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Modul B_PSM

PSYCHOLOGIE SPORTOVNÍHO MANAGEMENTU

Sylabus modulu B_PSM programu Vzdělávání sportovního managementu – Psychologie sportovního
managementu se zabývá otázkami aplikace psychologie sportu do manažerské činnosti v prostředí
sportu, ať již na amatérské nebo na profesionální úrovni. Přináší seznámení s obecnými principy
managementu sportovní organizace z pohledu funkcí lidské psychiky a jejího vymezení na základě
vnitřních i vnějších vlivů, jako jsou řídící a rozhodovací kompetence, jejich zdroje, rozvoj a aplikace do
praxe společně s objasněním motorické kompetence a percepční kompetence. Nosným tématem
předmětu jsou otázky osobnosti jedince jako manažera, ostatních jedinců a skupin jako objektů
sportovního managementu a jejich vzájemných vztahů.
Cíle modulu
Cílem modulu je představit studentům oblast strategií z oblasti psychologie obecně, včetně základů
z psychologie vývojové a sociální) a s jejich aplikacemi do oblasti sportovního
managementu.Absolventi tohoto modulu se tak budou orientovat v psychologických základech
působnosti ve vedení a řízení v strukturách sportovních organizací.
Plán a výukové metody
Výuka probíhá formou přednášky s výkladem základních informací psychologie v oblasti řízení a
správy sportovních organizací z hlediska problematiky osobnostních postojů, motivace a
psychohygieny sportovních manažerů.
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