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Anotace 

 

Tato práce představuje sport jako sociokulturní fenomén především konce 20. 

století, který výrazně promlouvá do mnoha oblastí každodenního života takřka každého 

člověka. Cílem práce je vymezení pojmu sport ze sociologického hlediska, nastínění 

jeho historického vývoje v jednotlivých etapách lidského společenství, nastínění 

hlavních spojitostí mezi sportem a společností a zobrazení některých jevů, které 

zapříčinily změny pohledu na sport na konci 20. a na počátku 21. století. 

 

Annotation 

 

This work introduces sport as a socio-cultural phenomenon especially of the end of 

the 20th century, which affects plenty of areas of every-day life almost every person. 

The main tasks of this work are to define the conception of Sport in a sociological way, 

to show the historical develope in particular eras o human being, main connections 

between sport and society and some of things, which caused changes of the look at sport 

at the end of the 20th and the beginning of the 21st century. 
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Úvod 

 

 

Pokud lidé v dnešní době hovoří o sportu, řada z nich si třeba ani neuvědomí, o 

jakém společensko-kulturním fenoménu debatuje. Sport se skutečně zejména během 20. 

století stal obrovským fenoménem, který v různých podobách zasahuje do mnoha 

oblastí života téměř každého člověka na naší planetě. 

Pohled sociologie je na tuto problematiku dosti specifický. Nezkoumáme fyzické 

změny v důsledku sportu (s výjimkou otázky vlivu těchto fyzických reakcí na úroveň 

uspokojení potřeb, zájmů či tužeb jedince), ani chemické reakce, které probíhají v těle 

během sportování nebo posléze. Cílem sociologa, zabývajícího se touto problematikou, 

má být odhalení vlivu sportu na vztahy jedince s okolím, na životní styl člověka a na 

celkové postavení a roli sportu v životě daného jedince. I díky sportu totiž můžeme 

usuzovat na hodnoty, normy, preference, motivy, zájmy či způsob trávení volného času 

nebo taktéž i na celkový životní styl, vyznávaný daným jedincem, popřípadě i skupinou 

či celou společností. 

Mezi hlavní cíle této práce patří vymezení sportu jako specifické lidské činnosti, 

institucionalizované a vykonávané ve specifickém sociálním prostředí, stručné nastínění 

jeho historického vývoje napříč jednotlivými vývojovými etapami lidské společnosti, 

zobrazení nejvýraznějších a nejvýznamnějších pojítek sportu a sociologie a nastínění 

některých změn, které ve sportu proběhly zejména na konci 20. a na počátku 21. století. 
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1. Vymezení a vývoj sportu 

 

1.1. Definice sportu 

 

Sport dnes může mít řadu rozličných podob. Některé, dá se říci takřka každodenní 

činnosti, můžeme nazvat sportovními, ačkoliv si ani neuvědomujeme, že jde o sport. 

Přece jen málokdo z nás by sportem nazval například chůzi do schodů nebo docházení, 

popřípadě dobíhání na autobus či metro. Nicméně i tyto aktivity mohou být sportem 

nazývány, pokud bychom vycházeli z definice sportu z pohledu biologicky 

orientovaných věd. V jejich pojetí totiž můžeme sport stručně definovat jako fyzickou 

aktivitu, založenou na svalové činnosti. Nicméně pro nás, sociology, je tato definice 

zcela nedostatečná. 

Sportovní aktivity můžeme charakterizovat jako sociální činnosti s příslušnými 

vztahy a vazbami na širší společnost a můžeme tak o této problematice hovořit jako o 

součásti tzv. „velkých sociologických témat“, mezi něž můžeme zařadit například 

lidskou činnost, kulturní praxi, mocenské vztahy nebo sociální stratifikaci. O sportu tak 

můžeme hovořit jako o součásti širšího kontextu sociálních vztahů, které zahrnují 

faktory jako pohlaví, etnikum, rasu nebo sociální skupinu či vrstvu. Tím, že je sport 

součástí sociálního a kulturního prostředí, ho nemůžeme oddělit od ekonomických, 

politických a kulturních souvislostí (Sekot 2006, s. 63 – 64).  

 

Při vymezení pojmu „Sport“ si musíme uvědomit specifičnost sociologického 

pohledu, tedy skutečnost, že cílem sociologie je odhalení vztahů a vazeb mezi 

jednotlivci či skupinami prostřednictvím různých institucí, aktivit, činností, hodnot či 

norem ve společnosti. Jenže jednoznačné sociologické vymezení sportu není tak snadné, 

jak se na první pohled může zdát. Existuje totiž řada, širších či užších definicí tohoto 

jevu. 
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Jak již bylo řečeno, sport je společensko-kulturním fenoménem, a je tedy vhodné na 

úvod připomenout, co rozumíme slovem kultura. Kulturu můžeme chápat jako takřka 

každý lidský výtvor. Kultura zahrnuje vše, s čím se člověk nerodí, co se musí naučit. 

Pod pojem kultura můžeme zahrnout hodnoty, normy, zvyky, archetypy nebo ideové 

(symbolické) systémy a instituce konkrétní společnosti. Díky svým vazbám na kulturu 

má sport vliv na utváření a formování hodnot nejen společnosti jako celku, ale 

samozřejmě také jedince a to nejen během procesu socializace, nýbrž po dobu celého 

života. 

Autoři Velkého sociologického slovníku (1997) vycházejí při vymezení slova sport 

z jeho etymologie. Základem je staroanglické slovo „disport“, popřípadě latinské 

„disportare“, což znamená bavit (se) či roznášet, rozptylovat. Toto vysvětlení tak 

poukazuje na původní účel sportu, ke kterému se ostatně v současné době sport navrací 

prostřednictvím svého komerčního charakteru. Sportem se pak rozumí každá hra (zápas 

se sebou samým nebo souboj/závod s jinými), která se realizuje v rámci přesně 

stanovených pravidel a zásad fair play. Zdůrazňuje se vysoká úroveň organizace, 

formalizace a profesionalismu. 

V současnosti převažují v sociologii tendence širšího pojetí sportu a zřejmě 

nejčastěji se sport charakterizuje jako institucionalizovaná pohybová aktivita 

motivovaná zvýšením celkové kondice, osobním prožitkem či cíleným výsledkem nebo 

výkonem. Například Rada Evropy v „Chartě sportu pro všechny“ definuje sport jako 

„všechny formy tělesné činnosti, které ať už  prostřednictvím organizované činnosti či 

nikoliv, si kladou za cíl projevení či zdokonalení fyzické a psychické kondice, rozvoj 

společenských vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních“ (Rada 

Evropy 1992). 

Definici sportu přinesl například i významný český sociolog Inocenc Arnošt Bláha, 

který vymezil sport jako „organizované a normované mimopracovní činnosti, kterými 

lidé uspokojují své záliby“. Dále k definici připojuje, že ve sportu můžeme vidět ideu 

boje a násilí, pokud jedinec cíleně usiluje o překonání „jakéhosi elementu“ 
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prostřednictvím svého výkonu. Zároveň Bláha jmenuje funkce, které má sport plnit. 

Mezi ně řadíme rekreační, výchovnou, sociálně pacifikační a emancipační funkci. Ve 

sportu také vidí nejjednodušší formu vybití přebytku sil, nerealizovaných erotických 

napětí a smyslných tužeb, které nelze vždy „sublimovat“ v duševní práci (Bláha in 

Sekot 2006, s.19). 

Za zmínku stojí taktéž teorie, která staví sport do pozice jakéhosi novodobého 

náboženství. Touto spojitostí se zabývala a zabývá zejména americká sociologie. Za 

hlavního představitele můžeme považovat M. Novaka, který sport nedefinoval v pravém 

slova smyslu. Ve své studii „The Joy of Sports“ (1976) spojil sport a náboženství na 

základě několika pojítek. Těmito pojítky byla zejména schopnost vyvolání extatického 

nadšení, společné znaky obřadnosti a symbolika vyvěšování vlajek. Za příklad udává 

Olympijské hry, které chápe nejen jako sportovní, ale taktéž i politickou a náboženskou 

událost. 

Říkal, že sport je institucionálně organizován a formálně předváděn, podobně jako 

samotné náboženství. Dále tvrdil, že oba dva tyto sociální fenomény spojuje imperativ 

naprostého obětování se a asketismu při dosahování cílů, respekt před mystériem 

vlastního těla a ducha, víra v sebeovládání či smysl pro osudovost nebo přátelství. 

Významným a snadno doložitelným pojítkem sportu a náboženství jsou taktéž rituály. 

V této souvislosti se stačí podívat takřka na jakékoliv sportovní klání, kupříkladu 

fotbalový zápas: ještě než utkání začne, řada hráčů se pokřižuje, spoluhráči se chytí 

kolem ramen a společně vykřikují různá hesla, kterými si dodávají energii a motivaci do 

nadcházejícího zápasu nebo například brankář poklepe na brankovou konstrukci 

s cílem, aby mu pomyslně pomohla v ochraně před inkasováním branek. A to navíc 

ještě nebyla zmíněna celá řada ritualizovaných aktivit, které prostý divák nemá šanci 

vidět, jelikož se odehrávají v šatnách či na chodbách uvnitř stadionu. Zejména u 

hokejistů je známá jejich pověrčivost a lpění na dodržování rituálů, přičemž jakékoliv 

sebemenší narušení těchto rituálů může vést k výraznému rozhození sportovce v jeho 

přípravě na vrcholný výkon (Novak 1976, s.35-42 in Sekot 2006, s. 19 - 21). 
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Mezi sportovní události, které jsou považovány za nejbližší náboženským obřadům 

a aktivitám, můžeme zařadit zejména Olympijské hry, fotbalové Mistrovství Světa nebo 

Evropy, atletické šampionáty nebo finále soutěže amerického fotbalu, tzv. „Super 

Bowl“. Tyto události jsou svým charakterem velmi podobné antickým náboženským 

slavnostem a obřadům, zejména díky řadě přítomných rituálů. 

Pokud hovoříme o společných znacích sportu a náboženství, nesmíme zapomenout 

na postavení sportovců, kteří často považováni za vzory či pomyslné ikony. Řada lidí 

pak tyto sportovce považuje doslova za modly a staví je do pozice jakéhosi moderního 

božstva, které je nutno „uctívat“. 

 

Významným faktem pro další studium je rozlišení jednotlivých forem sportu. 

Nemyslí se tím skutečnost, že můžeme rozlišit sporty zimní a letní, individuální a 

kolektivní, venkovní či halové nebo „mužské“ a „ženské“. Jednotlivými formami 

rozumíme úrovně, na nichž je sport provozován. Základními formami jsou rekreační, 

výkonnostní a vrcholová úroveň sportu. 

Rekreační sport můžeme charakterizovat jako takové sportovní aktivity, jejichž 

prostřednictvím dochází k účinné regeneraci organismu, rozvíjení společenských 

kontaktů, zvyšování tělesné i duševní zdatnosti či napomáhání všestrannému rozvoji 

osobnosti. Významným charakteristickým znakem je fakt, že se tyto aktivity 

uskutečňují ve volném čase, nicméně netvoří většinovou náplň volných chvil. Naopak 

výkonnostnímu sportu věnují sportovci většinovou část svého volného času. 

