Martin Milenovský: Štúdium Mphil in Management na
University of Cambridge
V akademickom roku 2014/2015 som ukončil bakalárske štúdium na IES FSV
UK. V nasledujúcom roku som pokračoval na Judge Business School, University of
Cambridge, kde som študoval obor Mphil in Management. V tomto dokumente by
som sa chcel venovať dôvodom pre štúdium v zahraničí, opisom aplikačného
procesu a dojmami z môjho štúdia v Cambridge.

Prečo som sa rozhodol študovať v zahraničí?
Už od prvého ročníka na IES som bol rozhodnutý, že po škole by som sa chcel
venovať management consultingu. Vďaka praxi v consultingových firmách a
študentských spolkoch som si uvedomil, že hoci je štúdium na IES nesporne
kvalitné a intelektuálne stimulujúce, znalosti z väčšiny predmetov nebudem
schopný priamo využiť na mojom budúcom pracovisku.
V zimnom semestri 2014/2015 som absolvoval polrok v rámci programu
Erasmus na Universität Mannheim v Nemecku. Táto univerzita je považovaná za
číslo jedna v ekonómii ako aj v business administration v Nemecku. Práve v
Mannheime som si zapísal niekoľko predmetov z business fakulty a bol som
príjemne prekvapený ich prínosom. V Nemecku sa mi zároveň zapáčila možnosť
byť v multinárodnom prostredí a spoznávať talentovaných ľudí z celého sveta.
Tieto dôvody ma uistili v tom, že moje rozhodnutie študovať
business/management v zahraničí je správne.

Aplikačný proces
S celým procesom som začal pomerne skoro. Už v januári 2014 (rok a pol pred
zamýšľaným nástupom) som mal vybraný širší okruh škol – Cambridge, LSE,
LBS, St Gallen, Mannheim, Rotterdam. Tento výber je dôležité urobiť skoro,
keďže rôzne školy vyžadujú rôzne jazykové (IELTS, TOEFL) a predpokladové
(GMAT, GRE) testy. Niektoré školy navyše vyžadujú určitý počet kreditov v
niektorých predmetoch. V lete 2014 som sa venoval príprave a absolvovaniu
hore spomenutých testov. Zároveň som aj oslovil profesorov ohľadom
doporučení. Typicky potrebujete 2. Najlepšie od profesorov, ktorý učili predmet
relevantný pre kurz, na ktorý sa hlásite. Prihlasovacie obdobie do Británie začína
už na jeseň a trvá do januára/februára. V kontinentálnej Európe zväčša začína až
po Novom roku. Všeobecne však pre prihlasovanie platí: “the sooner, the better”.
Rozhodnutie o prijatí na Cambridge som dostal už začiatkom decembra 2014.
Následne som bol ešte prijatý do Rotterdamu a na LSE. Od začiatku som však
viac-menej bol rozhodnutý pre Cambridge kvôli renomé inštitúcie a
špecifickému študentskému životu, ktorý je spojený s touto univerzitou.

