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1. Úvod 

V roce 2003 oslavila Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (FTVS 

UK) v Praze 50 let své existence. Za toto období jak zaměření, tak i výčet studijních oborů 

doznaly značné změny. Zanikly některé staré obory a naopak se objevily další, netradiční. 

K těm patří i studijní obor "Management tělesné výchovy a sportu". 

První posluchači tohoto oboru nastoupili na fakultu v roce 1996 a ukončili studium 

v roce 2000. Od té doby je každoročně přijímáno 40- 50 studentů, s tím, že zájem vysoko 

převyšuje možnosti přijetí. Celkově je možno říci, že v současné době patří studium 

Managementu tělesné výchovy a sportu vedle studia Fyzioterapie mezi nejžádanější obory 

na Fakultě tělesné výchovy a sportu. Důvodů může být celá řada, mimo jiné spojení zájmu 

o sportovní činnost s organizačními, ekonomickými a manažerskými aktivitami a 

v neposlední řadě i celková orientace společnosti na tyto druhy profesního zaměření. 

První podněty ke koncipování Managementu tělesné výchovy a sportu na FTVS 

UK byly dány potřebou rozšířit stávající studium také o některé další aspekty, především 

ekonomického charakteru. Zpočátku šlo o dílčí předměty, později o specializované 

studium. Mimo to zde byly příklady a informace o typu tohoto studia v některých jiných 

evropských zemích (např. Německo, Finsko, Portugalsko). Od nich bylo také čerpáno při 

sestavování prvních studijních plánů, obsahu vyučovacích předmětů a koncipování 

celkového zaměření studia. 

Současné studium na FTVS UK je pojato jako prezenční studium a jednooborový, 

čtyřletý obor, který výukově organizuje a zajišťuje oddělení sportovního managementu při 

Katedře základů kinantropologie a humanitních věd. Na výuce se pak podílejí i ostatní 

katedry fakulty, především pokud jde o předměty se zaměřením na tělesnou výchovu a 

sport a to jak teoretické, tak i praktické (např. různé druhy sportovních aktivit). 

Mimo FTVS UK je možné studovat sportovní management i na jiných fakultách a 

školách. Např. na Fakultě tělesné kultury při Univerzitě Palackého v Olomouci, na 
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Technické univerzitě v Liberci, na Univerzitě Hradec Králové, či v Praze na soukromé 

vysoké škole Palestra. 

Téměř desetileté trvání studia sportovního managementu na FTVS UK umožnilo 

získat řadu zkušeností a vedlo k dílčím úpravám studijního plánu a to jak ve výčtu 

jednotlivých předmětů, tak i pokud jde o počet hodin výuky. Z tohoto hlediska může být 

zajímavé, do jaké míry se studium na této fakultě odlišuje od studia tohoto zaměření 

v jiných zemích. S ohledem na jazykovou orientaci a široké možnosti, které umožňují 

získání potřebných informací prostřednictvím internetu, bych se rád v této práci zaměřil na 

analýzu a srovnání studia oboru Management tělesné výchovy a sportu na Fakultě tělesné 

výchovy a sportu UK v Praze s odpovídajícími typy studia ve Spojených státech 

amerických. Důvodem pro tento výběr tématu jsou jednak např. jazykové možnosti a 

především dlouholetá tradice studia tohoto oboru na celé řadě amerických univerzit. 

Domnívám se, že takovéto srovnání bude nejen zajímavé, ale že přinese i potřebné 

informace, které mohou přispět k objektivnějšímu hodnocení úrovně studia na naší fakultě, 

eventuálně k některým dílčím úpravám studijního plánu. 
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2. Cíl a dílčí úkoly práce 

Cílem této práce je zjištění, do jaké míry a konkrétně čeho se týkají shody, 

eventuálně odlišnosti v zaměření a výčtu vyučovacích předmětů v oboru " Management 

tělesné výchovy a sportu" při srovnání studia na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK 

v Praze se srovnatelnými typy magisterského studia na vybraných amerických 

univerzitách. S tímto cílem úzce souvisí i vědecká otázka. 

Dílčí úkoly práce: 

Seznámit se s vývojem a změnami v učebních plánech v jednotlivých ročnících 

studia "Management tělesné výchovy a sportu" na FTVS UK od počátku do 

současnosti (2005 - 2006). 

Provést analýzu současně vyučovaných předmětů v jednotlivých ročnících 

studia s ohledem na počet hodin semestrální výuky a zařazení předmětů do 

skupin podle vymezených kritérií. 

Prostřednictvím internetu získat informace o možnostech studia "Managementu 

tělesné výchovy a sportu" na vybraných univerzitách ve Spojených státech 

amerických. 

Provést analýzu a srovnání obsahu, rozsahu, délky studia, zaměření a 

eventuelně proporcionality vyučovaných předmětů na FTVS UK a amerických 

univerzitách. 

Odvodit závěry o shodách a odlišnostech studia sportovního managementu u 

nás a ve Spojených státech amerických. 
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3. Vymezení a charakteristika sportovního managementu 

Není předmětem naší práce zabývat se detailním rozborem pojmů management a 

sportovní management, i když jsou tyto pojmy pro nás podstatné. Vyjdeme proto 

z publikace "Management sportu" (Časlavová, 2000), která představuje první knižní 

zpracování této tematiky u nás. Následující text proto z větší části, nezřídka bez úpravy, 

pochází z této publikace. 

Pokud jde o encyklopedický výklad pojmu management, představuje systém jak 

teoretických, tak i praktických řídících znalostí, dovedností a činností, které zahrnují čtyři 

základní funkce: plánování, organizování, řízení a kontrolu. Podobně jako i v jiných 

případech, také zde činí někdy obtíže překlad tohoto původem amerického výrazu do 

jiného jazyka.Čáslavová (2000) dělí definice pojmu management do tří skupin: 

a) první z nich zdůrazňuje funkce, které jsou spojeny s vedením lidí, kolektivů a 

skupin, 

b) druhá skupina pojímá management především ve spojení s funkcemi, které jsou 

pro řízení podstatné a které manažer vykonává, 

c) třetí skupina zdůrazňuje předmět a účel studia a to, co je nezbytné pro dosažení 

úspěchu. 

Přes tento odlišný přístup je zde možné nalézt i společné znaky, např. 

management zahrnuje jak obecné teoretické aspekty, tak i praktické aplikace, 

management v důsledku své různorodosti postihuje různé úrovně a různé 

organizační struktury, 

management je vždy cíleně zaměřen na dosažení úspěšnosti. 

Nositelem všech funkcí a účastníkem všech procesů, které jsou spojeny s manažerskou 

činností je osobnost manažera. Výčet jeho povinností, funkcí a současně jeho osobnostních 

charakteristik přibližuje tab.l. 
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Tab. I Role manažera (převzato od Čáslavové,2000) 

role znalosti dovednosti postoj hodnoty 

přehled o statistických sběr a analýza ochota zkoumat správná analýza 

metodách; základy informací; informace; pocit užitečná pro 

analytik ekonomie, odhad trendó na uspokojení z práce rozhodování 

logiky,psychologie, základě relevantních s daty, grafy, 

sociologie a vlastní oboru dat empirickými údl\i 

plánovací principy; převedení cílu do přání projektovat plán jako směr aktivity; 

plánovací techniky a plánovacích programu; minulost a současnost aplikace cíl u do 

postupy pravděpodobnosti do budoucnosti; konkrétního užití 

výsledku; vývoj plánu přání transponovat 

plánovač v podmínkách omeze- filozofii do praxe 

ných zdroj u; zpraco-

vání velkých čísel v re 

alitě rozvoje společ-

nosti ( realizace plánu) 

rozeznat jaké možnosti iniciovat změny; pod- přání samostatného řídící vztahy, 

nastávají ve společ- něcovat lidi ke zrně- převzetí odpovědnosti; systémové, organizační 

realizátor změn nosti, oraganizací, ve nám; analýza potřeby přání kooperovat a sdílet aj, hodnoty; spolupráce 

skupině aj.; zavádění a z komplexního hlediska řešení s ostatními, s veřejností v konku-

prosazování změn řešení potřeb podniku vést je ke změnám renčním prostředí 

agend a okruhu, 
informací o rozmisťování a vytváření spolupracovat s partnery spolupráce s ostatními 

nositel zdroju zdrojích sítě nositeló zdroju v distribuci a na trhu, subjekty 

racionální chování 

z hlediska nákladovosti 
principu a procesu potřeba širokého 

komunikace, naslouchat, jasně hovořit ochota sdílet názory porozumění 

ovlivňování a 
kumonikační přesvědčování lidí, "profesním jazykem", a pocity s ostatními, 

partner tvorba kanálu vstoupit do komunikačních 
komunikace sítí duvěryhodnost 

principu učení a vedení lidí v práci, práce naskýtá příležitosti 
vzdělávání, identifikovat ochota učit a překonávat k učení, 

vyučovacích metod a kultivace osobnosti 
postupů, potřeby lidí, vzdělávat se, obtíže vzděláním pracovníku 

ukazovat na příkladech co 

vychovatel 
učení prací je 

potřebné, vytváření 

příznivého 

klimatu pro podnikové 

vzdělávání 
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Tab. I - pokračování 

problémy je třeba hledání viny nepomáhá 
postupu řešení problémů sběr a analýza dat, nacházet řešení 

hledání a identifikace problémů, nezaujatý, 
problémů, tvorba variant rozhodování, a překonat problémově 

řešitel problémů technické analýzy zohlednění vlivů působících orientovaný přístup, vše, co 
směřuje k optimálnímu 

a ohodnocení řešení na řešení problémů řešení je 

prospěšné 

zdravé klima řešící 

pomocník psychologie a sociologie vytvářet klima otevřenosti přání otevřených vztahů konflikty 

druhých a podpory mezi lidmi a stimulující k výkonnosti 

systémový přístup k část musí tvořit s celkem 
systémů a procesů, znázornění a implementace řízení jeden 

vazeb částí a celku, nových systémů a procesů, organismus 
koordinátor 

zásad komunikace, efektivní jednání vedení 

sdělování informací jednotlivců, skupin 

a stanovení priorit a stanvovení cílů 
techniky výstavby a vývoje vytváření týmu z přání vytvořit efektivní respektování lidského 

týmu individualit tým lidí potenciálu 

tvůrce týmu vzájemně se 
a skupin podporujících 

plánování, organizace, jaké dostupné zdroje mají systematičnost v práci, zdroje musí být využity pro 

kontrola, praxe i teorie být efektivně využity nadšení pro nové cesty, naplnění cílů 
výkonný vedoucí způsoby a metody 

managementu, k řídícím procesům managementu 

vedení personálu 
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Z výkladu obecného pojmu management se dostaneme k výkladu pojmu sportovní 

management a k charakteristice sportovního manažera. 

Čáslavová (2000) zde vychází z chápání managementu především jako procesu 

řízení a sportovní management definuje jako " způsob uceleného řízení tělovýchovných a 

sportovních svazů, spolků, klubů, tělovýchovných jednot a družstev, které alespoň zčásti 

akceptují podnikatelsky orientované chování." 

Pokud jde o ekvivalentní pojmy sportovního managementu v zahraničí, v americké 

v západoevropské literatuře, setkáváme se s výrazem "Sport management." Tomu 

odpovídá české označení sportovní management. V návaznosti na české organizace a 

strukturu řízení a také s ohledem na obor vysokoškolského studia, ustálilo se označení 

Management tělesné výchovy a sportu.* 

* V této souvislosti je vhodné poznamenat, že pokud' jde o pojmosloví oboru sportovní 

management, konkrétně ve Spojených státech amerických, setkáváme se i s názvem 

studijního oboru Sport Administration. Někteří autoři např. vztahují označení Sport 

Management spíše ke školnímu, mimoškolnímu a akademického sportu, zatímco jiní např. 

pro fitcentra, vedení klubů a profesionální sport, volí označení Sport Administration. 

Rozdíl se týká i obsahu těchto pojmů. Sport Administration je obsáhlejší, neboť mimo 

plánování, organizaci, řízení a kontrolu, což je vlastní managementu, zahrnuje také 

účetnictví a marketing. 

Ačkoliv jsou používány i jiné názvy, sportovní management popiSUJe tento obor z 

globálního hlediska nejpřesněji. 
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Předmětem sportovního managementu jsou : 

základní manažerské činnosti a funkce v oblasti tělesné výchovy a sportu, které 

zahrnuje současně i obecný management, 

specifické manažerské činnosti charakteristické pro oblast tělesné výchovy a 

sportu, 

organizace a instituce, kde se realizuje manažerská a podnikatelská činnost, 

jedinci- manažeři v řídících funkcích. 

Sportovní manažer může v rámci své funkce pracovat na různých úrovních organizace a 

řízení, např. 

na úrovni vedení určité sportovní činnosti (vedení sportovních družstev, 

vedení a organizace různých volnočasových aktivit apod.), 

na úrovni řízení některé sportovní organizace (vedení sportovních středisek, 

výborů, spolků apod.), 

v podnikatelském, eventuálně výrobním sektoru (vedoucí agentur, výroben 

sportovního zboží, fitcenter apod.). 

Přehled výčtu činností, které může sportovní manažer vykonávat, uvádí tab.2. 
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Tab.2 Činnosti manažera ve sportu (převzato od Čáslavové, 2000) 

Pflklady aplikace základních 

Základní činnosti manažera činnosti manžera na činnosti Specifické činnosti 

sportovního manažera 

1. Plánování Strat. plán rozvoje příst. organizace 1. Sponzorská činnost 

Dlouhodobý,sřed . A kratkodobý 

program 

Strategický postup manažera při 

plánování akcí a podniků TVS 

2. Organizování -postupy - Postupy vyhodnocování výsledků 2. Sportovní reklama 

-metody - Uplatnění metody CPM při 

organizování a zabezpeční 

tréninkových cyklů 

-techniky Využití výpočetní techniky při 

sport. soutěžích 

Portfolia metoda při vyhodnocováni 

činnosti SK 

3. Vytváření oraganizačních Zdokonalování org. struktury TVS 3. Transfer hráčů a trenérů 

struktur Zdokonalování org. struktury SK 

Zdokonalování org. struktury TVS 

placených služeb 

4. Výběr, rozmisťování a vedení lidí Výběr a rozmisťování lidí při 4. Znalost uspořádání fungování 

práci ve spolcích TVS norem vrcholových 

a jejich motivace mezinárodních oraganizací TVS 
(MOV, Mezinárodní sport. 