Hranici mezi rekreační formou a výkonnostním a vrcholovým sportem můžeme 

vymezit třemi základními znaky. Těmito znaky jsou: 

1) charakter pěstování sportu ve smyslu systematičnosti a plánovitosti tréninku,  

    stanovení cílů a následné účasti v soutěžích;  

2) samotná účast v soutěžích  

3) úloha daného sportu ve struktuře činností volného času, tedy skutečnost, že se 

    výkonnostní, především vrcholový sport stává těžištěm a dominantou života jedince. 
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Naproti tomu hranice mezi výkonnostním a vrcholovým sportem není již tak 

zřetelná jako v předchozím případě. Výše zmíněné charakteristiky jsou totiž splněny jak 

výkonnostním, tak vrcholovým sportem. Hlavním rozdílem je skutečnost, že 

výkonnostní sport vyplňuje většinovou část pouze ve sféře volného mimopracovního 

času, zatímco vrcholový sport tvoří absolutně dominantní část každodenního života, 

tedy jak pracovní, tak mimopracovní sféry. Vrcholový sportovec taktéž oproti 

výkonnostnímu musí podstupovat systematickou tréninkovou přípravu, což je často 

podmíněno i úpravou sféry pracovních činností, pokud jimi není sport samotný 

(Čechák, Linhart 1986, s. 101-122). 

Jako ilustrativní příklad můžeme uvést životní cyklus fotbalisty. Jako mladý hráč má 

jedinec mnoho dalších povinností a zájmů, například školu, jiný sport nebo další 

zájmové aktivity v kroužcích. S narůstajícím věkem se jeho zájmy omezují a sport, 

v tomto konkrétním případě fotbal, získává čím dál tím větší prostor. Jedinec například 

přestoupí na sportovní školu, kterou navštěvuje se svými spoluhráči, studuje podle 

upraveného rozvrhu nebo má určité úlevy. Během a po dovršení dospívání se z jedince 

postupně stane profesionální sportovec, pro něhož sport nyní tvoří nejen náplň volného 

času, ale již také zaměstnání. Právě zde tedy můžeme hovořit o přechodu 

z výkonnostního sportu na vrcholový. Obdobnou změnu podstupuje vrcholový 

sportovec v okamžiku, kdy zakončuje aktivní kariéru. Řada sportovců setrvává na určité 

úrovni fyzické výkonnosti, například prostřednictvím tréninků a zápasů za tzv. „starou 

gardu“, veterány či legendy, popřípadě přechází na trenérskou úroveň. Nehovoříme tak 

o sportu vrcholovém, ale opět o sportu výkonnostním. 

Můžeme ještě rozlišovat další, specifické, ale v poslední době čím dál tím více 

využívané úrovně sportování. Mezi tyto typy řadíme například fitness sport, rizikový a 

dobrodružný sport (spíše známý jako adrenalinový sport), požitkářský sport nebo tzv. 

kosmetický sport (Slepičková 2005, s. 32 – 33). 



 13 

Obecně ale tyto typy sportů můžeme zařadit do sportu rekreačního, popřípadě 

výkonnostního, jelikož se většinou nejedná o hlavní prostředek obživy jedince. 

Výjimkou budiž například profesionální cyklistika, kterou bychom mohli svým 

charakterem zařadit i do fitness sportu. 

 

 

1.2. Geneze sportu ve společnosti 

 

 

Počátek vývoje sportu, respektive jednotlivých sportovních disciplín, de facto 

můžeme datovat již  k prvním stádiím vývoje člověka. Samozřejmě ale nemůžeme 

hovořit o sportovních disciplínách v dnešním smyslu slova. Aktivity, které dnes známe 

jako sportovní odvětví, tehdy plnily dosti odlišnou funkci. Tyto aktivity totiž byly 

součástí každodenního boje o přežití. V tomto smyslu můžeme v dnešní terminologii 

hovořit především o běhu a lukostřelbě, dále pak například o šermu či zápasu. Nicméně 

jak už bylo zmíněno, tyto činnosti byly vykonávány s cílem zejména přemoci protivníka 

nebo zvíře, ulovit potravu nebo utéci před nebezpečím. Motivem tedy nebyl sportovní 

výkon,  zlepšení fyzické kondice nebo zformování tělesných proporcí, nýbrž „pouhá“ 

touha po přežití. Fyzické aktivity byly taktéž součástí různých slavností, zejména 

v podobě individuálních nebo kolektivních tanců. 

První sportovní disciplíny v podobě blízké té, jak je známe v současnosti, se začaly 

objevovat již ve starověké kultuře. Všeobecně známým faktem je skutečnost, že se 

v antickém Řecku zrodily Olympijské Hry. Nicméně jejich podoba se od Her konaných 

v současnosti dosti lišila. Sportovní soutěžení totiž zdaleka netvořilo hlavní náplň těchto 

akcí. Naopak, sport byl v pozici jakéhosi doprovodného programu mezi hlavními 

kulturními vystoupeními. Hlavní program byl totiž z velké části tvořen rétorickými, 

divadelními, popřípadě pěveckými vystoupeními a soutěžemi. Co se týče jednotlivých 



 14 

sportovních disciplín, zastoupeny byly závody v běhu, vozatajství, lukostřelbě, hodu 

oštěpem nebo diskem a zápas v různých variantách. Sledování zápasu jednotlivců nebo 

skupin patřilo spolu s různými formami závodů (v běhu, plavání či střelbě) a lovem 

mezi oblíbené kratochvíle faraónů a jejich dvorů i ve starověkém Egyptě.  

K antickému světu neoddělitelně patří i válčení. Z tohoto pohledu byl součástí 

každodenního života většiny mužů vojenský, zde v podstatě můžeme říci sportovní 

výcvik. Služba v armádě vyžadovala vysokou úroveň atletických, zápasnických a 

střeleckých či vrhačských dovedností. Vzorovým příkladem takovéto přípravy byla 

antická Sparta. Tento městský stát se proslavil nejen svou armádou, ale taktéž 

důkladnou přípravou svých vojáků již od raného dětství. Vždyť mladí Sparťané byli 

odebíráni ze svých rodin již ve velmi raném věku, zhruba v sedmi letech, aby se plně 

začali věnovat výcviku. I díky této skutečnosti byli Sparťané považováni za nejlépe 

fyzicky i takticky připravené válečníky antického světa. 

Pozdější antický Řím se kromě vojenského výcviku proslavil také svými 

gladiátorskými zápasy. Tyto souboje se vyznačovaly vysokou mírou brutality a násilí, 

avšak možná právě proto byly mezi římským lidem tak populární a žádané. Často jsou 

považovány za předchůdce dnešního wrestlingu, sportovního fenoménu, rozšířeného 

dnes hlavně ve Spojených Státech Amerických.  

Sport ve starověku ale nesouvisí pouze s antickým světem. Zmínku si zaslouží i 

země Dálného Východu, ve kterých v této době vznikly rozličné druhy bojových umění, 

které takříkajíc přežily až do dnešní doby, navíc v de facto nezměněné podobě. 

Během středověku sport, zejména díky rozšíření křesťanství, upadl poměrně 

výrazně do pozadí. Křesťanská víra, jak známo, kladla hlavní důraz na duševní stránku 

života, na fakt, že cílem člověka nemá být tělesná slast. Do popředí zájmu lidí se dostala 

touha žít v souladu s vírou, za což kněží přislíbili lidem posmrtný život v Království 

nebeském. Díky tomu se sport dostal de facto na okraj zájmu. Výjimkou byla stejně 

jako ve starověkém světě armáda. 
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Sportovní soutěže a události se konaly v drtivé většině na šlechtických dvorech, 

takřka výhradně pro pobavení bohatých a „urozených“ jedinců. Zcela výjimečně se pro 

veřejnost konaly například rytířské turnaje. 

Stejně jako ve starověku byly i středověké sportovní soutěže charakteristické svou 

brutalitou a vysokou mírou násilí. Hlavním důvodem byla skutečnost, že sportovci 

spolu soupeřili takřka bez jakýchkoliv pravidel, popřípadě jen s rámcovými omezeními 

a často se střetli minimálně vyzbrojeni. Zcela běžné byly souboje tzv. „na život a na 

smrt“, přičemž často byl daleko více oslavován bojovník, který hrdinně zemřel v boji, 

než samotný vítěz. 

Na tuto skutečnost ostatně poukazoval ve svém díle „O civilizačním procesu“ 

(1976) i německý sociolog Norbert Elias. Elias tento fakt zdůvodnil právě absencí 

pevně daných pravidel, která navíc byla povětšinou předávána a uchovávána pouze 

ústní formou. V průběhu civilizačního procesu pak došlo prostřednictvím zavádění a 

písemného uchovávání pravidel k pomyslnému zjemnění sportovních klání. Zároveň ale 

Elias zdůrazňoval skutečnost, že právě násilí a s ním spojené napětí je stále jedním z 

hlavních objektů zájmu velké části diváckého publika (Elias in Šubrt 1995, s. 61 – 63). 

Za pomyslnou kolébku moderní podoby řady sportovních disciplín bývá často 

považována Velká Británie. Důvodů pro toto tvrzení můžeme nalézt hned několik. Na 

prvním místě můžeme jmenovat skutečnost, že Anglie byla jedním z prvních států 

středověku, který razantním způsobem, prostřednictvím tzv. „společenské smlouvy“, 

změnil své politické uspořádání. Panovník, jeho dvůr a ostatně celá šlechta tím získali 

daleko větší prostor volného času, který mohli věnovat jiným aktivitám, než jen 

starostem týkajícím se vlády a obecně politických záležitostí. 

Jako další důvod můžeme jmenovat nástup průmyslové revoluce během 18. století. 

Díky průmyslovým změnám, změnám v pracovním vytížení lidí a následnému zavádění 

strojů do výroby, se otevřel prostor volného času i široké pracující veřejnosti. Najednou 

totiž lidé netrávili celé dny v továrnách a mohli si do určité míry volit své aktivity. 
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K rozvoji sportu přispělo i zakládání různých klubů a organizací. Nejprve byly tyto 

kluby zaměřeny buď na sféru pracovní nebo politickou, nicméně v průběhu 2. poloviny 

19. století již docházelo i ke vzniku prvních sportovních klubů a spolků. Tyto kluby se 

nejprve zakládaly při různých podnicích nebo při školách, kde vědci zároveň studovali 

vliv cvičení na lidský organismus. 

Jak již bylo zmíněno, za kolébku moderního sportu je považována především Velká 

Británie. Ostatně právem, jelikož právě zde se poprvé objevily moderní podoby sportů 

jako fotbal, rugby, tenis, kriket, dostihy nebo golf. Druhým regionem, v němž se 

formovaly sportovní disciplíny, byl západ Evropy, zejména Německo, Francie a 

Nizozemí. Například v Německu se rozvíjely zejména zimní sporty, atletika a různá 

gymnastická cvičení. Zároveň se tato země na sklonku 19. století stala kolébkou 

evropského automobilismu a to nejen v oblasti průmyslu, ale taktéž v oblasti budování 

závodních, můžeme tedy říci sportovních speciálů, na základě čehož se pro tato auta 

začaly stavět první závodní okruhy. 

K prvním soutěžím obecně docházelo především na regionální úrovni, nicméně 

postupem času se začala pořádat i národní či mezinárodní klání. Mezi první 

mezinárodní závody vůbec patřily veslařské regaty v Německu (Borscheid 2004. s. 186-

231, Olivová 1979, s. 381 - 539). 

 

Otázkou ovšem zůstává, zda vzhledem k definici sportu můžeme automobilové 

závody řadit do kategorie sportu či nikoliv. Na jedné straně totiž stojí tvrzení, že 

automobilismus vzhledem ke své povaze za sport považován být nemůže, na straně 

druhé je do sportu především kvůli vysokým požadavků na fyzickou kondici závodníků 

mezi sport řazen. Ovšem v podobném duchu bychom pak mohli zpochybňovat 

pojmenování „sport“  u řady dalších sportovních odvětví. 
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2. Sport a sociologie 

 

Vztah sportu a sociologie je, ačkoliv se to nemusí zdát, relativně dosti těsný. Již 

výše byla zmíněna souvislost sportu a kultury a jeho vliv na hodnoty jedince i skupiny. 

