programů univerzit a vysokých škol.



 › Profesionální lektorský tým. Lektorský tým je sestaven ze 

špičkových profesionálů, kteří mají mnohaleté zkušenosti z praxe. 

Přednášející působí nebo působili na předních manažerských 

postech nebo u konzultačních společností, díky čemuž jsou 

schopni Vám předat své praktické zkušenosti a know-how. 

Lektoři z praxe. Výuka je vedena profesionálními lektory z 

praktickými zkušenostmi a know-how, kteří sami studovali 

business v zahraničí (USA, UK) jsou odborníky na konkrétní 

témata. Garantem programu DBA Executive Management je Ing. 
Miroslav Focht, MBA, který jako CEO řídil 20 let mezinárodní 

společnost s více než 40.000 zaměstnanci se sídlem v New Yorku.

 › Exkluzivita. Součástí programu jsou exkluzivně moduly, které 

se takto komplexně nikde jinde, než u nás nevyučují, ač je jejich 

dosah pro mezinárodní obchod a leadership firem obrovský, a 

to moduly Executive Leadership ve spojení s Decision Making, 

Strategický Management ve vazbě na Inovace a Management 

změn, Finanční řízení podniku I a II, Management lidských zdrojů 

koncipovaný podle aktuálních amerických i světových standardů s 

důrazem na People Development, klasický Commercial Leadership 

a konečně modul New trends/Industry 4.0/ Digitalization/AI.

Přínosy programu 



 › Interaktivní vstupy top CEO manažerů. Součástí výuky 

modulu New trends/Industry 4.0/ Digitalization/AI budou 

vstupy top CEO manažerů českých nadnárodních firem, 

které jsme přichystali jako překvapení a kteří vstoupí 

do výuky v přímém přenosu a podělí se se studenty o 

svoje know-how v oblasti vedení nadnárodní společnosti.

 › Co Vám studium přinese? I když jste již před zahájením studia 

pracovali na prestižní pracovní pozici a získali jste mnoho 

zkušeností, studium DBA Vás posune dále, utvrdí nebo vyvrátí 

Vaše zažité manažerské stereotypy, nabídne Vám nové přístupy 

k řešení složitých výzev, které dnešní doba přináší. Pomůže Vám 

zastavit se a nahlédnout na Vaše myšlení z jiného pohledu a 

konfrontovat jej s poznatky a myšlením jiných odborníků z praxe.

 › Mezinárodně uznávaný certifikát IES. Vedle diplomu o udělení 

mezinárodně uznávaného titulu DBA obdrží úspěšní absolventi 

dále mezinárodně uznávaný certifikát IES.

 › Moderní online e-learningový systém. Profesionální 

vzdělávací platforma usnadňuje samotné vzdělávání a zajišťuje 

bezproblémový průběh studia. Studenti zde naleznou studijní 

materiály, informace o prezenční („živé“) výuce i webinářích, 

harmonogramy a veškeré potřebné podklady a výuková videa, 

což maximalizuje pohodlí i dostupnost informací.



Harmonogram

Vyberte si formu studia, která Vám nejvíce vyhovuje. Nabízíme 

interaktivní studium s živou a online výukou, studentům tak 

poskytujeme jedinečnou volbu, zda navštíví výuku osobně v sídle 

školy nebo z domova, kanceláře či jiného osobního prostoru. Jako 

druhou možnost nabízíme 100% online studium, které můžete 

zahájit kdykoliv.

• Interaktivní studium: probíha 2x ročně, na jaře a na podzim, 

kombinace prezenční a online výuky.

• Online studium: můžete začít studovat kdykoliv, studium 

zahrnuje kromě živé výuky všechny ostatní benefity.

Forma studia



Průběh studia  
1. Výběr studijního programu a podání přihlášky. 

2. Absolvování 2 semestrů s celkem 8 předměty 
zakončenými seminárními pracemi

3. Vypracování a obhajoba závěrečné práce

4. Slavnostní promoce

Následovat bude zaslání smlouvy, Všeobecných studijních podmínek a 

Organizačních pokynů ke studiu, kde se dozvíte všechny potřebné informace o 

tom, jak studium probíhá a obdržíte přístup do Studentské sekce a ke studijním 

materiálům.

Tematická setkání studenty s lektory probíhají vždy v sobotu a neděli. Výstupem 

z každého předmětu je zpracování a úspěšná klasifikace seminární práce.

Pokud Vaši závěrečnou disertační práci a obhajobu klasifikuje lektor jako 

vyhovující, studium tím úspěšně končí.

Slavnostní promoce v historické budově pražského Rudolfina



Benefity ke studiu
 › Živá / Online interaktivní výuka. Koncept interaktivního MBA, LL.M. a 

dalších programů, zajišťuje studentům nejvyšší studijní komfort v dosavadním 

systému profesního vzdělávání u nás i v zahraničí a je inspirován britskými a 

americkými modely výuky v době pandemie (2021) a v době postpandemické 

(2022-)

 › Výuková videa. Za účelem zajištění interakce mezi lektory a studenty jsou 

studentům ve Studentské sekci k dispozici výuková e-learningová videa k 

většině vyučovaných předmětů.  Výuková videa v délce trvání 90-180 minut 

představují zcela mimořádnou příležitost jak studentům přiblížit know-how 

našich lektorů další digitální formou.

 › Naše interaktivní Webináře. Webináře přednášejí naši lektoři a jsou časově 

přizpůsobeni pracovně vytíženým účastníkům tak, že se konají v některém 

pracovním dni vždy od 17:30 nebo od 18:00 hod. a trvají cca 2 hodiny . 

Obsahem webinářů jsou aktuální obchodní a právní témata, které logicky 

navazují na manažerské a právní předměty vyučované v rámci MBA studia. 

Dalším bonusem těchto interaktivních webinářů je, že je můžete navštěvovat 

zdarma i po skončení studia, což je bonus, který jistě uvítá každý, kdo chce 

neustále držet kontakt s nejnovějšími trendy.

 › Video záznamy z přednášek. Dalším benefitem je možnost studentů sledovat 

ve Studentské sekci záznamy z jednotlivých tématických setkání lektorů se 

studenty, které jsou natáčeny během prezenční výuky. 



 › Online knihovna BOOKPORT. V online knihovně Vám budou k dispozici 

všechny relevantní odborné tituly z  několika knižních portálů, na čele s 

největším českým vydavatelem manažerské literatury GRADA Publishing.

 › Online knihovna CODEXIS. Obsahuje odbornou právnickou literaturu, 

články, legislativní předpisy a judikaturu soudů ocení zejména studenti 

programů LL.M., neboť tyto programy obsahují zejména právní předměty, 

jakož i studenti, kteří si vedle manažerských programů zvolili jako povinně 

volitelný předmět některý modul z oblasti práva.

 › Naše vlastní publikace pro Vás.  Dlouhodobě vydáváme odborné publikace 

našich lektorů, které Vám budou sloužit vedle bohaté knihovny BOOKPORT 

a CODEXIS jako velice užitečný doplněk při Vašem studiu, ale můžete si je 

volně stáhnout a mít je k dispozici i po ukončení studia.

 › Mezinárodní certifikace IES. Absolventi Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. 

obdrží po úspěšném ukončení studia jejich profesního programu mezinárodní 

certifikát od nadnárodní společnosti International Education Society (IES).

Potkejte se s námi ONLINE

Zaregistrujte se na Den otervřených dveří, který pořádáme každých 14 dní. 

Spojíme se s Vámi přes Google Meet (Zoom, Teams) a zodpovíme Vám Vaše 

dotazy ohledně studia a představíme Vám naši školu.