Výběr a rozmisťování lidí Federace) 

v placených TVS službách 

5. Kontrola Ukazatelé finanční kontroly 5. Zabezpečení norem a náležitostí 
při uzavírání smluv (ad.3) v 

TVS organizací tuzemsku 

i v zahraničí 

6. Marketing Marketing v oblasti placených 6. Problematika ochrany zdraví, 

TVS služeb pojištění a soc. zabezpečení 

Marketingová koncepce (z hlediska příst. Fyzických 

sportovních klubů a právnických osob) 

7. Finance Přehled o akt. ekonom. trendech 7. Kontakty a spolupráce se 
zájmovými a odbornými 

a opatření ve státní a podnikatelské organizacemi 
sportovců, trenérů, učitelů TVS 

sféře apod. 

Reflexe hospordaření spolků a org. 

TVS 
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8. Právo Reflexe daňových, živnostenských 

a dalších zákonů do podmínek 

organizací TVS 

Zákony o TVS, stanovy a další 

normy 

9. Komunikace Ve vedení lidí v org. TVS 

Vyjednávání sponzorských kontaktů 

Jak je patrno z výčtu funkcí a činností sportovního manažera, jejich dokonalé 

zvládnutí vyžaduje velice širokou paletu znalostí a dovedností. Současně přitom určuje i 

přípravu a výchovu pro tento typ pracovní profese. Charakter sportovního managementu 

je interdisciplinární, to znamená, že zahrnuje předměty z různých vědních oblastí a oborů, 

nejvíce pak připadá na ekonomii, management, psychologii,sociologii, právo a některé 

další. K tomu je zapotřebí se seznámit i s prostředím, které se sportovního managementu 

bezprostředně týká, to znamená s oborem tělesné výchovy a sportu. Je proto žádoucí 

získat informace např. o organizační struktuře jednotlivých sportovních odvětví, 

některých biologických aspektech tělocvičné a sportovní činnosti, o základních principech 

sportovního tréninku a dalších, a to jak v teoretických předmětech, tak také v rámci 

různých prakticky zaměřených sportovních aktivit. Všechny tyto aspekty musí být 

zohledněny při studiu sportovního managementu a proto výčet vyučovaných předmětů 

bývá poměrně velký, i když pro jednotlivé vysoké školy a země rozdílný. 

Pokud jde o evropské státy, kvalifikaci v oboru sportovní management poskytuje 

celá řada univerzit a škol. Čáslavová ( 2000) uvádí přehled a strukturu předmětů, ke které 

došla na základě prostudování 20 univerzit, kde lze získat vzdělání ukončené udělením 

diplomu European University Diplome in Sportmanagement a 13 univerzit s titulem 

European Masters Degree in Sport Management. 

Mezi základní předměty na uvedených vysokých školách patří : management, 

marketing, účetnictví, ekonomie, finance a výpočetní technika. U magisterského studia 

přistupují ještě metodologie výzkumu, seminář diplomových prací, public relations, 

propagace a komunikace. Současně s tím se vyučují také aplikované předměty jako je 
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sportovní právo, sportovní marketing, lůstorie a filozofie sportu, sociologie sportu, 

management sportovních zařízení, finance a ekonomika sportu a sportovní management. 

S ohledem na současné společenské tendence je řada předmětů orientována na činnost 

sportovních manažerů v tržním prostředí. Podobná struktura vyučovaných předmětů se 

objevuje i na amerických univerzitách a nakonec s obdobným zaměřením je koncipována 

i výuka managementu tělesné výchovy a sportu na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK. 

Detailnější rozbor vyučovacího programu na této fakultě a srovnání s vybranými 

americkými univerzitami je předmětem a obsahem následující částí naší práce. 

4. Metodologie 

4.1 Obecná metodologická východiska 

Naše práce vychází z popisu daných skutečností, má proto popisný, deskriptivní 

charakter. Pokud jde o konkrétní metodologický přístup, je možné jej podle Ferjenčika 

(2000) označit jako diferenciační přehled, eventuálně diferenciační analýzu. V podstatě jde 

o takový typ výzkumné práce, kde jsou některé společné znaky s tzv. výzkumem ex post 

facto.To znamená, že analyzujeme údaje a data, která jsou známa a která charakterizují 

určitou skutečnost. Ty jsou pak východiskem pro následnou analýzu a přehledné 

uspořádání výsledků této analýzy. Předmětem studia je v tomto případě diferenciační 

porovnávání, které se může týkat dvou, nebo více souborů a cele řady proměnných. 

V našem případě lze za porovnávané soubory považovat studium sportovního 

managementu na jednotlivých vysokých školách, konkrétně s cílem konfrontovat a 

srovnávat charakteristické znaky studia sportovního managementu na FTVS UK na straně 

jedné a studium tohoto typu na vybraných amerických univerzitách. 

Jako proměnné zde přicházejí v úvahu např. výčet a označení jednotlivých 

vyučovaných předmětů, jejich hodinová dotace, podíl na celkovém objemu výuky, způsob 

přijímaní žadatelů o studium, délka studia, získaná kvalifikace a titul po ukončení studia a 

další. Z výčtu příkladů sledovaných charakteristik- obecně označovaných jako proměnné, 

je zřejmé, že některé z nich dovolují kvantifikaci, např. hodnocení počtu hodin výuky 

v hodinách, počtu zkoušek apod., eventuálně procentuální vyjádření, např. podíl předmětů 
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tzv., obecného základu, předmětů profesních apod .. V jiných případech je možné rozdíly 

charakterizovat jen kvalitativně, např. názvy předmětů, získaný absolventský titul a další. 

Získávání dat pro naši diferenciační přehled a analýzu je spojen s metodou tzv. 

obsahové analýzy, nebo analýzy obsahu (Berelson, 1952, převzato od Ferjenčík, 2000). Jde 

o výzkumnou techniku, která vychází z objektivního a systematického popisu obsahu 

určitého jevu nebo skutečnosti. Důležitý je přitom výběr tzv. univerza, to znamená určení 

předmětu obsahové analýzy. V našem případě, jak jsme uvedli již dříve, je tímto 

předmětem zaměření a obsah studia sportovního managementu. Další kroky spočívají ve 

vymezení základních jednotek a kategorií, což jsou u nás dílčí popisné charakteristiky a 

znaky studia, které vypovídají o shodě a rozdílech v zaměření a obsahu studia sportovního 

managementu jako celku. Výstupem obsahové analýzy jsou pak vývody a interpretace, 

opírající se o velikost, či frekvenci výskytu zkoumaných jednotek (znaků, charakteristik), 

eventuálně o jejich kvalitativní vyhodnocení. 

4.2 Kriteria pro výběr amerických univerzit 

Počet amerických univerzit zabývajícím se studiem sportovního managementu je 

evidován NASSM (North American Sociaty for Sport Management), což je 

severoamerická společnost sportovního managementu, která se aktivně angažuje v podpoře 

a asistenci profesionální úrovně sportu a rekreace. Jejím cílem je podporovat a stimulovat 

studium a průzkum v oblasti sportovního managementu a rozvíjet tento oboru nejenom 

teoreticky, ale i aplikovat jeho aspekty v praxi. Zabývá se také vydáváním zpravodajů, 

které poskytují aktuální informace z oblasti sportovního managementu a pravidelně 

jednou v roce pořádá konference. V další řadě spolupracuje s Evropskou asociací 

sportovního managementu (European Association for Sport Management) a Asociací 

sportovního managementu Austrálie a Nového Zélandu (Sport Management Association of 

Australia & New Zealand). 

NASSM eviduje ve Spojených státech 200 vysokých škol, které nabízejí studium 

sportovního managementu a to jak bakalářského a magisterského, tak i doktorandského 
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(viz přílohy). Z toho 162 škol nabízí bakalářské, 113 magisterské a 18 doktorandské 

studium. 

Pro tuto práci jsou vybrány jen univerzity registrované severoamerickou 

společností sportovního managementu. 

Z výčtu možností magisterského studia sportovního managementu na amerických 

univerzitách je zřejmé, že jsou značné (celkem 113 univerzit,viz seznam v příloze). Naším 

záměrem bylo vybrat pro srovnání ty, které jsou v něčem charakteristické, specifické, a 

tudíž zřejmě i zčásti odlišné. Důležitou okolností pak byla možnost získat prostřednictvím 

internetu od příslušné univerzity potřebné informace v požadované podobě. Z tohoto 

hlediska lze náš způsob výběru univerzit označit jako záměrný, což má svoje nedostatky. 

Především možnost zobecnit výsledky a závěry naší srovnávací analýzy je omezena a 

jejich platnost se váže především na univerzity, které jsme vybrali. 

První z vybraných univerzit (University oJ San Francisco) je specifická formou 

výuky, která se zde uskutečňuje v odpoledních a večerních hodinách a studium 

sportovního managementu je tak přístupné i pracujícím. 

Druhá univerzita (University oJ Georgia) je zase specifická tím, že předměty 

povinného základu jsou sice všem společné, ale v další fázi, při výběru volitelných 

předmětů, dochází k diferenciaci a volbě podle toho, kterou z pěti specializací sportovního 

managementu si student zadá. 

Třetí univerzita (University oJ Louisville ) patří na rozdíl od předchozích k těm, 

které jsou akreditované (což přísluší jen 28 z 113, tedy přibližně jen čtvrtině univerzit), 

mají vysoký standard a nabízí jak bakalářské, tak i magisterské a doktorandské studium. 
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4.3 Kriteria pro analýzu studia sportovního managementu 

Analýza a srovnání studia managementu tělesné výchovy a sportu na FTVS UK a 

vybraných amerických univerzitách předpokládá stanovit kriteria, která umožní odhalit 

odlišnosti, eventuelně shody mezi nimi a povede k vyvození odpovídajících závěrů. 

Pokud jde o některé obecnější charakteristiky studia, v úvahu přicházejí: 

- typ vysoké školy, 

začlenění studia sportovního managementu v rámci univerzity, 

délka studia, 

cíle studia, 

studijní předpoklady sportovního managementu, 

stupeň získané profesní kvalifikace, 

další charakteristiky. 

K analýze struktury, obsahu a zaměření vyučovacích předmětů sportovního 

managementu jsme si do jisté míry podle vlastního uvážení rozdělili vyučovací předměty 

do šesti kategorií. Kritériem byla míra obecnosti či specificity ve vztahu k profesnímu 

zaměření sportovního managementu. To znamená, zda se jedná o vyučovací předmět, který 

se objevuje na většině vysokých škol a bez ohledu na jejich zaměření, nebo zda náleží jen 

určitému typu vysoké školy a určité odbornosti. 

Z tohoto hlediska jsme si předměty rozdělili na předměty: 

Obecného základu, to znamená předměty, které se vyučují na různých 

vysokých školách a předávají určitý vědomostní základ, bez ohledu na typ 

odbornosti a profesního zaměření. 

Aplikované, užité, které vycházejí z obecného základu, ale přihlížejí ke 

zvláštnostem studijního oboru. 

Profesní s ohledem na management tělesné výchovy a sportu . 
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Ryze tělovýchovného a sportovního zaměření -teoretické, přednáškové. 

Praktické sportovní aktivity. 

Výuka cizího jazyka. 

Jsme si vědomi toho, že uvedené dělení předmětů není dokonalé, především proto, 

že zařazení některých z nich není jednoznačné. Nicméně nám dovolí srovnání obsahu a 

zaměření daných předmětů a určení jejich rozsahu a proporcionality, což je pro odvození 

závěrů této práce důležité a podstatné. 

5. Studium oboru Management tělesné výchovy a sportu na 

FTVSUK 

5.1 Vývoj a charakteristika studijního oboru Management tělesné 

výchovy a sportu 

Obor Management tělesné výchovy a sportu představuje jeden ze studijních oborů 

na Fakultě tělesné výchova sportu UK. Mimo to fakulta nabízí učitelské studium 

s jazykovými kombinacemi (angličtina,němčina,francouzština), nebo s kombinacemi 

biologie, zeměpis, matematika a psychologie. Tyto obory jsou pětileté,magisterské, 

přičemž tělesná výchova se studuje přímo na fakultě, zatím co jazykové a další kombinace 

absolvují posluchači na filosofické, pedagogické, nebo přírodovědecké fakultě UK. Vedle 

uvedených oborů je možné na FTVS UK samostatně studovat obor Tělesná výchova a 

sport (délka studia 4 roky) nebo Fyzioterapie (bakalářské i magisterské studium), která 

využívá spolupráce s Lékařskou fakultou UK. Dále jsou to studijní obory Tělesná a 

pracovní výchova tělesně postižených a Vojenská tělovýchova. 

Studium oboru Management tělesné výchovy a sportu na FTVS UK začalo v roce 

1996. Od počátku bylo koncipováno jako interní, čtyřleté magisterské studium, zakončené 

státní závěrečnou zkouškou a povinností vyhotovit písemnou magisterskou práci. Po 
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absolvování studia obdrží absolventi titul Magistr se zaměřením na management tělesné 

výchovy a sportu. 

Organizačně, obsahově i výukově zajišťuje toto studium oddělení sportovního 

managementu při Katedře základů kinantropologie a humanitních věd. Toto oddělení také 

garantuje výuku všech profesních a ekonomicky zaměřených předmětů, personálně z větší 

části samostatně, pro některé jsou zváni externisté. Pokud jde o další předměty a aktivity, 

především předměty z oblasti tělovýchovné a sportovní teorie a praktické tělocvičné 

a sportovní aktivity, spolupodílejí se ostatní katedry fakulty. Stejně je tomu u výuky cizích 

jazyků. Součástí povinné výuky je také desetitýdenní praxe v oboru. 

Od počátku studia v roce 1996 došlo k některým dílčím úpravám studijního plánu, 

změny se však týkají jen některých předmětů a jejich označení, eventuálně počtu hodin. 

Podrobný popis studijního programu pro obor Management tělesné výchovy a sportu spolu 

s výčtem počtu hodin, zařazením do výuky a semestru, právě tak jako zkouškové 

a zápočtové požadavky, uvádíme v následující kapitole ("Analýza obsahu, podílu 

a distribuce vyučovaných předmětů v magisterském studiu ... " ). Detailně pak v příloze, 

kde jsou kompletní studijní plány oboru od 1. do 4. ročníku studia (převzato z publikace 

"Seznam přednášek ... ", viz seznam použité literatury). 

5. 2 Cíle studia 

Ve studijním oboru získávají absolventi vysokoškolskou kvalifikaci pro organizační 

činnost a ekonomické úseky neziskových organizací v oblasti sportu - občanských 

sdružení, veřejně prospěšných společností, zájmových sdružení, nadací a nadačních fondů, 

dále pak obchodních společností ve sportu jako jsou profesionální sportovní kluby, 

cestovní kanceláře a agentury. 
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5. 3 Studijní předpoklady 

Zájemci o magisterské studium Management tělesné výchovy a sportu musí mít 

dokončené středoškolské vzdělání s maturitou. Mimo to musí úspěšně absolvovat přijímací 

zkoušky, které zahrnují: 

písemný test z matematiky na úrovni gymnaziálních znalostí, 

písemný test tzv. všeobecných znalostí (filozofie,sociologie,ekonomie,historie 

sportu, politologie apod.), 

písemný test a poslech z cizího jazyka (angličtina, němčina,nebo francouzština). 

