
Vzdělávací program:  64-31-N/07 Management sportovních aktivit  

Obor vzdělání: 64-31-N/.. Management 

Profil absolventa  

Absolventi studijního oboru jsou připraveni k výkonu řídicí a organizační práce na úrovni 

středních manažerských postů v institucích realizujících tělovýchovné a sportovní aktivity 

nebo služby s nimi přímo související. Jsou vzděláváni tak, aby získali širší, obecnější vzdělání 

a odborné vědomosti, dovednosti a návyky důležité pro uplatnění na trhu práce a pro další 

vzdělávání. Mají předpoklady pro samostatné zvládnutí řídicí práce, pro vedení malého a 

středně velkého kolektivu, pro prosazení vlastních záměrů i pro spolupráci při realizaci 

konkrétních aktivit. Jsou připraveni a motivováni pro další osobní profesní růst. 

Absolventi jsou cíleně připravováni tak,  aby kvalitou své práce a svými postoji přispívali ke 

zvyšování prestiže profesionální činnosti v oblastech spojených s aktivitami sportovního 

charakteru. 

Uplatnění absolventa 

Absolvent najde uplatnění na těchto pozicích: 

·      vedoucí pracovník řídící po stránce manažerské, marketingové, ekonomické a provozní 

práce v malých a středně velkých tělovýchovných jednotách a sportovních klubech; 

·      zřizovatel a provozovatel sportovních a volnočasových zařízení; 

·      pozice odborného pracovníka sportovních (reklamních, marketingových) agentur; 

·      manažerské a tajemnické pozice ve sportovních svazech, sportovních asociacích či 

zdravotně-sportovních odborných pracovištích; 

·      organizační pracovník sportovních a pohybových aktivit v hotelích, rekreačních 

zařízeních, víceúčelových sportovních zařízeních; 

·      pozice odborného poradce volnočasových sportovně-pohybových, kondičních a 

sportovních aktivit pracovníků velkých firem, příslušníků armády, policie a složek 

záchranného systému; 

·      pozice odborného poradce v oblasti zdravotní prevence pojišťoven; 

·      pozice organizačního pracovníka aktivit ve střediscích volného času mládeže a seniorů; 

·      pozice vedoucího sportovních družstev i jednotlivců ve vyšších soutěžích; 

·      pozice prodejce v oblasti obchodu a prodeje sportovního vybavení; 

·      vedoucí pracovník v oblasti obchodu a prodeje sportovního vybavení. 

  

Povolání a typové pozice: 

·      manažer první linie sportovních subjektů 

·      zřizovatel a provozovatel sportovních a volnočasových zařízení 

·      vedoucí sportovních subjektů 

·      asistent trenéra ve fitness 

·      animátor sportovních a volnočasových aktivit 

·      organizátor a pracovník ve sportovních zařízeních 

·      poradce v oblasti sportovních služeb a techniky 

·      prodejce sportovních potřeb, služeb a techniky 

·      reklamní specialista zaměřený na sport, volný čas a výchovu 

·      servisní pracovník 

 



 


