
Sylabus pro předmět

SPORTOVNÍ DIPLOMACIE – STUDIJNÍ CESTA
Kód předmětu: 2SMQ09
Název v jazyce výuky: Sportovní diplomacie – studijní cesta
Název česky: Sportovní diplomacie – studijní cesta
Název anglicky: Sports Diplomacy – Field Trip
Počet přidělených ECTS kreditů: 6
Forma výuky kurzu: kombinovaná; 0/26 (počet hodin přednášek za období / počet hodin

cvičení za období) pro distanční (kombinované) programy
Forma ukončení kurzu: zkouška
Jazyk výuky: čeština
Doporučený typ a ročník studia: — obsah této položky nebyl definován —
Semestr: ZS 2017/2018
Vyučující: doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. (garant)
Omezení pro zápis: žádné
Doporučené doplňky kurzu: Žádné
Vyžadovaná praxe: Žádná

Zaměření předmětu:

Studijní cesta umožní účastníkům programu prohloubit teoretické a praktické znalosti nabyté v průběhu výukových
modulů a přímo je aplikovat na praxi mezinárodních sportovních organizací. V průběhu individuální, nebo skupinové
návštěvy, získají účastníci jak přehled o fungování těchto organizací, tak vhled do jejich pracovní a personální kultury.
Poznatky, zkušenosti a kontakty ze studijní cesty účastníci využijí nejen pro přípravu individuálních projektů, ale hlavně
v praxi, po skončení programu.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování studijní cesty budou studenti schopni:
- Prakticky se orientovat v prostředí mezinárodních sportovních organizací.
- Porozumět fungování dané organizace a jejímu vztahu k národními federacím a dalším mezinárodním (sportovními)
organizacím.
- Prezentovat sami sebe, stejně tak jako vysílající organizaci, její priority a zájmy.
- Komunikovat v prostředí typickém svou jazykovou a kulturní rozmanitostí.
- Aplikovat nabyté zkušenosti, znalosti a kontakty v individuálních projektech a po sléze ve vysílající organizaci.
- Prezentovat výsledky samostatné práce formou zprávy ze studijní cesty.

Obsah předmětu:

1. Úvodní seminář (přednášek: 0, cvičení: 6)
a) Organizován v rámci prvního výukového modulu.
b) Cíle, očekávání, organizace a metodika

2. Organizace studijní cesty (samostatná práce) (přednášek: 0, cvičení: 0)
a) Výběr hlavních témat, výběr organizace, navázání kontaktu
b) Konzultace s vysílací organizací, ČOV a mentorem/vedoucím individuálního projektu
c) Příprava programu a podkladů pro studijní cestu

3. Studijní cesta (přednášek: 0, cvičení: 0)
a) Několikadenní zahraniční studijní cesta do mezinárodní sportovní organizace
b) Setkání se zaměstnanci (vč. pozorování jejich práce – job shadowing), rozhovory, diskuze
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c) Sběr podkladů pro zprávu ze studijní cesty a pro individuální projekt

4. Zpracování zprávy ze studijní cesty (samostatná práce) (přednášek: 0, cvičení: 0)
a) Zpracování podkladů a informací
b) Vypracování zprávy a její propojení s individuální projektem

5. Prezentace (přednášek: 0, cvičení: 0)
a) Prezentace zprávy ze studijní cesty v rámci obhajoby individuálního projektu

Způsob studia, metody výuky a studijní zátěž (počet hodin):

Počet hodin studijní
zátěže

Druh Kombinované
studium

Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech 6
Příprava na cvičení/semináře/tutoriály 98
Příprava semestrální práce 26
Příprava prezentace 26
Celkem 156

Způsoby a kritéria hodnocení:

Váha
Druh Kombinované

studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích 30 %
Vypracování semestrální práce 60 %
Prezentace 10 %
Celkem 100 %

Hodnocení:

Zkoušky
1 Výborně (90 – 100 %)
2 Velmi dobře (75 – 89 %)
3 Dobře (60 – 74 %)
4 Nedostatečně (0 – 59 %)

Zápočty
Z Započteno
NZ Nezapočteno

Zvláštní podmínky a podrobnosti:

žádné

Literatura:
Typ* Autor Název Místo vydání Nakladatel Rok ISBN

Z Global sports [elektronický zdroj] : cultures, markets
and organizations

Singapore World Scientific 2009

Z HUMS, M A. –
MACLEAN, J.

Governance and policy in sport organizations Scottsdale Holcomb
Hathaway
Publishers

2009 978-1-890871-89-5
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Z TAYLOR, T. – DOHERTY,
A. – MCGRAW, P.

Managing people in sport organizations : a strategic
human resource management perspective

Oxford Elsevier
Butterworth-
Heinemann

2008 978-0-7506-8229-9

D The war on drugs in sport : moral panics and
organizational legitimacy

New York, New
York

Routledge 2016 9781315749051

D FISHER, Roger, URY, William a PATTON, Bruce. Jak dosáhnout souhlasu: zásady úspěšného vyjednávání. 4. vyd. Praha:
Management Press, 2015. 175 s. ISBN 978-80-7261-299-4.

D PLAMÍNEK, Jiří a Daniel FRANC. Komunikace a prezentace: umění mluvit, slyšet a rozumět. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2012.
Komunikace (Grada). ISBN 978-80-247-4484-1.

* Z – základní literatura D – doporučená literatura
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