Vlastní přijetí se váže na dosažení určitého bodového zisku a pořadí, neboť každým 

rok je možno přijat jen omezený počet studentů (cca 40 až 50). 

6. Analýza studia sportovního managementu na FTVS UK 

6.1 Východiska a kritéria pro analýzu studia 

Analýza obsahu a zaměření studia sportovního managementu na vybraných 

univerzitách ve srovnaní se shodným typem studia na FTVS UK předpokládá v prvé řadě 

stanovit vhodná kriteria pro toto srovnaní. 

Jedním z prvních je charakteristika vyučovacích předmětů z hlediska obecnosti a 

specificity, event. profesní zaměřenosti studia. To znamená, do jaké míry se daný 

vyučovací předmět objevuje jako určitý obecný základ na většině vysokých škol a do jaké 

míry je vlastní-specifický pro vybraný typ studia a jeho profesní charakteristiku. Z tohoto 

hlediska jsme si předměty rozdělily na předměty: 

- Obecného základu 

- Ekonomického zaměření 

- Aplikované-užité 

-Profesní-specifické pro daný typ studia 
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- Sportovní a tělovýchovně teoretické 

-Praktické sportovní aktivity 

-Výuka cizího jazyka 

Zařazení předmětů do těchto skupin je v řadě případů vcelku jednoznačné (např. 

filozofie, politologie apod.). Jinde činí obtíže a není snadné. To se týká především 

předmětů s tzv. ekonomickým zaměřením a předmětů profesních (např. Průzkum trhu, 

Marketing apod.). 

Začlenění předmětů podle námi stanovených kriterií je následující : 

Předměty aplikované -užité s ohledem na sport. management: 

- Manažerská ekonomika 

- Marketing a sport 

-Finance a sport 

- Socialní dovednosti 

- Psychologie managementu 

- Management sportotvních klubů 

- Sportovní a cestovní ruch 

Předměty sportovního zaměření: 

- Organizace TVS v ČR 

- Info o sport. odvětvích 

- Historie TVS 

- Hygiena a regenerace 

- Zdravotní TV 

- TV a sport zdravotně postižených 

- Psychologie sportu 

- Základy sportovního tréninku 

- Mezinárodní sport.organizace 
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- Veřejná správa a sport 

- Sport a životní prostředí 

- Psychologie koučováni 

- Minulost a součastnost olympismu 

- Vývoj statní péče 

- Sport a politika 

-Testy a měření 

- Antidopingový program 

Předměty profesní: 

- Zakladní management 

- Personalní management 

- Odborná praxe 

Předměty obecného základu- nespecifické 

-Filosofie 

- Aplikovaná matematika 

- Základy statistiky 

- Psychologie 

- Sociologie 

-Etika 

- Komunikace 

- Informatika 

-Právo 

- Politologie 

-Estetika 

- Sociologicky výzkum 

- Komunikacni techniky 

- Koloqium k dipl.práci 

Předměty ekonomického zaměření: 

- Makroekonomie 

19 



- Mikroekonomie 

-Marketing 

- Průzkum trhu 

- Veřejné finance 

-Učetnictví 

- Specifické matematické metody 

- Public relations 

-Hospodářská politika 

- Světová ekonomika 

- Základní finanční a bankovní produkty 

Sportovní aktivity- praktické: 

- Sportovní hry 

- Kurz aktivit v přírodě 

- Kurz lyžovaní 

- Gymnastické aktivity 

- Atletické kondiční cvičení 

-Squash 

- Kanoistika 

- Florbal 

- Kurz bruslení 

-Golf 

Cizí jazyky: 

-Anglický jazyk 

- Německý jazyk 

- Španělský jazyk 

- Francouzský jazyk 
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6.2 Struktura, podíl a distribuce jednotlivých vyučovacích předmětů 

Velmi zajímavým ukazatelem je podíl - proporcionalita předmětů v jednotlivých 

ročnících studia i v rámci celého čtyřletého studia. Zde se jako základ nabízí kvantifikace 

podle počtu vyučovaných hodin v semestru, což např. při jednosemestrální výuce (2 

hodiny přednášek a 1 hodina semináře) představuje celkem 45 hodin výuky. S tím souvisí 

i hodnocení počtu zkoušek a to opět jak v jednotlivých ročnících, tak i u jednotlivých 

skupin předmětů a v rámci celého studia. Dílčí výsledky takto koncipovaného rozboru 

uvádějí tabulky 3, 4 a 5. 

Tab. 3 Výuka jednotlivých skupin předmětů v průběhu studia (počet hodin/%) 

Kategorizace předmětu 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník Celkem 

Předměty obecného základu 240/43 165/30 60/11 90/16 555/21 

Předměty ekonomického zaměření 90/17 285/54 120/23 30/6. 525/20 

Předměty aplikované O/O 30/14 105/50 75/36 210/8 

Předměty profesní 60/40 60/40 30/20 O/O 150/6 

Předměty sportovní teorie 90/19 90/19 195/43 90/19 465/18 

Sportovní aktivity 116/36 120/37 85/27 O/O 321/12 

Cizí jazyk 60/15 90/23 150/39 90/23 390/15 

Celkem 656 840 745 375 2616 

zdroj: Kovář (2006) 

Z výsledků prezentovaných v tab.3 vyplývá, že největší počet předmětů, které 

naplňují studium sportovního managementu, připadá na předměty obecného základu 

(celkem 555 hodin,tj.21 %) a předměty s ekonomickým zaměřením (celkem 525 hodin,tj. 

20%). Poměrně značný podíl je také u teoretických předmětů z oboru tělesné výchovy a 

sportu (465 hodin- 18 %) a u v}uky cizích jazyků (390 hodin- 15%). O málo menší 

počet hodin připadá na sportovní praktické aktivity (321 hodin- 12%). Výrazně méně je 

tomu u předmětů aplikovaných (210 hodin - 8%) a profesních (150 hodin - 6%). U 

skupiny profesních předmětů to může být překvapivé, nicméně důvodem může b}i to, že 
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odlišení této skupiny předmětů od předmětů s ekonomickým zaměřením není vždy 

jednoznačné. Za předpokladu, že bychom obě tyto skupiny spojily, dostaneme jejich 

jednoznačnou převahu (celkem 675 hodin- 26 %), což je přibližně čtvrtina z celkového 

počtu hodin v průběhu celého studia. 

V podstatě ke shodnému konstatování dojdeme také tehdy, jestliže podrobíme 

rozboru podíl výuky jednotlivých skupin předmětů v průběhu studia, to znamená, postupně 

od 1. do 4. ročníku. 

Předměty obecného základu mají největší zastoupení v 1. a 2. ročníku studia 

(43 a 30 %). Předměty s ekonomickým zaměřením převažují ve 2. a 3. ročníku (54 a 23 

%), předměty aplikované ve 2. a 3. ročníku (50 a 36%). Výuka profesních předmětů 

překvapivě shodně převládá v 1. a 2. ročníku ( 40 a 40 % ), zbytek (20 %) připadá na 3. 

ročník. Teoretické předměty s vazbou na obor tělesné výchovy a sportu jsou vcelku 

rovnoměrně zastoupeny v 1.,2. a 4. roce studia (po 19 %) , pouze ve 3. ročníku je podíl 

vyšší (43 %) . Podobně jsou na tom i praktické sportovní aktivity, ve studijním plánu jsou 

zahrnuty v 1.,2. a 3. roce, vcelku s malými rozdíly (36, 37 a 26 %). 

Zajímavé je podívat se na výuku cizích jazyků. S postupem do vyšších ročníků, to 

znamená od 1. do 3. roku podíl jejich výuky jednoznačně roste (15, 23 a 39%), 

ve 4. ročníku se dostává na úroveň 2. ročníku (23 %) . Toto zjištění je zajímavé, neboť 

takovouto tendenci bychom spíše očekávali u předmětů profesních. 

Neméně zajímavá je distribuce a hodinový podíl vyučovaných předmětů 

v jednotlivých ročnících studia. (Tab.4) V l.ročníku jsou nejvíce zastoupeny předměty 

obecného základu (36%), nejméně předměty profesní (9%) a výuka jazyků (9%). Ve 2. 

ročníku zaznamenává značný vzrůst skupina předmětů s ekonomickým zaměřením (34%), 

poměrně velký podíl si stále zachovávají předměty obecného základu (20%). Předměty 

aplikované a profesní vykazují naproti tomu jen malý počet hodin (4 a 8%). 

Ve 3.ročníku je patrný vzestup teoretických předmětů s vazbou na obor tělesné 

výchovy a sportu (27%), které se doposud pohybovaly okolo 14% (l.roč.), eventuálně 
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10% (2. roč.). Značný podíl zde má také výuka cizích jazyků (20%), jako vcelku 

opodstatněný se jeví výrazný pokles předmětů obecného základu (8%). Poměrně hodně 

mají stále předměty s ekonomickým zaměřením (16 %) a předměty aplikované (14 %). 

Překvapivý je velký pokles předmětů profesních (jen 4 %) , kde bychom asi očekávali 

opačnou tendenci ,neboť konec studia se blíží a mělo by směřovat spíše k větší 

specializaci . 

Stejně překvapivý je stále vysoký podíl předmětů obecného základu (24%), 

předmětů aplikovaných (20%), teoretických z oblasti tělesné výchovy a sportu (24%) a 

především výuka cizích jazyků (24% v posledním roce studia). Přitom zcela chybí 

předměty profesní, profilující. Je zde ale desetitýdenní praxe. 

Tab.4 Procentuální podíl výuky jednotlivých předmětů v ročníku (%) 

Kategorizace předmětu 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 

Předměty obecného základu 36 20 8 24 

Předměty ekonomického zaměření 14 34 16 8 

Předměty aplikované o 4 14 20 

Předměty profesní 9 8 4 o 
Předměty sportovní teorie 14 10 27 24 

Sportovní aktivity 18 14 11 o 
Cizí jazyk 9 10 20 24 

Celkem 100 100 100 100 

zdroj: Kovář (2006) 
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Tab.S ukazuje počet a rozložení zkoušek Qedná se o zkoušky, nikoliv zápočty). 

Nejvíce zkoušek připadá na prvé dva roky studia (v 1. roce 8, ve 2. roce 9), ve 3. ročníku 

je 7, ve 4. ročníku 4, celkem tedy 28 zkoušek za dobu studia. Mimo to na konci 3. roku 

studia je dílčí státní zkouška zaměřená na ekonomii a konec studia uzavírá závěrečná 

státní zkouška spojená s vydáním diplomu a obdržení titulu Magistr. 

Tab. S Distribuce zkoušek v průběhu studia (počet) 

Kategorizace předmětu 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník Celkem 

Předměty obecného základu 5 3 o 1 9 

Předměty ekonomického zaměření 2 4 2 1 9 

Předměty aplikované o o 2 1 3 

Předměty profesní 1 1 o o 2 

Předměty sportovní teorie o 1 2 o 3 

Sportovní aktivity o o o o o 
Cizí jazyk o o 1 1 2 

Celkem 8 9 7 4 28 

zdroj: Kovář (2006) 
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7. Vysokoškolské studium v USA 

7.1 Systém vysokoškolského studia 

Systém vysokoškolského studia ve Spojených státech amerických je poněkud 

odlišný od studia v České republice, považujeme proto za podstatné tuto skutečnost 

vysvětlit, neboť jen na jejím základě budeme schopni srovnávat a především pochopit 

určité odlišností a nesrovnalosti. 

Studenti končící střední školu (či s již dokončenou střední školou) s maturitou se 

mohou v USA hlásit do programů bakalářského studia nebo do programů na community 

college. Tyto programu jsou v USA nazývány pojmem undergraduate. Uchazeči se 

nemohou hlásit rovnou do programů magisterských (Master Degree), protože ty v USA 

vždy navazují na absolvovaný bakalářský program. 

7.2 Typy studijních programů a škol 

Bakalářské studium 

Bakalářský program (Bachelor oj Arts, Bachelor oj Science .. .) je základním typem 

vysokoškolského studia po střední škole. Na rozdíl od českého bakaláře trvá průměrně 

čtyři roky. Studium je založeno na kreditním systému a absolvování se neodvíjí od počtu 

let strávených ve škole, ale od získání určitého počtu kreditů (obvykle 120-180) za 

absolvované předměty, zpravidla v určité struktuře. 

Studenti v bakalářském programu obvykle nemusí mít ještě vybránu svou 

specializaci (major) na začátku studia, protože součástí studia je rovněž blok předmětů 

liberal arts and sciences, někdy zvaný také general. Tento blok základních předmětů je 

společný všem oborům a student tak může nejdříve absolvovat předměty z tohoto 

společného základu, obvykle to bývá minimálně 25 procent všech kreditů, a o svém 

zaměření se rozhodnout později, nejpozději ale do konce druhého ročníku. 
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7.2.1 Community College 

Community College nabízí kratší studijní programy, z nichž ty nejdelší, zakončené 

ziskem tzv. associate degree (Associate of Arts, Associate ofScience), trvají dva roky. 

Prvotním úkolem těchto institucí je flexibilní zajišťování vzdělávacích programů v různých 

oblastech podle aktuální potřeby místní komunity. Programy jsou proto často velmi 

prakticky zaměřeny a školy obvykle aktivně spolupracují s místní podnikatelskou sférou. 

Vedle těchto programů spíše profesní kvalifikace a rekvalifikace, které community 

colleges přibližují našim vyšším odborným školám, tyto instituce nabízí také dvouleté 

programy, které jsou zaměřeny více akademicky a které jsou ekvivalentem prvním dvěma 

ročníkům bakalářského programu. Tyto transfer programs umožňují studentům po dvou 

letech studia na community college přejít (transfer) do bakalářského programu na čtyřleté 

vysoké škole s tím, že na ní pak dokončí zbývající dva roky. Tento postup je poměrně dosti 

oblíbený jak mezi americkými, tak mezi zahraničními studenty, a to proto, že dvouletá 

college bývá obvykle daleko levnější než college čtyřletá (což může představovat za první 

dva roky studia úspory v řádech tisíců dolarů) a bývá rovněž daleko snažší se na ni dostat. 

Začít studium na community college představuje dobrou alternativu pro studenty, 

kteří mají méně finančních prostředků, a také pro ty, kteří měli na střední škol horší 

prospěch a potřebují druhou šanci. Při transferu se totiž hledí na výsledky ze studia na 

community college, nikoliv na střední škole. 

