Vzdělávací program sportovní diplomacie
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 mezinárodních struktur.

2. Profil absolventa
Absolvent programu získá:
-

Ucelený přehled o organizaci a financování sportovních organizací.
Základní znalosti a schopností strategického řízení a marketingu sportovních organizací.
Přehled o mezinárodním právním rámci sportovního prostředí.

Absolvent programu bude schopen:
-

Se efektivně pohybovat v mezinárodním prostředí.
Jasně zprostředkovat své nápady a poznatky, debatovat o nich a prosazovat zájmy své organizace a
českého sportovního prostředí obecně.
Komunikovat s médii.

Absolvent bude:
-

Mít vytvořenou síť kontaktů, ze které bude umět čerpat.
Umět strategicky implementovat nabyté schopnosti a znalosti ve své vlastní organizaci.

3. Organizace programu
-

Specializovaný program v rámci celoživotního vzdělávání (účastníci nebudou mít zákonný statut
studenta).
Spolupráce na přípravě a organizaci programu:
o Vysoké školy - Vysoká škola ekonomická v Praze (hlavní akademický partner), Univerzita
Matěja Bela v Banské Bystrici, Fakulta sociálních věd University Karlovy, Russian Olympic
University

o

-

-

Státní instituce – Ministerstvo zahraničních věcí a jeho Diplomatická akademie,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
o Slovenský olympijský výbor
o Další instituce a odborníci z praxe
Výuka formou víkendových modulů
o 8 víkendových soustředění (Pá-So-Ne) v průběhu semestru 2019/2020.
o Modelové provedení (cca):
 Pátek – 3,5 hodiny
 Sobota – 8 hodin
 Neděle – 8 hodin
o Každý modul věnovaný jednomu tématu.
o Kombinace teorie a praktických cvičení.
o Závěrečné hodnocení na základě průběžného hodnocení v rámci jednotlivých modulů a
individuálního 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.
Obsah modulů loňského ročníku a další informace naleznete na: http://dualcareer.cz/sportovnidiplomacie

4. 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
Sportovní diplomacie a olympijské
hnutí (vývoj, milníky, charakteristika)
Organizace a financování sportu
Sportovní právo
Projekt I.
Negociace a argumentace
Komunikace a práce s médii
Celkem

Kredity
6
6
3
3
6
6

LETNÍ SEMESTR
Předmět
Základy managementu a marketingu
Základy protokolu a etikety
Mezikulturní komunikace
Studijní cesta
Projekt (+ obhajoba) II.

30

5. Požadavky na kandidáty a výběrové řízení
Uchazeči budou nominováni (střešními) sportovními organizacemi

Kredity
6
6
6
6
6

30

-

Sportovní organizace budou mít odpovědnost za předvýběr kandidátů a podání přihlášky.
Uchazeči by měli splňovat minimální požadavky na účast v programu (viz. níže).
Sportovní organizace si s kandidáty stanoví společné priority (např. formou výběru tématu případové
studie), tak aby jejich účast na programu mohla mít okamžitý praktický dopad.

Minimální požadavky na výběr uchazečů
-

Vzdělání - minimálně středoškolské ukončené maturitou a doložená zkušenost z působení ve
sportovním prostředí.
Zkušenosti a znalosti - základní znalost struktury a organizace sportovního systému.
Jazykové znalosti - schopnost komunikovat v angličtině na úrovni B2.

Výběrové řízení
-

Každá sportovní organizace může nominovat maximálně dva uchazeče o studium.
Svaz musí vyplnit, podepsat a odeslat naskenovanou přihlášku společně se CV uchazeče a stručným
popisem projektu na email info@olympic.cz
Deadline pro přihlášky 28. 6. 2019
Přihlášky budou hodnoceny výběrovou komisí dle předem stanovených kritérií.
Osobní pohovory s vybranými kandidáty 10. 7. – 29. 7. 2019
Zveřejnění jmen přijatých kandidátů do 30. 8. 2019
Na základě hodnocení bude vybráno 15-20 účastníků programu.
Vybraní uchazeči budou podepisovat smlouvy o účasti na studiu

Popis projektu
-

Popis projektu musí obsahovat:
Provizorní název projektu
Stručný popis problému, kterým se projekt zabývá
Důvod, proč si kandidát vybral dané téma
Maximální rozsah A4
Téma projektu by mělo být v přímé souvislosti s uchazečovým pracovním zaměřením nebo přínosné
pro další rozvoj zainteresované organizace

