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Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Tento Vzdělávací a zkušební řád upravuje základní pravidla pro přijetí ke vzdělávání a pro 

vzdělávání ve vzdělávacích programech manažerského profesního vzdělávání Master of 

Business Administration (MBA) organizovaných Centrem manažerských studií (dále jen 

„CEMAS“), jehož provozovatelem je společnost TECHNOLOGY CENTER Czech 

Republic s.r.o., se sídlem Korunní 1065/107, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO: 08596077, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 321661. 

 

(2) Vzdělávací a zkušební řád je závazný pro CEMAS, členy jeho orgánů, zaměstnance a další 

osoby vystupující jeho jménem, pro posluchače vzdělávacích programů manažerského 

profesního vzdělávání organizovaných CEMAS, jakož i pro uchazeče o vzdělávání v rámci 

těchto programů, a to od okamžiku doručení přihlášky ke vzdělávání CEMAS.  

 

Čl. 2 

Manažerské profesní vzdělávání 

(1) Manažerské profesní vzdělávání je formou dalšího vzdělávání a prohlubování kvalifikace, 

odborných znalostí, dovedností a manažerských kompetencí navazující především na 

poznatky a zkušenosti získané předchozím vysokoškolským studiem a manažerskou praxí. 

Je zaměřeno na zvládnutí praktických dovedností potřebných k výkonu povolání 

podložených dostatečnými teoretickými znalostmi důležitými pro efektivní činnost řídících 

pracovníků na vyšších stupních řízení včetně rozvoje tvůrčího a proaktivního přístupu 

k řešení rozhodovacích problémů. V neposlední řadě je toto vzdělávání zaměřeno také na 

osvojení si efektivních technik vlastního profesního i osobního rozvoje. 

 

(2) CEMAS uskutečňuje manažerské profesní vzdělávání v těchto oborech: 
 

a) Management inovací, 

b) Andragogika a management vzdělávání. 

 



(3) Vzdělávání probíhá kombinovanou formou, v níž se uplatňují principy prezenčního i 

distančního vzdělávání. Vzdělávání zahrnuje přednášky a semináře, které předpokládají 

osobní účast posluchače, a dále samostudium doplněné konzultacemi s vyučujícími. 

 

Čl. 3 

Organizace vzdělávání 

(1) Vzdělávání standardně probíhá po dobu jednoho vzdělávacího roku, který se dělí zpravidla 

na dva moduly.  

 

(2) Vzdělávací plány zahrnující rozvrh přednášek, seminářů, časové možnosti konzultací a 

jednotlivé Vzdělávací povinnosti jsou rámcově stanoveny v Harmonogramu vzdělávacího 

roku, který je v dostatečném předstihu před začátkem vzdělávacího roku poskytnut 

posluchači dálkovým přístupem.  

 

(3) Přednášky, semináře a konzultace jsou určeny výhradně pro posluchače CEMAS zapsané 

ke vzdělávání v příslušném vzdělávacím programu organizovaném CEMAS pro daný 

vzdělávací rok. Na základě rozhodnutí ředitele CEMAS lze umožnit účast veřejnosti na 

vybraných přednáškách či seminářích, pokud tím nedojde k negativnímu ovlivnění kvality 

výuky posluchačů CEMAS. 

 

(4) Jednotlivé Vzdělávací povinnosti posluchači plní především v souladu s uzavřenou 

smlouvou o poskytnutí manažerského profesního vzdělávání, tímto Vzdělávacím a 

zkušebním řádem, Harmonogramem vzdělávacího roku a pokyny garantů předmětů a 

jednotlivých vyučujících. 

 

Čl. 4 

Přijetí ke vzdělávání 

(1) Ke vzdělávání ve vzdělávacích programech manažerského profesního vzdělávání může být 

na základě přihlášky ke vzdělávání podané v termínu zveřejněném pro daný vzdělávací rok 

na internetových stránkách CEMAS přijat uchazeč o vzdělávání, který: 
 

a) dosáhl alespoň vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu a  

b) má prokazatelnou manažerskou praxi, která dává předpoklad zvládnutí vzdělávání; 

 

splnění uvedených podmínek je uchazeč o vzdělávání povinen doložit ověřenou kopií 

dokladu o nejvyšším dosaženém vysokoškolském vzdělání a profesním životopisem, které 

tvoří přílohy přihlášky ke vzdělávání. 

 

(2) Výjimečně může být na základě písemné žádosti o prominutí podmínky přijetí ke 

vzdělávání přiložené k přihlášce ke vzdělávání přijat uchazeč, který nedosáhl alespoň 

vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu, a který prokáže, že jeho 

předchozí manažerská praxe v trvání alespoň 3 let dává takovému uchazeči mimořádné 

předpoklady ke zvládnutí vzdělávání. Na prominutí podmínky přijetí ke vzdělávání nemá 

uchazeč o vzdělávání právní nárok. 