Díky této vazbě můžeme hovořit o sportu jako faktoru, který výrazně ovlivňuje 

strukturu volného času a vůbec životní styl jako takový, což následně souvisí také 

s otázkou sportu jako specifického typu zaměstnání. Sport je rovněž jedním 

z významných faktorů ovlivňujících a usnadňujících proces socializace. V neposlední 

řadě je také vhodné zmínit problematiku tzv. kolektivního vědomí, která vyvstává 

v souvislosti s především subjektivním pocitem sounáležitosti člověka, případě skupiny 

s konkrétním klubem, výjimečně se sportovcem jako jedincem. Tato problematika se 

v posledních letech objevuje stále častěji v souvislosti s narůstajícími konflikty mezi 

příznivci jednotlivých sportovních, zejména fotbalových klubů. 

Sport také ovlivňuje životní styl jako celek bez ohledu na výkonnostní úroveň, na 

níž se konkrétní jedinec nachází. Na nejvyšších, tedy především vrcholových úrovních 

sport ovlivňuje nejen strukturu volného času, ale často v podobě zaměstnání vytváří i 

náplň času pracovního. Obecně vliv sportu můžeme identifikovat v preferencích trávení 

volného času, struktuře a intenzitě interpersonálních vztahů, členství v sociálních 

skupinách, eventuálně sítích nebo například ve struktuře spotřeby.  

 

2.1. Sport jako nástroj socializace 

 

Pod pojmem socializace rozumíme začleňování jedince do společnosti, který si 

během tohoto procesu osvojuje hodnoty, normy nebo zvyky dané skupiny či 

společnosti. Během procesu socializace se jedinec učí hraní sociálních rolí, neboli 

vzorců chování, očekávaných a vyžadovaných vzhledem ke konkrétní pozici ve 

společnosti. Rozlišujeme tzv. primární a sekundární socializaci. Primární socializaci 
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můžeme charakterizovat jako proces včleňování jedince do společnosti prostřednictvím 

rodiny a jí vyznávaných hodnot a zásad v nejútlejším věku. Sekundární socializací 

prochází jedinec v pozdějším věku vstupováním do nových interakcí, tedy ve škole, 

mezi kamarády, v různých kroužcích, později v zaměstnání. Speciálním typem 

socializace je resocializace, neboli oproštění se od dosavadních vzorců a přijetí vzorců 

nových. Důležitou skutečností je, že socializace je celoživotním, nikoliv časově 

omezeným procesem. Bez tohoto procesu se společnost postupně rozpadá.  

Sport má pozitivní vliv na socializační proces jedince do společnosti, zejména díky 

svému interakčnímu charakteru. Sport můžeme zařadit mezi nástroje sekundární 

socializace. Prostřednictvím sportu si děti již od raného věku osvojují a vštěpují 

hodnoty fair-play, spolupráce, respektu. Prostřednictvím socializace se taktéž jedinec 

učí uznání okolních výkonů, zároveň je ale podporována soutěživost u každého 

mladého sportovce. 

Na základě sportu můžeme v procesu socializace rozlišit pozici chlapce a dívky 

v rodině, zejména na základě jejich autonomie v rodině. Chlapci obecně totiž mají vyšší 

stupeň autonomie, zejména díky faktu, že se časti již od raných let zapojují do aktivit 

spojených s různými sportovními kluby a spolky, pravidelně několikrát týdně chodí na 

tréninky a několikrát do roka cestují se spoluhráči na různá soustředění. Chlapci tak 

mají oproti dívkám na první pohled daleko větší volnost. Dívky jsou totiž mnohem více 

hlídány a daleko přísněji instruovány v otázce pohybu v prostředí mimo vlastní domov. 

Můžeme tak říci, že z tohoto pohledu je sport daleko přístupnější pro mladé chlapce.  

Sport ale souvisí se socializací i na jiných úrovních než v rovině socializace dětí. 

Důležitou otázkou v tomto směru je socializace nových členů dané společnosti, ať už ve 

smyslu nově příchozích ze stejné či podobné kultury nebo i nových členů z odlišných 

kultur. Pro nově příchozího z podobného kulturního prostředí je socializace nepochybně 

jednodušší, jelikož se do společnosti zapojí mnohem snáze a nejenom prostřednictvím 

sportu. Opakem je tomu logicky v situaci nově příchozího z výrazně odlišné kultury. 

V takovém případě totiž může být sport jedním z mála nebo dokonce jediným 
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nalezeným prostředkem pro spojení a následnou integraci jedince do dané skupiny či 

společnosti. V takové situaci získává sport klíčovou funkci, jelikož pokud v tomto 

okamžiku jako socializační faktor selže, může dojít k výraznému znesnadnění celkové 

socializace jedince do dané společnosti.  

Specifickým případem je socializace uvnitř menší sociální skupiny, v případě sportu 

hovoříme o sportovních klubech. Jedinec si po připojení se k týmu musí osvojit 

pravidla, dodržovaná skupinou, její hierarchii a práva a povinnosti jednotlivých jejích 

členů. Klíčovou roli hraje v tomto procesu realizační tým, především pak trenér, který 

musí výše zmíněná pravidla nově příchozímu jedinci dostatečně osvětlit. Zároveň musí 

trenéři co nejpřesněji rozpoznat dispozice jednotlivých členů mužstva k zajištění co 

nejlepšího chodu celé skupiny (Sekot 2006, s. 65 – 66).  

Specifickým případem je socializace sportovce, který ukončil profesionální dráhu a 

najednou se musí přizpůsobit zcela novému životnímu stylu. Sportovec tak najednou 

ztrácí náplň každodenního života a často se s touto změnou velmi složitě vyrovnává. 

Mnohokrát můžeme v televizi zaslechnout, že se starší sportovci, jejichž kariéra se blíží 

ke konci, připravují na odchod do „sportovního důchodu“, nicméně většina z nich si 

nedokáže představit, jak daná situace ve skutečnosti bude vypadat a jak se s ní dokáží 

vyrovnat. Někdy se u nich absence původní činnosti, v tomto případě každodenních 

tréninků a zápasového rytmu, projeví tak, že se po nějaké době vrátí k aktivnímu, 

v tomto smyslu vrcholovému sportu. V některých případech se vrátí zpátky přímo na 

hřiště (led, dráhu, kurt,…). Typickým příkladem, navíc z našeho sportovního prostředí, 

je hokejový brankář Dominik Hašek, který se v červnu tohoto roku vrátil k aktivní 

kariéře již poněkolikáté s odůvodněním, „že mu hokej chyběl a že nedokázal sedět 

doma a nic nedělat“. Ve velké většině případů, pokud se sportovec rozhodne vrátit do 

prostředí aktivního sportu, činí tak v pozici člena realizačního týmu, tedy v pozici 

trenéra, asistenta, kustoda nebo například skauta pro vyhledávání možných budoucích 

hvězd. Cílem těchto bývalých aktivních sportovců je udržení si co nejtěsnějšího 

kontaktu s daným sportem. 
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Tato problematika „zpětné socializace“ se ale netýká jen sportovců. Často se 

s podobným problémem setkáváme například v souvislosti s návratem jedince do 

společnosti, ať už třeba z důvodu výkonu trestu, propuštění z nemocnice, léčebny atd. 

 

V dnešní době se ale objevuje i negativní stránka „sportovní socializace“ a tou je 

důraz na naplnění hesla „Rychleji, výše, dále“, na jehož základě se dnes upřednostňuje 

profesionalizace již od útlého věku s cílem dosažení co nejkvalitnějšího výkonu za 

každou cenu. Cílem je tedy dosažení vítězství s co nejkvalitnějším výkonem za každou 

cenu, například i včetně popření principů fair-play. Ostatně výše zmíněné heslo se, byť 

v té době bez negativních důsledků, objevilo v oblasti sportu již na konci 19. století 

(Borscheid 2003, s. 186 – 205). Zajímavostí je, že se toto heslo stalo hlavním mottem 

novodobých Olympijských Her. 

V procesu socializace ve sportu si jedinec zároveň osvojuje i specifickou 

terminologii, která je pro výkon daného sportu nepostradatelná. V tomto kontextu se 

pak zejména prostřednictvím médií se v rozhovorech můžeme setkat s termíny jako 

„vysunutý hrot“, „dobře/špatně postavená zeď, „hra na brejky“, „čistá hra“ nebo „zahrát 

bagrem“. Dále je tato terminologie například užívána pro rozpoznání jednotlivých 

sportovních úrovní – například jednotlivých váhových kategorií v boxu, zápasu či 

vzpírání (Sekot 2006, s. 62 – 63). 

 

 

2.2. Sport jako zaměstnání 

 

Sport můžeme za specifický typ zaměstnání považovat až v průběhu minulého 

století, konkrétněji v jeho druhé polovině. Tato proměna je spojena s nástupem 

postupné profesionalizace sportů a sportovců. Do té doby hovoříme ve velké většině 

případů o amatérské formě sportu. Profesionalizace se ale v několika sportovních 
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odvětvích, zejména v některých kolektivních hrách (například ve fotbale), sice objevila 

již v první polovině 20. století, nicméně se jednalo o výjimky.  

Ve spojení se zaměstnáním máme na mysli sport výkonnostní, konkrétně jeho 

vrcholovou formu. 

Většině lidí se při vyslovení slovního spojení sport a zaměstnání vybaví vrcholový 

sportovec nebo nějaký sportovní klub. Jen hrstka dalších si uvědomí fakt, že se pod 

tímto spojením shromažďuje daleko širší okruh lidí, s původně zcela nesouvisejícími 

profesemi. Zároveň toto spojení nutně implikuje pojetí sportovce jako profesionála. 

Nicméně ne vždy tomu tak bylo. 

Pro ilustraci tohoto faktu bohatě postačí, abychom porovnali situaci v českém, 

potažmo československém sportu během zejména jeho vývoje v druhé polovině 20. 

století a taktéž postavení nejvýznamnějších osobností v jednotlivých etapách. 

V rozpětí od Druhé Světové Války až zhruba do 70. let se totiž až na výjimky 

nesetkáme s tzv. profesionálními sportovci tak, jak je známe v současné době. 

Například o pravděpodobně neslavnější manželské dvojicí historie českého a 

československého sportu vůbec, Daně a Emilu Zátopkových, rozhodně nemůžeme říci, 

že by byli profesionálními sportovci v dnešním slova smyslu. Zátopek byl totiž členem 

Československé armády, která tak byla jeho zaměstnavatelem, nicméně mu dávala 

velký prostor pro vlastní trénink. V podobné pozici byli takřka všichni sportovci v éře 

50. a 60. let. Kupříkladu hokejoví nebo fotbaloví reprezentanti byli často zaměstnanci 

v různých průmyslových podnicích, jako ČKD nebo Škoda. Teprve zhruba od 70. let 

můžeme hovořit o začátku profesionalizace československých sportovců. Tato 

skutečnost souvisí s faktem, že některým sportovním hvězdám té doby bylo například 

umožněno odejít na zahraniční angažmá, kde se následně mohli soustředit výhradně na 

své sportovní výkony. 

Nicméně o sportovním profesionalismu v pravém slova smyslu můžeme nejen 

v českých zemích hovořit až zhruba od 80., možná až od počátku 90. let minulého 

století. Od tohoto období se pro tyto jedince sport stal zaměstnáním především díky 
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faktu, že jim jejich sportovní výkony začaly přinášet dostatek finančních prostředků 

k uživení sebe sama i své rodiny. Sportovní kariéra se tak stává nikoliv už jen cílem, ale 

utilitárním prostředkem ekonomické aktivity (Sekot 2006, s. 63). Sportovci v dřívějších 

dobách totiž za své výkony většinou nedostávali pravidelný plat, ale případně pouze 

prémie za úspěchy. Z tohoto pohledu je tak porovnání jednotlivých generací sportovců 

dosti neobjektivní.  

