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Abstract: 

Education of sport managers at technically oriented institution, as  BUT represents, 
corresponds mainly to the needs of business subjects of industry and trade and is less 
focused on sport.  As a part of innovation process, not only new specializations but also 
new fields of study are being arised. We also prepare innovations for business in sport 
industry. Innovations in this education are focused on improving of practical approaches 
of sport managers to business in sport, especially in the field of psychosocial 
experiences,  coaching,  teambuilding and communication techniques. In this paper, we 
present results of inquiry among the students of specialization Management of Physical 
Culture, which took place during the evaluation of this specialization. Students are 
calling for more practical subjects so as they could gain more experience for future 
work in sport management. 
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Úvod  

Současná podoba studijního programu Management v tělesné kultuře odpovídá 
požadavkům, které jsou kladeny na studijní obory pro manažerské směry zejména 
v teoretických přístupech. Budoucí sportovní manažeři na VUT získávají dobré základy 
pro práci v podnikatelské sféře, která se však ve sportovním průmyslu rozvíjí pomaleji 
než ostatní průmyslová odvětví. Přitom v rozvoji péče o zdraví populace prostředním 
pohybových a sportovních aktivit, ve všech věkových kategoriích značně zaostáváme 
nejen v Evropě, ale i ve světě. Potřeba pohybu je součástí každého života, nejen 
lidského. Pokud budeme přistupovat k realizaci pohybu a pohybových aktivit dle 
individuálních možností každého z nás, jsme  schopni plnohodnotně přispívat 
k naplňování smyslu života a k jeho kvalitě. V holistickém přístupu je člověk považován 
za celek, tedy za jednotu, která je nedílná a která je složena z dobře fungujících částí 
vzájemně na sebe navazujících a fungujících jedna s druhou. Tyto společně tvoří celek. 
V tomto smyslu lze nazírat nejen na zdravou osobnost jako celek, ale i na člověka 
uprostřed společnosti (Hošek, 1999). Pohybové aktivity a sport tak přispívají  
k veřejnoprávnímu zdraví populace. Tento termín se u nás objevuje v souvislosti 
s Ottawskou chartou (1997, in Baštecká, 2003). Každý občan má právo na 
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plnohodnotný život a prostřednictvím příležitostí lze život smysluplně naplňovat. Proto 
je zapotřebí ke studiu tělesné kultury přistupovat tak, aby budoucí manažeři zvládali 
teoretické základy potřeby pohybu a dokázali tuto teorii prakticky realizovat podle 
aktuálních společenských potřeb. Na Vysokém učení technickém v Brně je studijní 
program Ekonomika a management koncipován tak, aby splňoval potřeby současné 
ekonomiky a jednotlivé studijní obory potom vycházejí z aktuálních společenských 
potřeb. Studijní obor Management v tělesné kultuře vznikl na základě spolupráce 
několika pracovišť a v současné době se na náplni studia podílejí zejména 
Podnikatelská fakulta a Centrum sportovních aktivit VUT v Brně (CESA). CESA přitom 
zabezpečuje výuku tělesné výchovy a všech sportovních aktivit VUT pro všechny 
studenty této univerzity. V rámci studijního oboru pro manažery se jedná o systém 
povinných, povinně volitelných předmětů, kurzů a praxe, které umožňují studentům se 
specializovat v souladu s jejich zájmy a schopnostmi a umožňuje jim požadovanou 
flexibilitu v přípravě na široké spektrum měnících se praktických požadavků. Protože se 
naše společnost, vzhledem ke zdraví populace, dostává do krize (přibývá civilizačních 
chorob, zejména nadváhy a obezity), je zapotřebí na tuto skutečnost reagovat změnou 
přístupu ke zdraví, tedy změnami v přípravě budoucích odborníků v oblasti sportovního 
managementu. Na významné postavení ve společnosti se musí dostat pohyb 
v souvislosti se zdravotní politikou, která vyúsťuje v řešení tzv. veřejnoprávního zdraví. 
V těchto souvislostech se pohyb dostává do popředí až v posledním desetiletí. Na 
počátku devadesátých let minulého století byl zcela utlačen společenskými změnami a 
přijímáním jejich zákonitostí. V některých oblastech byl pohyb zcela opomenut a 