 

(3) Přihláška ke vzdělávání se podává na formuláři zveřejněném na internetových stránkách 

CEMAS a musí být uchazečem o vzdělávání datována a podepsána. Přílohy přihlášky tvoří 



profesní životopis a ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vysokoškolském 

vzdělání. Nemá-li přihláška předepsané náležitosti, CEMAS vyzve uchazeče o vzdělávání 

k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Marným uplynutím této lhůty 

se přijímací řízení ve vztahu k uchazeči zastavuje. 

 

(4) O přijetí uchazeče ke vzdělávání včetně případného prominutí podmínky přijetí ke 

vzdělávání rozhoduje ředitel CEMAS na základě doporučení tříčlenné přijímací komise, 

jejímž členem je alespoň jeden odborník z praxe, který není vyučujícím ani členem 

jakéhokoli jiného orgánu CEMAS; doporučením přijímací komise však ředitel CEMAS 

není vázán. 

 

(5) Proti rozhodnutí ředitele CEMAS podle tohoto odstavce může uchazeč do 15 dnů ode dne 

jeho doručení podat písemné odvolání ke statutárnímu orgánu společnosti TECHNOLOGY 

CENTER Czech Republic s.r.o. (dále jen „Odvolací orgán“). Jestliže odvolací správní 

orgán dojde k závěru, že podmínky pro přijetí ke studiu byly splněny, rozhodne o přijetí 

uchazeče ke studiu. Neshledá-li Odvolací správní orgán důvod pro postup podle předchozí 

věty, odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí. 

 

(6) Počty posluchačů přijímaných pro daný vzdělávací rok v jednotlivých vzdělávacích 

programech manažerského profesního vzdělávání stanoví vnitřní předpis CEMAS. 

 

(7) Uchazeč o vzdělávání se stává posluchačem CEMAS po uzavření smlouvy o poskytnutí 

manažerského profesního vzdělávání a po zaplacení kurzovného dnem zápisu do 

vzdělávání.  

 

(8) Při zápisu vydá CEMAS posluchači průkaz posluchače. 

 

Čl. 5 

Kontrola vzdělávání 

(1) Kontrola vzdělávání jednotlivých předmětů probíhá průběžně během celého vzdělávacího 

roku. Způsob hodnocení jednotlivých předmětů stanoví garant předmětu, přičemž 

možnými formami kontroly vzdělávání jsou zejména ústní či písemná zkouška nebo 

vypracování písemné seminární práce. Pokud to způsob výuky daného předmětu 

umožňuje, zohledňuje se také aktivita posluchače a jeho znalosti a přístup k řešení 

rozhodovacích problémů během výuky. 

 

(2) Výsledky kontroly vzdělávání jednotlivých předmětů jsou klasifikovány stupni 

„Prospěl(a)“, nebo „Neprospěl(a)“. V případě hodnocení posluchače stupněm 

„Neprospěl(a)“ je třeba příslušnou formu kontroly vzdělávání opakovat. 

 

(3) Součástí kontroly vzdělávání je závěrečná souhrnná manažerská zkouška a vypracování a 

obhajoba závěrečné práce způsobem a v rozsahu stanoveném vnitřním předpisem CEMAS. 

Závěrečná souhrnná manažerská zkouška a obhajoba závěrečné práce se koná před 

tříčlennou komisí, jejímž předsedou je ředitel CEMAS nebo jím pověřená osoba a dalším 

členem je alespoň jeden odborník z praxe, který není vyučujícím ani členem jakéhokoli 

jiného orgánu CEMAS s výjimkou přijímací komise. 

 



Čl. 6 

Ukončení vzdělávání 

(1) Vzdělávání se řádně ukončuje splněním veškerých Vzdělávacích povinností a složením 

závěrečné souhrnné manažerské zkoušky a obhajobou závěrečné práce, a to ke dni složení 

závěrečné souhrnné manažerské zkoušky a obhajoby závěrečné práce. Absolventům 

programů manažerského profesního vzdělávání CEMAS uděluje profesní titul Master of 

Business Administration, ve zkratce MBA, která se uvádí za jménem. 

 

(2) Dokladem o řádném ukončení vzdělávání a o získání profesního titulu je diplom, který 

absolventům vydává CEMAS. 

 

(3) Vzdělávání se dále ukončuje:   
 

a) zanecháním vzdělávání,   

b) vyloučením ze studia, nesplní-li posluchač ani po výzvě CEMAS ve stanovené lhůtě 

požadavky vyplývající z programu manažerského profesního vzdělávání, 

Vzdělávacího a zkušebního řádu, vnitřních předpisů CEMAS nebo pokynů garantů 

předmětů a vyučujících jednotlivých předmětů, 

c) smrtí posluchače.  

 

Čl. 7 

Účinnost 

Tento Vzdělávací a zkušební řád nabývá účinnosti dnem 28. prosince 2020. 

_________________________________ 

Jindřich Nováček, v.r. 

ředitel Centra manažerských studií 