7.2.2 College nebo university 

Američané používají slovo college nejčastěji pro školu, která nabízí undergraduate 

study, tedy nejčastěji výše zmíněný bakalářský program. Proto američtí středoškoláci, když 

hovoří o vysoké škole, na kterou po skončení středoškolského studia půjdou, hovoří o 

college. College v USA je, na rozdíl od Velké Británie, vždy vysoká škola. 

Univerzitami jsou obvykle nazývány vysoké školy, které kromě bakalářského 

programu nabízí také graduate programs, tedy navazující vyšší stupně studia vedoucí k 

titulům Master nebo PhD. I v rámci univerzity ale může existovat college, řečeno naší 
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terminologií fakulta, která má ovšem na starost pouze bakalářský program. Univerzita se 

navíc skládá ze specializovaných fakult pro graduate a professional programy např. School 

of Social Sciencies, School of Engineering, School of Business, School of Law, Medical 

School atd. 

Tato terminologie ale není nijak důsledná a Američané samotní používají pojmy 

college a university zaměnitelně. Je proto důležité se řídit spíše tím, jaké studijní programy 

škola konkrétně nabízí, než tím, jak se jmenuje, zda college, university či institute. 

Zajímavé je, že součást školy se nikdy neoznačuje faculty. Pod pojmem faculty rozumí 

Američané profesorský sbor. 

7.3 Přijímací řízení 

Př~ímací řízení v USA probíhá odlišně od českého. Zájemce o studium nemusí na 

školu jezdit skládat přijímací zkoušky, protože americké vysoké školy se o přijetí, případně 

o udělení stipendia, rozhodují na základě podkladů, které o sobě uchazeč dodá poštou nebo 

online. Vyjímečně uchazeč absolvuje interview, a to buď ve své zemi, nebo telefonicky. 

Základním dokumentem je podaná přihláška (application for admission), v dnešní 

době často v online formě (pokud je přihláška online, školy preferují tuto formu podání). 

Školy mohou mít vlastní formulář přihlášky nebo mohou využívat tzv. Common 

Application. 

Školy dále po uchazečích vyžadují transcript, což je výpis absolvovaných předmětů 

a jejich hodnocení. V případě České republiky této deifinici nejlépe odpovídají vysvědčení, 

nejčastěji za celou dobu čtyřletého středoškolskému studia (u community college stačí 

někdy pouze poslední ročník či jen maturitní vysvědčení). College vyžaduje jak ověřené 

kopie českých vysvědčení, tak také soudně ověřené překlady do angličtiny. 

Na málo výběrových školách typu comunity college výše zmíněné podklady mohou 

stačit. Pokud jsou školy selektivnější, pak mohou vyžadovat navíc některé nebo dokonce 

všechny další podklady. Mezi ně obvykle patří, zvláště na výběrových školách, test 

studijních předpokladů SAT nebo ACT. Výborný výsledek z této zkoušky může pomoci i 
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v případě, že jej škola výslovně nevyžaduje. Má-li student zájem o výběrovější školy, pak 

je vhodné tento test skládat vždy, i když lze nalézt výběrové školy, které výsledek z SAT či 

ACT nepovažují za relevantní pro své přijímací řízení. Na druhou stranu, ty 

nejselektivnější školy vedle základního SAT Reasoning Testu mohou požadovat dokonce 

až tři předmětové SAT Subject Testy. 

Vedle studijních předpokladů, ověřovaných známkami a testy, může školy zajímat 

rovněž osobnost uchazeče. Proto školy obvykle vyžadují tzv. admission essay, což je 

krátký a velmi osobní sloh, který má škole prozradit něco o studentově životních postojích, 

způsobu myšlení apod. 

Dále školy mohou chtít jedno či více doporučení (recommendations). Ty jsou pro 

charakteristiku uchazeče také velmi důležité. 

Školy také někdy vyžadují doporučení od učitelů, kteří uchazeče dobře znají (např. třídní 

učitel), případně akceptují doporučení i od jiných lidí, např. vedoucích kroužků, oddílů 

apod. Doporučení zasílají jejich pisatelé na školu obvykle přímo. 

Univerzity se zpravidla rozhodují na základě komplexního obrazu uchazeče tak, jak 

JeJ u výběrové komise podávají dodané dokumenty. Proto nelze říci, co je pro školu 

nejdůležitější, preference různých škol je odlišná .. Výběrové školy navíc tzv. skládají 

ročník a roli pak hraje i originalita a různorodost studentů. Školy ovšem obecně mají rády 

uchazeče, kteří jsou dobrými studenty (to je předpokladem dalšího úspěšného studia) a s 

rozhledem, kteří jsou zároveň aktivní i mimo školu a vykazují pokud možno leadership 

potencial. Je proto vhodné o sobě v podkladech pro školy uvést pokud možno všechny 

aktivity. 

Dokumenty lze škole dodávat postupně (pořadí není podstatné), ale všechny musí uchazeč 

dodat do stanovené uzávěrky, pokud je vypsána. U výběrovějších škol to může být třeba už 

v prosinci, tedy zhruba devět měsíců před začátkem školního roku. Na přihlášce je nutné 

začít pracovat velmi brzy a vše by mělo být na škole pokud možno do konce ledna (u 

community colleges stačí později). 
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8. Studium sportovního managementu v USA 

8.1 Vývoj a organizace studia 

Studium sportovního managementu ve Spojených státech bylo poprvé zavedeno na 

univerzitě v Ohiu v roce 1966. Program studia sportovního managementu byl magisterský 

a nabízel to, co mělo kořeny na Univerzitě v Miami a Floridě. James G. Mason, tamní 

učitel tělesné výchovy, připravil první osnovy sportovního managementu. Jako druhé v 

pořadí bylo magisterské studium zavedeno na univerzitě v Massachuttes v roce 1971. 

Ve Spojených státech slouží sportovnímu managementu jako profesi dvě profesní 

organizace. North American Society for Sport Management (NASSM) a National 

Associationfor Sport Management and Physical Education (NASPE). 

Cílem NASSM, která byla založena v roce 1985, je podporovat a stimulovat 

studium a průzkum v oblasti sportovního managementu a rozvíjet tento obor nejenom 

teoreticky, ale aplikovat jeho aspekty i ve sportovní praxi. Zabývá se také vydáváním 

pravidelných zpravodajů, které poskytují aktuální informace z oblasti sportovního 

managementu a pravidelně jednou za rok pořádá odborné konference. Dále spolupracuje 

s Evropskou asociací sportovního managementu (European Association for Sport 

Management) a Asociací sportovního managementu Australie a Nového Zélandu {Sport 

Management Association oj Australia & New Zealand). 

NASSM eviduje 200 vysokých škol, které nabízejí studium sportovního 

managementu a to jak bakalářského, magisterského,tak i doktorandského (viz přílohy). 

Z toho 162 škol nabízí bakalářské, 113 magisterské a 18 doktoranské studium. 

Další profesní organizací je NASPE, která se zabývá především osnovami a 

učebními programy výuky sportovního managementu jak v bakalářském, tak 

magisterském studiu na amerických univerzitách. 
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Za posledních třicet let se osnovy sportovního managementu dramaticky změnily. 

Např. v roce 1971 magisterský program na univerzitě v Massachutts obsahoval odbornou 

praxi a čtyři povinné kurzy na katedrách tělesné výchovy (psychologie sportu, sociologie 

sportu, historie a filozofie). Neobsahoval však žádné odborné předměty ze sportovního 

managementu. Výběrové předměty bylo možno studovat na fakultě pedagogické, 

ekonomické, či na fakultě žurnalistiky. Dnes má studium sportovního managementu a 

příbuzných oborů kompletní soubor povinných i volitelných předmětů. 

Tento studijní obor existuje na amerických vysokých školách přes padesát let, ale 

od roku 1985 dosáhl nebývalého rozmachu. Významný je rovněž výzkum a rozvoj 

teoretických základů oboru, jimiž se zabývají vědečtí pracovníci sportovního 

managementu. 

Původně byl sportovní management výrazně orientován na tělesnou výchovu, ale 

postupem času se osnovy změnily na potřeby tržní sféry. 

Kvalita výuky trpěla v minulosti také tím, že byla zajišťována většinou učiteli 

tělesné výchovy, kteří se sami přeškolili např. na sportovní marketing. Dnes již výuku 

zajišťují kvalifikovaní odborníci s akademickým vzděláním v oboru sportovního 

managementu. Zajistit výuku všech předmětů kvalifikovanými vyučujícími na plný úvazek 

bývá obtížné, proto fakulty zaměstnávají externí odborníky často i z praxe. Nedostatkem 

je, že nemívají dostatek času či zkušenosti poradit studentům nebo doktorandům 

s metodologií výzkumu nebo s diplomovou prací. 

Obor sportovní management má interdisciplinární charakter. Vyžaduje kooperaci 

několika disciplín, zejména managementu a tělesné výchovy a celého oboru vědy o sportu. 

Pro tuto práci jsou vybrány jen univerzity registrované severoamerickou 

společností sportovního managementu NASSM. 
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8.2 University of San Francisco 

Magisterský studijní obor sportovního managementu je zde určen především pro 

časově vytížené studenty. Rozvrh je postaven tak, že výuka probíhá jen jednou týdně a to 

v odpoledních a večerních hodinách , takže i pracující studenti, s ambicemi v oblasti 

sportu, mají možnost si dodělat magisterský titul v tomto oboru. 

Studijní předpoklady 

Zájemci o obor studijního managementu pocházejí z velice širokého okruhu 

bakalářského studia. Zatímco někteří mohou být absolventi tělesné výchovy, ostatní 

naopak z ekonomické větve, sociálních, či přírodních věd apod. 

Studenti, kteří se zajímají o toto studium, přicházejí často již s mnoha profesními a 

pracovními zkušenostmi. Někteří jsou zaměstnáni např.v oblasti sportu, jiní pocházejí 

z oblasti obchodního sektoru apod. Výjimkou nejsou ani manažeři sportovních klubů, 

zaměstnanci školních sportovních organizací, marketingových a obchodních firem, 

sportovních center, či trenéři sportovních týmů. Řada z nich má také již praxi ve 

finančním managementu, právu, marketingu, prodeji, vzdělávání, veřejné správě a jiných 

oblastech. 

Cíle studia sportovního managementu 

Absolventi tohoto oboru by měli rozvinout své schopnosti v oblasti managementu a 

marketingu, které vedou k profesnímu růstu na trhu sportu. Někteří studenti přicházejí 

s cílem uplatnit se na profesionální sportovní úrovni. Jiní se snaží nalézt nabídku v dalších 

oblastech sportu, což jim pomůže se orientovat a ujasnit si možnosti působnosti na tomto 

poli z ekonomického hlediska. 

Účelem magisterského studia sportovního managementu je nabídnout profesionální 

přípravu pro řídící pozici manažerů v celé šíři sportovních organizací. Tyto organizace 

zahrnují profesionální sportovní týmy, vysokoškolské sportovní kluby, rekreační zázemí, 

amatérské sportovní organizace, soukromé a veřejné fitness a wellness zařízení, sportovní 

arény a stadiony, ale také i firmy s marketingovým a komunikačním zaměřením. 
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Studijní program 

Studijní program se skládá z 36 kreditů. Každý předmět je ohodnocen dvěma, či 

třemi kredity. Studenti mají výuku jednou týdně v odpoledních a večerních hodinách. 

Délka studia je stanovena na 23 měsíců. 

Povinné předměty: 

- Vedení a kritické myšlení v oblasti sportovního managementu (Leadership and critical 
thinking in sport management) 

- Sport, kultura a komerce (Sport, cul ture and commerce) 

- Učetnictví a rozpočet ve sportu (Accounting and budgeting in sport) 

- Ekonomie sportu a finannce (Sport econimics and finance) 

- Strategicky management ve sportu (Strategie management in sport) 

- Marketing sportu (Sport marketing) 

-Právo ve sportu (Sport law) 

-Základy průzkumu sportovního trhu (Sport business research) 

- Praxe (Intership) 

Volitelné předměty 

Studenti mají možnost výběru volitelných předmětů na základě jejich cílů a zájmů. 
Každý z předmětů trvá šest týdnů, studenti tedy mají možnost šesti předmětů během 
období 18 týdnů. Jedná se o následující předměty: 

- Organizace a vedení sportovních akcí (Administrative Leadership in Intercollegiate 
Athletics) 

-Využití marketingu ve sportu k vytvoření vaší značky (Using Sports Marketing to Build 
Your Brand) 

- Plánování a management sportovního zařízení a vybavení (Facilities Planning, 
Operations and Management) 
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- Marketing" high profile" klientely - cvičení (High Profile Client Marketing: a 
Practicum) 

- Principy a techniky získávání fin.dotací k rozvoji sportu (Princip/es and Techniques oj 
Fund Raising in Athletic Development) 

- Public relations ve sportovním managementu (Public Relations in Sport Management) 

- Management sportovních akcí (Sport Event Management) 

- Marketing sportu a sponzoring (Sports and Sponsorship Marketing) 

- Aplikovaný marketing a management sportovních akcí (Applied Event Marketing and 
Management) 

- Obchod ve sportu (The Business oj Sport) 

-Management sportovm'ho zařízení a vybavení (Facilities Management) 

- Společenmské aspekty ve sportovním managementu: rasa, pohlaví, soc.skupina (Social 
Jssues in Sport Management: Race, Gender and Class) 

-Základy obchodu ve sportu (The Sport Business Start-Up) 

-Sporty (Sports) 

Popis a zaměření jednotlivých předmětů: 

Vedení a kritické myšlení v oblasti sportovního managementu (Leadership and critical 

thinking in sport management) 

Cílem předmětu je rozvinout schopnost řešení kritických situací, což je velmi 

důležitý moment pro uspěch každého profesionálního pracoviště. Studenti zde analyzují 

specifické příklady z praxe v oblasti sportu. Mimo to jde o schopnost analyzovat, efektivně 

komunikovat, rozhodovat, analyzovat pracovní prostředí a provádět politickou rozvahu. 

S tím souvisí i stanovení cílů, uvědomění možných rizik a role etiky v dané profesi. 
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Sportovní kultura a komerce (Sport cul ture and commerce) 

Hodnocení vlivu průmyslové výroby a kapitalismu na výrobu, prezentaci, regulaci, 

distribuci a spotřebu sportovního zboží. Specializace v oblasti zábavního průmyslu, měnící 

se geografické podmínky osidlování, situaci na mezinarodním trhu. 

Učetnictví a rozpočet ve sportu (Accounting and budgeting in sport) 

Hlavní náplní tohoto předmětu je finanční analýza, plánování, prmctpy a typy 

rozpočtů. Jejich využití pro sportovní akce, události, profesionální sportovce, zařízení, 

univerzity a akce rekreačního zaměření. Učetnictví profesionálních a vysokoškolských 

sportů, účtování vnitropodnikových cen a devalvace. 

