Na soukromý
život zbudou dva
víkendy za měsíc
MBA není rekvalifikační kurz, ale další vzdělávání pro
manažery, kteří chtějí rozumět řízení firmy a lidí, říká
manažerka Dagmar Zweschperová.
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D

agmar Zweschperová, která
pracovala ve společnosti Philips Lighting, si pro svá manažerská studia, která právě
dokončuje, zvolila Vysokou
školu ekonomickou.

Proč jste se pro studium MBA rozhodla?
Ze tří důvodů. Zaprvé šlo o osobní rozvoj
– dlouholetá praxe je skvělá věc, ale prostředí se moc nemění. Manažerskou roli
vnímám také jako roli lídra, který aktivně
rozvíjí své týmy a stává se inspirací pro
firmu i své zákazníky. To ale bez systematické práce na sobě není možné. Sem tam
nějaké školení a večerní listování v manažerských příručkách nestačí. Tím druhým
důvodem bylo propojení s dalšími lidmi
na podobných pozicích a vzájemné sdílení zkušeností. Ve své pozici máte velmi
uzavřený okruh lidí, po nějaké době se již
znáte a víte, co od koho očekávat. To vás
nejenže nerozvíjí, ale začnete stagnovat.
Je dobré okruh rozšířit a podívat se, jak
podobné záležitosti řeší kolegové v jiných
odvětvích. A zatřetí mi šlo o zvýšení kvali-

fikace, protože neustálé vzdělávání by
mělo být pro manažery standardem.
Podle čeho jste školu vybírala?
Důležitým kritériem pro mě byla akreditace FIBAA jako záruka kvality a mezinárodního uznání. Fakulta podnikohospodářská VŠE tyto parametry splňovala,
loni dokonce získala jako jediná v ČR
akreditace EQUIS.
Jak byste zhodnotila časovou náročnost
studia? Jak se vám dařilo ho skloubit
s dalšími povinnostmi?
Studium probíhá každý druhý víkend,
respektive v pátek a v sobotu, a je opravdu
intenzivní. Nejde jen o to, „odsedět“ dva
dny. Lekce probíhají často formou
workshopů či práce ve skupinkách, je
třeba reagovat a komunikovat. To je vlastně hlavní přínos, že se vzájemně učíme a
rozebíráme situace. Z probraného tématu
se píše test nebo esej, je třeba nastudovat
literaturu a věnovat se tomu průběžně.
S prací se to ještě jakžtakž vybalancovat
dá, ale pro soukromý život máte reálně
dva víkendy za měsíc, které byste navíc
měli věnovat studiu nebo psaní.
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Bylo něco, co vás nepříjemně zaskočilo?
Asi nic. Možná jsem fakt nečekala, kolik
toho budu muset napsat.
Co vás naopak příjemně překvapilo?
Prostředí, celkový přístup, řízení, kvalita.
Fakulta má rovněž partnerské univerzity,
takže jsem dostala příležitost část studia
absolvovat na švýcarském ZHAW, což byl
fantastický přínos.
Využila jste už poznatky ze studia ve své
práci?
Ano. Hodně věcí se vám propojí s praxí.
Ať již řízení projektů či manažerský leadership, ze všeho si vezmete něco, s čím
můžete v rámci své firmy hned pracovat.
Co byste poradila lidem, kteří o studium
MBA teprve uvažují?
Důležité je říct, že MBA program není
rekvalifikační kurz, ale určitá úroveň dalšího vzdělání pro manažery, kteří chtějí
rozumět řízení firmy a lidí. Rozvíjí to myšlení a uvažování nad situacemi jako
celku. Manažer musí vidět vždy firmu
holisticky. A to je to, k čemu nás MBA program směruje.