Judge Business School
Judge Business School bola založená v roku 1990 s cieľom vytvoriť excelentnú
business school na pôde jednej z najstaších univerzít na svete. Škole sa to celkom
darí, veď v súčastnosti je považovaná za 3. najlepšiu business school v Európe,
po LBS a INSEADe a jej vlajková loď, MBA program, sa v roku 2016 poprvýkrát
umiestnil v top 10 na svete v prestížnom rankingu Financial Times.
Môj program, MPhil in Management, źije trochu v tieni MBA programu.
Nenájdete ho v rebríčkoch (vedenie ho tam odmieta zariadiť, keďže University of
Cambridge neumožnuje internshipy počas akademického roka, čo je však jedno z
kritérií, ktoré rebríčky využívajú) a mnohé predmety sú vyučované mimo hlavnej
budovy JBS (po prebiehajúcej prestavbe sa to však zmení). Na druhej strane na
väčšine predmetov máme rovnakých vyučujúcich ako študenti MBA a podľa slov
riaditeľky programu sú podmienky na prijatie na náš MPhil náročnejšie ako je to
u MBA.
Hlavným mottom školy je collaborative leadership. Dodal by som, že dôraz je
kladený hlavne na prvú časť. Hneď na začiatku boli študenti rozdelený do 5- až
6-členných tímov. Toto rozdelenie nie je náhodné. Naopak tímy sú sformované
tak aby boli genderovo, národnostne a backgroundovo vyrovnané. Nie náhodou
tak pri známkach z rôznych assignmentov vždy excelovali rôzne tímy a žiaden z
nich nebol vyslovene slabší či silnejší. Od prvého týždňa tieto tímy pracovali na
rôznych zadaniach, ktoré celkovo reprezentovali 20 až 40% z celkovej známky
pri väčšine predmetov. Práca v tímoch bola pre mňa jedným z najviac
obohacujúcich skúseností z štúdia na Cambridge. Cítil som, že každý člen tímu sa
naozaj snažil priniesť, čo najviac pridanej hodnoty. Ostávajúcu časť známky
potom tvorila záverečná skúška. Bol na ňu len jeden pokus a všetky skúšky sme
potom absolvovali behom jedného týždňa na začiatku nasledujúceho trimestra.
Hodnotenie je bolo de jure na škále 0-100. De facto však boli udeľované len
známky medzi 40-85. Potom aj na kvantitatívnych predmetoch často nastala
situácia, keď som za 100% z testu dostal tzv. “scale down” a moja známka bola
znormalizovaná na 81. Passing grade bol 60. Známka medzi 60 a 65 cca.
zodpovedá našej trojke, 65-70 je na úrovni dvojky a všetko nad 70 je už výborná
známka.
Podľa mňa je kurz stavaný tak, že vás perfektne pripravý na kariéru v
consultingu. V curricule nájdete 9 povinných predmetov (Accounting, Finance,
Quantitative Techniques, Operations Management etc) a 2 povinne voliteľné
predmety (výber zo 6 kurzov). Zaujímavosťou je, že na záver absentuje
záverečná akademická práca a miesto nej skupiny 5 až 6 študentov pracujú na
consulting projekte. Práve táto časť bola pre mňa najvzrušujúcejšou časťou roka.
Pracovali sme s reálnym klientom, ktorým bol British Telecom (BT). Spolu s
mojim tímom sme pracovali na štandardizácii procurementu a reportingu facility
managementu pre región kontinentálnej Európy. Približne mesiac sme boli v
dennodennom kontaktu s manažérmi BT v celej Európe. Pracovali sme ako
reálny consultingový tím. Po zozbieraní dát a analýze informácii, sme ponúkli
klientovi riešenie, ktoré sa stretlo so všeobecným nadšením a malo by byť aj

prevedené do praxi. Záverečnou bodkou za celým rokom bol potom Presentation
Event, kde všetky tímy prezentovali svoje riešenia pred profesormi a klientami.
Na tomto evente bol aj vyhodnotený najlepší tím, ktorým sme sa na moje
potešenie stali práve my.
Program je určený pre ľudí, ktorí na bakalárskom stupni neštudovali business a
management. Celková kapacita bola 45 ľudí, pričom spolužiaci študovali rôzne
obory od ekonómie, cez financie, právo až po históriu umenia. Jediné čo mali
spoločné boli excelentné známky na rešpektovanej univerzite a zaujímavé CV.
Práve kolektív spolužiakov patril medzi najväčšie výhody tohto kurzu. Mal som
možnosť nadviazať kontakty a priateľstvá s inšpiratívnymi ľudmi z celého sveta,
ktorí to v živote určite ďaleko dosiahnu.

