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Abstrakt

Název: Estetický pohled vnímatele na XXI. zimní olympijské hry ve Vancouveru 

v Kanadě (prostřednictvím fotografie a masmédií)

Cíle: Cílem práce je popsat a analyzovat prožitky skupiny českých diváků (fanoušků), 

která se zúčastnila XXI. ZOH (zimních olympijských her) ve Vancouveru v Kanadě, a 

tuto analýzu podložit amatérskými fotografickými snímky pořízenými v průběhu 

olympijských her. Dále poukázat na rozdílnost v kvalitě prožitku při sledování 

sportovní události prostřednictvím masových médií (zejména televize) a při osobní 

divácké účasti na sportovní události.

Metody: V teoretické části diplomové práce byla provedena rešerše z aktuální odborné 

literatury s cílem shromáždit údaje, které byly formovány pomocí kompilace, 

komparace, analýzy a syntézy. 

V empirické části diplomové práce byl vytvořen soubor zkoumaných osob – českých 

sportovních fanoušků, kteří se zúčastnili XXI. ZOH ve Vancouveru v Kanadě. 

K výzkumu a popisu jejich prožitků z divácké účasti na XXI. ZOH ve Vancouveru 

v Kanadě bylo použito etnografického přístupu. Jako metoda získávání dat bylo 

uplatněno zúčastněné pozorování s plnou mírou participace na životě skupiny                

a neformální rozhovory vedené v průběhu XXI. ZOH ve Vancouveru i po jejich 

skončení. Veškeré fotografie pořízené skupinou během ZOH byly podrobeny analýze,

s cílem vybrat několik snímků vypovídajících o životě skupiny a o atmosféře ZOH. Při 

analýze bylo přihlíženo k obsahu i formě fotografií.

Výsledky: Výsledky této studie naznačují, že média nejsou schopna zprostředkovat 

realitu tak, jak by ji vnímali televizní diváci, pokud by se sami jako fanoušci účastnili

sportovní události. Participace na ZOH ve Vancouveru v Kanadě poskytla skupině 

diváků (fanoušků) autentický prožitek z OH (olympijských her) i dění kolem OH. 

Pomocí digitální fotografie a po jejím následném zpracování bylo možné vytvořit 

kompoziční celky, které vypovídají o autorově subjektivním pohledu na XXI. ZOH ve 

Vancouveru v Kanadě.

Klíčová slova: postmodernismus, estetika, prožitek, rituál, olympijské hry, fotografie



Abstract

Title: Aesthetic perceptions on spectator’s participation at the XXI Olympic Winter 

Games in Vancouver, Canada (through photography and mass media)

Objective: The purpose of this study was to describe and analyze the group experience

of Czech fans who participated as spectators at the XXI Winter Olympics in Vancouver 

as well as the documentation of this experience in the form of amateur photographic 

images which were taken during this international event. Variations in the quality of the 

fans’ experience when watching sporting events through mass media, particularly on 

television, and when engaging in an authentic experience at a live event were also 

examined.

Methods: To provide an overview of pertinent theory, existing literature was reviewed 

in order to compile data from which comparisons, analyses and syntheses were formed.

For the following section concerning empirical information, a file of Czech persons who 

participated as spectators at the XXI Olympic Winter Games was created. Data was 

collected in an ethnographic approach. Descriptions utilized for the subsequent 

investigation of the group’s viewing experience were compiled by means of 

observations documented by the researcher, as a participating member of the group, and 

through informal interviews which took place during and after the event. Additional 

research was conducted through the compilation and analysis of photographs which 

were taken by the subjects of the study and the researcher. With consideration to the 

content and form of the photographs, those which best depicted the shared experience of 

the spectators and the atmosphere of the Olympic Games were selected to form a 

representative sample.

Results: The findings of this study suggest that the media is often unable to accurately 

depict the true experiences of spectators at sporting events. By being physically present 

at the XXI Olympic Winter Games in Vancouver and thus able to participate actively as 

spectators, the fans in this study engaged in an authentic experience, one which cannot 

be achieved through mediums of media. By selectively editing a sample of high-quality 

digital photographs, files were created in order to portray the researcher's subjective 

view at the XXI Olympic Winter Games in Vancouver.

Keywords: postmodernism, aesthetics, experience, rituals, Olympic Games, 

photography
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1 ÚVOD

Lidstvo prošlo od konce druhé světové války mnoha změnami. Některé ze zemí dosáhly 

netušeného blahobytu a jiné se potácí na pokraji válek a hladomorů. Světová populace 

narůstá geometrickou řadou a nedaleká budoucnost nám hrozí problémy, jako je

nedostatek pitné vody a základních potravin. Západní země „žijí na dluh“, a přestože 

tvoří jen minoritní část světové populace, s přehledem spotřebovávají většinu 

obnovitelných i neobnovitelných zdrojů a poškozují planetu. Důvodem je snaha            

o udržení, či spíše ještě zvýšení již dostatečně vysoké životní úrovně. Touha po 

bohatství a úspěchu ovládla vyspělou západní společnost a je řazena vysoko na žebříčku 

hodnot jednotlivců. Je spojena s honbou za kariérou, bohatstvím a konzumem, které

lidem často více berou, než dávají. V důsledku informační globalizace je postmoderní

styl života prezentován i v rozvojových zemích, a tak výrazně ovlivňuje smýšlení

celého světa.

Výše uvedený odstavec je jen krátkou charakteristikou pro dnešní postmoderní dobu, ve 

které se lidstvo v druhé polovině 20. a na počátku 21. století nachází, a proto se jí 

zabývám i já v úvodu diplomové práce, neboť i pod jejím vlivem práce vznikala. 