 

Jak již bylo řečeno, o sportu jako o zaměstnání nemůžeme hovořit pouze 

v souvislosti s aktivními (profesionálními) sportovci. V dnešní době se totiž zároveň 

rozvinulo obrovské množství služeb, ve kterých je náplň práce zaměstnanců výrazně 

opřena o sport. Služby spojené se sportem můžeme rozlišit podle toho, na jakou formu 

sportu se zaměřují.  

Rozlišujeme služby týkající se aktivního a pasivního sportování. Mezi služby pro 

aktivní sportování můžeme zařadit různé pravidelné lekce, kurzy, víkendové sportovní 

akce nebo třeba veřejné sportovní školy. Do druhé skupiny orientované na pasivní 

sportovní zážitky můžeme zařadit služby spojené se sportovním diváctvím, sportovně-

kulturními akcemi, jako například návštěva sportovních muzeí a síní slávy a různé 

zprostředkovatelské služby, jako například půjčovny sportovního vybavení, opravny, 

poradenské a informační služby nebo například prodejní místa vstupenek na sportovní 

akce (Slepičková 2005, s. 86 – 94). Z tohoto úhlu pohledu se dá říci, že služby pro 

pasivní sportování se zaměřují zejména na rekreační sport ve volném čase. 

Třetí, specifickou skupinou služeb, která se výrazně rozvíjí v posledních letech, jsou 

služby spojené s cestovním ruchem. Řada cestovních kanceláří dnes nabízí velké 

množství zájezdů „za sportem“. Tyto zájezdy mohou mít charakter aktivního i 

pasivního sportování. Do první skupiny můžeme zařadit zájezdy spojené s turistikou 

nebo dnes stále oblíbenější adrenalinové výlety v podobě sjíždění divokých řek, 

paraglidingu nebo bungee-jumpingu. V druhém případě hovoříme o zájezdech 

spojených s návštěvou různých sportovních akcí, ať už se jedná o významná utkání či 
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celé turnaje nebo automobilové závody. Nejširší nabídka takovýchto zájezdů je, 

zejména u nás, spojena s fotbalovými a hokejovými šampionáty nebo Olympijskými 

Hrami.  

Jednotlivé zaměstnanecké pozice korespondují se zaměřením daných služeb. Mezi 

povolání vázaná na aktivní sportování bychom mohli zařadit sportovní instruktory, 

kondiční specialisty, trenéry nebo cvičitele. Do druhé skupiny pak různé sportovně-

kulturní pracovníky, tedy jakési průvodce, dále pak také poradce nebo informační 

pracovníky. 

Existují ovšem i povolání, která svým původním určením nespadala pod sport, 

nicméně se postupem času integrovala i do této oblasti. Mezi služby pro pasivní sport 

jsou někdy zařazovány i různorodé manažerské služby. Můžeme v této souvislosti 

zmínit například právní, pojišťovnické nebo i agentské služby. Zejména oblast 

sportovních agentů zažívá v několika posledních letech nebývalý rozmach a každoročně 

se počet lidí, kteří zastupují jednotlivé sportovce stále zvyšuje.  

 

Specifickou pozici má sportovní lékařství. Sport je totiž pro medicínu oblastí, v níž 

se vzhledem k náročností některých sportovních odvětví setkává se zraněními, se 

kterými by se v běžném životě nesetkala a na základě tohoto faktu můžeme konstatovat, 

že sport tuto společenskou oblast zpětně obohacuje. Prostřednictvím sportu totiž 

medicína získala obrovský přehled o problematice svalových či šlachových zranění, 

která nejsou v běžném životě společnosti tak obvyklá. Díky zkušenostem, nabytým ze 

sportu se léčba podobných zranění u široké veřejnosti výrazně zkvalitňuje a urychluje.  

Jedním z posledních příkladů, podporujících tuto skutečnost bylo nedávné zranění 

českého fotbalového reprezentanta Tomáše Rosického, který si poranil podkolenní 

šlachu. Všeobecně se předpokládalo, že léčba bude trvat několik týdnů, maximálně pár 

měsíců, což podporovala i vyjádření specialistů na podobná zranění. Nicméně absence 

se protáhla na rok a půl i vzhledem k faktu, že zranění bylo natolik specifické, že 

dosavadní poznatky a metody léčby nebyly úspěšné. Dnes se tak dá říci, že při 
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podobném zranění již medicína ví přesně, jakými kroky v léčbě projít a které naopak 

vynechat. 

Zvláštním případem spojení sportu a medicíny je fyzioterapie a masérství. Tato 

lékařská odvětví mají za cíl především ulevit přetíženému a unavenému organismu a 

znovu ho připravit na vrcholné výkony.  

 

Se zaměstnaností, a to nejen ve sportu, úzce souvisí i pracovní migrace do zahraničí. 

U nás se tento jev začal výrazně projevovat až po pádu komunismu, tedy na počátku 90. 

let. Do té doby, tedy před rokem 1989, jsme se v souvislosti se sportem setkali 

s odchody do zahraničí převážně u straších hráčů. Máme na mysli zejména sportovce, 

kteří působili na půdě kolektivních sportů. Tito sportovci byli povinni zůstat 

v Československu po většinu své aktivní kariéry a do zahraničí mohli odejít až na jejím 

sklonku. Tato skutečnost byla zdůvodňována faktem, že sportovci museli splnit závazky 

socialistickému sportu a teprve po jejich naplnění mohli takříkajíc za odměnu odejít do 

zahraničních klubů. Řada z těchto legendárních hráčů tak do zahraničí odcházela 

například na jednu či dvě sezony, protože delší dobu již nebyli schopni po fyzické 

stránce aktivně působit. Například jeden z nejslavnějších fotbalistů naší historie, Josef 

Masopust, mohl odejít z Dukly Praha do Belgie až v roce 1968, tedy ve svých 37 letech. 

Řada sportovců tak tuto situaci řešila emigrací. Největší vlna emigrantů odešla 

z tehdejšího Československa během 80. let. Nejznámější jsou případy hokejistů, 

například Petra Svobody, Petra Klímy nebo Františka Musila nebo světově uznávaných 

tenistů, Ivana Lendla a Martiny Navrátilové. 

V dnešní době je migrace sportovců, ale také i trenérů a masérů, zcela běžnou 

záležitostí. Před každou sezonou jsme svědky přesunu obrovského počtu sportovců. 

V souvislosti s jinými zaměstnáními byla tato situace nazvána „odlivem inteligence“, 

popřípadě mediálně častěji používaným termínem - „odliv mozků“.  

Stále více zemí se s touto vzniklou situací snaží bojovat a (nejen) sportovní migraci 

omezovat. V řadě zemí se v minulosti ustanovily různé kvóty pro počty cizinců 
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v jednotlivých sportovních klubech. Například ve Španělsku nebo v Itálii mají fotbalové 

kluby omezení týkající se maximálního počtu hráčů ze zemí mimo Evropskou unii. 

Dalším příkladem budiž omezení týkající se fotbalové Ligy Mistrů, na základě kterého 

musí mít každý klub na soupisce minimálně 3 vlastní odchovance a alespoň 4 další 

hráče, vychované v dané zemi. Některé další země se chystají na přijetí obdobných 

pravidel a omezení. Za všechny uveďme Anglii, která je považována za zemi 

s nejkvalitnější fotbalovou ligou na světě. Podle posledního návrhu by od sezony 

2011/2012 v základní sestavě každého týmu muselo být minimálně 5, někdy se udává 

až 6 hráčů, narozených na Britských ostrovech.  

 

V kontextu českého sportu má migrace sportovců  výrazný vliv na domácí sportovní 

soutěže. V posledních letech má tento jev, v souvislosti se stále se zvyšujícími počty 

hráčů, kteří odcházejí do zahraničí, značný vliv na kvalitativní úroveň našich klubů a 

tedy i na celkovou úroveň nejvyšších soutěží. Kromě toho, že ti nejlepší sportovci již 

v zahraničí působí, je dalším a kvalitu našich soutěží podstatně ovlivňujícím faktorem 

skutečnost, že do zahraničí odcházejí stále mladší a mladší hráči.  

Tento stav můžeme demonstrovat na příkladu hokeje, jakožto spolu s fotbalem 

nejpopulárnějšímu sportu u nás. V posledních zhruba deseti letech začal náš hokej 

palčivě pociťovat nedostatek kvalitních mladých hráčů, protože tito hokejisté odcházejí 

z našich klubů, zejména do juniorských soutěží v Severní Americe, ve stále nižším 

věku.  

Jedním z hlavních důvodů jsou samozřejmě nezpochybnitelné úspěchy našeho 

hokeje v posledních letech i výrazné individuální úspěchy jednotlivých hráčů, 

především v kanadsko-americké NHL. Tito mladí hráči proto odcházejí za moře 

s přáním a cílem stát se jednou nástupci hráčů jako jsou Jaromír Jágr, Dominik Hašek, 

Tomáš Kaberle nebo Milan Hejduk. Avšak mnoho z nich odchází za oceán bez 

výraznějších úspěchů v juniorských kategoriích, zejména na úrovni národních 

reprezentačních celků a vzhledem k tomuto faktu se výrazněji neprosadí a později se 
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vrací do Česka, popřípadě do jiné země v Evropě (nejčastěji do Ruska, Finska, Švédska, 

Švýcarska, popřípadě na Slovensko) jako průměrní hokejisté. Situace v domácích 

klubech je tedy taková, že při odchodu několika hráčů, kteří patřili mezi opory týmu, 

nemá klub v záloze téměř nikoho, kdo by tyto odcházející hráče dokázal adekvátně 

nahradit, protože mladí hráči taktéž svůj klub opustili. 

Dozajista by většině mladých hráčů, ne-li jim všem, výrazně prospělo setrvání ve 

svém mateřském týmu, pravidelný zápasový rytmus a postupné zapojování do prvního 

(seniorského) týmu. Často se totiž stává, že američtí a kanadští trenéři těmto hráčům, 

vzhledem k jejich „neamerickému“ původu, dávají daleko méně prostoru pro hru a 

rozvoj jejich talentu, než hráčům z Kanady a Ameriky. A právě zápasové vytížení je pro 

mladé hokejisty ve věku kolem 18 let to nejdůležitější pro jejich sportovní vývoj.  

Druhým faktorem, který ovlivňuje odchody talentovaných sportovců, je vliv agentů, 

kteří tyto hráče již od raného věku zastupují. Jejich cílem je co nedřívější odchod a 

podpis profesionální smlouvy, protože na onom podpisu procentuálně participují. Často 

proto jsou tito agenti nazýváni „parazity na talentu“. 

Stejně jako výše zmíněná omezení a kvóty ve fotbale se i v evropském hokeji jako 

celku prostřednictvím Mezinárodní hokejové federace (IIHF) připravují určitá pravidla, 

která by zamezila „předčasnému“ odchodu mladých hokejistů především do výše 

zmíněných juniorských soutěží v Severní Americe a zajistila tak těmto hráčům 

důkladnou přípravu na mezinárodní hokej. 

V souvislosti s migrací můžeme hovořit o takzvaného „nomádství“, tedy o životním 

stylu spojeném s neustálým cestováním.1 Takový člověk, respektive sportovec, tráví 

výraznou část svého života mimo domov. Zde tak vyvstává otázka, kde vůbec tento 

člověk má domov. Máme hovořit o domově jako o místě, kde se narodil nebo o místě, 

kde tráví během roku nejvíce času? Odpověď na tuto otázku není možno generalizovat. 

Zářným příkladem novodobých sportovních nomádů jsou profesionální tenisté, kteří 
                                                
1 Duffková, J., Domov, http://jana-duffkova.rubicus.com/sociologie-zivotniho-stylu/state-a-jine-texty/ 
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během roku létají na turnaje po celém světě a pokaždé se na jednom místě zdrží pouze 

několik dní, maximálně pár týdnů. Navíc se v jejich profesionálních vizitkách uvádí 

jednak místo narození, ale pak také místo bydliště. A velmi často se tato dvě místa liší. 