Ekonomie sportu a finance (Sport economics and finance) 

Analýza nabídky a poptávky, ekonomické rovnováhy, ceny a jejich souvislosti 

s oblastí sportu. Struktura sportovního trhu lig a studium jeho vyváženosti a konkurence. 

Strategicky management ve sportu (Strategie management in sport) 

Strategický management a lidské zdroje v oblasti sportu. Vliv konkurence, 

schopnost vyjednávání, možnosti lidských zdrojů, hledání vhodných zaměstnanců, jejich 

vzdělávání a rozvoj, motivace a hodnocení. 

Marketing sportu (Sport marketing) 

Analýza chování spotřebitele a plánování marketingu ve sportovním odvětví. 

Tvorba a využití marketingových plánů. Vývoj produktů, cen, prezentace, distribuce 

prodeje, sponzorováni, reklamy a značky v oblasti sportovního zboží a služeb. Hodnocení 

urovně sportovních týmů, organizací a událostí. 

Právo ve sportu (Sport law) 
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Základy právního systému. Státní, federální a organizační předpisy v oblasti sportu 

se zaměřením na smlouvy, odpovědnost z civilních deliktů, ústavní právo a diskriminace. 

Dále soudní orgány, pracovní právo a kolektivní vyjednávání. 

Základy výzkumu sportovního trhu (Sport business research) 

Metody a techniky výzkumu trhu, přehled teorií a hypotéz, recenze již existujících 

výzkumů. Předmět také zahrnuje návody pro sestavení dotazníků, různé popisné techniky, 

způsoby sběru dat a základní metody statistické analýzy. 

Praxe (Intership) 

Klíčovou součástí magisterského studia Je praxe v oboru sportovního 

managementu. Praxe je možná ve velice širokém uplatnění a škola pomáhá studentům 

prostřednictvím databáze nalézt vhodné pracoviště. 

Diplomová práce (Master 's project) 

Studenti vyhotoví diplomovou práci, kde prokáží svoje zkušenosti a znalosti ve sportovním 
managementu. Cílem je schopnost uplatnit tyto poznatky v profesionální praxi. 

Ukázkové rozložení předmětů - dvouletý magisterský obor : 

Léto i Podzim Jaro 

1.rok 1. Vedení a kritické · 1. Sport, kultura a 1. Strategický 

myšlení (Leadership komerce (Sport, management ve 

and Critical Cu/ture, and sportu Strategie 

Thinking) Commerce) Management in 

Sport) 
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2.Praxe ve : 2. Učetnictví a 2. Sportovní 

sportovním : rozpočet ve sportu marketing (Sport 

managementu : (Accounting and Marketing) 

(Internship in Sport Budgeting in Sport) 

Management - First 

Meeting) 3. Sportovní 

ekonomie a finance 

1 (Sport Economics and 

Finance) 

2.rok 1. Sportovní právo , 1. Základy průzkumu 1 Volitelný předmět 
I 

' 
(Sport Law) i sportovnfho trhu 

; 

i (Foundations of 2. Magisterská práce 
! 
I 

2. Praxe ve Sports Business ve sportovním 

sportovním 1 Research) managementu 

managementu (Master's Project in 

(Internship in Sport ; 2. Volitelný předmět Sport Management) 
I 

Management-
i 
I 

Second Meeting) ' 3. Volitelný předmět 3. Praxe ve 

sportovním 

managementu 

(Internship in Sport 

Management - Third 

Meeting) 
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8.3 University of Georgia 

Obor sportovního managementu na této univerzitě slouží k přípravě studentů pro 

možnosti uplatnění v komerčním i vzdělávacím prostředí. Jedná se např. o střední a vysoké 

školy, univerzity, fitness centra, sportovní kluby, atletické kluby a profesionální sportovní 

kluby. Ve všech případech jde o organizace, které vyžadují vysoce kvalifikovaný personál, 

který má vzdělání v tomto oboru. 

Studijní program 

Studijní program se skládá z 36 kreditů. Každý předmět je ohodnocen dvěma, či 

třemi kredity. Délka studia je stanovena na 23 měsíců. 

Povinné předměty: 

- Úvod do sportovního managementu (Jntroduction to Sport Management) 

-Kulturní aspekty sportu (Cultural Aspects ojSports) 

- Základy výzkumných metod (Methods oj research in education) 

- Rozpočet a finance ve sportu a v rekreaci (Budgeting and Finance in Sports and 
Recreation) 

-Organizace sportovních programů (Administration ofSports Programs) 

-Generační vývoj ve sportu (Development and Revenue Generation in Sports) 

-Plánování a management sportovnich zařízení a vybavení (Planning and Management oj 
Sports Facilíties) 

-Marketing sportu a propagace (Sport Marketing and Promotion) 

-Sportovní právo (Sports Law) 

- Praxe v oboru sportovního managementu (Internship in Sport Administration I) 

- Praxe v oboru sportovního managementu II (Internship in Sport Administration II) 
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Volitelné předměty: 

Studenti si vybírají volitelné předměty na základě jedné z pěti oblastí působení 
(specializací): 

Studijní specializace: 

1. Management sportu na školách 

2. Management sportovního zařízení a vybavení 

3. Management sportovních klubů a fitness center 

4. Management sportovních informací 

5. Marketing sportu a propagace 

1. specializace: Management sportu ve školách 

Povinné předměty: 

- Organizace sportovních programů (Administration oj Sports Programs) 

- Plánnování a management sportovního zařízení a vybavení (Planning and Management 
ojSports Facilities) 

Volitelné předměty (výběr jednoho přemdětu): 

-Společenská komunikace (Corporate Communication) 

- Management medií a marketing (Media Management and Marketing) 

- Organizační struktura školní samosprávy (Issues oj School Governance) 

-Vytváření pravomocí a rozhodování (Policy Formation and Educational Decision 
Marketing) 

-Vysokoškolské právo (College and University Law) 

- Management lidských zdrojů (Human Resource Management) 

- Praktická cvičení z managementu sportu (Practicum in Sports Administration) 

- Organizační řád ( Organizational Behavior) 
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- Právo a etika v obchodu a pracovním prostředí (Law and Ethics in Business and 
Employment Environments) 

- Systémový a operační management (Systems and Operations Management) 

- Marketing management (Marketing Management) 

- Organizační vývoj a změny ( Organizational Development and Change) 

- Mezinárodní management (International Management) 

-Řízení lidí a programů (Managing People and Programs) 

-Úvod do veřejné správy (Introduction to Public Administration) 

2. specializace: Management sportovního zařízení a vybavení 

Povinné předměty: 

- Plánování a management sportovního zařízení a vybavení (Planning and Management oj 
Sports Facilities) 

- Rizikový management majetku (Property Risk Management) 

Volitelné předměty (výběr jednoho předmětu) : 

-Společenská komunikace (Corporate Communication) 

- Management medií a marketing (Media Management and Marketing) 

- Organizační struktura školní samosprávy (Issues oj School Governance) 

-Vytváření pravomocí a rozhodování (Policy Formation and Educational Decision 
Making) 

-Vysokoškolské právo (College and University Law) 

-Management lidských zdrojů (Human Resource Management) 

- Praktická cvičení z managementu sportu (Practicum in Sports Administration) 

-Organizační řád (Organizational Behavior) 
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- Právo a etika v obchodu a pracovním prostředí (Law and Ethics in Business and 
Employment Environments) 

- Systémový a operační management (Systems and Operations Management) 

- Marketing Management (Marketing Management) 

- Organizační vývoj a změny ( Organizational Development and Change) 

- Mezinárodní management (Jnternational Management) 

- Řízení lidí a programů (Managing People and Programs) 

-Úvod do veřejné správy (Introduction to Public Administration) 

3. specializace: Management sportovních klubů a fitness center 

Povinné předměty: 

-Management sportovního zařízení a vybavení (Planning and Management ofSports 
Facilities) 

-Psychologie sportu (Physiology ofExercise) 

- Management fitness programů (Fitness Program Management) 

4. specializace: Management sportovních informací 

Výběr dvou předmětů: 

- Management a marketing v mediích (Media Management and Marketing) 

- Public relations (Public Relations Writing) 

-Seminář psaní pro širokou veřejnost (Seminar in Writingfor Mass Audiences) 

Výběr jednoho volitelného předmětu: 

-Společenská komunikace (Corporate Communication) 

-Principy přesvědčování (Princip/es of Persuasion) 

40 



-Problémy v public relations (Problems in Public Relations) 

- Cvičení ze sportovního managementu (Practicum in Sports Administration) 

-Fotografování (Photography) 

5. specializace: Sportovní marketing a propagace 

Výběr dvou předmětů: 

- Analýza chování kupujícího (Buyer Behavior) 

-Marketingová komunikace a propagace (Marketing Communication and Promotions) 

- Marketing prodeje (Sales Marketing) 

- Mezinárodní marketing (International Marketing) 

Výběr jednoho předmětu: 

-Principy přesvědčování (Principles of Persuasion) 

-Cvičení ze sportovního managementu (Practicum in Sports Administration) 

- Marketing management (Marketing Management) 

-Marketing zaměřený na starší zákazníky (Marketing to O/der Consumers) 

- Marketing úspěšného obchodu (Business-to-Business Marketing) 

- Management produktu (Product Management) 

- Marketing služeb (Services Marketing) 

- Strategické planování obchodu (Strategie Market Planning) 
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8.4 University of Lousville 

University of Lousville poskytuje zájemcům magisterské, bakalářské 

doktorandské studium oboru sportovního managementu. Magisterské studium Je 

akreditováno NASSM a jeho účelem je připravit studenty tohoto oboru pro profesionální 

kariéru ve sportovním průmyslu. 

Studijní obor sportovního managementu má velice široké zastoupení studentů 

reprezentující různé zeměpisné, kulturní, studijní, a profesní zázemí. 

University of Lousville nabízí absolventům pracovní příležitosti jak v oblasti 

profesionálního sportu, obchodu a marketingu, tak v rámci středoškolské a vysokoškolské 

tělesné výchovy. Dále v rekreačních zařízeních, fitness centrech a jiných segmentech 

sportovního průmyslu. 

Studijní program 

Studijní program se skládá z 36 kreditů. Každý předmět je ohodnocen dvěma, či 

třemi kredity. Délka studia je stanovena na 23 měsíců. 

Povinné předměty (27 kreditů): 

-Management sportovního zařízení (Sport Facility Management) 

- Finanční principy ve sportu (Financial Princip/es in Sport) 

- Sportovní management (Sport Administration) 

- Marketing sportu (Sport Marketing) 

- Aktuální trendy a témata ve sportovním managementu ( Current Trends and Issues in 

Sport Administration) 

-Zákonné aspekty ve sportovním průmyslu (Lega! Aspects in the Sport Industry) 

- Praxe ve sportovním managementu (Internship in Sport Administration) 

- Úvod do výzkumných a statistických metod (Introduction to Research Methods and 

Statistics) 
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- Výzkumné metody ve sportovním managementu (Research Methods in Sport 

Management) 

Volitelné předměty (9 kreditů): 

Studenti si vybírají tři z následujících předmětů. Každý je v hodnotě 3 kreditů. 

- Psychologické aspekty ve sportu a tělesné výchově (Psychological Aspects of Sport and 

PE) 

- Management sportovních akcí (Sport Event Management) 

-Americké ženy a sport (The American Woman in Sport) 

- Sportovní publicita a propagace (Sport Publicity and Promotion) 

-Speciální témata ve sportovním managementu (Special Topics in Sport Administration) 

-Sport a výchova (Athletics and Higher Education) 

Popis a zaměření jednotlivých předmětů: 

Management sportovního zařízeni a vybavení (Sport Facility Management) 

Předmět popisuje široké spektrum různých typů sportovního zařízeni a vybavení. 

Vysvětluje plánování, návrhy a řízení každého prvku. Po skončení musí studenti být 

schopni posoudit různé typy sportovního vybavení a vypracovat vlastní návrh. 

Management sportovních akcí (Sport Event Management) 

Management sportovních akcí uvádí studenty do principů plánování, financování, 

řízení a hodnocení sportovních akcí ve sportovním průmyslu. Obsahem je i praxe při jejich 

pořádání. 
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Americké ženy a sport (The American Women in Sport) 

Cílem je snaha porozumět roli amerických žen ve sportu. Tento předmět studuje 

pojetí ženy, sportu a společnosti ze současného i historického pohledu. 

Sportovní publicita a propagace (Sport Publicity and Promotion) 

Předmět se zabývá užíváním různých propagačních strategií jako např. reklamou, 

přímým prodejem, podporou prodeje a publicitou. Zkoumá také jak se jednotlivé strategie 

integrují do marketingového plánu. 

Speciální témata ve sportovním managementu (Special topics in Sport Management) 

Probírá vybrané projekty s ohledem na potřeby a zájmy pracoviště sportovního 

managementu. 

Finanční principy ve sportu (Financial Princip/es in Sport) 

Obsahem je základní finanční a manažerské účetnictví a jeho použití v oblasti 

sportu. Hlavní pozornost se věnuje výroční zprávě, finančnímu rozboru a zkoumání metod 

růstu příjmu a kontroly cen ve sportovním průmyslu. 

Sportovní management (Sport Administration) 

Tento předmět se zabýva přehledem a rozsahem sportovního průmyslu. Slouží 

k rozšíření studentova porozumění různým teoriím managementu, průzkumu a jeho 

aplikací v managementu sportovních organizací. 

Speciální témata sportovního managementu (Special topics in Sport Management) 

Jedná se o zkoumání jednoho, nebo více témat sportovního managementu. Přestože 

existují nová témata, neméně populárními jsou ta, která byly již v minulosti. Např. stresový 

management, průzkum ve sportovních organizacích, profesionální týmové sporty, 

sportovní publicita a propagace. 
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Marketing sportu (Sport Marketing) 

Představuje výklad významu a spojitosti marketingu sportu v různých oblastech 

obchodu a průmyslu. Aspekty plánování a marketingu. Hodnocení a organizace 

sportovních akcí. Náplní přednášek jsou skupinové diskuze, videoprojekce a účast 

externích přednášejících z daného oboru. 

Právní aspekty sportu (Lega! Aspects in the Sport Industry) 

Obsahem je výklad právních omezení a pravidel, které lze uplatňovat v rámci 

sportovního průmyslu. 

Praxe (Intership) 

Pracovní zkušenost v organizaci, nebo v obchodu, který má spojitost s oborem 

studia studenta, jeho specializaci, či profesními zájmy. 

