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Charakteristika Programu MBA „Managament sportu“ Vysoké školy tělesné
výchovy a sportu PALESTRA, s.r.o.
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA je soukromou vysokou školou, která
zahájila svojí činnost v roce 2004, PALESTRA jako vzdělávací zařízení byla založena v roce
1990. Od svého založení se zaměřila na oblast sportu a aktivního trávení volného času,
později ještě na oblast wellness.

Vstupní požadavky na zájemce o studium
stupeň vzdělání: vysokoškolské, minimálně bakalářské studium
Oslovení odborné veřejnosti z oblasti sportu, především:
 sportovci, kteří zvažují ukončení sportovní kariéry a chtějí zůstat profesně v oblasti
sportu na úrovni řízení sportovních aktivity, spolupráce v projektu Duální kariéra,
 podnikatelé v oblasti sportu, kteří si chtějí rozšířit nebo prohloubit vzdělání v oblasti
sportovní managementu,
 zájemci o podnikání v oblasti sportu, kteří přicházejí z jiných oblastí,
 zaměstnanci sportovních svazů, klubů a dalších organizací, které pro svou činnost
potřebují hlubší znalosti z oblasti sportovního managementu.

Východiska při tvorbě Programu
Rostoucí trh specializace management sportu nabízí široký okruh možností poskytovatelům
služeb v sektoru sportu a v jeho jednotlivých odvětvích.
Inspirací pro tvorbu Programu byly poznatky a informace z univerzit, vysokých škol v
tuzemsku i v zahraničí.
Země a školy, které podobný program nabízejí a kde jsme při tvorbě obsahu programu hledali
inspiraci:

Evropa



Španělsko: Real Madrid Graduate School Universidad Europea,
Německo:
o Deutsche Sporthochschule Köln, Universität Bayreuth,
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o Europäische Sportakademie Land Brandenburg, Potsdam,
Nizozemí:
o Johan Cruyff Institute, Amsterdam,
o HAN University, Arnhem en Nijmegen,

Spojené státy americké




University of New Haven, Connecticut,
Columbia University, Graduate School of Business Administration, New York,
University of Oregon, Lundquist College of Business, Oregon,

Česká republika





Vysoká škola ekonomická Praha, Fakulta podnikohospodářská, Mezinárodní škola
podnikání a managmentu (ISBM),
Univerzita Karlova Praha, Fakulta tělesné výchovy a sportu,
Masarykova univerzita Brno, Fakulta sportovních studií,
Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury.

Důležitým východiskem jsou také zkušenosti PALESTRY v oblasti vysokoškolského (a vyššího
odborného) vzdělávání a zkušenosti z oblasti vzdělávání ve sportu. Palestra jako vzdělávací
středisko vznikla v roce 1991 a nejdříve organizovala rekvalifikační kurzy.
Roku 1993 bylo akreditováno dvouleté pomaturitní studium „Sportovní manager“, které
skončilo v roce 1996 a na něj navázala od roku 1996 vyšší odborná škola Palestra
s programem „Manager sportu“.
V současné době na vysoké škole PALESTRA (první akreditace v roce 2004) není program se
zaměřením na management sportu, program MBA tedy vnímáme jako doplnění vzdělávacích
aktivit v oblasti sportu a wellness, které se Palestra primárně věnuje.
Na VŠTVS PALESTRA lze v současné době studovat 3 programy bakalářského studia a jeden
program Navazujícího Magisterského studia. Stávající programy jsou zaměřené do oblasti
wellness, sportu, aktivního trávení volného času, sportovní diagnostiky a výživy, a žádný
z realizovaných a akreditovaných programů nemá zaměření na management sportu.
U NMgr. studia Wellness specialista je pouze jeden předmět, který je povinný a nasazovaný
ve 3. semestru studia: „Management wellness služeb“. Tento předmět je ale obsahově
přizpůsoben problematice wellness, stejně tak jako ostatní předměty. Předkládaný program
MBA „Management sportu“ tedy nijak nezasahuje do existujících programů a naopak svým
zaměřením a obsahem modulů a předmětů jde vlastním směrem.
VŠTVS PALESTRA se aktivně účastní aktivit České asociace sportovních ekonomů a
manažerů (www.casem.cz), je jedním z organizátorů 2. workshopu, který se uskuteční v říjnu
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2017. Doc. Ing. Jiří Novotný, CSc., který je odborným garantem programu, je také předsedou
asociace a vyučujícím v Programu MBA Management sportu.
VŠTVS PALESTRA je také jako partner součástí projektu Českého olympijského výboru
„Duální kariéra“. Oblast managementu sportu je pro současné i bývalé výkonností a vrcholové
sportovce velmi atraktivní a proto i tento program nabízíme v rámci našich vzdělávacích
aktivit. V současné době (březen 2017) jsme součástí skupiny 3 vysokých škol, které mají
programy pro oblast management sportu, a která podává žádost o grant v projektu Erasmus+
se zaměřením na vzdělávání v režimu duální kariéry pro management sportu (dalšími členy
jsou Europäische Sportakademie Land Brandenburg, Potsdam a HAN University, Arnhem en
Nijmegen).
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