„Postmoderní kultura je prchavá, nelogická, kaleidoskopická a požitkářská. Dává 

přednost těm projevům kultury, které jsou pomíjivé, momentální, povrchní a obracejí se 

více na cit než na rozum.“ McQuaila (2007, str. 48)

V teoretické části pokračuji krátkou exkurzí do historie olympijských her, nejprve 

starověkých a následně novověkých, jež jsou spojeny s osobou a myšlenkami Pierra de 

Coubertina. Strukturu novověkých olympijských her postmoderní doba velice změnila. 

Zatímco při jejich vzniku a v několika prvních desetiletích 20. století je mohlo sledovat 

jen několik tisíc (desítek tisíc) diváků přímo v místě konání, v roce 1936 v Berlíně a 

hlavně roku 1956 v Cortině d´Ampezzo už mohly vidět sportovní soutěžení miliony 

diváků u televizních obrazovek. (Jansa, Dovalil, et al., 2009) Výrazná globalizace světa,

která probíhá v posledních dvou desetiletích, znovu ovlivnila podobu olympijských her

a možnosti jejich sledování. Změnu se snažím přiblížit v kapitole o médiích a jejich 

úloze v naší společnosti, kde je krátce vylíčen i úzký vztah médií, sportu a diváka.

Celou teoretickou i empirickou částí prostupuje možnost a také nutnost návratu 

autentického prožitku do života jedinců. Díky možnosti sdílení informací mezi lidmi za 

pomoci masmédií a internetu jedinec vůbec nemusí opouštět své nejbližší okolí (domov, 



zaměstnání), a přesto má možnost vědět o veškerém světovém dění, může získat 

informace, o kterékoliv zemi a kultuře. Stačí mu k tomu pouze televizní obrazovka a 

monitor počítače, připojeného k internetu. K dokonalosti mu chybí pouze jediná, ale

podstatná věc – autentický prožitek. Prožitku, slovy Neumana a kol. (1999), totiž 

nelze dosáhnout bez určitého duševního a tělesného napětí.

Autentickým prožitkem se zabývám v empirické části diplomové práce, kde popisuji 

život malé komunity českých fanoušků, která se za prožitky vydala přes polovinu světa 

na západní pobřeží Kanady. Pro potřeby diplomové práce jsem vybral pouze krátký, 

zato velmi zajímavý úsek jejich pobytu – olympijské hry. Popis se snažím podložit 

výsledky rozhovorů se členy skupiny, jejímž členem jsem byl i já.  Celou práci 

doprovázím obrazovou přílohou, obsahující autentické divácké fotografie z oněch 

čtrnácti dnů, jež pomáhají utvořit komplexní obraz o životě skupiny.



2 TEORETICKÁ ČÁST

2.1 Filosofické a estetické aspekty postmodernismu

Postmodernismus je označení etapy, ve které se lidstvo ocitlo po druhé světové válce. 

Ta změnila uspořádání světa i jeho myšlení. Postmodernismus nevznikl náhle, ale 

postupně se vynořoval. Bertens, Natoli (2005) uvádí, že nabíral na síle v šedesátých a 

v mnoha uměleckých disciplínách převládl v sedmdesátých a na počátku osmdesátých 

let dvacátého století.

Umění je vždy odrazem doby a reaguje na změny, které ve společnosti probíhají. Proto 

se lze domnívat, že kořeny postmodernismu sahají právě do období, které vystřídalo 

dobu poválečné obnovy, kdy se lidé oprostili od všech hrůz spojených s boji a kdy 

nastupující generace začala využívat blahobytu, jenž poválečná léta vystřídal.

Jak bylo výše zmíněno, postmodernismus a postmoderna neoznačují pouze období, ale 

dávají přívlastek všemu, čeho se doba týká. Jejich vlivy se promítly do umění, literatury 

i životního stylu. Podle Bertense, Natoli (2005) charakterizují postmodernismus slova 

jako touha, nahodilost, změna, diference, či absence já a významu a promítají se jak 

v umění, tak v životě.

Podle Jeana-Françoie Lyotarda (in Bertens, Natoli, 2005) je postmoderní situace

výsledkem prokazatelného selhání tzv. „velkých vyprávění“, která podpírala modernu. 

Podle Frederika Jamesona (in Bertens, Natoli, 2005) znamená postmodernismus 

celosvětové vítězství agresivního podnikatelského kapitalismu a zmizení rozlišování 

mezi základnou (produkcí) a nadstavbou (kulturou). Kapitalismus podle něj pronikl do 

všech sektorů současné společnosti a smazal přitom stará rozlišení mezi ekonomikou a 

kulturou, veřejným a soukromým. 

Ronald Inglehart (in Bertens, Natoli, 2005) vidí v procesu postmodernizace i pozitivní 

stránky. Podle něj vyústí v průběhu nového století ve „vyspělou postmodernu“, která 

zdůrazní lidskou jedinečnost a rozmanitost namísto hierarchie a konformnosti typické 

pro modernismus, za předpokladu podmínek blahobytu, jenž se nebude měnit.

Bertens, Natoli (2005) nachází v průsečíku názorů zajímavou myšlenku, že 

postmoderna znamená přijetí diference a oslavu heterogennosti uvnitř drtivě 

kapitalistického systému. 



Četnost formulací poukazuje na pluralitu názorů typickou pro postmodernismus. Nikdo 

ho nedokáže pojmenovat, označit, definovat. Postmodernismus v sobě skrývá velké 

množství jevů, směrů a protichůdných názorů a o žádném z nich se nedá říct, že je 

absolutně pravdivý nebo úplně lživý. Postmoderní doba je nejasná, neuchopitelná, často 

nepochopitelná a každý může mít svou vlastní pravdu.