Výzkumné metody ve vedě o sportu (Research Methods in Sport Science) 

Popis a výklad metod a technik, používaných při tvorbě a realizaci výzkumných 

projektů. 

Aktuální trendy a studie ve vědě o sportu (Current Trends and Issues in Sport science). 

Práce s aktuální literaturou, výzkum a trendy ve vědě se vztahem ke zdraví a 

tělocvičné a sportovní činnosti. 

Program praxí sportovního managementu 

Na University of Lousville mají studenti prostřednictvím účasti na praxi možnost 

získat velice hodnotné odborné zkušenosti. Umístění si student vybírá sám po dohodě 

s koordinátorem pracoviště, které má program praxí na starosti. Studentům sportovního 

managementu se nabízí velice široké spektrum praxí, pracovních nabídek a kariérních 

možností. 
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Podmínkou pro studenta magisterského studia, který chce nastoupit na praxi, je 

absolvování minimálně 12 přednášek ze sportovního managementu. Každý student má také 

za povinnost odpracovat na praxi minimálně 400 hodin, což ho opravňuje k získání 

požadovaného kreditu. 

9. Analýza zaměření a obsahu studia na vybraných amerických 
univerzitách 

9.1 Univerzity of San Francisco 

Tato univerzita je specifická tím, že výuka probíhá v odpoledních a večerních 

hodinách a tak umožňuje studium i zájemcům, kteří jsou zaměstnáni. Délka studia je 

dvouroční, předpokladem je absolutorium některého typu bakalářského studia. 

Výčet předmětů na univerzitě San Francisco sestává z 8 povinných, které 

představují profesní základ oboru. Jsou zaměřeny na strategii vedení, rozhodování a 

komunikaci a na výběr vhodných zaměstnanců a hledání tzv. lidských zdrojů (předměty 

"Vedení a kritické myšlení" a "Strategický management ve sportu"), dále na otázky trhu a 

komerce ("Sportovní komerce " a "Základy průzkumu spotřebního trhu"), problematiku 

vlastního marketingu, např. prezentace a distribuci prodeje, sponzorování a reklamu 

("Marketing sportu"), otázky spojené s analýzou financí, účetnictvím, rozpočtem,dotacemi 

a sportovním trhem ("Účetnictví a rozpočet ve sportu " a "Ekonomie sportu a finance") . 

Doplňujícím tématem jsou právní aspekty jak z hlediska obecného právního systému, tak 

různé typy smluv, týkající se sportovní činnosti, kolektivního vyjednávání apod. ("Právo 

ve sportu"). 

Pokud jde o volitelné předměty (povinnost volby 6 z 16 nabízených), jsou 

v podstatě jednoznačně orientovány opět na specifické problémy spojené s profesí 

sportovního manažéra. Jedná se např. o různé formy a uplatnění marketingu (např. pro 
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"vytváření značky", sponzorování tzv."high profile" klientely apod.), managementu při 

organizování různých akcí, managementu sportovního zařízení a vybavení apod.). 

Velká pozornost se věnuje praxi a pobytu v různých sportovních zařízeních, k čemuž 

slouží fakultní databáze pracovních nabídek a příležitostí. 

Studium na univerzitě San Francisco zcela postrádá teoretické předměty a 

praktickou výuku a cvičení ,spojené s tělesnou výchovou a sportem, právě tak předměty 

biologického základu sportovní a tělocvičné aktivity, eventuálně předměty 

psychosociálního dopadu. Vzhledem k tomu, že předpokladem pro toto studium není 

bakalářské studium tělesné výchovy, je tento přístup z našeho pohledu výrazně odlišný. 

9.2 Univerzity of Georgia 

Tato univerzita je druhou, kterou jsme si vybrali k analýze magisterského studia 

sportovního managementu. Také zde je cílem připravit studenty pro uplatnění v široké 

oblasti školních zařízení, fitcenter, sportovních klubů apod. Shodná je délka studia (cca 24 

měsíců) i počet požadovaných kreditů (min.36). 

Povinné předměty (celkem 9) jsou také zde ve většině případů specifické, profesně 

zaměřené na problematiku managementu a marketingu. Týkají se jak obecného úvodu do 

studia managementu, tak jeho uplatnění při plánování a údržbě sportovních zařízení 

(předměty "Úvod do sportovního managementu", "Plánování a management sportovních 

zařízení"), rozpočtu a financí ("Rozpočet a finance ve sportu a v rekreaci"), marketingu a 

propagace ("Marketing sportu a propagace"), dále sportovních a rekreačních programů a 

kulturního dopadu tělocvičné a sportovní činnosti("Organizace sportovních programů", 

"Rozvoj a postup generací ve sportu", "Kulturní dopad sportu"). Doplňujícím předmětem 

je "Sportovní právo" a také metodologie výzkumu a marketingového průzkumu ("Metody 

výzkumu" a" Výzkum v marketingu"). 

Nedílnou součástí povinného základu je praxe v oboru sportovního manažéra a to 

ve dvou blocích. 
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Zvláštností studia sportovního managementu na univerzitě Georgia je volitelnost další 

specializace, to znamená, že student má možnost při výběru volitelných předmětů zvolit ty, 

které ho nasměrují k jedné z pěti možností - specializací : "Management sportu ve 

školách", "Management sportovního zařízení a vybavení", "Management sportovních 

klubů a fitcenter", "Management sportovních informací" a "Marketing sportu a 

propagace". 

Volitelné předměty jsou orientovány na jednotlivé specializace, jejich výčet je 

značně rozsáhlý (viz předchozí popis studia na univerzitě Geogia). Některé z nich jsou pro 

nás dosti nezvyklé (např. seminář "Psaní pro širokou veřejnost","Principy přesvědčování", 

Fotografování", "Analýza chování kupujícího", "Řízení lidí a programů", "Právo a etika 

v obchodu a pracovním prostředí", "Rizikový management majetku" a další). 

9.3 Univerzita of Louisville 

Třetí z vybraných univerzit, které jsme podrobili rozboru, je univerzita Louisville. 

Na rozdíl od obou předchozích patří mezi akreditované univerzity a je proto předpoklad, že 

studium sportovního managementu zde odpovídá požadovanému standardu. Tato 

univerzita také nabízí jak bakalářské studium ( přibližně 200 posluchačů ročně), tak 

studium magisterské (asi 40 posluchačů ročně) a doktorandské. Délka studia i počet 

požadovaných kreditů odpovídá předchozím (24 měsíců a min. 36 kreditů). 

Povinné předměty v počtu 9 zahrnují teorii sportovního managementu a 

managementu sportovního zařízení a vybavení (předměty " Sportovní management", 

"Management sportovního zařízení a vybavení"a "Aktuální trendy a témata ve sportovním 

managementu"), záležitosti financí ("Finanční principy ve sportu") a marketingu 

("Marketing sportu"). Dále právní aspekty ("Právní aspekty ve sportu"). Poměrně hodně je 

věnováno metodologickým aspektům ("Úvod do výzkumných a statistických metod" a 

"Výzkumné metody ve sportovním managementu"). I zde mezi povinné patří účast na 

praxi v oboru sportovního managementu a to v rozsahu 400 hodin (cca 2 měsíce). Jak jsme 
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již uvedli,na rozdíl od předchozích univerzit je zde kladen větší důraz na metodologii 

výzkumu. 

Ve výběru volitelných předmětů (povinnost výběru 3 ze 7) se nabízí tematika 

s orientací na psychologii a pedagogiku ("Psychologické aspekty sportu a tělesné 

výchovy" a "Sport a výchova"), další záležitosti týkající se managementu ("Management 

sportovních akcí" a "Speciální témata ve sportovním managementu") a problematika 

ženského sportu ("Americké ženy a sport"). 

Mimo požadavek poměrně velké účasti na praxi je zde ještě jedna zvláštnost a to 

nutnost získat kredit na předchozím stupni bakalářského studia v předmětech 

s ekonomickým zaměřením a dále v předmětu, který podává základy biologie člověka. To 

se zřejmě týká těch studentů, kteří přicházejí na magisterské studium sportovního 

managementu z jiných oborů bakalářského studia, kde toto zaměření není. 
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10. Srovnání studia sportovního managementu na FTVS UK a 

vybraných amerických univerzitách 

Naše srovnávací analýza studia Managementu tělesné výchovy a sportu na pražské 

FTVS UK a sportovního managementu na třech vybraných amerických univerzitách měla 

za cíl zhodnotit tento typ studia a poukázat na odlišnosti, eventuálně shody, které se objeví. 

Na základě této analýzy se ukazuje, že vzájemné srovnání je možné jen do určité míry a ne 

tak, jak jsme předpokládali. Důvodů pro to je celá řada, především pak odlišný typ a 

struktura dosavadního vysokoškolského studia u nás a ve Spojených státech amerických. 

V současnosti sice probíhají u nás změny, které tyto podmínky značně přiblíží, v našem 

případě jsme však vycházely z informací, které zatím jak tzv. třístupňový systém studia, 

tak kreditní systém v plném rozsahu neakceptovaly. 

V tété práci jsme pro srovnání zvolili dosavadní typ čtyřletého magisterského 

studia, které se realizuje jako jeden ze studijních oborů na Fakultě tělesné výchovy a sportu 

a odpovídá studijnímu plánu, platnému do školního roku 2005/ 06. Na rozdíl od toho, 

magisterské studium sportovního managementu na amerických univerzitách mohou 

studenti absolvovat jako pokračující studium jakéhokoliv bakalářského studia, bez ohledu 

na předměty a obsah výuky z oboru tělesná výchova. Tato okolnost se pak výrazně 

projevuje v zaměření a skladbě vyučovaných předmětů. 

Naše původní představa, rozdělit vyučované předměty do předem zvolených 

kategorií: předměty obecného základu, ekonomického zaměření, aplikované-užité, 

profesně specifické, sportovní a tělovýchovně teoretické a praktické tělocvičné a sportovní 

aktivity, nebyla v podstatě realizovatelná, neboť v naprosté většině případů studium 

sportovního managementu na amerických univerzitách (námi vybraných) zahrnuje 

předměty, které dle našeho třídění spadají do skupiny předmětů profesně specifických, 

eventuálně předměty ekonomického základu s aplikací na oblast sportu. Naprosto zde 

chybí jakákoliv tělocvičná nebo sportovní praxe, stejně tak výuka cizího jazyka, což obojí 

u nás představuje značný podíl na výuce (cca 27%).Také teoretické předměty z oboru 

tělesné výchovy a sportu chybí, pokud se objeví, pak jenom někde a v rámci volitelných 
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předmětů. Naproti tomu např. teoretické předměty z oboru tělesné výchovy a sportu 

představují u nás z celkového objemu výuky všech předmětu 18%, praktické tělocvičné a 

sportovní aktivity 12% a výuka cizího jazyka 15%. V souhrnu to činí celkem 45%, tedy 

téměř polovinu výuky, která v magisterském studiu na vybraných amerických univerzitách 

není vůbec, snad až na výjimky, zařazena. 

Další skupinou jsou předměty obecného základu. U nás tvoří 21% celkového 

objemu výuky, srovnání je však v tomto případě obtížné, neboť je předpoklad, že 

převážnou většinu předmětů tohoto charakteru absolvují američtí studenti v předchozím 

bakalářském studiu. 

Neméně důležitou charakteristikou studia je rozsah a hodinový objem výuky a to 

jak celkově, tak s ohledem na podíl jednotlivých vyučovaných předmětů. Kreditní systém, 

užívaný v USA, nedovoluje srovnávání s naší kalkulací hodin výuky jednotlivých 

předmětů. Obecně naše magisterské studium je čtyřleté a zahrnuje vlastně i studium 

bakalářské. Ve spojených státech je magisterské studium přibližně dvouleté (limitem je 

spíše splnění celkového počtu předepsaných kreditů), tomu však předchází přibližně 

čtyřleté studium bakalářské. Z tohoto pohledu se tedy zdá, že příprava magistrů 

sportovního managementu ve Spojených státech amerických trvá o 2 roky déle. Jak jsme 

ale už uvedli, řadu předmětů tzv. obecného základu, jako je např. filozofie, psychologie, 

matematická statistika, informatika a další absolvují studenti v rámci tohoto bakalářského 

studia, i když zaměření a typ bakalářského studia může být různý, což u nás není možné. 

To jsou však jenom naše úvahy a spekulace, chybí informace právě o tomto bakalářském 

studiu a další. Východiskem pro naší analýzu a srovnání mohou být proto pouze údaje, 

které jsme získali prostřednictvím internetu. 

Vybrané americké univerzity představují do jisté míry tři odlišné typy 

magisterského studia sportovního managementu. Shodují se v podstatě v délce studia 

(přibližně 2 roky) a počtu požadovaných kreditů (min. 36). Všude je kladen důraz na 

absolvování praxe v oboru sportovní management, studium je zakončeno písemnou 

magisterskou závěrečnou prací a získaným titulem je Master of Science, event. Master of 

Art s. 
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Pokud jde o zaměření, výčet a počet vyučovaných předmětů jak povinných, tak 

volitelných, jsou zde již značné rozdíly, patrné např. už při jejich označení. Je však třeba 

poznamenat, že český překlad jejich názvu je často obtížný a bez dokonalé znalosti obsahu 

nemusí být přesný, ani odpovídající. Jedno mají však tyto předměty společné.V naprosté 

většině případů jde o předměty, které z našeho hlediska patří do kategorie předmětů 

profesně specifických, nebo s ekonomickým, aplikačně zaměřeným charakterem, jak už 

jsme uvedli dříve. Shodnými povinnými předměty na všech třech amerických univerzitách 

jsou předměty zaměřené na teoretické a praktické aspekty sportovního managementu a 

marketingu, dále předměty týkající se plánování, rozpočtu a financí, management 

sportovního zařízení a vybavení a právní záležitosti ve sportu. Nezřídka je v názvu 

předmětu označení ve vztahu ke sportu. Téměř zcela chybí předměty z oboru tělesné 

výchovy a sportu, jak teoretické, tak cvičení, nebo praxe z některé tělocvičné, nebo 

sportovní činnosti. Vezmeme-li v úvahu, že předchozí typ bakalářského studia nemusí být 

z oboru tělesná výchova, pak je to ve srovnání s charakterem magisterského studia na 

pražské FTVS UK zásadní rozdíl. 

