Názory na studium Sportovního managementu
Jaký je Váš názor na otevření vzdělávacího programu Sportovní management?
Otevření Sportovního managementu mi připadá jako velice dobrý nápad a hlavně je to obor, který v
našem městě pro sportovně orientovanou mládež chybí. Navíc je zde velice úzká návaznost na Fakultu
tělesné kultury UP Olomouc, obor Rekreologie, kam bude Sportovní management již na střední škole
studenty připravovat. Kromě teoretických předmětů jako Somatologie, Psychologie sportu či Sportovní
management vítáme i rozšíření hodin Tělesné výchovy s velmi pestrou a atraktivní nabídkou různých
sportovních odvětví.
Působím jako trenér a učitel na ZŠ Jana Železného, kde funguje Sportovní středisko atletiky a žáci
těchto tříd zde mají k dispozici 4 až 5 hodin Tělesné výchovy. Pevně věřím, že žáci těchto tříd společně
s rodiči uvítají nabídku Sportovního managementu a tím pokračování studia spojeného se sportem.
Mgr. Dalibor Ovečka
absolvent FTK UP Olomouc, obor Rekreologie
a vedoucí trenér Sportovního střediska mládeže Atletického klubu Prostějov.

Vytvoření nového vzdělávacího programu Sportovní management na SOŠ podnikání a obchodu
považuji za přínosné pro rozšíření a zkvalitnění nabídky odborného vzdělání v regionu Prostějovska.
Jedná se o zaměření, které může oslovit nejen aktivní sportovce, ale i všechny, pro které sport v životě
něco znamená a považují ho za významnou součást svého života. Absolventi střední školy s hlubším
zájmem o profesi mají možnost pokračovat ve studiu stejného oboru na vysoké škole. Dostatek odborně
vzdělaných specialistů v oblasti řízení sportu, využívání volného času, podpory zdraví je příslibem
rozvoje sportovních aktivit v našem regionu.
Mgr. Radim Weisser
vysokoškolský pedagog - FTK UP Olomouc, katedra sportu
vedoucí trenér SCM 1. SK Prostějov

Jako tělocvikář i fanda sportu otevření Sportovního managementu v Prostějově rozhodně vítám. Není
až tak překvapivé, že právě ve městě, kde sídlí silná a úspěšná marketingová firma sportovního
zaměření – TK PLUS, se rodí tento moderní obor. Stejně tak je moderní, atraktivní a potřebná volba
managementu školy zařadit tento školní vzdělávací program jako součást nabídky studia.
S nadsázkou lze už nyní říci, že trend otvírat podobné obory, má vliv na zdravou budoucnost naší
příští generace, na postupnou změnu životního stylu, více pohybu pro všechny, radost a zdraví našich
potomků. Otevření tohoto vzdělávacího programu v našem sportovně pulzujícím Prostějově je tedy
krůčkem a počinem vskutku chvályhodným.
Jan Krchňavý
ředitel ZŠ Jana Železného

Jako dlouholetý vrcholový sportovec a nyní už trenér tuto myšlenku určitě podporuji. Prostějov je
městem sportu a tento obor si zde své místo určitě najde a bude o něj velký zájem. Mladí sportovci
budou mít tu možnost se plně věnovat tomu, co je baví.
Připadá mi revoluční, otevřít tento obor už na střední škole a je skvělé, že zájemci o studium nemusí
cestovat do jiných měst. Pokud studenti budou úspěšní a budou mít zájem, mohou pokračovat ve studiu
na Fakultě tělesné kultury v Olomouci. Zvlášť mě těší, že Sportovní management otevírá škola, kterou
jsem absolvoval.
Petr Novotný
trenér I. třídy
asistent trenéra SCM
trenér extraligy BC DTJ Prostějov

Otevření nového vzdělávacího programu Sportovní management na střední odborné škole podnikání
a obchodu v Prostějově je krok správným směrem.
Zejména pro Prostějov, ve kterém je velký zájem o sportovní dění (basketbal, odbíjená, tenis, hokej,
fotbal,…) a kde sídlí čelní představitel České sportovní a. s., která se organizačně a manažersky podílí
na organizaci mnoha důležitých sportovních akcí, je to dobrá zpráva.
Umožní to jak žákům, tak zájemcům z řad aktivních nebo bývalých sportovců spojit svoji další profesní
kariéru se sportem na manažerských postech ve sportovních klubech, organizacích zaměřených na
volnočasové aktivity nebo organizaci sportovních akcí. V dnešní době se sport stal důležitou součástí
života mnoha lidí. Ať už aktivně (rekreačně či profesionálně) nebo pasivně (divák). Myslím, že nejen v
Prostějově bude o tento obor určitě zájem.
RNDr. Josef Hrachovec
ředitel ZŠ Kollárova

Jako bývalý vrcholový sportovec záměr otevřít vzdělávací program Sportovní management vítám a
vřele doporučuji. Tento program zajistí podporu sportu v různých odvětvích a vychová odborně
připravené mladé lidi, kteří mohou dále šířit lásku ke sportu a pohybu vůbec. Pro současnou mládež je
sport motivací k využití volného času, ať už je prováděn rekreačně nebo vrcholově. Obojí je záslužná
činnost. Jak víme, sport nemá vliv jen na zdraví, ale je s ním spojeno i přátelství a charakter člověka.
Domnívám se, že nový vzdělávací program obohatí město Prostějov o další zajímavou možnost
studia pro mladou generaci a kdo ví, třeba se mezi těmito studenty najde nový olympionik.
Otokar Hořínek
držitel stříbrné olympijské medaile ve sportovní střelbě z Melbourne 1956
čestný občan města Prostějov

Myslím si, že otevření nového vzdělávacího programu Sportovní management, bude pro nové
absolventy velmi přínosné. Tento program obsahuje předměty, díky kterým sportovci mohou získat
praktické dovednosti a aplikovat je v jejich sportovním životě. Zejména Psychologie sportu je v dnešní
době důležitá nejen pro tenis, ale pro všechny ostatní sporty. V nedávné minulosti vychovaly
prostějovské kluby řadu talentů a úspěšných známých sportovců. Je tedy velkým plusem, že se
zájemcům o studium nabízí možnost tohoto nově otevřeného vzdělávacího programu přímo ve městě.
Školu jsem před několika dny osobně navštívil a zaujalo mě její krásné prostředí, příjemný učitelský
sbor, vybavení učeben a celkové vybavení školy. Studium na Střední odborné škole podnikání a
obchodu bych rozhodně doporučil všem, kteří chtějí získat všeobecný rozhled v oblastech jazyků,
ekonomie, managementu, marketingu a v problematice sportovních činností.
Michal Navrátil
absolvent školy a tenisový trenér TK AGROFERT Prostějov