College life
Špecifikom Cambridge je to, že študentský život je koncentrovaný okolo tzv.
colleges, ktorých je viac ako 30. Každá poskytuje ubytovanie, stravovanie,
administratívnu podporu, či knižnicu pre svojich študentov. Každá z colleges má
svoje špecifiká, históriu, legendy či športové tímy. Ja som bol členom Homerton
College. Je to jedna z najväčších college. Nie je to jedna z najprestížnejších
colleges, na druhej strane ale poskytuje výborne ubytovacie kapacity a pokoj od
turistov, ktorí sú dennodennou súčasťou života študentov, ktorí bývajú v centre.
Na svojej college som mohol spoznať mnohých zaujímavých ľudí študujúcich
rôzne obory od jadrovej fyziky až po pedagogiku. Cambridgeskou špecialitou sú
“formal dinners”, čo sú slávnostné 3-5 chodové večere, ktoré sú organizované v
colleges a študenti si na ne môžu pozývať svojich hostí.

Societies & sports
Mimoškolské aktivity sú tiež dôležitou súčasťou života cambridgeského
študenta. V októbri sa koná societies fair, kde sa všemožné spolky a športové
kluby snažia naverbovať nových členov. Ja som sa takto dostal k lacrossu. V
tomto športe som sa rýchlo zlepšoval a už v novembri som reprezentoval
univerzitu v medziškolských súťažiach. Na záver som si domov odniesol medailu
za 2. miesto v britskom medziuniverzitnom pohári Vo februári som potom
reprezentoval Cambridge v jubilejnom 100. Varsity zápase proti University of
Oxford.
V októbri som si povedal, že môj Cambridge experience by nebol tým pravým bez
veslovania. Vesloval som v druhej lodi našej college a pretekal som na najväčších
pretekoch roku tzv. May Bumps, do ktorých je zaangažovaných až 10% všetkých
študentov školy. Vďaka veslovaniu som bol prekvapený z mojej vlastnej selfdiscipline – pred touto skúsenosťou by som nikdy neočakával, že budem schopný
vstávať 2-3krát do týždňa o 5 ráno bez ohľadu či je január alebo jún, či sneží
alebo svieti slnko.

Okrem športov som bol členom Czech and Slovak Society a Marshall Society,
ktoré organizovali rôzne spoločenské akcie ako aj prednášky významných hostí –
napr. ambasádori či politici v CSS a víťazi Nobelových cien v Marshall Society.

Uplatnenie
Mnoho ľudí sa pýta, či titul z Cambridge stojí za to množstvo peňazí zaplatených
za školné. Myslím si, že vzdelanie je vždy dobrou investíciou a skôr či neskôr sa
vám všetko určite vráti. Ak sa po štúdiu vrátite do Česka alebo na Slovensko, titul
z inštitúcie ako Cambridge, Vám umožní vyčnievať z množstva absolventov a
výrazne tak zvyšuje vaše šance dostať zaujímavú a kvalitne ohodnotenú prácu.
Ak je vašou ambíciou ostať v Británii, musíte si uvedomiť, že titul z Cambridge
nemáte ako jediný z aplikantov, práve naopak takýto titul je len minimum pre to,
aby vás pre danú pozíciu zvažovali.

Záver
Celkovo hodnotím môj rok v Cambridge veľmi pozitívne. Mal som možnosť
vidieť ako funguje jedna z absolútnych top svetových škol, naučil som sa zvládať
stres plynúci z množstva aktivít, ktorým som sa venoval, spoznal som
nespočetné množstvo inšpiratívnych ľudí a vybudoval priateľstvá na celý život. V
júni som Cambridge teda opúšťal s pocitom: “Kiežby som tu mohol študovať
aspoň o rok dlhšie”. Nebojte sa teda skúsiť štúdium v zahraničí a nebojte sa
mieriť najvýššie ako to len ide. IES FSV je fantastickým odrazovým mostíkom na
hocijakú svetovú školu (len z nášho ročníka sme sa na Cambridge dostali 4). Veď
predsa ten, kto úspešne zvládne Matematiku I-IV, zvládne už naozaj skoro všetko
J
Veľa šťastia vo vašom štúdiu a v prípade otázok na Cambridge alebo MPhil in
Management ma neváhajte kontaktovať na martin.milenovsky@gmail.com.
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