Například český tenista Radek Štěpánek, původem z Karviné, udává jako místo bydliště 

Floridu ve Spojených Státech Amerických. V nedávném rozhovoru pro Českou televizi 

v rámci Davis cupu2 navíc prohlásil, že si pojede odpočinout domů, na Floridu.3 Naopak 

další český tenisový reprezentant Tomáš Berdych říká, že pokud se vrací domů, vrací se 

do Česka. 

 

 

2.3. Sport a volný čas 

 

Zřejmě nejvýraznějším pojítkem sportu se sociologií je problematika volného času, 

protože sport u převážné většiny lidí spadá především právě mezi aktivity volného času 

než mezi aktivity času pracovního. S volným časem jsou spojeny jednak rekreační a pak 

také výkonnostní forma sportování. Vrcholový sport, jak bylo zmíněno výše, již plní 

roli zaměstnání.  

Volný čas není konkrétně časově ani obsahově vymezený. Nicméně při určení toho, 

co rozumíme pod tímto spojením, můžeme vycházet ze dvou hledisek. Z kvantitativního 

hlediska rozumíme volným časem „takový časový prostor, který jedinci zbývá po 

splnění pracovních a mimopracovních povinností a to jak vůči sobě, tak i vůči ostatním 

lidem“. Z kvalitativního hlediska pak volný čas chápeme jako „komplex takových 

činností, k jejichž vykonávání se jedinec rozhodl sám ze své vlastní vůle.“ (Duffková a 

kol. 2008, s. 141 – 145)  

                                                
2 Davis cup, neboli neoficiální Mistrovství světa v tenise národních mužských týmů 
3 ČT2, Davis cup: Česko – Argentina, 12.7.2009 
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Volný čas je charakteristický tím, že činnosti, které jedinec vykonává, si vybral 

svobodně a přinášejí mu uspokojení. Zároveň je pro charakterizování těchto činností 

jako volnočasových nutné, aby tak byla chápána také v dané kultuře.  

Struktura volného času se u každého z nás více či méně liší. Vzhledem k možnosti 

rozmanitého a širokého výběru konkuruje sportu velké množství jiných činností, jako 

kulturní aktivity v podobě návštěv divadel, kin či výstav, poslech hudby nebo případně 

hra na nějaký hudební nástroj, literatura, sběratelství, kutilství, počítačové hry, péče o 

domácí mazlíčky a spousta dalších aktivit.  

Volný čas má 3 základní funkce – instrumentální, humanizační a zábavnou. 

Instrumentální funkcí rozumíme možnost dostatečné regenerace pracujících po pracovní 

době, aby byl připraveni a schopni podávat co nejkvalitnější pracovní výkony. 

Humanizační funkcí rozumíme výchovné, vzdělávací a socializační vlastnosti volného 

času. Volný čas má tedy za úkol pomoci uchovávat kulturní dědictví. Ve volném čase se 

setkáváme s jinými lidmi, osvojujeme si nové dovednosti a získáváme zkušenosti. Díky 

kontaktu s okolím můžeme hovořit o socializační povaze volného času, jelikož se 

zařazujeme do nových skupin, učíme se novým normám a sociálním rolím. Pod třetí 

základní funkcí volného času, funkcí zábavnou, rozumíme zejména psychologickou 

rovinu volnočasových aktivit, které nám dávají prostor oprostit se od každodenních 

povinností a věnovat se vlastním zájmům a zálibám, jejichž naplňování nám přináší 

pocity uspokojení, radosti a prožitku (Slepičková 2005, s. 14 – 22) .  

Jak již bylo řečeno, provozování sportu ve volném čase pomáhá regeneraci těla jak 

po fyzické, tak také po psychické stránce, zejména v případě stresově namáhavých 

zaměstnáních. Řada zaměstnavatelů si tuto skutečnost uvědomuje a díky tomu se ve 

stále větším počtu firem začínají objevovat například tenisové či squashové kurty, 

posilovny, bazény, bowlingové dráhy a další příležitosti pro sportovní vyžití. Druhou 

variantou jsou příspěvky ze strany zaměstnavatele na sportovní vyžití mimo pracoviště. 

V některých podnicích tak zaměstnanci získávají různé vouchery nebo slevové poukazy 
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na využití právě takových zařízení. Pak už záleží pouze na zaměstnancích, zda 

nabídnuté příležitosti využijí. 

 

V dnešní době rozlišujeme dvě základní roviny provozování sportu ve volném čase. 

Jednak rovinu aktivního sportování a pak také sportování pasivní. 

Mezi aktivní sportovní aktivity můžeme zařadit tradiční rekreační sport, který je 

charakteristický skutečností, že cílem zde není konkrétní výkon, ale „pouhá“ radost a 

dobrý pocit z pohybu a provozování daného sportu. Dále sem můžeme zařadit fitness 

sport, rizikový a dobrodružný sport (spíše známý jako adrenalinový sport), požitkářský 

sport nebo tzv. kosmetický sport (Slepičková 2005, s. 32 – 33). Tyto formy sportování 

jsou již ale více spojeny s konkrétním výkonem, jelikož často vyžadují i určitou úroveň 

výkonnosti a zvládnutí některých specifických dovedností, pro daný sport nezbytných.  

Druhou formou jsou pasivní sportovní aktivity. Pod tímto pojem si většina lidí na 

prvním místě představí sportovní diváctví. Avšak do této kategorie spadá mnoho dalších 

činností. Můžeme sem zařadit návštěvy různých sportovních muzeí či síní slávy, četbu 

tisku a literatury se sportovní tematikou, sbírání různých předmětů se sportovní 

tematikou nebo v poslední době stále populárnější sportovní sázení.  

Především sportovní sázení se v posledních letech stává součástí struktury volného 

času stále většího počtu lidí, tudíž tuto záležitost dnešní doby již de facto můžeme 

nazvat fenoménem. Je ale důležité zmínit, že sázení je stále především záležitostí mužů, 

což je ostatně dáno i výrazně vyšším počtem mužů pohybujících se v oblasti sportu. 

Jedním z hlavním motivů sázkařů je přítomnost adrenalinu spojeného s napětím při 

čekání na výsledky jednotlivých vsazených zápasů. Sázení je také spojeno s touhou 

sázkařů vidět co nejvíce svých vsazených zápasů na živo, v televizi nebo alespoň 

sledovat průběžný vývoj v dnešní době zejména prostřednictvím online přenosů na 

internetu.  

V důsledku záliby v sázení může dojít ke značné proměně struktury volného času 

jako celku. Někteří sázkaři totiž obětují některé své záliby právě ve prospěch jiných 
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aktivit týkajících se sázení, jako například sledování zahraničního zpravodajství, 

získávání informací o jednotlivých hráčích nebo týmech, o jejich formě nebo výsledcích 

z minulých sezon. Tito lidé se tak postupně stávají odborníky na tuto problematiku a 

z jejich koníčku se může stát prostředek přivýdělku nebo ve výjimečných případech i 

hlavním zdrojem obživy. V takových případech dokonce může dojít k situaci, že jsou 

tito lidé najímáni samotnými sázkovými kancelářemi a stávají se tak jejími zaměstnanci, 

tzv. bookmakery, jejich náplní je právě získávání co největšího objemu informací a 

vytváření kurzů pro jednotlivé sportovní události. 

Oblastí společnosti, která se prostřednictvím sportu v posledních letech výrazně 

rozšiřuje, je oblast cestovního ruchu. Rozvoj této oblasti nesouvisí jen s novými 

zaměstnaneckými pozicemi, ale také s rozmanitostí sportu jako volnočasové aktivity. 

Řada lidí si totiž v dnešní době vybírá zájezdy, při kterých pouze neleží na pláži nebo 

nechodí jen po památkách, ale podstatnou část své dovolené tráví aktivními nebo 

pasivními formami sportování, jejichž podoba může mít rozličné zaměření. Mezi 

nejčastější z nich patří například vysokohorská turistika, potápění, sjíždění divoké vody 

nebo mezi pasivní formy patřící návštěvy významných sportovních míst, sportovních 

muzeí a výstav, zápasů nebo závodů. 

 

Některé ze zmíněných forem sportovních aktivit úzce souvisí s dnes stále častěji 

proklamovaným zdravým životním stylem. V této souvislosti se jedná zejména o fitness 

a wellness sport. Co vlastně rozumíme pod pojmem „zdravý životní styl“? Jednoznačné 

vymezení je velmi složité, protože každý si pod zdravým životním stylem představí 

něco jiného. Někdo může tvrdit, že žije zdravým životním stylem, protože nekouří, 

vyhýbá se alkoholu, nejezdí automobilem, pravidelně chodí běhat nebo omezuje 

nezdravá jídla. Podstatou pojmu zdravý životní styl v sociologii je „dodržování a 

respektování komplexu určitých pravidel a norem směřujících k udržení a upevnění 

zdraví v různých sférách života, přičemž je důležité v každém případě vycházet 
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z konkrétních exogenních (vnější prostředí) i endogenních (organismus jedince) 

podmínek“ (Duffková a kol. 2008, s. 119). 

 

Sport ve volném čase taktéž souvisí s místem bydliště lidí. Existují totiž výrazné 

rozdíly mezi trávením volného času ve městech a na venkově, samozřejmě i v oblasti 

sportovního vyžití. Tato situace je kromě zapříčiněna zejména lepšími finančními 

podmínkami, větší, širší a kvalitnější nabídkou jednotlivých aktivit a celkově odlišným 

životním stylem ve městech. Všeobecně totiž můžeme říci, že lidé na vesnicích a 

v menších městech mají omezenější počet příležitostí, jak svůj volný čas trávit. Často se 

můžeme napříč naší republikou setkat se situací, že se v oblasti sportovního vyžití 

nachází v menším městě jeden sportovní areál, ve kterém najdeme jedno fotbalové 

hřiště, jeden až dva tenisové kurty a nebo například volejbalové hříště. V některých 

městech ještě můžeme najít například zimní stadion, popřípadě bowlingovou hernu. 

Tyto prostory tak představují veškeré možnosti pro sportovní vyžití. Na druhou stranu 

obyvatelé velkých měst jsou často ve zcela opačné situaci. Vzhledem k doslova 

obrovskému množství příležitostí si často ani nejsou schopni vybrat, které z nabízených 

příležitostí využijí. Na druhou stranu lidé na venkově mají daleko větší možnosti využití 

okolní krajiny k různým výletům či túrám.  

Sport ovlivňuje volný čas ještě z jiného hlediska a tím je skutečnost, že dnešní 

moderní stadiony již nejsou pouze sportovními stánky, ale multifunkčními a často i 

kulturními centry. Stále častěji se tak můžeme setkat se situací, že se sice rodina vydá 

na stadion společně, nicméně otec se synem jdou například na fotbalové utkání, zatímco 

matka s dcerou si projdou obchody, nechají si upravit zevnějšek v salonech krásy nebo 

stráví volný čas v kině nebo v kavárně. 
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2.4. Sport a kolektivní vědomí  

 

Kolektivní nebo také skupinové vědomí se v souvislosti se sportem objevuje zhruba 

v posledních 40 letech. Tento jev se objevuje především v souvislosti týmových sportů.  

Kolektivním nebo skupinovým vědomím rozumíme souhrn psychických jevů, které 

jsou společné členům skupiny a které se v průběhu existence skupiny vyvinuly ve 

vědomé „my“. 

O skupinovém vědomí hovoříme tehdy, když se skupina lidí, v případě sportu 

skupina příznivců, identifikuje s nějakým sportovcem, respektive především sportovním 

klubem. Cíle těchto klubů se následně stávají i cílem jeho příznivců a ti se svými 

aktivitami snaží svému vybranému týmu k dosažení onoho cíle pomoci. Tito příznivci 

považují sebe sama za součást týmu a díky tomu se identifikují s úspěchy i neúspěchy. 