S postmoderní dobou je spojen velký technický a technologický rozvoj, který pomohl 

zkrátit vzdálenosti, urychlit a usnadnit výměnu informací. Tisk, telefon, rádio, televize a 

nejnověji i internet akcelerovaly vývoj a výrazně ovlivnily životní styl lidstva. Svět se 

globalizoval a kultury se mezi sebou začaly výrazně ovlivňovat. Se zvyšujícím se

množstvím informací roste nutnost vyšší rychlosti, možná dokonce uspěchanosti, 

v rozhodování jedince. Není mu ponechán čas na hlubší přemítání nad problémy, a to 

vede k povrchnosti, roztěkanosti a nestálosti.

Veškeré volné prostory zaplňuje informační vata – drobné fragmenty informací, které 

rozrušují souvislou sumu vědění, dělí ji na malé kousky a vytlačují vše, co je poněkud 

zastaralé, objemnější a zdlouhavé. (Eriksen, 2005)

Navzdory všem technickým vynálezům usnadňujícím práci, díky nimž jsou ostatní lidé 

čím dál více postradatelní, jsou členové moderní společnosti stále stejnými 

společenskými tvory, jako byli jejich předkové žijící v kmenech. Hledají svou identitu, 

kterou by se mohli prezentovat před světem. Její rozvíjení je dáno výběrem, vkusem a 

volným časem jedinců, a protože v Evropě a Americe byla zděděná kultura (folklor) 

vyhubena globalizací a nahradila ji směsice komerce, živí se populárním uměním a 

zábavou. (Scruton, 2002)

Hogenová (2000) ale varuje, že komfort, konzum, rozptýlení navozují sebeztrátu a

sebeignoraci. Klíma (2001) dodává, že člověk, jenž se snaží dosáhnout spokojenosti a 

štěstí především na základě zvýšeného konzumu, trpí pocity frustrace a prázdnoty. 

Západní svět je už šedesát let bez válek, životní úroveň jeho obyvatel se neustále 

zvyšuje a přesto je mnoho z nich nespokojeno. Pokud by těmto lidem byla položena 

otázka proč, s velkou pravděpodobností by na ni nedokázali odpovědět. 

Lidstvo žije v době, která jim odebrala jistotu domácí kultury, jež se vyvíjela v průběhu 

stovek generací. Pro každou z nich bylo přijetí místních zvyků přirozenou a jedinou 

volbou. Postmoderní lidé jsou vystaveni otevřenosti celého světa, vnímají vlivy



přicházející ze všech koutů planety. Snaží se mezi nimi orientovat a najít klíč ke 

spokojenosti. 

2.1.1 Postmoderní umění - přerod moderny v postmodernu, jako důsledek 

strachu z kýče a klišé

„Kdokoliv, komu by se zdála pravidla (malířství, či harmonie, pravidla obecně) 

podivínská či nepohodlná, je může svobodně odmrštit a malovat bez perspektivy, psát 

bez rýmů a rytmu, komponovat mimo okruh uznávané harmonie. Počíná-li si tak však, 

nehraje už hru podle pravidel, nýbrž přispívá k popření hry, protože právě tak jako ve 

hře, i v umění platí pravidla pouze a jedině tehdy, jsou-li respektována.“ (Caillois, 

1998, str. 17) 

Možná, že právě tímto způsobem došlo k popření modernismu a jeho přerodu

v postmodernismus. Umělci odmítli respektovat pravidla modernismu a vydali se

vlastní cestou a stvořili si svou vlastní vizi. Preferovali naprostou svobodu tvorby. 

Z neomezené svobody vzniká ale anarchie a chaos. Vše se stalo možné, vše je dovolené,

a proto se v dnešní době může skoro vše vydávat za umění.

Podle Scrutona (2002) se modernističtí umělci (viz. Picasso) snažili tvořit vysokou 

kulturu a výrazně ji odlišit od populárního sentimentu. Využívali k tomu abstrakci1, 

která se zrodila ze stále se zužujícího zájmu estetického pohledu. Avšak postupem času 

se například abstraktní malířství vydalo úplně novou cestou – postmodernistickou. 

Původní abstrakce vycházela z odkazů na přirozené vjemy, reálné objekty, které jí 

udělovaly smysl. Postmoderní abstrakce se stala pouhou konstrukcí, která již od začátku 

spojuje abstraktními prvky. 

Umělecké dílo je „vyráběno“ podle systému a nikdo neví, ani výtvarník sám, proč kritik 

výtvor chválí. Proto nikdo nezpochybní jeho vkus. Díky postmoderní pluralitě názorů a 

absenci hodnotících norem, může autor prezentovat prakticky cokoliv, pokud dovede 

své stanovisko obhájit a podaří se mu umístit svá díla do galerií.

Proměnu modernismu v rutinu musíme vidět v kontextu historické fobie z kýče. 

V umění nastal obrat, kdy nejde použít styl, formu, slovo, aniž by tím nevznikl kýč. 

                                                
1 Abstraktní umění lze rozdělit do dvou proudů. Jeden vychází ze základních prvků výtvarného umění 
(tvar, obrys, barva, světlo, linka, křivka), které nejsou vázány na reálné objekty. Přes rezignaci na jejich 
zobrazení není upuštěno od obsahu, sdělení a smyslu výtvarného díla. Druhý proud naopak ze skutečnosti 
vychází, nezobrazuje ji konkrétně, nýbrž ji tvarově a barevně zjednodušuje.



Dlouho panovalo přesvědčení, že pokud má být výtvor vysokého umění autentický, 

musí pro běžnou veřejnost představovat výzvu. Musí pohoršovat a bojovat proti zálibě 

v kýči a klišé. „A když je veřejnost už tak imunní vůči všemu překvapivému, že jen mrtvý 

žralok ve formaldehydu může vzbudit krátkou vlnu rozhořčení, pak musí umělec vytvářet 

mrtvé žraloky ve formaldehydu – jen tak je jeho výtvor autentický. Místo „tradice 

nového“ Harolda Rosenberga tak máme „klišé neočekávaného“. Tohle však není 

originálnost, po které s takovou péčí a pečlivostí pátrali modernisté, tohle je opakování 

rádoby neopakovatelného.“ (Scruton, 2002, str. 117)

Proto vznikl zcela nový umělecký směr, postmodernismus. Předpona post vyjadřuje 

překonání moderny. Umělci se kýči přestali vyhýbat a začali ho záměrně využívat. 