dostává se zpět na původní úroveň teprve až v poslední době. V této souvislosti se 
objevuje zejména péče o zdraví zaměstnanců, které by měl mít na starosti odborník 
s manažerskými zkušenostmi (lze ji vykonávat formou benefitů, které mohou být 
realizovány prostřednictvím zdravotních pohybových rekreací, wellness pobytů nebo 
permanentkami do fittness center nebo posiloven). Moderní firemní politika je utlumena 
právě probíhající ekonomickou krizí, přitom péče o zdraví zaměstnanců v souvislosti 
s jejich fyzickou stránkou osobnosti by měla být upřednostňována ve vztahu 
k potřebám jednotlivců a ve vztahu k jejich pracovní výkonnosti. V souvislosti 
s respektováním zkušeností a dobrou odolností zaměstnanců může mít firemní politika 
postavena dobré základy pro prosperující podnik. Státní politika se příliš touto 
problematikou nezabývala, přitom financování těchto systémů vychází z hromadné 
předplacené úhrady formou zdanění populace (podle platných daňových předpisů). 
Systém je založen na principu solidarity, v současném překotném společenském dění 
je však tato solidarita málo patrná (je založena na přibližování různých pohledů – např. 
solidarita bohatých s chudšími, zdravých s nemocnými, mladších se staršími apod.). 
V liberálním tržním systému však fungují diskuze o principech sociální solidarity 
v souvislosti s etickými koncepty a konsekvencemi (Kebza, 2005). Proto je nutné se 
k těmto skutečnostem postavit inovačně ve smyslu úpravy požadavků na budoucí 
sportovní manažery, kteří jsou schopni respektovat všechny zákonitosti tohoto vývoje. 
V průběhu podzimního semestru 2013 jsme oslovili studenty 2. ročníku a požádali je o 
spolupráci při řešení zakázky na tvorbu nového studijního oboru se zaměřením na 
podnikání ve sportu, který by měl navazovat na praktické zkušenosti vysokoškolských 
učitelů a na potřeby praxe v závislosti na potřebách společnosti. Tak vzniká nový 
studijní obor, který bude založen na skutečných a aktuálních potřebách moderní 
společnosti. Při tvorbě tohoto studijního oboru vycházíme z předpokladu, že potřeba 
pohybu se stane součástí aktivního životního stylu a správně dávkovaný pohyb bude 
přispívat k naplňování rovnováhy osobnosti každého občana, který se o svoje zdraví 
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bude starat. Tento přístup vychází z tzv. aktivační teorie (Kassin, 2007), která je 
založena na předpokladu motivace člověka k tomu, aby navozoval a následně udržoval 
optimální úroveň tělesné aktivace. Základem nově vytvořeného modulu vzdělávání 
bude studijní obor Podnikání ve sportu, který je založen na podnikání ve sportovním 
průmyslu a vychází z předpokladu, že současný manažer se dokáže zaměřit na 
všechny zakázky ve studijním oboru, které jsou blízké jeho zaměření. Nemusí se tedy 
jednat pouze o podnikatelské plány ve smyslu tvorby sportovních center, ale mohou to 
být také aktivity, které se zaměří na volnočasové aktivity populace, včetně populace 
seniorů nebo postižených. Podmínky pro realizaci těchto moderních přístupů z oblasti 
tělesné výchovy a sportu jsou právě na CESA, která se zapojila do projektů 
celoživotního vzdělávání a již od jejího vzniku (2000) pečuje o seniory v rámci 
Univerzity 3. věku včetně týdenních výjezdních kurzů pro zájemce (v letním i zimním 
období). O postižené studenty se stará v rámci projektu Integ –  Integrační centrum 
podpory a poradenství na VUT v Brně (www.integ.vutbr.cz), které zabezpečuje služby 
v oblastech podpory při studiu, ergonomii a péči o zdraví studentů, zabezpečuje 
vzdělávání a semináře pro zájemce o tuto problematiku a půjčuje sportovní a 
ergonomické pomůcky těm, kdo nemají možnost si tyto pomůcky obstarat. Tyto služby 
jsou určeny studentům se specifickými vzdělávacími poruchami, kteří na VUT studují 
(poruchy učení – dyslexie, dysgrafie apod., postižení zrakové, sluchové a tělesné, 
duševní onemocnění, dále funkční nebo strukturální pohybové omezení – chronické 
bolesti páteře, kloubů, skoliózy, parézy, amputace, malformace apod. a i pro jiná 
zdravotní omezení, např. chronická respirační onemocnění nebo metabolické poruchy 
apod.). Součástí projektu je i spolupráce se zaměstnanci VUT. 