Nepřiměřená identifikace může, zejména při neúspěchu, vyvolat silné negativní emoce. 

Jednak ve formě smutku a sklíčení, ale pak také daleko vážnější formy, jakými jsou 

agrese nebo násilí. Pokud se tyto pocity objeví ve skupině, může dojít k tzv. „davové 

nákaze“, jejímž výsledkem často bývají projevy agrese a násilí. 

 

Pro lepší porozumění této problematice je vhodné nastínit rozdíly mezi agresí a 

násilím. Pojmem agrese rozumíme chování cílevědomého charakteru, jehož motivem je 

záměrné ublížení či způsobení jiných negativních důsledků. Rozlišujeme verbální a 

fyzickou agresi a dále také několik jejích forem (Slaměník, Výrost a kol. 2008, s. 267 – 

269):  

 Afektivní agrese neboli neplánovaná silně emocionální agrese, reagující na 

určitý podnět s cílem zranit nebo ublížit 

 Instrumentální agrese, kterou můžeme charakterizovat jako vedlejší produkt 

při dosahování jiných, i neagresivních cílů, mající často podobu jakéhosi 

mezikroku 
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 Delší dobu trvající agrese, mající podobu tyranizování, obtěžování nebo 

šikany, charakteristické nerovností pozic (síly) 

Násilím, jakožto velmi příbuzným a často s agresí zaměňovaným pojmem, 

rozumíme fyzickou agresi s těžkými fyzickými nebo materiálními důsledky. Znamená 

to tedy, že každé násilí je agrese, nicméně každá agrese nemusí mít podobu násilí 

(Slaměník, Výrost a kol. 2008, s. 267 – 269).  

 

Osamocený jedinec totiž ve většině případů po těchto alternativách nesáhne, 

nicméně v davu se jeho vědomí dostává do pozadí. Jeho individuální schopnosti sociální 

percepce, tedy poznávání a pochopení sociálních situací, se výrazně utlumí, díky čemuž 

je jedinec velmi snadno ovlivnitelný okolím. Člověk v davu není schopen racionálně 

uvažovat a jedná tak, jak jednají ostatní, hovoříme tedy o chování nápodobou. Často se 

toto davové jednání dostává do střetu se zákonem, nicméně jedinec si to sám 

neuvědomuje. Samozřejmě vyvstává otázka, zda si toho jsou vědomi davoví vůdci. 

Ostatně touto problematikou se zabývali sociologové, jako například Gustave Le Bon 

nebo Gabriel Tarde, již na konci 19. století, i když ne v souvislosti se sportem.  

Agresivita na sportovních, zejména fotbalových stadionech a v jejich okolí, se 

kterou jsme se mohli, většinou zprostředkovaně prostřednictvím médií, setkat, je 

výsledkem jejího, několik desítek let trvajícího vývoje. Vždyť kořeny násilí 

sportovních, hovořme tedy především fotbalových, příznivců se datují na počátek 60. let 

do Itálie. Odtud se dnes již můžeme říci fenomén hooligans přesunul do Anglie, která se 

posléze stala jakousi skutečnou kolébkou násilí fotbalových příznivců v pravém slova 

smyslu. Fenomén hooligans se zde rozvíjel nebývale rychlým tempem a na konci 60. let 

měl své hooligans téměř každý anglický klub. V tehdejší době nebylo ničím 

výjimečným přijít na fotbalový stadion s nožem, baseballovou pálkou nebo dokonce se 

střelnými zbraněmi. Narůstající vlna násilí na stadionech a v jejich okolí se svým 

vývojem stávala neudržitelnou. Každý víkend se setkávaly tábory spoluhrajících týmů a 
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výsledky těchto bitek byly čím dál tím horší, co do množství i závažnosti zranění(King, 

Knight 1999). Vrcholem řádění anglických hooligans byly dvě tragédie v 80. letech.  

První z nich byla událost při finále PMEZ4 na zchátralém Heyselově stadionu 

v Bruselu v roce 1985 mezi Juventusem Turín a FC Liverpool. Vzhledem ke špatné 

organizaci se Angličané a Italové dostali do sousedních sektorů. Různými zbraněmi či 

kusy betonu vybavení příznivci anglického klubu napadli italské příznivce. Výsledkem 

této bitky bylo 39 mrtvých a dalších 400 raněných. Na základě faktu, že bitku 

vyprovokovali angličtí fanoušci, byly všechny anglické kluby na 5 let vyloučeny 

z evropských pohárů.  

Druhý vážný incident se stal na jaře 1989 na stadionu Hillsborough v Sheffieldu, při 

zápase FA Cupu5 mezi Nottinghamem Forrest a shodou okolností opět FC Liverpool. 

Tato tragédie nebyla způsobena samotnými fanoušky přímo na stadionu, nýbrž 

bezpečnostními opatřeními vůči nim. Hlediště totiž bylo od hřiště odděleno ploty 

s ostnatými dráty, jenže na přeplněné tribuně došlo k panice, které padlo za oběť 96 lidí 

a dalších 700 zraněných. 

Tyto tragédie a vlna násilí v Anglii obecně zapříčinily nastolení tvrdých represí vůči 

těmto problémovým skupinám fanoušků. Byla přijata řada legislativních opatření, která 

tvrdě trestá jakékoliv výtržnosti na stadionech i kolem nich, například doživotním 

zákazem vstupu na jakékoliv fotbalové utkání. Výsledkem je, že dnes se fotbal v Anglii 

spolu s atmosférou na stadionech považuje za nejlepší na světě. 

V současné době se boj proti násilí na stadionech začíná organizovat i u nás. 

Základem ale musí být účinná legislativa, na níž se posléze vystaví celá struktura řešení 

tohoto problému. 

Mezi podobné skupiny příznivců se může dostat prakticky každý, kdo si vybral 

nějaký oblíbený klub. Velký vliv na případné zapojení do této specifické subkultury má 

                                                
4 Pohár mistrů evropských zemí, předchůdce dnešní Ligy Mistrů 
5 FA Cup, neboli Anglický ligový pohár ve fotbale, jedna z nejstarších soutěží světa 
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výchova a proces socializace. Právě tyto dva faktory do určité míry ovlivní chování 

jedince, zejména prostřednictvím vyznávaných norem, hodnot a pravidel. 

 

Druhým faktem týkajícím se násilí je skutečnost, že brutalita sportu samotného se 

neustále zvyšuje. Hráči jsou dnes v touze po dosažení co nejlepšího výsledku, vstřelení 

gólu a vítězství schopni použít takřka jakýchkoliv prostředků. Kumulují se tak zranění, 

způsobená nepřiměřeně tvrdými až brutálními fauly. Navíc faulující hráč často 

alibisticky odpoví, že se jednalo o tvrdý, ale čistý střet a málokdy má některý z nich 

starost o zdraví zraněného. 

Nejvíce znepokojivou stránkou tohoto jevu je fakt, že tito vrcholoví sportovci jsou 

častými vzory v očích malých chlapců, případně děvčat. Ti pak své oblíbence 

napodobují při hrách na hřišti nebo při trénincích, pokud sami aktivně sportují. Tato 

negativní situace se projevuje na skutečnosti, že rodiče následně odmítají své děti 

v daném sportu dále podporovat, což je spolu s výše zmíněným odlivem mladých hráčů 

do zahraničí dalším faktorem snižování kvality elitních soutěží. 
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3. Proměny sportu na konci 20. a na počátku 21. století 

 

Sport, stejně jako celá společnost, prochází neustálým vývojem. Ovšem během 

zhruba posledního půlstoletí se vývoj jak společnosti, tak sportu výrazně zrychlil. Tento 

stav souvisí s celou řadou faktorů, z nichž můžeme jmenovat například globalizaci 

společnosti, tedy i sportu, dále pak technologický rozvoj ve všech oblastech a s tím 

spojený rozvoj informačních kanálů. Zároveň pak také dochází k nárůstu mediálního 

vlivu ve sportu. Kromě těchto faktorů ovlivňujících sport v moderní době existuje řada 

dalších, dozajista také významných jevů. Mezi ně můžeme zařadit například 

problematiku dopingu nebo také pozici ženského sportu v kontextu sportu jako celku. 

 

 

3.1. Sport a ideologie 

 

Sport se také v několika případech stal nástrojem pro podporu politické ideologie, 

někdy ale také prostředkem vyjádření nesouhlasu s politickým zřízením. Pod pojmem 

ideologie rozumíme výklad světa, jemuž nejde o výklad samotný, nýbrž o podpoření 

zájmů té sociální skupiny, která svět vykládá. 

 

Klasickým příkladem bylo socialistické zřízení, které se snažilo i prostřednictvím 

vrcholového sportu demonstrovat svou pozici. Sovětští sportovci měli ztělesňovat sílu, 

odolnost a nezdolnost a především oddanost své zemi. V kolektivních sportech se velmi 

silně proklamovala týmová (tedy kolektivní) spolupráce a rovnost mezi jednotlivými 

spoluhráči. Samotní sportovci byli známí vysokou trénovaností, na základě čehož byla 

sovětská mužstva často nazývána „rudou mašinou, která smete vše, co se jí dostane do 

cesty“. Avšak stejně jako byli slavní sportovci, kteří dávali najevo svou oddanost, 

předkládáni socialistickému lidu jako vzory, byli i tací, kteří postupem času začali dávat 
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najevo své pochybnosti, na základě čehož byla jejich oddanost sovětskému zřízení 

zpochybněna a takřka ze dne na den zmizeli ze scény vrcholového sportu. Do podobné 

pozice se například dostali i naši bývalí skvělí tenisté, Ivan Lendl a Martina 

Navrátilová. Dokud byla jejich vyjádření v souladu s přáními komunistických orgánů, 

bylo vše v pořádku. Ale jakmile tito, případně i další sportovci, veřejně vyjádřili své 

pochyby či nesouhlas, okamžitě se tato situace obrátila proti nim. Jediným možným 

řešením vzniklé situace tak byla pro oba pouze emigrace. Tímto krokem se však pro 

socialistickou společnost stali „odepsanými“. 

 

Politické rozhodnutí může výrazně ovlivnit kariéru mnoha vrcholových sportovců. 

Stačí připomenout události po hokejovém Mistrovství Světa 1949 ve Stockholmu, kdy 

byla zatčena většina hokejistů, včetně největších hvězd, jakými byli Zábrodský nebo 

Konopásek, a řada z nich po vykonstruovaném procesu následně odsouzena za 

protistátní jednání k několika letům žaláře. Někteří z nich byli sice později obvinění 

zproštěni, nicméně jejich kariéra tím značně utrpěla a mnozí posléze emigrovali 

z republiky. 

Druhá událost se týká Olympijských Her v Moskvě (1980) a o čtyři roky později 

v Los Angeles. Americká olympijská federace zakázala svým sportovcům účast na 

moskevské olympiádě jako projev nesouhlasu se sovětskou invazí do Afghánistánu. 

Sovětský svaz na oplátku jako symbol protestu neuvolnil na zmíněnou olympiádu ve 

Spojených Státech sportovce všech spřátelených socialistických zemí, včetně našich. 

Dnes můžeme konstatovat, že na základě tohoto rozhodnutí jsme jako Československo 

s vysokou pravděpodobností přišli o řadu medailí, včetně těch nejcennějších, protože 

v té době například v běžeckých soutěžích na 400 a 800 metrů světu suverénně 

kralovala Jarmila Kratochvílová. 

Politický podtext měla například i volba pořadatele Letních Olympijských Her 2008 

v čínském Pekingu. Zejména Spojené Státy Americké spolu s předními 

západoevropskými zeměmi, jako Velká Británie, Francie nebo Německo, totiž 
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dlouhodobě usilovaly o „uvolnění“ čínského komunistického režimu. A právě 

pořadatelství akce celosvětového významu, jakým bezesporu Olympijské Hry jsou, pro 

ně bylo vhodnou záminkou, jak oficiální cestou proniknout do jinak velmi uzavřené 

země, kterou Čína je. 