Vznikl postmodernismus, který by se podle Scrutona dal nazývat „preventivním 

kýčem“. Podle hesla, že lepší než vytvořit kýč nevědomě, je stvořit ho záměrně, 

prezentují umělci divákům důmyslnou parodii, ve které se kýč stává uměním. 

„Na místo modernistické přísnosti tak nastupuje jistý typ institucionalizované drzosti. 

Veřejné galerie a velké sbírky se plní přežvýkaným zmatkem moderního života, hrubým 

prodejným zbožím, kterému datum spotřeby zboží prochází už v okamžiku, kdy je 

vystaveno. Umění tak, jak jsme ho znávali, vyžadovalo vědomosti, schopnosti, sebekázeň 

a studium, což byly všechno připomínky dospělého světa. Preventivní kýč se naopak 

vyžívá ve všem okázalém, šablonovitém a konvenčním, využívá tvary, barvy a představy, 

které legitimizují nevědomost a zároveň se jí vysmívají, a tím náš dospělý hlas velmi 

účinně umlčují.“ (Scruton, 2002, str. 125)

Doležalová (2007) se domnívá, že se umělecká díla v postmoderní době dostávají do 

opozice vůči avantgardní tradici. Postmodernismus již není pouze pro vyvolené a 

neuzavírá si již cestu k divákovi náročnou formou či obsahovou výlučností, ale snaží se 

konzumentovi přizpůsobit. Umění se stalo zbožím a jsou v něm patrné procesy 

komercializace a popularizace. Je to především divák, komu je autorova tvorba 

podřízena. Podstatným rysem postmoderního umění je princip hry a zábavy a s ní 

spojený legální postup estetizace kýče.

„Modernisté se snažili zachránit vysoké umění z moře falešného citu; nových hradeb, 

kterými obehnali a vyznačili vyšší život, se však zmocnilo kněžstvo uměleckých 

manažerů, a modernismus tím byl připraven o svůj význam a proměněn v rutinu. Umělci 

se přestali bránit kýči a místo toho jej začali ve svých dílech preventivně využívat. 

Výsledek bychom mohli nazvat kulturní „preventivností“, která však není novou formou 



umění, nýbrž vyumělkovaným předstíráním umění, ocenění a kritiky. To nám říká něco o 

naší kulturní situaci. Domnívám se, že nemůžeme moderní vysokou kulturu pochopit 

správně, pokud si neuvědomíme, že její značná – možná i větší – část je přetvářka.“

(Scruton, 2002, str. 128)

Umění se v postmoderní době stalo do jisté míry spotřební věcí. Pokud na sobě nese 

všem známou značku, tedy jméno slavného autora, automaticky se stává kvalitním. Lidé 

v něm nemusí a ani nepotřebují hledat hlubší myšlenku, ale spokojí se právě s onou 

značkou. Posun od prožívání k požitkářství zasáhl i uměleckou oblast. Je jedno, jestli 

má dílo vysokou hodnotu, hlavně když má vysokou cenu a všeobecně se to o něm ví. 

2.1.2 Umberto Eco jako jeden z představitelů postmodernismu

Ecovu postmoderní beletrii vyjadřuje myšlenka palimpsestu2. Pergamenu, který byl 

několikrát popsán, a na pozadí nových textů lze stále objevit stopy těch starých. Jeho 

literární tvorba představují pastiše jiných děl, ke kterým se Eco jako soudobý 

(postmoderní) autor vrací. 

V roce 1980 vydal Eco svou nejznámější knihu Jméno růže, ve které spojil všechny své 

záliby – populární kulturu, detektivku, sémiotiku a teorii literatury. V díle „Postille al 

Nome della rosa“ zhodnotil vlastní román a poskytl jednu z nejužitečnějších definic 

slova „postmoderní“ v literatuře, když zdůraznil slova, která jej charakterizují – pastiš, 

parodie, dialog s literární minulostí. Všechny uvedené prvky se v jeho knize vyskytují. 

Nabízí čtenáři to, co už kdysi bylo v jiných souvislostech napsáno formou, která už 

jinde byla použita. Eco je spojuje v nový a zajímavý celek. Masovému čtenáři nabídne 

napínavou detektivku, podobnou Sherlocku Holmesovi, zatímco intelektuál v románu 

nachází zajímavé odkazy do historie, na středověkou filosofii a anachronické reference 

k moderní době.  (Bertens, Natoli, 2005)

Linda Hutcheonová nazývá podobné romány „histografickou metafikcí“. Hutcheonová 

(in Bertens, Natoli, 2005) chápe postmodernismus jako proměnu uvnitř modernismu, ne 

jako úplné popření modernismu. Poukazuje na rozporuplnou povahu postmodernismu, 

aby odhalila jeho problematičnost. Chápe postmoderní román jako návrat do dějin, ale 

                                                
2 Palimpsest je rukopis svitku nebo knihy, ze kterých byl text seškrabán, aby mohly být znovu využity. 
Slovo „palimpsest“ má původ v řečtině a je složeninou slov „palin“, tedy „znovu a „psao“, které znamená 
seškrabat. V přenesení tedy znamená vyčistit a znovu použít. Může obsahovat stopy zápisu původního. 
(Diderot, 1997)



nemluví už o citování historie jako čisté nereprezentované pravdy, ale říká, že význam 

historie získává skrze nové reprezentace a postoje. 