 

Cíle práce, výzkumná otázka a úkoly 

Cílem našeho výzkumného šetření bylo analyzovat stávající studijní obor a na základě 
vyhodnocení získaných výsledků navrhnout inovaci struktury studijních předmětů ve 
studijním oboru Podnikání ve sportu. Ke splnění cíle práce jsme si stanovili otázku 
práce: 

Je nabízený studijní program ve studijním oboru Management tělesné kultury 
dostatečný pro současný profil sportovního manažera ? 

K odpovědi na stanovenou otázku práce jsme si vytyčili úkoly práce: 

1. sestavit osobní anketu pro studenty studijního oboru Management tělesné 
kultury a požádat studenty 2. ročníku o spolupráci. 

2. připravit rozhovory pro zjišťování spokojenosti studentů se stávajícím obsahem 
studijního programu 

3. připravit podklady pro písemné hodnocení studentů a všechny uvedené formy 
v rámci spolupráce postupně realizovat 

4. získané výsledky analyzovat a na základě získaných výsledků připravit 
doplnění stávajícího studijního programu pro proces inovací. 

 

Metody práce 

Studenti managementu se k návrhu nové struktury studia vyjadřovali v rámci 
prezenčního studia ve druhém ročníku prostřednictvím osobní ankety, rozhovorů a 
písemně. Osobní anketa byla sestavena na základě zkušeností ze podobných 

http://www.integ.vutbr.cz/
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studijních oborů na fakultách vysokých škol, které podobný typ studia nabízely (FSpS 
MU, ATV UP, FTVS UK). Osobní ankety a rozhovorů včetně písemného vyjádření se 
zúčastnilo celkem 37 studentů 2. ročníku a 12 studentů 3. ročníku studijního oboru 
Management v tělesné kultuře. Jednalo se o 38 mužů a 11 žen. Ke zpracování 
získaných výsledků jsme použili směrodatné odchylky, korelací, výpočtů hrubých skórů 
pro skupinové vyhodnocení dat a faktorovou analýzu.  

 

Výsledky a diskuze 

Při posuzování obsahu studia byly nejvíce kritizovány předměty, které se v rámci studia 
opakovaly, například různé formy finančního účetnictví (ve studiu se objevil tento 
předmět celkem 4 x s různými obměnami – jiný název, ale velmi podobný obsah 
studia). Studenti přinášeli však nové náměty, které se objevovaly zejména u těch, kteří 
již mají praktické podnikatelské zkušenosti. Požadovali zejména více předmětů 
z oblasti rozvoje lidských zdrojů, z psychologie (sociální, manažerská, zdraví), 
týmových dovedností, koučinku a dále také praktické zkušenosti z oblasti sportovního 
podnikání, např. management zimních a letních sportovních aktivit. Do oboru je 
zapracována také oblast péče o klienty s disabilitou a pohybové a sportovní  
volnočasové aktivity seniorů a postižených. Z hlediska získaných zkušeností se jevily 
jako nedostatečné praktické zkušenosti z oblasti sportovních aktivit a potom praktické 
podnikatelské (obr. 1). 
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Obr. 1: Zkušenosti studentů získané studiem oboru Management tělesné kultury 