Sport v politickém kontextu ale může hrát i roli opačnou, neboli o sportu můžeme 

hovořit jako o nástroji protestu proti danému politickému zřízení, popřípadě jako o 

prostředku nesouhlasu s nějakým aktuálním (politickým) problémem či událostí. 

Několik případů známe i v historii československého sportu. Již jsme se zmínili o 

emigraci řady sportovců v 80. letech. Můžeme také připomenout události vázané 

shodou okolností ke známým a úspěšným hokejistům.  

Po vstupu sovětských vojsk do Československa v srpnu 1968 bylo Mistrovství Světa 

přesunuto z Prahy do Stockholmu. Do zápasu s Sovětským svazem si pětice hráčů, 

Jaroslav Jiřík, Jaroslav Holík, Vladimír Dzurilla, Jan Havel a Jan Suchý, přelepila 

černou izolační páskou komunistickou hvězdičku ve státním znaku jako projev 

nesouhlasu se sovětskou okupací (obr. č. 1). Po návratu domů byli tito hráči okamžitě 

předvedeni k výslechu a potrestáni pokutami a důtkami. Řada tehdejších reprezentantů 

pak byla, například během „neformálních rozhovorů“, úmyslně provokována s cílem 

donutit je k provolávání různých antikomunistických hesel, aby mohli následně být 

zatčeni6. 

Ale ani Spojené Státy se v historii neobešly bez protestů svých sportovců. Na 

Olympijských Hrách 1976 v Mexiku zvedli při americké hymně dva černošští sprinteři 

na stupních vítězů ruku s černou rukavicí jako symbol protestu proti rasismu, 

přetrvávajícímu v tehdejší Americe (obr. č. 2). Výsledkem pro ně bylo vyloučení 

z americké olympijské výpravy. 

                                                
6 Milujeme hokej, dokument o historii českého hokeje, ČT4 Sport, 8.8.2009 
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3.2. Média, reklama a sponzoring 

 

V dnešní době si jen těžko dovedeme představit nějaké sportovní střetnutí bez 

přítomnosti alespoň jedné televizní kamery a bez novinářů. Medializace společnosti, 

která je spojená s rozvojem různých informačních a záznamových technologií, se 

nemohla vyhnout ani oblasti sportu. Nicméně vyvstává otázka, zda je tato situace pro 

sport prospěšná. Nabízí se analýza této skutečnosti ze tří úhlů pohledu. Z pohledu 

společností, které sportovní střetnutí v libovolné podobě přenášejí, z pohledu 

sportovních klubů a s pohledu sportovního diváka. 

Začněme mediálními společnostmi. Tyto společnosti chtějí svým divákům, 

čtenářům či posluchačům přinést kompletní servis, obsahující informace ze všech 

oblastí lidského života. Proto se zdá z jejich pohledu logické, že se pomocí své techniky 

a svých zaměstnanců snaží pokrýt i různé sportovní události. Nutno podotknout, že se 

v drtivé většině jedná o přenosy nejvyšších soutěží v jednotlivých sportech, s čímž 

souvisí snaha těchto společností přinášet svému divákovi, čtenáři či posluchači to 

nejlepší, co je na pomyslném trhu k dispozici.  

Sportovní kluby vítají současný stav věcí z jednoho prostého důvodu. Přenosy jejich 

zápasů jim garantují určité procento příjmů pro ně samé, přičemž v této souvislosti 

máme na mysli zejména televizní přenosy. Jednotlivé kluby totiž své zápasy 

prostřednictvím televizních přenosů prodávají a inkasují za to nemalé částky do svého 

rozpočtu. I z toho důvodu dnes můžeme například na hokejových stadionech vidět jednu 

reklamu vedle druhé. Propagací těchto firem v televizi získávají kluby další finanční 

obnosy, které jim tak zajistí značnou část ročního rozpočtu. 

Pohled diváka může být poněkud rozporuplný. Nemůže-li příznivec navštívit utkání 

svého oblíbeného týmu osobně, má možnost jej vidět alespoň prostřednictvím televizní 

obrazovky, nicméně často ze hry samotné příliš požitku nemá. Mezi důvody možného 

neuspokojení můžeme zařadit absenci atmosféry na stadionu, která je televizními 
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kamerami výrazně potlačena a pak také skutečnost, že se například při televizních 

hokejových přenosech často orientuje pouze prostřednictvím hlasu komentátora a 

opakovaných záběrů. Důvodem je takřka neviditelný puk, pohybující se mezi záplavami 

reklam v ledu. 

Druhým případem pak naopak může být příznivec, který je pravidelným 

návštěvníkem zápasů přímo na stadionu, tudíž mu je v podstatě jedno, jestli je zápas 

v televizi vysílán či nikoliv. 

Se sportem a médii úzce souvisí reklamy. Reklamy jednotlivých firem jsou dnes 

nedílnou součástí sportovního byznysu, protože ať už projdeme kolem plakátu 

některého sportovního klubu, přijdeme na jeho stadion, otevřeme webové stránky nebo 

zapneme televizi, všude náš zrak dříve či později objeví logo či produkt nějaké známé 

firmy. Nutno podotknout, že v dnešní době tvoří příjmy z reklam výraznou položku 

v rozpočtu klubu a v důsledku toho jejich přítomnost registrujeme takřka všude. 

Problémem ale může být, jak již bylo zmíněno, jejich umístění na hrací plochu, ať už se 

jedná o led nebo třeba basketbalovou palubovku. Množství reklam a jejich barevná 

rozmanitost může sportovcům bránit v podávání stoprocentních výkonů a divákovi 

znesnadňuje orientaci.  

I ve spojení sportovních přenosů s marketingem a reklamou platí přísná mocenská 

pravidla. Je tím myšlena skutečnost, kdy země se silnou pozicí na televizním a 

marketingovém poli spoluurčují vysílací časy jednotlivých sportovních soutěží. Zřejmě 

nejmocnější zemí v této souvislosti jsou Spojené Státy Americké. Příkladem budiž 

poslední Olympijské Hry, pořádané v Pekingu. Zájem amerických televizí o pro 

Američany co nejpřijatelnější vysílací časy přímých přenosů plaveckých závodů s účastí 

Michaela Phelpse zapříčinil, že se tyto soutěže odehrály brzy ráno a dopoledne 

pekingského času.7 

                                                
7 Vladimír Drbohlav, vedoucí zahraniční redakce sportu ČT, Otázky Václava Moravce Speciál, 10.2.2009 
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Reklamy jsou spojeny se sponzoringem. Ale sponzoring není záležitostí pouze 

moderní společnosti. S počátky sponzoringu se můžeme setkat již v 5. století př. n. l., 

kdy ale nemluvíme o přímých finančních darech, nýbrž o zprostředkovaných, zejména 

v podobě úhrady nákladů na cestování a ubytování. Sponzoři se v tehdejší době 

rekrutovali z řad bohatých občanů měst, kteří si tak zvyšovali svou prestiž na 

společenském žebříčku. 

Zároveň se prostřednictvím sponzoringu na konci 19. století oživila tradice 

Olympijských Her. Ve 20. století je se sponzoringem spojena zejména finanční pomoc; 

v případě menších, například vesnických klubů může mít sponzoring i materiální 

povahu, nejčastěji ve formě nákupu sportovního vybavení (Sekot 2008, s. 177 – 182).  

S reklamou a sponzoringem souvisí taktéž takzvaná přestupová a platová politika 

jednotlivých klubů. Kluby se silnými ekonomickými partnery si tak díky dostatku 

financí logicky mohou dovolit uvolnit vyšší částky buď právě na nákup nových hráčů 

nebo na platy, i když tyto dva faktory spolu neoddělitelně souvisí.  

V přiložené tabulce č. 1 můžeme pozorovat, jakým způsobem se během 20. století 

neustále navyšovaly přestupní částky fotbalistů do evropských velkoklubů. Výrazný 

vliv na tento nárůst má ekonomická stabilita jednotlivých klubů a jejich propojení 

s velkými nadnárodními korporacemi jakými jsou například Coca-Cola, McDonald´s, 

Philips, Kodak, mobilní operátorské firmy nebo v poslední době letecká konsorcia, 

která jsou často vlastněná šejky z arabského světa (za všechny jmenujme Fly Emirates). 

Tito velcí sponzoři totiž žádají za své peníze pokud možno to nejlepší, co je na 

sportovním trhu k dispozici. Na základě této tabulky vidíme, že se při zachování 

současného tempa navyšování přestupních částek brzy dočkáme magické sumy 100 

milionů liber, což jsou v přepočtu více než 3 miliardy korun. Na základě těchto faktů 

tak sportovce můžeme postavit do pozice jakéhosi nového typu zboží, se kterým jeho 

majitelé obchodují. 

S přestupy souvisí i výše platů sportovců. Velká část veřejnosti si myslí, že platy 

většiny sportovců jsou příliš vysoké a nezasloužené. Avšak málokdo z těchto lidí si 



 42 

uvědomí, že sportovci mají k vydělání peněz, které by je zajistily na stáří, k dispozici 

s trochou štěstí kolem 15 let, v případě nějakého vážnějšího zranění i méně. Jistě, že 

platy některých sportovců jsou neuvěřitelné a často přemrštěné, ale pokud se na tuto 

situaci podíváme z druhé strany, kdo z nás by takové peníze nepřijal, když by nám byly 

nabídnuty? Navíc hráčů s vysokými platy je výrazná menšina. Například prvoligový 

fotbalista, působící v Česku, pobírá plat v rozmezí 30-50 000 korun plus prémie, což 

vzhledem k relativně krátké aktivní kariéře není mnoho. 

V našem kulturním prostředí je v ohnisku zájmu sportovní veřejnosti zejména fotbal 

a lední hokej. Platy v těchto sportech patří u nás k nejvyšším, nicméně například 

v porovnání platů v jednotlivých sportech v Severní Americe v sezoně 2007/2008 lední 

hokej výrazně zaostává. Tabulka č.2 se týká vývoje platů hráčů NHL, zatímco v 

tabulkách č.3a-d jsou porovnány platy v nejpopulárnějších sportech v Severní Americe. 

Nikoliv nevýznamnou položku ve struktuře příjmu řady sportovců tvoří peníze 

získané z reklamní činnosti. Navíc často dochází k situaci, že příjmy z reklamy jsou 

mnohonásobně vyšší, než příjmy ze sportu samotného. Například nejlepší golfista a 

nejlépe placený sportovec současnosti, Američan Tiger Woods, vydělal za loňský rok 

více než 110 milionů $8, z čehož pouze 5 milionů (i kvůli zranění) získal aktivním 

sportem. Vše ostatní tvořily zisky z reklamních aktivit. 

