
Proč absolvovat manažerská MBA studia, organizovaná Kra jskou hospodá řskou 

komorou jižní Moravy spole čně s universitami? 

 

V podnikové praxi se setkáváme s odborně dobře vybavenými techniky, jejichž profesní 

dovednosti jsou kladně oceňovány nejenom klienty, ale i mateřskými (často zahraničními) 

firmami. A je proto naprosto logické, že tomuto technikovi je časem nabídnuta manažerská 

funkce. Obdobnou situaci vidíme i v nevýrobní sféře, ať již z oblasti státní správy, 

zdravotnictví, školství, či kulturních a jiných organizacích. Zaměstnanci více či méně opouští 

svoji původní profesní odbornost a v rámci karierního růstu začínají vykonávat střední a 

vyšší manažerské funkce.  

 

A zde nastává problém - vynikající technik ještě nemusí být výborný manažer. Tak jako 

nejlepší chirurg v nemocnici ještě nemusí (a často ani není) nejlepší ředitel nemocnice. 

Nejlepší pedagog v učilišti také nemusí být vždy nejlepší ředitel tohoto vzdělávacího 

zařízení. A tak bychom mohli popisovat obdobné situace, kdy v rámci karierního růstu 

postupujete k vyšším funkcím, které mimo jiné vyžadují strategické myšlení a další 

manažerské dovednosti. A ty většinou v rámci běžného (technického) vzdělání nezískáte. 

  

Již před několika léty se rozhodla Krajská hospodářská komora jižní Moravy (dále jen „KHK 

JM“) tento deficit ve vzdělání manažerů českých firem odstranit. V tomto strategickém 

rozhodnutí našla podporu nejenom mezi hejtmany pěti moravských krajů, ale také i u pěti 

rektorů moravských univerzit. Na základě společné dohody všech partnerů (Asociace krajů 

ČR, krajských hospodářských komor, moravských univerzit) mohou členové i nečlenové 

komory absolvovat mezinárodně respektovaná manažerská MBA studia, která probíhají 

víkendovou formou (zhruba 1 víkend za měsíc mimo prázdninové měsíce) a trvají tři 

semestry (cca 1,5 roku). Tuto studium se uskutečňuje výhradně v českém jazyce v Brně 

nebo případně i ve firmě, pokud má firma zájem o vzdělání většího počtu posluchačů z jedné 

lokality. Celého studia se mohou účastnit i absolventi středních škol, pokud mají 

několikaletou manažerskou praxi ve vrcholových funkcích. 

 

Obsah studia, organizovaného KHK JM a moravskými univerzitami, je výsledkem více než 

20leté spolupráce špičkových lektorů převážně z podnikové praxe, ale též i profesorů z VUT 

v Brně s anglickými, americkými, polskými, italskými a dalšími univerzitami. Na základě 

těchto dlouhodobých praktických i akademických zkušeností je studium navrženo tak, aby 

maximálně odráželo praktické potřeby vrcholových manažerů nejen v České republice, ale i 

v zahraničí. Dalším strategickým cílem tohoto studia je zajištění přenosu získaných znalostí 



a dovedností do manažerské praxe posluchačů. Tomuto záměru je podřízena pečlivě 

sestavená obsahová skladba i metody výuky. 

 

Někdy slyšíme, že zaměstnanec firmy říká „chybějící manažerské znalosti si snadno doplním 

účastí na vybrané sadě krátkodobých kurzů, konaných v rámci celé republiky“. Můžete 

samozřejmě manažerské zkušenosti získávat, popř. doplňovat postupně, studiem 

jednotlivých krátkodobých kurzů či seminářů. Ale nesourodost, různá hloubka výkladu, 

preferování akademických znalostí před reálným podnikatelským životem, papouškování 

naučených manažerských frází ještě z nikoho neudělalo kvalitního manažera.  MBA studium, 

pořádané KHK JM ve spolupráci s univerzitami, přináší výhodu v jeho komplexnosti, spojené 

se schopností lektorů předat svoje dlouhodobě získané praktické manažerské zkušenosti 

posluchačům. A také i v provázanosti jednotlivých předmětů (modulů), které jsou (více či 

méně) orientovány do problematiky strategického řízení výrobních i nevýrobních firem. 

V rámci každého předmětu (modulu) studia po nezbytném teoretickém úvodu podstatná část 

soustředění spočívá zejména ve výměně manažerských zkušeností jednotlivých posluchačů, 

která je velmi citlivě řízena zkušeným lektorem (ať již univerzitním lektorem, či zkušeným 

firemním manažerem). 

 

Tato řízená diskuse posluchačů v jednotlivých předmětech studia vede k postupné změně 

myšlení posluchače. A toto je jedna z výrazných předností tohoto studia MBA, která vede k 

postupné „metamorfóze“ odborně a technicky dobře vybaveného pracovníka v manažersky a 

eticky solidně vybaveného vedoucího, který obstojí v mezinárodní konkurenci řídících 

pracovníků.  Tuto změnu myšlení absolventa kurzu lze za posledních více než 20 let 

nepřetržitého poskytování MBA studia např. na Vysokém učení technickém v Brně prokázat 

u řady konkrétních manažerů, kteří dnes působí v rámci celého světa. 

 

A proto na otázku „Co mi (a mé firmě) přinese studium MBA ve vaší instituci?“ můžeme 

s klidným svědomím odpovědět: „V průběhu tohoto studia se změníte z technicky a z 

profesně zaměřeného odborníka na strategicky uvažujícího, flexibilního a mezinárodně 

konkurenceschopného řídícího pracovníka“. Dále – podobně jako na vojně - získáte 

kamarády a profesní přátele, kteří s vámi tři semestry studovali a sdíleli všechny radosti i 

drobné útrapy tak jako vy. A vy víte, že se na své bývalé kolegy, absolventy téhož studia 

můžete spolehnout i v manažerské praxi. 
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