Co byste měli o svém Diplomu MBA/DBA vědět
Vysoká škola logistiky o.p.s. je dle příslušných zákonů České republiky oprávněna akreditována poskytovat řádné vysokoškolské vzdělávání v akademickém studijním
programu Logistika na úrovni bakalářského (Bc.) a magisterského (Ing.) stupně studia.
Vysoká škola logistiky o.p.s. je garantující institucí postgraduálního - profesního
vzdělávání ve studijním programu Logistika, které je při Vysoké škole logistiky realizováno
Institutem MBA a profesního vzdělávání (IMPV). Spojením akademického a profesního
vzdělávání je dosaženo nejvyšší úrovně požadované podnikovou - manažerskou praxí
po celoživotním vzdělávání.
Vysoká škola logistiky o.p.s. je členem sdružení CAMBAS (Czech Association of MBA
Schools, https://www.cambas.cz/). Členové CAMBAS respektují a prosazují společné
hodnoty, jejímž cílem je vysoká a srovnatelná kvalita MBA vzdělávání. Sdružení CAMBAS je
členem mezinárodní asociace EQUAL, která sdružuje významné akreditační agentury
působící v oblasti manažerských studijních programů. Členy EQUAL jsou například AACSB,
AMBA, EFMD, FIBAA nebo GMAC.
Vysoká škola logistiky o.p.s. je členem České logistické asociace (ČLA) a Svazu
spedice a logistiky České republiky (SSL). Členové ČLA jsou zejména právnické osoby
působící v oblasti logistiky (https://www.czech-logistics.eu/), členové SSL jsou významné
české
a
evropské
společnosti
působící
ve
všech
oblastech
logistiky
(https://www.svazspedice.cz/).

Síla a uznání profesní úrovně kvality Diplomu
uznání Diplomu a jím představované úrovně profesního vzdělání závisí na organizaci, které
je předkládán (nelze požadovat automatické uznání). Síla/váha/respekt a výjimečnost
Diplomu MBA/DBA spojeného se studijním programem Logistika garantovaného
VŠLG/IMPV je dána:
1. institucí která ho vydala a jejími reprezentanty, tedy těmi kteří Diplom/Diploma
Supplement podepsali (rektor VŠLG, ředitel IMPV, garant studijního programu,
předseda zkušební komise)
2. úrovní akademického a profesního vzdělání osob, které Diplom podepisují
(akademické tituly doc./prof., profesní tituly LL.M/MBA/DBA)
3. rozsahem a obsahem Diploma Supplementu (MBA)
4. názvem MBA práce uvedené v Diploma Supplementu a profesní kvalifikací (LL.M,
MBA, DBA, Ph.D.) jejího vedoucího
5. důvěryhodností Diplomu a Diploma Supplementu v globálním prostředí, které je
založeno na jeho rychlé ověřitelností (přímo u Instituce nebo pomocí moderních
technologií Blockchain od r. 2022)
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Státní dozor nad profesním vzděláváním, tituly, jeho akreditací a
nostrifikací
Profesní tituly reprezentující úroveň profesního vzdělání nepodléhají žádné akreditaci,
nebo kontrole ze strany státního dozoru, jsou obrazem úrovně propojení Instituce s
oborem a odbornou podnikovou praxí.
Udělování neakademických (profesních) titulů není upraveno zákonem, MBA/DBA studium
není řádným vysokoškolským vzděláváním, ale jde o druh profesní nástavby. Profesní
vzdělání není upraveno zákonem a jako takové ho nelze nostrifikovat.

Charakteristika titulů MBA/DBA
Titul MBA je určen manažerům střední a vrcholové úrovně. Vnějším projevem je
prestižní profesní titul MBA zapsaný za jménem. Z pohledu uznání ze strany praxe jde o
nejvyšší možný “executive” manažerský titul.
Titul DBA je doktorským titulem završujícím profesní vzdělání. Je udělován na základě
prokázání mimořádných znalostí a dovedností doložených výstupy z podnikové a
institucionální praxe spojené s požadovanou výzkumnou, publikační a konferenčně
prezentační činností. Vnějším projevem je prestižní profesní titul DBA zapsaný za jménem.
Z pohledu “executive” praxe je udělován výjimečným osobnostem, nositelům vizí a
osobnostem spojených s přípravou budoucích vrcholových manažerů v MBA studiu.
V obou případech je titul udělován zejména po obhajobě vypracované závěrečné MBA/DBA
disertační práce před odbornou komisí oborové rady studia.

Titul MBA programu Logistika odráží vrcholové profesní znalosti z oblastí:
●
●
●

Legislativa, leadership a personální management
Management osobního rozvoje - efektivní sebeřízení manažera
Pokročilé metody v řízení projektů

●
●
●
●

Moderní technologie v logistice
Pokročilé metody systémového inženýrství
Řízení a optimalizace logistických procesů
Strategický a bezpečnostní management

●
●

Publikace a prezentace výsledků výzkumu
Odborné texty a kvalifikační práce

Nositele titulu MBA/DBA charakterizují tyto vlastnosti (etický kodex):
●
●
●

odbornost
čestnost a spravedlnost
sebekontrola a zdvořilost
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odvaha a rozhodnost
úcta a respekt
důvěra a loajalita
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