„Hutcheonová s odkazem na Jeana-Françoie Loytarda tvrdí, že postmodernismus 

zpochybňuje „velká vyprávění“ modernistického románu, a to množstvím 

mikrovyprávění, jež poskytují soupeřící a kontrastující stanoviska.“ (Bertens, Natoli, 

2005, str. 140)

Opět poukazuje na pluralitu názorů, která se objevuje v postmodernismu. 

Postmodernisté tvrdí, že každý člověk pochází z jiného společenství, které jinak nahlíží 

na chápání pravdy. Jeho názory mají základ ve společenství, ve kterém se vyvíjel a ve 

kterém žije. Proto postmodernisté považují pravdu za relativní. (Grenz, 1997)

„Omyl není odstraněn nějakou zastřenou silou pravdy, která by se kousek po kousku 

vynořovala ze stínu, nýbrž utvořením nového způsobu říkání pravdy. Například to, co je 

v danou chvíli považováno za vědeckou pravdu, je znakem provizorního stavu věcí.“ 

(Bertens, Natoli, 2005, str. 130) 

Pravda i poznání jsou relativní. Skutečnost je platná pouze do té doby, dokud ji někdo 

nevyvrátí. Například Einsteinova teorie obecné relativity byla velice kontroverzní a 

dlouho nebyla uznávanou. Nakonec převrátila celý svět fyziky naruby a popřela jiné do 

té doby platné teorie.

Omylu tedy můžeme přisoudit pozitivní roli. Jestliže si jedinec uvědomí, že události,

činy a myšlenky jsou ovlivňované náhodou a ne žádnými zákony, pak si uvědomí i 

svobodu a možnosti vlastní danému okamžiku. Proto postmodernisté podporují pluralitu 

názorů. Absolutní pravda neexistuje, tudíž lze svobodně zastávat jakýkoliv názor a 

postoj. To do života zároveň vnáší velkou nejistotu, protože nikdo neví, kde se pravda 

nachází, a každý je nucen ji sám obtížně hledat.



2.2 Chápání rituálů v postmodernismu

„Rituály se mění v okamžiku, kdy nějaký obřad už nevyhovuje naší potřebě oslavit 

reálné současné podmínky. Rituály se mění, když svou niternou lidskou zkušenost 

můžeme vyjádřit autentičtěji. Zato se vůbec nemění ona potřeba a touha v nás.“  

(Fulghum, 1995, str. 99)

Scriabineová (in Souriau, 1994) uvádí, že rituál je synonymním slovem pro obřad. 

Většinou obsahuje centrální základní akt, jenž může být doprovázen více či méně 

rozvinutým ceremoniálem (slavností), jehož cílem je dodat aktu rituálu slavnostní ráz.

Ceremoniál a slavnost jsou prezentací rituálu na veřejnosti a zároveň projevem jeho 

výjimečnosti a nevšednosti.

To potvrzuje i Souriau et al. (in Souriau, 1994, str. 123), podle něhož „rituál odlišuje od 

ceremonie to, že pro své účastníky je aktem reálným a působivým, zatímco ceremonie je 

pouze doplňkem.“

Rituály byly prováděny jedinci i skupinami od nepaměti a v minulosti byly spojovány 

s každou stránkou lidského konání (vírou, lovem, dospíváním atd.) a do značné míry 

působily preventivně proti chaosu, který přirozeně vládne v celém lidském životě i 

myšlení. Nevznikly okamžitě, ale v průběhu času opakováním, a proto jsou spojeny se 

zkušeností, tradicí a pravidly. Lidé vždy věřili v jejich posvátnost a moc.

Obřady se v průběhu času měnily, či zanikaly. Postmoderní doba je náhrobkem velkého 

množství rituálů vycházejících z naší kultury. Na druhé straně lidé objevují rituály nové, 

převzaté ze vzdálených zemí. V postmodernismu dochází v důsledku globalizace

k jakémusi průniku kultur, které se navzájem ovlivňují a ze kterých si lze vybírat. Podle 

Peliše (2010) je přežití společnosti vymezené nějakým systémem hodnot a norem (tj. 

kulturou) a je vázáno na přenos těchto idejí. Flexibilní jedinci, kteří nejsou pevně 

fixováni na vlastní kulturu, se nenechávají spoutat těmito idejemi, ale maximálně mezi 

nimi těkají. To vše přispívá k nejasné identitě postmoderního člověka.

Proto narůstá popularita asijských bojových umění, východních relaxačních cvičení, 

meditace apod. Z části je to zapříčiněno diktátem módy, z části zvědavostí, ale z

největší části nutností nějaké zvyky mít. Dalo by se polemizovat, nakolik moderní lidé 

mohou chápat význam rituálů cizích kultur, jež se vyvíjely stovky i tisíce let. Zajímají 

se více o vnější projev, tedy ceremonie a ne o opravdu reálný a hluboký akt rituálu.



Podle Peliše (2010, str. 5) si „lze všimnout, že oblíbeným je právě způsob života, jenž 

má své pevné kořeny v cizí tradici. I když je jeho přijetí odsouzeno k povrchnosti, mnozí 

se po něm vrhají, jako by to byl poslední záchranný člun.“

2.2.1 Podoby rituálů

Podle encyklopedie Diderot (1997) pochází rituál z latinského slova „ritualis“, což 

přeloženo do češtiny znamená „obřadný“. Je souborem akcí prováděných převážně pro 

jejich symbolickou hodnotu. Vychází z tradice, života komunity nebo náboženství. 

Obřady bývají vykonávány při zvláštních příležitostech, nebo jen z vnitřního podnětu 

jedince či komunity. Jsou realizovány individuálně, skupinou lidí nebo mají 

celospolečenský charakter. Uskutečňují se na náhodných místech, či v prostorech

k tomu speciálně určených. Jsou předváděny na veřejnosti, v soukromí nebo před 

specifickou skupinou lidí. Mohou být omezeny na určitou podmnožinu lidí, ale mohou

prostupovat i náboženstvími a státy. 