V podobné situaci je i světoznámý fotbalista David Beckham. Jeho marketingové 

aktivity dosahují takové výše, která mu dokonce znemožnila sportovní přestup do 

jiného klubu. Beckham, v současnosti hráč Los Angeles, měl v prosinci 2008 přestoupit 

do AC Milán, nicméně jeho marketingové aktivity byly podle slov sportovního ředitele 

italského klubu jedinou, avšak nepřekonatelnou překážkou pro přestup.9 

                                                
8 http://www.forbes.com/2009/06/17/top-earning-athletes-business-sports-top-earning-athletes.html 

 
9 Deník Sport, 3.12.2008 (www.deniksport.cz) 
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Ať tak či onak, sport je v poslední době v médiích prezentován také jako nový druh 

masové zábavy. Provozovatelé stadionů i samotní vedoucí sportovních redakcí 

v médiích, zejména pak v televizi, se snaží diváky kromě předložení sportovní podívané 

i pobavit. Například na moderních víceúčelových sportovních stadionech pracuje 

skupina lidí, která má za úkol bavit obecenstvo během volných chvil, například o 

přestávkách. Často je na stadionu, respektive v pomyslné aréně nastíněn určitý příběh, 

jehož vyvrcholení obstará samotné sportovní střetnutí. Televize si pro své vysílání 

vybírají atraktivní duely, kterými se snaží přitáhnout diváka k obrazovce. Často se o 

podobnou atraktivitu postará například střetnutí dvou bývalých dlouholetých 

spoluhráčů, v dané chvíli hrajících proti sobě. K pomyslné dokonalosti, co se týče 

herectví a příběhu, povznesl sportovní přenosy ve Spojených Státech velmi oblíbený 

wrestling. Tato show, ačkoliv má scénářem daný děj i vítěze, neustále přitahuje tisíce a 

tisíce lidí do hal a další miliony k televizním obrazovkám. 
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3.3 Lokální vs. Globální 

 

Současný svět je charakteristický svou sílící kulturní, sociální, politickou a 

ekonomickou provázaností, která překračuje hranice jednotlivých zemí i kontinentů. 

Tato propojenost je průvodním znakem globalizace, kterou můžeme vymezit jako 

„proces vyvažování různé směsice kultur směrující ke snižování neslučitelných rozdílů 

na jedné straně a zvyšování obohacující rozmanitosti na straně druhé na cestě získávání 

přístupu ke zdrojům a spoluřízení globálně fungujícího světa.“ (Sekot 2006, s. 271) 

Globalizace není záležitostí jen několika posledních desetiletí. O počátcích 

globalizace můžeme hovořit již v poslední čtvrtině 19. století, kdy začaly vznikat první 

nejen sportovní mezinárodní spolky. Sport se na počátku minulého století stal silným 

hnacím motorem globalizace v organizační a ideové rovině, díky pořádání řady 

světových šampionátů v různých sportovních disciplínách a především obnovením 

Olympijských her hrabětem de Coubertainem. 

S globalizací souvisí také i již výše pojednávaná témata sociální migrace nebo 

cestovního ruchu.  

Globalizace nemá jen negativní vliv. Ostatně v tom případě by pravděpodobně bylo 

vyvíjeno úsilí tento proces zastavit. Mezi pozitivní faktory můžeme zařadit rychlý oběh 

zboží, peněz nebo informací. Globalizace nevede jen k vyšší úrovni vzájemné závislosti 

mezi jednotlivými oblastmi, protože zároveň vede ke zvýšení povědomí o světě jako 

celku. 

Proces globalizace ovšem není přímočarý ani rovnoměrně se šířící a v některých 

etapách se tak můžeme setkat s negativními jevy jako zanikání původních lokálních 

kultur nebo hrozbu devastace přírodní krajiny.  

Nicméně v důsledku globalizace dochází i pro mnoho lidí nepříjemným událostem. 

V souvislosti s výše zmíněným omezováním lokálních kultur dochází i k zániku či 

úpadku řady sportovních disciplín, které dlouhou dobu patřily mezi hlavní sporty v dané 
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kultuře. Jen málokdo dnes ví, jaký sport se skrývá pod názvem „hurling“. Hurling byl a 

dosud stále je jedním z nejtradičnějších skotských sportů, ale spolu s dalšími výrazně 

utrpěl vznikem a rozvojem nových sportů. Přitom je tato situace v tomto konkrétním 

případě dosti paradoxní. Důvodem tohoto paradoxu je skutečnost, že hurling obsahuje 

prvky rugby, fotbalu a lacrossu, tedy sportů, které se s výjimkou lacrossu vyvinuly až 

později. Hurling tak potkal stejný osud jako například další tradiční skotské sporty, 

například hod kládou, které byly součástí pravidelných slavností na skotském venkově.  

V souvislost se Skotskem je zajímavé, že původní skotský sport, golf, se 

celosvětově prosadil až poté, co ho Skotové a Irové přenesli do Spojených Států, kde se 

uchytil a dnes je z něho jeden z nejrychleji expandujících sportů po celém světě. 

Doslova jako pověstné houby po dešti vznikají nové a nové travnaté plochy určené 

tomuto sportu. Kromě golfu ale vývoje globalizovaného světa využila i řada dalších 

sportů. Na prvním místě musí být jmenován baseball. Baseball, původně indiánský 

sport, se dnes prosazuje a rozvíjí daleko za hranicemi Severní Ameriky ať už v podobě 

baseballu nebo softballu. Díky globalizaci se i do střední Evropy, byť zatím výhradně 

prostřednictvím televize, dostalo „australské rugby“, které je kombinací rugby a 

klasického fotbalu.  

Globalizace ale má takřka devastující vliv na sportovní týmy na místní a lokální 

úrovni, které jsou čím dál častěji nuceny sdružovat se s okolními kluby, jinak jim reálně 

hrozí zánik. Důvodem je právě nástup globalizace. Jejím prostřednictvím totiž často 

dochází ke snižování významu sportu na místních a lokálních úrovních. Na jejich úkor 

se preferují sportoviště ve větších městech, které dokáží poskytnout širší paletu služeb. 

Tento vývoj tak může zapříčinit různé projevy lokálního nacionalismu. Problémem je, 

že nadnárodní sportovní organizace staví globální sport a globální jednání do pozice 

jediného možného prostředku k dosažení úspěchu pomocí spojení mediálně známého 

sportovce s výrobci sportovního náčiní a oblečení.  
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Závěr 

V současném světě se společenský vývoj nevyhne žádné oblasti lidského 

společenství, tedy ani v případě sportu tomu nemůže být jinak. Sport se stal díky svému 

postavení na pomezí mnoha vědních disciplín doslova společenským fenoménem, který 

tak zasahuje ve větší či menší míře do každodenního života všech lidí pouze s tím 

rozdílem, v jaké podobě se tak děje. 

Během vývoje lidstva se podoba sportu neustále měnila, avšak některé sportovní 

aktivity více či méně přetrvaly v nezměněné nebo jen lehce pozměněné podobě. 

Zároveň se vyvinula řada nových sportovních odvětví, které se staly oblíbenými a díky 

procesu globalizace světa provozovanými takřka po celé planetě. 

V této práci byl sport zobrazen z několika úhlů pohledu v souvislosti s jeho vlivem 

na dané oblasti společenského života. Ze starověkého pojetí sportu jako součásti boje o 

přežití a náboženských rituálů či oslav se z něj v současné době stal prostředek obživy, 

zábavy, ale taktéž i řady problémů zasahujících a poměrně výrazně ovlivňujících celou 

společnost. 

V současnosti se ve spojení s pojmem sport velmi často hovoří o jeho 

profesionalizaci. Tento jev s sebou přinesl řadu nových, dříve neznámých či jen 

okrajových situací a aktivit, jakými jsou například kurzové sportovní sázení, masové 

návštěvy sportovišť nebo postavení člověka (sportovce) do pozice snadno 

obchodovatelného a přesnou finanční částkou ocenitelného zboží.  

Zároveň sport například napomohl nabourání, do 19. století dosti rigidního způsobu 

života, zejména co se týče způsobů trávení volného času. 

Dozajista existuje řada oblastí, které souvisí se sportem v širším či užším slova 

smyslu. Konkrétněji například v posledních letech stále závažnější otázka dopingu nebo 

genderová problematika ve sportu. Bohužel v rámci rozsahu této práce již pro tato 

témata nezbyl prostor i vzhledem ke skutečnosti, že by tyto jevy dozajista vystačily na 

samostatnou práci, stejně jako řada faktorů zmíněných v této práci. 
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Přílohy 

 

 

 

Tabulka 1 

Vývoj přestupních částek vybraných fotbalistů od počátku 20. století 

Rok Hráč  Přestupní částka Odkud  Kam  

1905 Alf COMMON 1 000 ₤ Sunderland Middlesborough 

1928 David JACK 10 890 ₤ Bolton Arsenal 

1957 Omar SIVORI 93 000 ₤ River Plate Juventus Turín 

1973 Johan CRUYFF 922 000 ₤ Ajax Amsterodam FC Barcelona 

1982 Diego MARADONA 3 000 000 ₤ Boca Juniors FC Barcelona 

1990 Roberto BAGGIO 8 000 000 ₤ Fiorentina Juventus Turín 

1999 Christian VIERI 32 000 000 ₤ Lazio Řím Inter Milán 

2001 Zinédine ZIDANE 45 600 000 ₤ Juventus Turín Real Madrid 

2009 KAKÁ 56 000 000 ₤ AC Milán Real Madrid 

2009 Cristiano RONALDO 80 000 000 ₤ Manchester United Real Madrid 

http://aktualne.centrum.cz/sportplus/grafika/2009/06/11/ceny-za-fotbalove-prestupy/ 

Úprava do tabulky: Jan Vorel 

 

 

 

Obrázek 1 

Dres Jaroslava Jiříka z MS 1969, s přelepenou 

komunistickou hvězdou ve znaku 

 

 

Obrázek 2 

Zvednuté ruce amerických sprinterů na 

stupních vítězů na protest proti rasismu ve 

Spojených Státech 
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Tabulka 2 

Vývoj platů hráčů v NHL během 20. století 

 

Hráč Sezóna Plat 

Jaromír JÁGR 2005-06 $ 8,360,000 

Peter FORSBERG 2000-01 $ 10,000,000 US 

Bobby HULL 1977-78 $1,000,000 US 

Bobby ORR 1967-68 $35,000 US 

Phil ESPOSITO 1963-64 $5,800 US 

Maurice RICHARD 1959-60 $25,000 CAN 

Jean BELIVEAU 1953-54 $21,000 CAN 

Howie MORENZ 1923-24 $3,500 CAN 

http://www.hockeyzoneplus.com/$prehi_e.htm 

http://content.usatoday.com/sports/hockey/nhl/salaries/top25.aspx?year=2000-01 

http://content.usatoday.com/sports/hockey/nhl/salaries/top25.aspx?year=2005-06 

Úprava tabulky: Jan Vorel 

 

 

Tabulka 3a-d 

Nejlépe placení hráči v jednotlivých soutěžích v sezoně 2007/2008 (v případě baseballu a amerického 

fotbalu se jedná o platy za kalendářní rok 2008) 

 

3a) Lední hokej - NHL 

 Hráč Plat Tým 

1 Daniel Briere $ 10,000,000 Philadelphia Flyers 

2 Scott Gomez $ 10,000,000 New York Rangers 

3 Thomas Vanek $ 10,000,000 Buffalo Sabres 

4 Jaromír Jágr $ 8,360,000 New York Rangers 

 

3b) Basketbal - NBA 

 Hráč Plat Tým 

1 Kevin Garnett $ 23,751,934 Boston Celtics 

2 Shaquille O´Neal $ 20,000,000 Miami Heat 

3 Jason Kidd  $ 19,728,000 New Jersey Nets 
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3c) Baseball - MLB 

 Hráč Plat Tým 

1 Alex Rodriguez  $ 28,000,000 New York Yankees 

2 Jason Giambi  $ 23,428,571 New York Yankees 

3 Derek Jeter  $ 21,600,000 New York Yankees 

 

3d) Americký fotbal - NFL 

 Hráč Plat Tým 

1 Ben Roethlisberger  $ 27,701,920 Pittsburgh Steelers 

2 Jared Allen  $ 21,119,256 Minnesota Vikings 

3 Larry Fitzgerald  $ 17,103,480 Arizona Cardinals 
http://content.usatoday.com/sports/hockey/nhl/salaries/top25.aspx?year=2007-08 

http://content.usatoday.com/sports/basketball/nba/salaries/top25.aspx?year=2007-08 

http://content.usatoday.com/sports/baseball/salaries/top25.aspx?year=2008 

http://content.usatoday.com/sports/football/nfl/salaries/top25.aspx?year=2008 

 