Studenti nevykazovali rozdíly mezi ročníky, názory se příliš nelišily. Z oblasti nabídky 
tělovýchovných a sportovních aktivit se objevil požadavek po více volitelných 
předmětech s náplní sportovních aktivit a teoretických předmětů – koučování ve sportu, 
sociální psychologie pro manažery, teambuilding ve sportovním prostředí a zavedení 
tzv. manažerských sportů. Studenti by uvítali také více hodin praxe ve sportovních 
klubech nebo ve firmách se zaměřením na sportovní prostředí. V písemném vyjádření 
se objevily požadavky na  předměty, které jsou zaměřeny na rozvoj osobnosti 
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manažera, zejména v oblasti psychologie sportu a psychologie zdraví, zájem byl však 
také o zvýšení nabídky cizích jazyků, zejména angličtiny. V rozhovorech jsme 
představili studentům i další aktivity, které by mohly být pro sportovní manažery v jejich 
praxi přínosem a nejvíce je zaujala psychomotorika a týmové dovednosti. Studenti 
požadují rozšířit informace z oblasti projektů – zejména v českém a evropském 
prostředí (MŠMT, MPSV, EU). Ukázky z těchto oborů jsme poté zařadili do výuky 
psychologie sportu jako ukázkové předměty, včetně tvorby projektu pro MŠMT – 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Studenti je kladně hodnotili, zařadit do výuky je 
požadovalo 65 procent oslovených studentů. Pozitivně byla hodnocena rekonstrukce 
stávajících sportovních objektů a inovace fitness zařízení, ve kterém studenti 
absolvovali povinnou výuku. Díky této inovaci mají možnost se seznámit s aktuálním 
vývojem na evropském trhu, který je dobrým konkurenčním prostředím pro mladé a 
začínající podnikatele v oblasti sportovního průmyslu. Na základě získaných informací 
dochází ke změně v přístupech k praxi ve sportovním průmyslu, kromě konkrétních 
sportovních zakázek se studenti budou  orientovat na schopnost pořádat sportovní 
akce (včetně mezinárodních), na rozvoj v oblasti péče o volnočasové aktivity všech 
věkových kategorií včetně seniorů a postižených. Studium je orientováno do 
podnikatelských laboratoří, kde se budou studenti seznamovat nejprve teoreticky 
s obsahem moderního procesu tvorby podnikatelského záměru a později i prakticky 
zapojovat do těchto aktivit. Z anketního šetření je patrná i potřeba dalších inovací 
v rámci vzdělávání učitelského sboru a reakce mladších vysokoškolských učitelů na 
stávající nabídky sportovních aktivit na VUT v Brně. 

 

Závěry 

Propojenost teorie a praktických přístupů se jeví jako moderní metoda pro rozvoj 
inovací a pro rozvoj osobnosti mladého podnikatele v každé oblasti lidské práce. 
V rámci anketního šetření u vybraného souboru studentů jsme dospěli k názoru, že 
větší důraz pro nové zájemce o studium musí být kladen na prostupnost studia a 
provázanost s praktickou výukou včetně realizace profesní praxe studentů ve 
sportovním prostředí. Z požadavků studentů vyplynula potřeba inovovat celkem 10 
studijních předmětů a zařadit do povinně volitelných předmětů nejméně 5 předmětů 
(psychomotorika, teambuilding, sociální psychologie pro manažery, projektová 
dokumentace, koučování ve sportu). Díky získaným podkladům jsme navázali další 
spolupráci s Podnikatelskou fakultou VUT, která je nositelem studijního oboru a rádi 
bychom zaměřili studenty na péči o zdraví a kvalitu života populace. 
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