V Z D Ě L ÁVA C Í P R O G R A M
S P O R TOV N Í D I P LO M AC I E

Nový vzdělávací program určený zájemcům ze sportovního prostředí je součástí projektu Duální
kariéra, který pomáhá sportovcům zajistit plynulý přechod ze závodní kariéry do běžného života.
Účastníci se vzdělají v oborech, jako jsou organizace a financování sportu, management a marketing,
sportovní diplomacie a další oblasti potřebné pro činnost ve sportovních organizacích.

1. CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
Hlavním cílem programu je posílit zastoupení českého sportu v mezinárodních sportovních
organizacích a uspět při prosazování jeho zájmů a zájmů ČR obecně v těchto strukturách. Záměrem
programu je také formovat účastníky tak, aby byli schopni přispět k rozvoji své vlastní organizace
a byli kvalitními a efektivními zástupci svých organizací v rámci domácích i mezinárodních struktur.

2. PROFIL ABSOLVENTA
Absolvent programu získá:
•u
 celený přehled o organizaci a financování sportovních organizací,
•z
 ákladní znalosti a schopnosti strategického řízení a marketingu sportovních organizací,
•p
 řehled o mezinárodním právním rámci sportovního prostředí.
Absolvent programu bude schopen:
• s e efektivně pohybovat v mezinárodním prostředí,
• jasně zprostředkovat své nápady a poznatky, debatovat o nich a prosazovat zájmy
své organizace a českého sportovního prostředí obecně,
•k
 omunikovat s médii.
Absolvent bude:
•m
 ít vytvořenou síť kontaktů, ze které bude umět čerpat,
•u
 mět strategicky využít nabyté schopnosti
a znalosti ve své vlastní organizaci.

3. POŽADAVKY NA KANDIDÁTY A VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Uchazeče nominují (střešní) sportovní organizace.
•S
 portovní organizace budou mít odpovědnost za předvýběr kandidátů a podání přihlášky.
Budou v roli „vysílajících organizací“.
•U
 chazeči musí splňovat minimální požadavky na účast v programu (viz níže).
•S
 portovní organizace si s kandidáty stanoví společné priority (např. formou výběru tématu
případové studie) tak, aby jejich účast v programu mohla mít okamžitý praktický dopad.
Minimální požadavky na výběr uchazečů:
•v
 zdělání – minimálně středoškolské ukončené maturitou a doložená zkušenost z působení
ve sportovním prostředí
•z
 kušenosti a znalosti – základní znalost struktury a organizace sportovního systému,
• jazykové znalosti – schopnost komunikovat v angličtině na úrovni B2
Výběrové řízení
•S
 vaz musí vyplnit, podepsat a odeslat naskenovanou přihlášku svazu společně s CV uchazeče
a jeho přihláškou s návrhem závěrečného projektu na email info@olympic.cz. Je možné
nominovat více uchazečů za jeden svaz.
•U
 závěrka pro přihlášky je 11. 7. 2017.
•P
 řihlášky budou hodnoceny výběrovou komisí dle předem stanovených kritérií.
•O
 sobní pohovory s vybranými kandidáty proběhnou v termínu od 24. 7. do 4. 8. 2017.
•J
 ména přijatých kandidátů budou zveřejněna do 22. 8. 2017.
•N
 a základě hodnocení bude vybráno 15-20 účastníků programu.
•V
 ybraní účastníci si budou hradit (sami nebo ve spolupráci se svazem) náklady na studijní cestu
do relevantní sportovní instituce mimo území České republiky, jejíž absolvování je součástí
podmínek k úspěšnému dokončení vzdělávacího programu.
Závěrečný projekt
•J
 ednou z nejdůležitějších součástí vzdělávacího programu bude zpracování závěrečného
projektu, který by měl sloužit k řešení konkrétní situace či problematiky ve vysílající organizaci
ve vztahu k jejím mezinárodním vztahům. Účastníci budou v této práci povinni zohlednit cíle
a priority vysílající organizace, „prodat“ nápady a řešení dané problematiky a zároveň do práce
promítnout vše, co se v rámci kurzu naučili.
•Ú
 zká spolupráce mezi uchazečem a vysílající organizací je v tomto klíčová, a proto je jedním
z požadavků výběrového řízení zpracování krátkého návrhu závěrečného projektu,
který musí obsahovat následující náležitosti:
• téma projektu (např. příprava mezinárodní strategie organizace, pořadatelství mezinárodní
sportovní akce, zlepšení podmínek v mezinárodních soutěžích pro české sportovce,
zvýšení zastoupení v odborných komisích/exekutivě atd.),
• důvod, proč si kandidát společně s vysílající organizací vybrali dané téma,
• stručný popis problému, kterým se uchazeč bude v projektu zabývat,

4. ORGANIZACE PROGRAMU
•S
 pecializovaný program v rámci celoživotního vzdělávání
(účastníci nebudou mít zákonný statut studenta).
•S
 polupráce na přípravě a organizaci programu:
• vysoké školy – Vysoká škola ekonomická v Praze (hlavní akademický partner),
Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici,
• státní instituce – Ministerstvo zahraničních věcí a jeho Diplomatická akademie,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
• Slovenský olympijský výbor,
• další instituce a odborníci z praxe.
•V
 ýuka formou víkendových modulů
• 8 víkendových soustředění (pá-so-ne) v průběhu školního roku 2017/2018
• modelové provedení (cca):
• pátek – 3,5 hodiny
• sobota – 8 hodin
• neděle – 8 hodin
• každý modul věnovaný jednomu tématu
• kombinace teorie a praktických cvičení
• závěrečné hodnocení na základě průběžného hodnocení v rámci jednotlivých modulů
(testy, krátké případové studie, aktivita při výuce) a závěrečného projektu,
na kterém budou účastníci pracovat v průběhu celého programu společně s odborníky
na dané téma (vedoucími/mentory)
• několikadenní studijní cesta do zahraničí součástí programu

5. OKRUHY PŘEDMĚTŮ A JEDNOTLIVÉ VÝUKOVÉ MODULY
Předměty jsou vybrány tak, aby účastníci získali ty znalosti a dovednosti,
které odpovídají reálným potřebám reflektovaným v profilu absolventa.
ZIMNÍ SEMESTR
Předmět

LETNÍ SEMESTR
Kredity

Předmět

Kredity

Organizace
a financování sportu

6

Sportovní diplomacie
a olympijské hnutí (vývoj, milníky,
charakteristika)

6

Právo ve sportu

3

Základy protokolu a etikety

6

Projekt I.

3

Mezikulturní komunikace

6

Negociace a argumentace

6

Studijní cesta

6

Základy managementu
a marketingu

6

Komunikace a práce s médii

6

Celkem

Projekt (+ obhajoba) II.
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