Z tohoto hlediska se zdá, že zaměření a struktura jak povinných, tak i volitelných 

předmětů na námi hodnocených amerických univerzitách se do jisté míry redukuje na 

problematiku managementu jako takového a administrativní záležitosti, a to důsledně 

v oblasti sportu. Výuka je značně pragmatická, zaměřená na bezprostřední uplatnění 

v různých podmínkách a prostředí sportovního dění, se značným důrazem na praxi, 

přičemž charakter vyučovaných předmětů dává zřejmě dostatečnou možnost zvládnout i 

teoretické zázemí profese sportovního manažera. 
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ll. Závěry 

11.1 Studium oboru Management tělesné výchovy a sportu na FTVS UK 

Rozborem studijních plánů 1. až 4. ročníku, platných do školního roku 2005/06, 

jsme došli k následujícím závěrům: 

1. Největší podíl hodinové výuky v rámci celého studia připadá na předměty 

obecného základu (celkem 55 5 hodin, tj. 21%) a předměty s ekonomickým 

zaměřením (20%).Poměrně značný podíl mají také předměty z teorie tělesné 

výchovy a sportu (18%) a výuka cizích jazyků (15%). Jen o málo méně připadá 

na praktické sportovní aktivity (12%). 

2. Poměrně překvapivé se zdá poměrně malé zastoupení předmětů profesního 

zaměření (6%), nicméně pokud spojíme předměty profesní a předměty 

s ekonomickým zaměřením, pak je tento podíl výrazně větší (26%),což je 

přibližně čtvrtinový podíl na výuce všech předmětů. 

3. Hodnocení hodinového podílu skupiny předmětů v jednotlivých ročnících 

studia ukazuje, že v 1. a 2. ročníku mají největší zastoupení předměty 

obecného základu (30 a 20%). Ve 2.ročníku převažují předměty 

s ekonomickým zaměřením (34%) , ve 3.ročníku předměty z teorie tělesné 

výchovy a sportu (27%) a výuka cizích jazyků (20%).V posledním, 4.roce,jsou 

to opět předměty z tělovýchovné a sportovní teorie (24%), výuka cizích jazyků 

(24%) a znovu předměty obecného základu (24%). Takovéto poměrně vysoké 

zastoupení těchto tří skupin předmětů v posledním roce studia stojí za 

pozornost. 

4. Podíl skupiny předmětů postupně od 1. do 4. ročníku studia je takový, že 

předměty obecného základu mají největší zastoupení v 1. a 2. ročníku studia 

(43 a 30%), předměty s ekonomickým zaměřením ve 2. a 3. ročníku (54 a 

23%), předměty aplikované ve 3. a 4. ročníku (50 a 36%). Výuka profesních 

předmětů je zařazena do 1. a 2. ročníku (shodně 40%), zbytek (20%) je ve 

3 .ročníku. N a proti tomu výuka cizích jazyků s postupem od 1. do 3. ročníku 
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roste (15, 23 a 39 %) a i v posledním roce je vysoká (23%), což je na vysokých 

školách dosti ojedinělé. 

5. Studenti v rámci studia absolvují celkem 28 zkoušek a poměrně vysoký počet 

zápočtů, na konci 3. roku studia je dílčí státní zkouška, studium končí 

obhájením magisterské diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou. 

11.2 Studium sportovního managementu na FTVS UK v relaci 

k vybraným americkým univerzitám 

Analýza studijního programu oboru Management tělesné výchovy a sportu na 

FTVS UK a dostupných informací na třech vybraných amerických univerzitách (San 

Francisco, Georgia a Louisville) vede k těmto závěrům: 

1. Vzájemné srovnání je možné jen zčásti a v některých aspektech, neboť struktura a 

organizace vysokoškolského vzdělávání není zatím shodná. Rozdíly jsou např. 

v postupnosti a návaznosti studia, jeho délce, způsobu hodnocení (kreditní systém), 

zaměřenosti jednotlivých předmětů apod. 

2. Jednoznačné odlišení se týká předpokladů pro přijetí na studium.Na rozdíl od nás 

(požadavek ukončeného středoškolského vzdělání s maturitou a úspěšné splnění 

požadavků přijímacích zkoušek) je ve Spojených státech ve většině případů předpokladem 

jen absolvování jakéhokoliv (což je důležité) bakalářského studia, tedy i bez vztahu 

k oboru tělesné výchovy a sportu a podání formální žádosti o studium. 

3. Jestliže vyjdeme z dosavadního stavu, pak absolvování magisterského studia ve 

Spojených státech trvá přibližně 6 roků (4 roky bakalář+ 2 roky magistr), zatím co u nás je 

možno tento typ studia ukončit za 4 roky. 

54 



4. Srovnání celkového objemu výuky, počtu hodin a proporcionality jednotlivých 

předmětů i jejich zařazení nelze provést, neboť organizace studia je ve Spojených státech 

jiná a také a hlavně proto, že k takovému srovnání chybí potřebné informace. 

5. Pokud jde o zaměření a obsah výuky, náš studijní program zahrnuje velice široké 

spektrum předmětů, zatím co na amerických univerzitách se výuka redukuje téměř 

výhradně na předměty z oblasti managementu, marketingu a ekonomie, tedy předměty 

profesní, eventuálně ekonomické, s aplikací na sport. Jen okrajově, zřídka a v rámci 

volitelných předmětů se objevují předměty jiné. 

6. V předmětech profesního, nebo ekonomického nalézáme rozdíly v jejich 

označení, téměř nikde však nechybí zdůraznění vazby na sport (např. Právo ve sportu 

apod.). Nosnými a povinnými předměty na námi vybraných univerzitách jsou vcelku 

shodně předměty orientované na sportovní management a marketing, na plánování, 

rozpočet a finance a na právní aspekty sportu. 

7. Magisterské studiu sportovního managementu ve Spojených státech postrádá 

předměty obecného základu a výuku cizích jazyků, právě tak jako (až na malé vyjímky) 

teoretické předměty z oboru tělesné výchovy a sportu. Přitom u nás tyto předměty 

představují celkem přes polovinu (54%) celkového hodinového objemu výuky. 

8. Naprostou zvláštností magisterského studia na FTVS UK je výuka zaměřená na 

seznámení s praktickou činností v různých typech tělocvičné a sportovní aktivity Gejich 

podíl na výuce činí cca 20%). 

9. Jak u nás, tak ve Spojených státech, je povinností absolvovat v průběhu studia 

praxi v oboru. Stejný je i její rozsah, cca 2 měsíce, ale vzhledem k rozdílné délce studia je 

podíl praxe na celkovém objemu výuky ve Spojených státech přibližně dvakrát větší. 

10. Na základě informací, které jsme měli k dispozici, se domníváme, že 

magisterské studium oboru Management tělesné výchovy a sportu na FTVS UK nabízí 

studentům komplexní, ucelený a široce použitelný výčet poznatků a praktických zkušeností 
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a dovedností, jejichž úroveň je podle našeho názoru srovnatelná se studiem sportovního 

managementu na námi vybraných amerických univerzitách. Jednoznačnou nadstavbou je 

seznámení s velkým výčtem tělocvičných a sportovních aktivit, která se našim studentům 

nabízejí jako praktická cvičení . Ve prospěch studia sportovního managementu na 

amerických univerzitách mluví větší zaměřenost teoretických předmětů na jejich praktické 

využití a především bezprostřední vazba na oblast sportu a sportovního prostředí. 
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13.1. Studijní program oboru Management tělesné výchovy a sportu na 
FTVSUK 

PREZENČNÍ STUDIUM 

STUDIJNÍ PROGRAM: Tělesná výchova a sport 
STUDIJNÍ OBOR: Management tělesné výchovy a sportu 

-magisterské studium-

I. ROČNÍK 

Název předmětu 

Povinné předměty: 
MNG001 Základní management (Čáslavová, Malecha) 
MNG002 Organizace TYS v ČR (Dvořák) 
KlN067 Filozofie (Bednář, Matínková) 
MNG003 Makroekonomie (Kraft, Šmídová) 
KlN002 Aplikovaná matematika (Hendl) 
KIN056 Historie tělesné kultury (Waic) 
MNG004 Mikroekonomie (Kraft, Navrátilová) 
ZK 
MNG005 Základy statistiky (Berka) 
ZK 
PPD002 Psychologie (Hošek, Hátlová) 
ZK 
PPDOIO Informace o sportovních odvětvích (Suchý) 
KIN078 Sociologie (Peliš) 
ZK 
K1N063 Etika (Bednář) 
JAZOOI Angličtina I. (Růžičková) ll 
JAZ003 Němčina I. (Pokorná) ll 
SPH041 Sportovní hry III. (Křiček, Kočíb) 
SPH036 Sportovní hry I. (Buchtel, Vorálek) 
SPP007 Kurz aktivit v přírodě (Neuman, Bartůněk) 

Výběrové předměty: 

Semestr 
zimní letní 
PIC PIC 

212Z, ZK -
ll! Z 
210Z, ZK -
212Z, ZK -
212Z, ZK -
210Z 

212 Z, 

212 Z, 

210 111 Z, 

012Z 
012Z 
012Z 

210Z 
111 Z, 

012Z 
012Z 
012 z 

012 z 
7 d.Z 

*Zvolený sport 21 +I (viz str. 112) 012 Z nebo 012 Z 
KIN094 Interkultumí kompetence a sport (Waic, E.Pokomá) 31 6 d. Z 
Poznámky: 
ll Posluchač volí cizí jazyk z nabídky angličtina/němčina. Zkoušku je třeba vykonat do konce 5. semestru. 
21 Posluchač volí z výběrových sportů na sportovních katedrách. 
+I Výuka zvoleného sportu probíhá na katedře sportů v přírodě v obou semestrech. 
31 Lze absolvovat v I.- 4. ročníku 
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* Zvolený sport: 
SPP030 Zvolený sport -lyžování (Matošková, Psotová) 3/ 
SPP03 I Zvolený sport- snowboarding (Gnad) 3/ 
SPP032 Zvolený sport- sporty v přírodě (Vojtík) 3/ 
SPP033 Zvolený sport -lezení I. (Vomáčko) 3/ 
SPP034 Zvolený sport -lezení II. (Vomáčko) 3/ 
SPP035 Zvolený sport- kanoistika (Novotný) 3/ 
ATL022 Zvolený sport- atletika (Lakatošová) 
PLSOI4 Zvolený sport- plavání (Felgrová) 
GYMOI9 Zvolený sport- gymnastika (Skopová, Panská, Urbánek) 
TUSOI4 Zvolený sport- biatlon (Fryšová) 
TUSO 15 Zvolený sport- parašutismus (Dvorský) 
TUS016 Zvolený sport- paragliding (Dvorský) 
TUS017 Zvolený sport- střelectví (Brych) 
TUSO 18 Zvolený sport- potápění (Vondrášek) 
TUS019 Zvolený sport- motorismus (Švanda) 
TUS020 Zvolený sport- úpoly (Štěpánek, Venzara) 
SPH015 Zvolený sport- volejbal (Buchtel, Vorálek) 
SPH016 Zvolený sport- basketbal (Velenský, Karger) 
SPH017 Zvolený sport- fotbal (Buzek, Psotta) 
SPHO 18 Zvolený sport- házená (Táborský, Tuma) 
SPH019 Zvolený sport- softbal (Siiss) 
SPH020 Zvolený sport -lední hokej (Eysselt) 
SPH02 I Zvolený sport- badminton (Koudelková) 
SPH023 Zvolený sport- krasobruslení (Sedláčková) 
LSMO I 4 Zvolený sport- triatlon (Horčic) 
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II. ROČNÍK 

Název předmětu 

Povinné předměty: 
MNG006 Personální management (Janák) 
ZK 
MNG007 Manažerská ekonomika (Berka) 
MNG008 Komunikace (Janák) 
MNG010 Marketing (Čáslavová) 
MNG011 Průzkum trhu (Malecha) 
MNG012 Účetnictví I. (Šmídová) 
MNG013 Účetnictví ll. (Šmídová) 
ZK 
LSM001 Informatika (Zahálka, Cingá1ek) 
ZK 
MNG009 Veřejné finance (Smejkal) 
ZK 
MNG014 Právo (Hřebejk, Marková, Hendrych, Dvořáková, 

Horáček, Štangová, Vokoun) 
ZTV007 Hygiena a regenerace (Papoušková) 
PPD005 Psychologie sportu (Hošek, Slepička, Hátlová,) 
JAZ027 Angličtina I. (Růžičková) 
JAZ028 Němčina I. (Pokorná) 
SPH037 Sportovní hry I. (Velenský) 
ZTV075 Zdravotní TV (Strnad, Daďová) 
SPP005 Kurz lyžování (Psotová) 
GYM005 Gymnastické aktivity (Krištofič) 
A TL006 Atletická kondiční cvičení (Jebavý) 

Volitelné předměty: 
KIN033 Speciální matematické metody pro ekonomy (Hendl) ll 
JAZ016 Konverzační seminář- angličtina I. (Růžičková) ll 
JAZ017 Konverzační seminář- němčina I. (Pokorná) ll 
SPH012 Squash (Silss) 21 
GYM011 Lidové a společenské tance (Vurmová) 21 
SPP021 Management sportů a aktivit v přírodě (Neuman, Bartůněk) 31+ 
ZTV085 Tělovýchova a sport zdravotně postižených (Daďová) 31 
SPP028 Základy kanoistiky (Kračmar, Bílý) 41 

Florbal (Křiček) 41++ 
Výběrové předměty: 

SPP019 Snowboarding- kvalifikační kurz (Gnad) 51 

Poznámky 
ll, 21, 31,41 Povinnost volby jednoho předmětu z každé skupiny (1, 2, 3, 4). 
31 +I Na tento předmět navazuje ve III. ročníku volitelný předmět Rozvoj osobnosti pomocí aktivit 

v přírodě. 
++I Předmět je vyučován ve 2. polovině LS. 
51 Lze absolvovat také ve III. ročníku. 
61 Lze absolvovat také ve lil. a IV. ročníku. 
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Semestr 
zimní letní 
PIC PIC 

li1Z lil Z, 

210ZK 
211 Z, ZK -
212 Z, ZK -

012Z 
212Z, ZK -

212Z, 

012Z 012 Z, 

2/1 Z, 

210 210ZK 

012Z 
lil Z,ZK 
012Z 012Z 
012Z 012 z 
012Z 

li1Z 
7d.Z 

011 z 
Oll Z 

210 z 
OI2Z 
012Z 

012Z 
OI2Z 

210 z 
1/IZ 
5 d. z 
012 z 

6d. z 



III. ROČNÍK 

Název předmětu 

Povinné předměty: 

MNG019 Odborná praxe (Navráti1ová) 
MNG018 Marketing a sport (Čáslavová) 
MNG015 Světová ekonomika (Navrátilová) 
PPDOII Mezinárodní sportovní organizace (Rychtecký) 
MNG016 Hospodářská politika (Dlouhý) 
ZK 
MNGO 17 Finance a sport (Šmídová) 
KIN075 Politologie (Waic, Skovajsa) 
PPD056 Základy sportovního tréninku (Dovalil) 
PLS029 Plavecký základ- MNG (Kovařovic)* 
SPH041 Sportovní hry III. (Síiss) 
JAZ025 Angličtina I. (Růžičková) 
JAZ026 Němčina I. (Pokorná) 
JAZ007 Němčina II. (Pokorná) 
JAZ008 Francouzština ll. (Nosková) 
JAZ009 Španělština II. (Nosková) 
ZTV075 Zdravotní TV (Strnad) 
MNG020 Psychologie managementu (Janák) 
ZK 
SPH043 Kurz bruslení a ledního hokeje (Sedláčková, Dědek) 
SPH0039 Sportovní hry II. (Buzek) 