Podle Scriabineové (in Souriau, 1994) je rituál vždy formalizováním nějakého gesta 

nebo jednání. Jeho realizace závisí na sledovaném cíli a na kulturním kontextu a může 

mít nekonečný počet aspektů. Obřadu vtiskuje jeho charakter opakování a kolektivní 

účast.

Důvody rituálů jsou odlišné. Mohou sloužit k uspokojení osobních duchovních a 

emocionálních potřeb, k posílení sociálních vazeb, společenského a morálního cítění, 

k ukázání převahy nebo naopak podřízenosti. Mohou poukazovat na přijetí do určité 

společenské skupiny anebo jsou vykonávány jen pro potěšení jedince. Díky své 

opakovatelnosti slouží rituál k upevnění společenské organizovanosti a norem. R. A. 

Rappaport definuje rituál jako „posloupnost jednání, kterou si účastníci nevytvářejí na 

místě sami.“

Každý člověk má své osobní rituály. Kromě nich podstupuje i rituály veřejné. 

Individuální rituály často vznikají spontánně, zatímco veřejné jsou pečlivě organizované 

a zapojuje se do nich více lidí. Stává se, že osobní předcházejí veřejným.

Robert Fulghum (1995) tuto úvahu objasňuje na příkladu rituálu manželství. Když se 

dva lidé potkají, musí se nejprve vzájemně sblížit a poznat druhého partnera. Vytvoří si 

společný svět, do kterého pár nenechá nikoho mluvit. Postupem času si tvoří pravidla 



vztahu, společné zvyky (rituály) a poznávají společné přátele. Pokud se vše daří, pár 

spolu zůstane a vstoupí do manželství. Svatba je už institucionalizovaný rituál, který se 

netýká jen manželů, ale i jejich blízkých. Dvojice na veřejnosti a před svými rodinami 

prokáže, že své rozhodnutí myslí vážně a formálně požádá své blízké, aby bylo její

rozhodnutí respektováno. Je to veřejný rituál, sloužící k ukázání a „ospravedlnění“ nové 

životní situace dvou lidí. 

Rituály mohou být dále děleny na náboženské a světské. Gennep (1996) je 

pojmenovává náboženské a laické. Marina Scriabineová (in Souriau, 1994) je označuje

slovy náboženské a profánní. I když jsou používány odlišné termíny, jejich význam 

zůstává zachován. Náboženské není třeba dlouze představovat. Jde nejen o motlitbu, ale 

i o oslavu svátků, které mají svou tradici v náboženství. Mezi laické lze zahrnout 

například rituál přeměny studenta v ekonomicky aktivního člověka (maturita, promoce) 

nebo přeměnu z pomocného kuchaře v šéfkuchaře. Gennep (1996) poukazuje na jejich 

odlišný charakter, pozadí vzniku a odlišnosti v dodržování rituálů. Zatímco náboženské 

plynou z „citové tendence a mentální orientace“, laické mají „intelektuální či 

ekonomický charakter“. 

Je zajímavé, že v málo rozvinutých civilizacích, ať již v minulosti nebo současnosti, 

převládají rituály náboženské (magické). Ovlivňují život jedince od jeho narození až do 

smrti. Vyplývají ze zvyku předků, dědí se mezi generacemi a ovlivňují každodenní 

život společenství. Provádí se při narození, v době přechodu z dětství do dospělosti, 

v prosbě o dobrý úlovek, lepší počasí, uzdravení nebo jako příprava zesnulého na 

posmrtný život. I v evropské kultuře v minulosti převažovaly a významně ovlivňovaly 

chod celé společnosti. 

2.2.2 Členění rituálů podle Gennepa

Definovat a roztřídit rituály do kategorií je složité vzhledem k rozsahu lidských 

činností, se kterými rituály souvisí. Jako jednomu z prvních se to povedlo 

francouzskému etnologovi a folkloristovi Arnoldu van Gennepovi, který v roce 1909 

vydal nadčasovou studii nazvanou „Přechodové rituály“. Gennep byl přívržencem 

dynamistické školy, jež klade důraz na neosobní rovinu obřadu, na magickou sílu, která 

se v průběhu obřadu aktivuje, a ne na samotný objekt obřadu (bohy apod.)

Gennep rozdělil obřady a rituály obecně na:



Animistické rituály

Rituály sympatetické Rituály kontaktní

Rituály pozitivní Rituály negativní

Rituály přímé Rituály nepřímé

Dynamistické rituály 

(Gennep, 1996)

Animistická škola se zaměřuje na zosobněnou sílu, například totem nebo bohy. 

Dynamistická škola na magickou sílu, která se aktivuje v průběhu obřadu a je neosobní. 

Animistická škola přišla se sympatetickými rituály, které se zakládají na víře působení 

podobného na podobné, opaku na opak, části na celek apod. Dynamistická škola 

v opozici k animistické objevila vlastní skupinu a vedle sympatetických rituálů 

s animistickým základem postavila ještě rituály kontaktní, mající materiální základ a 

možnost přenosu vrozených a získaných vlastností dotykem či na dálku. Působí tak 

bezprostředně. Přímé rituály působí okamžitě (uhranutí, prokletí). Nepřímé jsou jen 

počátečním impulzem, uvádějícím do chodu vnější síly jako bohy či démony například 

prostřednictvím modlitby. Neúčinkují okamžitě a působí ve prospěch osoby 

vykonávající rituál. (Gennep, 1996)

Rituál pozitivní se snaží dosáhnout nějakého efektu (voluntas) a charakterizuje jej 

chtění. Negativní se snaží nějakému efektu vyhnout (tabu). Gennep ale sám dodává, že

by bylo chybou snažit se zařadit určitý rituál pouze do jedné kategorie. Závisí na jeho 

interpretaci. Neexistují čisté typy rituálů, ale každý jednotlivý spadá do výše uvedených 

skupin poměrně. 

