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Anotace modulu 

Textový materiál pro výuku Managementu sportu vychází z několika základních tezí, které 

zdůrazňují: 

• ekonomicko-sociální význam sportu pro současnou společnost,  

• současný rozvoj sportovního managementu, 

• požadavky na osobnost sportovního manažera pro výkon profese, 

• rostoucí poptávku po specialistech v oblasti sportovního managementu, 

• rozvoj marketingových strategií ve sportovních klubech, 

• podnikatelskou činnost sportovních organizací či jednotlivců, 

• ekonomiku sportu, 

• principy strategického myšlení ve sportovních organizacích. 

 

Cíl modulu: 

Cílem modulu je, aby studenti jeho absolvováním získali následující znalosti: 

• základy sportovního managementu a marketingu 

• o ekonomickém přínosu sportu pro národní hospodářství, 

• řízení a organizace tělesné výchovy a sportu v ČR, 

• z oblasti podnikání ve sportu, včetně základních právních aspektů, 

• marketingové komunikaci ve sportu,  

• manažerské funkce pro specifické sportovní prostředí, 

• znalosti o strategiích a strategickém plánování ve sportu,  
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• z práce s lidským faktorem ve sportu, vedení lidí, řízení lidských zdrojů, 

• řízení sportovních klubů, 

• sportovní organizace na bázi neziskových organizací, 

• správně vedené komunikaci, 

 

A dále také porozuměli následujícím principům:  

• strategického plánování,  

• sestavování dlouhodobých, střednědobých a krátkodobých plánů vedoucích ke splnění 

sportovních, ekonomických a sociálních cílů sportovního klubu, 

• stanovení vhodné marketingové koncepce a strategie sportovního klubu, 

• získávání finančních prostředků pro sportovní klub a možnostech podnikání ve sportu. 
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