Volitelné předměty: 
KIN039 Veřejná správa a sport (Slepičková) ll 
SPPO 16 Sport a životní prostředí (Šafránek) ll 
SPH013 Golf(Siiss) 21 
GYM014 Kondiční gymnastické programy (Krištofič) 21 
ATL020 Atletické kondiční programy pro manažery (Jebavý) 31 
TUS008 Úpoly a bojová umění (Fojtík) 31 
MNG030 Vývoj ekonomické teorie (Kraft) 41 
KIN003 Estetika (Jebavá) 41 
MNG03 I Public relations (Mal echa) 51 
PPD018 Sociální dovednosti (Slepička) 51 
PPD020 Psychologie koučování (Slepička) 61 
KIN030 Sociologický výzkum (Ungr) 61 
SPP027 Kanoistika na divoké vodě (Novotný) 71 + 
SPP022 Rozvoj osobnosti pomoci aktivit v přírodě 
(Outdoor development training) (Neuman, Bartůněk) 71 
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Semestr 
zimní letní 
PIC PIC 

012 z 
012 z 

lllZK 
111 ZK 

210Z 210Z, 

ll2 Z, ZK -
lil Z 

210Z, ZK -
012 z 
Oll Z 
012Z, ZK -
012Z, ZK -
OI2Z 012 z 
012 z 012 z 
012 z 012 z 
210Z 

ll1 Z, 

6d.Z 
011 z 

111 z 
210Z 
012 z 
012Z 

012 z 
012 z 
210Z 
210Z 
210Z 
210Z 
liO z 
210Z 
5 d. z 

3d. z 



Poznámky 
11, 21, 31, 41, 51, 61, 71 Povinnost volby jednoho předmětu z každé skupiny (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). 
71 +I program je totožný s výběrovým předmětem Kanoistika na divoké vodě v oborech TYS 

a Učitelství pro SŠ. Předmět mohou zapsat pouze studenti, kteří ve II. ročníku absolvovali volitelný 
předmět Základy kanoistiky. 

71 ++I Předmět mohou zapsat pouze studenti, kteří ve II. ročníku absolvovali volitelný předmět 
Management sportu a aktivit v přírodě. 

"'Podle aktuálních podmínek může být výuka realizována jako Oll a Oll Z. 

Státní závěrečná zkou§ka: Ekonomie - červen 2006 

Pro tuto SZZKje nutno uzavřít následující předměty: Makroekonomie, Mikroekonomie, Účetnictví I., Účetnictví II., 
Manažerská ekonomie, Veřejné finance, Světová ekonomika, Hospodářská politika, Finance a sport a uzavření II. 
ročníku. 

IV. ROČNÍK 

Název předmětu 

Povinné předměty: 
Komunikační techniky (Janák)"' 
Management sport. klubů (Čáslavová) ** 
Francouzština II. (Nosková) """ 
ZK 
Němčina II. (Matysová) "'* 
ZK 
Ruština II. (Růžičková) "'* 
ZK 
Kurz pohybových aktivit: 
-gymnastika (Novotná) 
-plavání (Jurák, Smolík) 
Odborná praxe (Navrátilová) 
Koloqium k diplomovému úkol (vedoucí diplomové práce) 
Základní produkty bankovních a finančních trhů (Navrátilová) 
ZK 

Volitelné předměty: 
Francouzština II. - konverzační seminář (Nosková) 
Němčina II.- konverzační seminář (Matysová) 
Ruština II. -konverzační seminář (Růžičková) 
Minulost a současnost olympismu (Kolář) 21 
Vývoj státní péče (Waic) 21 
Sport a politika (Waic) 31 
Testy a měření (Štochl) 31 
Sport a cestovní ruch (Navrátilová) 41 
Vybrané filozofické problémy (Martínková) 41 
Psychologie obchodu (Janák) 51 
Psychologie odolnosti (Hošek) 51 
Pohyb v prevenci civilizačních onemocnění (Nováková) 61 
Antidopingový program (Nekola, Rudová) 61 

Poznámky 
ll, 21, 31, 41, 51, 61 Povinnost volby jednoho předmětu z každé skupiny (1, 2, 3, 4, 5, 6). 
* Předmět je součástí kurzu pohybových aktivit. 
** 4 týdny na začátku zimního semestru. 

Státní závěrečná zkouška Management- marketing: květen, červen 2006. 
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zimní 
PIC 

Semestr 
letní 
PIC 

012Z, ZK -
Oll ZK 
014 Z 012 Z, 

014Z 

014Z 

10 t. 

012Z 
012Z 
012 z 

012Z, 

012 Z, 

5 d.Z 

014Z 
210 Z, 

012 z 
012 z 
OI2Z 
210ZK 
210ZK 
2IOZ 
210Z 
210Z 
2IOZ 
210Z 
210Z 
111 z 
210Z 



13.2. Seznam amerických vysokých škol s nabídkou studia sportovního 

managementu 

N ázev univertzity 

Alvemia College 
American Military University 
American Public University 
Appalachian State University 
Aquinas College, MI 
Arkansas State University 
Baldwin-Wallace College 
Barry University, FL 
Baylor University 
Belmont University 
Bemidji State University 
Bowling Green State University 
Cal State University - Bakersfield 
Califomia Baptist University 
Califomia State University - Lang Beach 
Califomia University at Pennsylvania 
Canisius College 
Cardinal Stritch University 
Cedarville University 
Centra! Michigan 
Chowan College, NC 
Clemson University 
Cleveland State University 
Colby-Sawyer College 
College Misericordia 
College of Saint Rose, Albany, NY 
Coppin State College 
Dakota Wesleyan University 
Daniel Webster College, NH 
Delaware State University 
DeSales University 
Dowling College 
Drexel University 
East Carolina University 
East Stroudsburg University ofPennsylvania 
Eastem Illinois University 
Eastem Kentucky University 
Elon University 
Endicott College, MA 
Flagler College 
Florida A&amp;M University 
Florida Atlantic University 
Florida Southem College 
Florida State University 
George Mason University 
Georgia Southem University 
Georgia State University 
Grambling State University 
Guilford College 
Hampton University 
High Point University 

bakalář. magister. doktoran. 
studium 

YES NO NO 
YES YES NO 
YES YES NO 
NO YES NO 
YES NO NO 
YES NO NO 
YES NO NO 
YES YES NO 
NO APPROVED NO 
NO YES NO 
YES NO NO 
APPROVED APPROVED NO 
YES NO NO 
NO YES NO 
NO YES NO 
APPROVED NO NO 
NO YES NO 
YES NO NO 
YES NO NO 
YES YES NO 
YES NO NO 
YES NO NO 
YES YES NO 
YES NO NO 
YES NO NO 
YES NO NO 
YES NO NO 
YES NO NO 
APPROVED NO NO 
YES YES NO 
APPROVED NO NO 
YES NO NO 
YES YES NO 
NO APPROVED NO 
YES YES NO 
YES YES NO 
YES NO NO 
YES NO NO 
APPROVED NO NO 
APPROVED NO NO 
NO YES NO 
NO YES NO 
YES NO NO 
YES APPROVED APPROVED 
YES NO NO 
APPROVED APPROVED NO 
NO APPROVED NO 
YES YES NO 
YES NO NO 
YES NO NO 
YES YES NO 
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Idaho State University 
Illinois State Universite 
Indiana State University 
Indiana University ofPennsylvania 
Indiana University, Bloomington 
Ithaca College 
James Madison University 
Judson College, lL 
Kennesaw State University 
Kent State University 
Keystone College 
Liberty University, V A 
Livingstone University 
Loras College, lA 
Louisiana State University 
Marian College 
Marshall University 
Martin Methodist College 
Massachusetts College ofLiberal Arts 
Medaille College 
Menlo College 
Mesa State College 
Middle Tennessee State University 
Minnesota State University, Mankato 
Mississippi State 
Missouri Baptist University 
Mitchell College 
Montana State University - Billings 
Morehead State University 
Mount Union College 
Nebraska Wesleyan University 
Neumann College, PA 
New York University 
Newberry College 
Nichols College 
North Carolina State 
North Dakota State University 
North Greenville College 
Northcentral University 
Northem Illinois University 
Northem Kentucky University 
Northwestem University, School ofContinuing Studies 
Northwood University 
Northwood University Florida Campus 
Nova Southeastem University 
Ohio State University 
Ohio University 
Old Dominion University 
Palm Beach Atlantic University 
Rice University 
Robert Morris College 
Rutgers University 
Sacred Heart University 
Saint John Fisher College 
Saint John&#039;s University 
Saint Leo University, FL 
Salem State College, MA 
Salem-Teikyo University 
San Jose State University 
Seattle Pacific University 
Seton Hall University 
Shawnee State University 
Shepherd College, West Virginia 

NO YES NO 
NO YES NO 
APPROVED APPROVED NO 
YES YES NO 
YES YES YES 
APPROVED YES NO 
YES YES NO 
YES NO NO 
YES NO NO 
YES YES NO 
YES NO NO 
APPROVED NO NO 
YES NO NO 
APPROVED NO NO 
NO YES NO 
YES NO NO 
YES YES NO 
YES NO NO 
YES NO NO 
YES NO NO 
YES NO NO 
YES NO NO 
NO YES NO 
YES APPROVED NO 
NO YES NO 
APPROVED YES NO 
YES NO NO 
NO YES NO 
APPROVED APPROVED NO 
APPROVED NO NO 
YES NO NO 
APPROVED APPROVED NO 
YES YES NO 
YES NO NO 
YES NO NO 
YES YES NO 
YES YES NO 
APPROVED NO NO 
YES YES YES 
YES YES NO 
YES NO NO 
NO YES NO 
YES NO NO 
APPROVED NO NO 
YES NO NO 
YES YES YES 
APPROVED YES NO 
APPROVED APPROVED NO 
YES NO NO 
YES NO NO 
YES YES NO 
YES NO NO 
YES NO NO 
YES NO NO 
APPROVED NO NO 
APPROVED NO NO 
APPROVED NO NO 
YES NO NO 
YES YES NO 
NO YES NO 
YES YES NO 
YES NO NO 
YES NO NO 
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Siena Heights University 
Slippery Rock University 
Southeast Missouri State University 
Southem Illinois University 
Southem New Hampshire University 
Southwest Missouri State University 
Southwestem Oklahoma State University 
Sport Business University 
Springfield College 
St. Edwards University 
St. Thomas University, FL 
State University ofWest Georgia 
Stetson University 
SUNY at Brockport 
SUNY at Cortland 
Temple University 
Texas A &amp; M 
Texas Tech University 
Texas Woman&#039;s University 
Towson State University, MD 
Troy State University 
Tusculum College 
U.S. Sports Academy, AL 
University of Alabama 
University of Connecticut 
University ofDallas Graduate School 
University of Dayton 
University of Delaware 
University of Denver 
University ofFlorida 
University of Georgia 
University of Houston 
University of Illinois 
University of Indianapolis 
University ofKentucky 
University ofLouisville 
University ofMary Hardin-Baylor 
University ofMaryland 
University of Massachusetts 
University ofMemphis 
University of Miami 
University ofMichigan 
University ofMinnesota 
University ofNebraska at Keamey 
University ofNevada- Las Vegas 
University ofNevada Las Vegas 
University ofNew Hampshire 
University ofNew Haven 
University ofNew Mexico 
University ofNew Orleans 
University ofNew York- Brockport 
University ofNorth Carolina 
University ofNorth Florida 
University ofNorthem Colorado 
University of Oklahoma 
University ofOregon 
University of San Francisco 
University ofSouth Carolina 
University of Southem Mississippi 
University of St. Francis 
University of St. Thomas, MN 
University ofTampa 
University ofTennessee 

YES NO NO 
APPROVED YES NO 
APPROVED YES NO 
YES YES NO 
APPROVED YES NO 
YES NO NO 
YES YES NO 
YES NO NO 
APPROVED YES NO 
NO YES NO 
APPROVED APPROVED NO 
YES NO NO 
YES NO NO 
YES YES NO 
YES NO NO 
APPROVED APPROVED NO 
YES YES YES 
NO APPROVED NO 
NO YES YES 
YES NO NO 
YES YES NO 
YES NO NO 
YES APPROVED APPROVED 
NO APPROVED NO 
YES YES YES 
NO YES NO 
YES NO NO 
YES YES NO 
NO YES NO 
YES YES YES 
YES YES NO 
YES YES NO 
YES YES YES 
YES NO NO 
NO APPROVED NO 
APPROVED APPROVED YES 
YES NO NO 
NO YES YES 
APPROVED APPROVED APPROVED 
APPROVED APPROVED NO 
YES APPROVED NO 
YES YES YES 
NO YES YES 
YES NO NO 
NO YES YES 
NO YES NO 
YES YES NO 
APPROVED YES NO 
NO APPROVED APPROVED 
YES YES NO 
YES YES NO 
NO YES NO 
YES NO NO 
NO APPROVED YES 
NO YES NO 
YES YES NO 
NO YES NO 
YES NO NO 
YES YES NO 
YES NO NO 
NO YES NO 
YES NO NO 
YES APPROVED NO 
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University ofTennessee at Chatanooga 
University ofTexas 
University ofthe lncarnate Word 
University ofthe Pacific 
University ofWashington 
University of Wisconsin-LaCrosse 
University of Wisconsin-Parkside 
Washington State University 
Wayne State College (NE) 
Webber International University 
West Virginia University 
Western Carolina University 
Western Illinois University 
Western Michigan University 
Western New England College, MA 
Wichita State University 
Widener University 
Wilmington College 
Wingate University 
Winston-Salem State University 
Winthrop University 
Xavier University, OH 
York College ofPA 

YES NO NO 
APPROVED APPROVED APPROVED 
YES YES NO 
APPROVED NO NO 
NO YES NO 
YES APPROVED NO 
YES NO NO 
YES YES NO 
YES YES NO 
YES YES NO 
APPROVED APPROVED NO 
APPROVED NO NO 
NO YES NO 
NO YES NO 
YES NO NO 
APPROVED APPROVED NO 
YES NO NO 
YES NO NO 
APPROVED NO NO 
APPROVED NO NO 
APPROVED NO NO 
YES YES NO 
APPROVED NO NO 
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