Přechodovým rituálům přisuzuje nejvyšší důležitost a staví je nad všechny samostatně 

zkoumané rituály. Tvoří zvláštní a specifický pohled na problematiku rituálů, protože je 

můžeme aplikovat na široké spektrum všech činností. Podle Kolesové (2008) patří 

přechodové rituály všude a nikam a nelze na ně vztahovat pravidla výše uvedené 

tabulky.

„Život jednotlivce bez ohledu na typ společnosti spočívá v postupném přecházení od 

jednoho věku k dalšímu a od jednoho zaměstnání k jinému…Už jen to, že člověk žije, 

vyžaduje postupné přecházení z jedné zvláštní společnosti do druhé a od jednoho 

společenského postavení k druhému – takže se život člověka skládá ze sledu různých 



etap: narození, společenské dospívání, sňatek, otcovství, třídní přístup, specializace 

zaměstnání a smrt, jejichž konce a začátky tvoří celky téhož rázu. A ke každému z těchto 

celků se vztahují obřady, jejichž cíl je stále týž – nechat jedince přejít od jedné 

determinované situace k jiné, zrovna tak determinované situaci.“ (Gennep, 1996, str.

12) 

Dále dodává, že je-li cíl stejný, prostředky k jeho dosažení musí být přinejmenším 

podobné. Proto se obřady napříč kulturami v mnoha základních rysech podobají. 

Ovlivňuje je příroda a vesmír, podléhající určitým rytmům, které se odráží v 

každém lidském životě. 

Podle Turnera (2004) Gennep ukázal, že všechny rituály přechodu se skládají ze tří fází: 

odloučení, pomezí (limen3) a přijetí. První fáze (odloučení) sestává ze symbolického 

chování, které představuje vytržení jedince nebo skupiny z dřívějšího pevného místa ve 

společenské struktuře nebo ze souboru kulturních postavení (stavu) anebo z obou.

Během přechodného (laminárního) období jsou vlastnosti subjektu rituálu 

(přecházejícího) nejasné. Prochází kulturní oblastí, která nemá žádné atributy minulého 

ani nadcházejícího stavu. Ve třetí fázi (znovu začlenění) je přechod završen. Subjekt 

rituálu, jedinec nebo skupina, se znovu nachází v relativně stálém stavu a díky tomu má 

práva a povinnosti vůči ostatním lidem náležejícím k jasně definovaným a 

„strukturálním“ typům. Očekává se, že člověk, jenž prošel rituálem, bude jednat 

v souladu s určitými obyčeji danými normami a etickými pravidly, jež nositele

společenského postavení vážou do systému společenských pozic.

Gennep dělí přechodové rituály do osmi základních skupin – těhotenství, porod, 

narození, dětství, iniciační rituály, zásnuby, svatba, pohřební obřady. Kromě osmi 

základních kategorií zmiňuje ještě další skupiny. Nejzajímavější z nich jsou 

„každoroční, sezónní, měsíční a každodenní obřady“ a rituály zvané „poprvé“.

Fulghum (1995) pojednává o tématu „poprvé“ v kapitole nazvané „Jednou“.  

Upozorňuje, že „Teprve s jistým odstupem v čase i prostoru lze pochopit význam onoho 

překročení hranice.“ Jsou to příběhy, které jsou zlomové v životě. Jejich důležitost si 

člověk neuvědomujeme ve chvíli, kdy je prožívá, ale teprve s odstupem času a 

v kontextu předchozích a následujících událostí rozpozná, že se jednalo o významný 

okamžik.

                                                
3 Limen je slovo latinského původu a v překladu znamená práh.



„Lidové rčení praví, že nejdůležitější je vždycky první krok, a je zajímavé, že tato 

představa je nejen univerzální, ale že se i všude víceméně projevuje zvláštními rituály. 

První ostříhání vlasů, první zub, první pevná strava, první krok, první menstruace – to 

všechno je příležitostí k obřadům různícím se formou, ale shodujícím se základní 

myšlenkou a podobajícím se ústředním schématem.“ (Gennep, 1996, str. 161)

2.2.3 Rituály a současnost

Dnes není lidský život ovlivňován přírodou tolik jako v minulosti, neboť lidé žijí

neustále v prakticky neměnících se podmínkách. V létě nepracují na polích a zima pro 

ně není časem odpočinku, jak tomu bývalo. Chodí do stejné práce (školy) v každou 

roční dobu, ve stejnou hodinu a produkují stále stejnou pracovní činnost bez možnosti 

oddechu. Dosažením vědeckého poznání se odklonili od církve a jejích rituálů.

Odklon od náboženských obřadů a růst důležitosti laických je typický pro postmoderní 

společenství vyspělých států. Věda osvětlila přírodní jevy, které se dříve jevily jako 

záhadné. To, co se nedalo racionálně vysvětlit, bylo zahaleno rouškou tajemství a stalo 

se předmětem uctívání prostřednictvím náboženských a magických rituálů. Podle 

Csikszentmihalyie (1990, str. 23) si: „během vývoje člověka si každá skupina lidí začala 

postupně uvědomovat svoji obrovskou izolovanost ve vesmíru a nejistotu dalšího přežití, 

a proto si vytvořila mýty a náboženství, v nichž transformovala nelítostné a drtivé síly 

vesmíru do zvládnutelných nebo alespoň srozumitelných schémat. Jednou z hlavních 

funkcí každé kultury bylo zaštítit vlastní členy před chaosem a dodat jim jistotu, že mají 

ve světě důležitou úlohu a že nakonec budou úspěšní.“ 

Podle Klímy (2001) ještě poměrně nedávno většina lidí nepochybovala o tom, že svět 

stvořil Bůh. Podle řeckých mýtů svět i bohové vznikli z nekonečného chaosu před 

dávným časem. Podle židovského učence Šimona ben Lakiše Tóra předcházela o dva 

tisíce let stvoření světa. Bible zaznamenává rodopis odvozený od prvního muže –

Adama.

