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1. Psychologie 
 
Předmět psychologie, vybrané psychologické směry a jejich představitelé. 
Vývojová psychologie – ontogeneze, fylogeneze, hl. činitelé vývoje, periodizace vývoje. 
Osobnost – různé přístupy ke studiu osobnosti, struktura osobnosti. 
Emoce, motivace – specifické znaky emocí, teorie emocí, motivace a aktivace člověka. 
Základní druhy učení; motorické učení a jeho fáze. 
Paměť - stádia paměťového procesu, druhy paměti, teorie zapomínání. 
Inteligence – struktura inteligence, inteligenční kvocient, pásma inteligence. 
Pojetí stresu, jeho vztah ke zdraví a techniky jeho zvládání. 
Tvořivost – fáze kreativních procesů; homo creator ve  sportovní i manažerské praxi. 
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2. Filosofie 
 
Vznik filosofie, její předmět a rozdíl oproti mýtickému myšlení. Učení Hérakleita. 
Klasické období řecké filosofie (Sókratés, Platón). 
Aristotelés. Stoicismus a epikurejství. 
Počátky novověké filosofie (Francis Bacon, René Descartes, John Locke). 
Jan Amos Komenský a teologicko-filosofický základ jeho pedagogiky. 
Německá klasická filosofie (Immanuel Kant, G. W. Friedrich Hegel). 
Filosofie vůle (Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche). 
Filosofie existence a dialogu (Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Martin Buber). 
Fenomenologie (Martin Heidegger, Jan Patočka). 
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3. Etika 
 
Etika v rámci společenských věd; její vztah k právu; základní pojmy, základní teorie 
v etice. 
Aretologie: základní „katalogy“ ctností v dějinách; ctnosti a dovednosti v současném sportu 
a managementu. 
Aristotelovo pojetí etiky ctností, základní princip, „Etika Níkomachova“ (eudaimonia, 
způsoby života, základní mravní ctnosti). 
Deontologie: základní přístupy v dějinách; tzv. „zlaté pravidlo etiky“; starozákonní 
Desatero; struktura etických kodexů současnosti. 
Kantův kategorický imperativ; etické kodexy v oblasti podnikání, managementu a sportu. 
Fair play, různá pojetí fair play, prosazování fair play na různých úrovních sportovních 
organizací. 
Korupce, úplatkářství, podplácení; příklady a důsledky těchto jednání pro sport. 
Vybrané formy neetického chování (mobbing a harassment, nelegitimní lobbing, insider 
delikty aj.). 
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4. Sociologie 
 
Sociologie jako věda (předmět a metoda sociologie, počátky sociologie, tradiční a moderní 
společnost). 
Nerovnost ve společnosti (sociální struktura, status, mobilita, stratifikace, moc). 
Socializace a sociální kontrola (sociální role, ritualizace jednání). 
Kulturní způsob řešení problémů společnosti (symbolická komunikace, institucionalizované 
a organizované jednání). 
Sociální skupiny a útvary (sociální agregát, dav). 
Významné sady paradigmat sociologické teorie (teorie konsensu, teorie konfliktu, 
interpretativní sociologie). 
Sociologie volného času (definice volného času, životní styl, masová kultura). 
Výzkum v sociologii (neuzavřený přirozený systém, příklady výzkumných technik, design 
výzkumu, kvantitativní a kvalitativní přístupy). 
 
Literatura 
 
BURIÁNEK, J. Sociologie. Praha: Fortuna, 1996. 
DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 1993 a další vydání. 
JANDOUREK, J. Úvod do sociologie. Praha: Portál, 2003. 
KELLER, J. Úvod do sociologie. Praha: SLON, 1992 a další vydání. 
 
 
 
 



 

5. Politologie 
 
Položení základů teorie politické moci (Platón, Aristotelés). 
Státní formy antiky (přímá demokracie, římská republika). 
Osvícenství – společenská smlouva, liberalismus. Ekonomové, filosofové, politici. 
Věrozvěstové konservatismu v teorii i v politické praxi od počátků moderní společnosti až 
po současnost. 
Teorie a praxe totalitarismu (fašismus, marxismus, socialismus a komunismus). 
Vývoj politického systému v Českých zemích od 19. st. do r. 1918. 
Politický systém Československa v letech 1918-1948. 
Národní zájmy, evropská integrace, lidská práva. 
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6. Historie 
 
Tělesná výchova v řecké antice, starověké olympijské hry. 
Velké evropské tělocvičné systémy 19. a 20. století 

• Turnerské hnutí. 
• Švédská léčebná gymnastika. 
• Francouzská přirozená metoda. 

Vznik moderního sportu a novodobých olympijských her. 
Ideje olympismu a obraz novodobých OH v proměnách času. 
Sokolství - jeden z velkých evropských tělocvičných systémů. 
Proměny československé tělovýchovy a sportu v Československu v letech 1945-1989. 
Vývoj tělovýchovy a sportu v Československé a České republice po zhroucení komunismu 
(1989 – současnost). 
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7. Sport 
 
Sportovní trénink jako systém a proces. 
Zatížení a zatěžování, zotavné procesy a regenerace. 
Dlouhodobá koncepce sportovního tréninku, raná specializace a trénink odpovídající vývoji 
člověka. 
Vytrvalostní schopnosti – význam, koncept, stimulace. 
Silové a rychlostní schopnosti – jejich stimulace a vzájemné ovlivňování. 
Technická příprava ve sportu. 
Taktická příprava ve sportu. 



Psychologická příprava ve sportu. 
Cykly sportovního tréninku, roční tréninkový cyklus. 
Soutěže a soutěžení, systematika sportovních soutěží. 
Řízení sportovního tréninku. 
Výběr talentů a zvláštnosti tréninku dětí. 
Zvláštnosti tréninku zdravotně postižených. 
Sportovní výkony a jejich hodnocení. 
Olympijské a neolympijské sporty. 
Sporty v přírodě. 
Věk a výkonnost ve sportu. 
Organizace sportu v ČR. 
Manažerské funkce (činnosti) sportovního manažera. 
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