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British Institute of Management, s.r.o. ve spolupráci s E.G.I. Education Grow Insurance, s.r.o., akreditovanou 
osobou dle zákona o distribuci pojištění a zajištění, spolupořádá studium MBA Insurance Broker

Master of Business Administration (MBA) 
Profesní vzdělávací program  ve specializaci MBA Insurance Bro-
ker  se zaměřuje nejen na oblasti managementu, ale také na po-
třebné znalosti  a dovednosti v oblasti pojišťovací problematiky 
včetně prodejních dovedností obchodníka. 

Program v této specializaci je určen pracovníkům v pojišťov-
nách a u pojišťovacích makléřů, OSVČ podnikajícím v po-
jišťovnictví, absolventům VŠ se zaměřením na pojišťovnic-
tví i dalším zájemcům, kteří se chtějí zdokonalovat ve svém 
oboru. Rovněž je program určen odborníkům, kteří se chtě-
jí této problematice více věnovat. Studium obsahuje moduly, 
které splňují svým obsahem a rozsahem následné vzdělávání 
dle zákona o distribuci pojištění a zajištění.

Studium je tří semestrální a lze s ním tak dva roky po sobě 
splnit minimálně 15 hodin následného vzdělávání.

Titul MBA a dva roky následné vzdělávání 
za jednu cenu.

Moduly studia

 » Management 
 » Osobní rozvoj manažera 
 » Strategický management 
 » Projektový management
 » Právo v pojištovnictví 
 » Pojištění majetku 
 » Pojištění odpovědnosti za škodu 
 » Pojištění vozidel 
 » Pojištění jako služba 
 » Risk management 

MBA InsurAnce Broker

Další informace najdete na britishinstitute.cz/studium.

 » Management správy klienta 
 » Likvidace pojistných událostí 
 » Metodologie závěrečné práce 
 » Závěrečná práce a obhajoba

Forma studia

 » kombinovaná (e-learning + prezenční výuka)
 » on-line (e-learning + seminární práce)

Prezenční výuka

 » Praha
 » Ostrava
 » Nový Jičín

Délka studia

 » Tři semestry

Zahájení studia

 » Říjen | Březen
 » Pro kolektivy termíny dle dohody
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E.G.I. Education Grow Insurance, s.r.o.
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Garanti modulů
Garanty modulů jsou odborníci z praxe s letitými zkušenostmi na pojistném trhu.

Ing. Eva Gmentová, LL.M.
Eva Gmentová má za sebou více jak třicetiletou kariéru ve finančních službách na mnoha manažerských po-
zicích. Od roku 2001 působila v pojišťovnictví, kdy od začátku až do konce svého působení byla zodpovědná 
za správu pojištění skupiny AGROFERT. Nejdéle pracovala v makléřské společnosti RESPECT, a.s., naposledy na 
pozici obchodní ředitelky. V roce 2017 se rozhodla odejít a založit vzdělávací agenturu E.G.I. Education Grow 
Insurance, s.r.o, kterou vede a dále rozvíjí. Společnost je akreditovanou osobou dle zákona o distribuci po-
jištění a zajištění a organizuje zkoušky odborné způsobilosti a následné vzdělávání dle tohoto zákona. Záro-
veň vlastní společnost, která poskytuje služby v pojišťovnictví a organizuje manažerské vzdělávací programy.

JUDr. Kateřina Poláčková
Po absolvovaní Právnické fakulty na Uni-
verzitě Karlově v Praze a ročním působení 
ve státní správě odstartovala v roce 1990 
její praxe v pojišťovnictví. Od roku 1992 do 
roku 2017 byla zaměstnána u společnosti 
MARSH, s.r.o., která je mezinárodním po-
jišťovacím makléřem na různých manažer-
ských pozicích.  Vedla tým se specializací na pojištění finančních 
a profesních rizik a vykonávala pozici interního právníka.  V sou-
časnosti pracuje pro makléřskou společnost Portis s.r.o., kde po-
kračuje v práci pojišťovacího makléře a zastává funkci interního 
právníka. Kateřina Poláčková má přímé zkušenosti s německým 
zajistným trhem – zajišťovna v Aachenu. Absolvovala řadu me-
zinárodních interních školení v rámci společnosti Marsh & Mc 
Lennan Companies.  

Ing. Pavel Engst, CSc.
Pavel Engst po studiu na vysoké škole pra-
coval jako vědecký pracovník na ČSAV a ná-
sledně přednášel na ČVUT jako odborník na 
laserovou spektroskopii, o které vydal dvě 
knihy a napsal více jak 50 odborných pra-
cí. Od roku 1999 působil v pojišťovnictví 
a od začátku se věnoval posuzování rizik. 
Od roku 2005 byl ředitelem odboru Risk managementu České 
pojišťovny. V současné době je v důchodu, ale stále se věnuje 
své oblíbené spektroskopii jako akademický pracovník Fyzikál-
ní chemie a elektrochemie J. Heyrovského ČSAV.

Proč studovat MBA
Kvalitní pojišťovací zprostředkovatel je trochu jako psycholog, zároveň musí být skvělý odborník, protřelý obchodník i zdat-
ný manažer. Jsou jedinci, kteří se s těmito vlastnostmi rodí, ale i oni musí své schopnosti pilovat, zdokonalovat se, studovat. 

Prestižní certifikované studium MBA Insurance Broker umožňuje rozvíjet se jak v odborných, tak obchodních a manažerských 
dovednostech na vysoké úrovni za přispění renomovaných odborníků, kteří všichni získali své zkušenosti dlouholetou pra-
xí a stále se na pojistném trhu pohybují. Cílem certifikace tohoto typu studia je umožnit všem, kdo chtějí v pojištění posky-
tovat kvalitní a odbornou službu, zdokonalit se v tom, co již ovládají a naučit se vše, co potřebují znát, aby mohli poskytovat 
službu na nejvyšší úrovni a mít tak spokojené klienty.

Od roku 2021 studium získalo nový model, který umožňuje studentům absolvováním odborných modulů zároveň 
plnit následné vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění. Třísemestrální studium tak 
v sobě zahrnuje i po dva roky za sebou splnění minimálních 15 hodin následného vzdělávání.