Klíma i Csikszentmihalyi poukazují na to, že lidé si dříve nedokázali vysvětlit vznik 

života, a proto vymýšleli mýty. Dokázali si svůj původ představit v prostoru a čase, 

získali pocit, že na světě nejsou náhodou a vznik života pro ně byl pochopitelný. Věda 

devatenáctého a dvacátého století objasnila mnoho záhad a dokázala, že to, co se dříve 

jevilo jako nadpozemské, lze vysvětlit. Lidstvo získalo pocit, že objasnění nynějších 



záhad je jen otázkou času a není třeba je připisovat nadpozemským silám, a tak vliv 

náboženství a jeho rituálů upadal.

Absence náboženských obřadů, které byly od nepaměti běžnou součástí života předků, 

vyvolává v dnešních lidech pocity nejistoty a prázdnoty. „Tento všeobecný pocit 

neurčitého neklidu nemá žádné přímé vnější příčiny. Na rozdíl od tolika národů 

současného světa nemůžeme svádět svoje problémy na drsné prostředí, na všeobecně 

rozšířenou chudobu nebo na útlak ze strany cizí okupační armády. Kořeny naší 

nespokojenosti jsou vnitřní a každý člověk je musí vyřešit sám, vlastními silami. 

Ochranné štíty, které fungovaly v minulosti – řád, který nám poskytovalo náboženství, 

vlastenectví, etické tradice a zvyky dané příslušností k určité společenské třídě – už pro 

stále větší počet lidí, kteří se cítí vystaveni drsnému vanutí chaosu, nefungují. 

(Csikszentmihalyi, 1996, str. 23)

Fulghum (1995) dodává, že jestliže chce postmoderní člověk znovu najít klid, potřebuje

v životě získat pocit jistoty. V hledání mu mohou pomoci rituály, neboť jedinci dávají

jistotu známého a očekávaného v každodenním životě i při výjimečných příležitostech.

Postmoderní doba ale přivedla svět do situace, kdy západní rozvinuté a bohaté země na 

evropském a severoamerickém kontinentu určují a významně ovlivňují rysy celé 

civilizace. (Klíma, 2001) Dochází k potlačování jiných kultur, jejich tradic a rituálů, což 

potvrzuje i Hanzelka (1999, str. 28) na příkladu ekvádorského indiánského kmene. 

„Naše dvacáté století vpadlo do života Šuarů a nadělalo z nich trosečníky 

v rozbouřených vodách našeho věku. Nesporná autorita otců již není tak nesporná, 

Šuarové prožívají svůj nečekaný a tvrdý pád z bezpečí a jistot kmenových tradic 

platných od nepaměti do vírů a bouřlivých změn na konci dvacátého století.“



2.3 Filosoficko-estetická podstata teorie her a její vliv na člověka

Každá hra podporuje, vybrušuje nějakou tělesnou nebo duševní schopnost. Skrze 

potěšení, které hra poskytuje, a vášnivé zaujetí, které vyvolává, je ve hře snadné to, co 

bylo předtím únavné či vyčerpávající“ (Caillois, 1998, str. 18)

Olivová (1988) v doslovu vyjadřuje jinými slovy totéž, i když mluví již konkrétně o 

pohybových hrách. Pohyb je podle ní biologický prazáklad člověka a je bezprostředně 

spjat s fyzickou a psychickou podstatou lidské existence. Tím jsou sport a hry 

spontánním projevem radosti ze života, paralyzují vnitřní napětí v člověku a přispívají 

k pocitu štěstí. Proto jsou pohybové aktivity stabilním fenoménem lidských dějin.

Lidé žijící v postmoderní době trpí nedostatkem autentického prožívání, které ve velké 

míře nahradila televize, u mladší generace internet a videohry. Klíma (2001. str. 24) 

uvádí, že „všechny slavnosti, které se nepochybně vydělují ze všedního běhu v životě 

lidí, charakterizuje jedno: aktivní konání.“

Aktivní činnost byla ještě nedávno příznačná i pro náš životní styl. Lidé neměli 

počítače, televize ani rádia, a tak se scházeli, povídali si, zpívali, hráli ochotnické 

divadlo. Dnes sledují v televizi filmy a seriály, v nichž pozorují silné emoční chování 

postav, místo aby lidské emoce prožívali sami prostřednictvím silnějších kontaktů 

s rodinou a přáteli. S pomocí televize se účastní sportovních klání, místo aby ve hře 

participovali jako účastníci. Podle Neumana a kol. (1999, str. 34) k prožívání dochází 

teprve „za určitého duševního, či tělesného napětí“ a prožívání je spojeno s „aktivní 

vůlí něco utvářet, měnit, vykonat“. Takto ochuzeni o mezilidský kontakt, styk 

s přírodou a radost z prožitku, která na rozdíl od televize podporuje růst osobnosti, se 

postmoderní lidé dostávají do „jakéhosi“ existenčního vakua.

Cailloise (1998) uvádí, že existují různé druhy her - společenské, dětské, dramatické,

hazardní. Hry, při nichž je třeba prokázat obratnost, trpělivost, inteligenci. Přes jejich 

velkou rozmanitost odkazuje slovo hra k několika charakteristikám, jež jsou pro 

všechny společné - nenucenost, riziko, dodržování pravidel a především uvolněná

atmosféra zábavy. Hra přináší radost, protože je činností, k níž lidé nejsou nuceni. 

Provádí ji spontánně, neboť nemá důsledky pro skutečný život. Stojí v protikladu 

k práci, neboť hrou nevzniká ani majetek ani nějaké dílo. Ani hry o peníze, sázky nebo 

loterie nejsou výjimkou, protože nevytváří bohatství, pouze peníze přesouvají.



Každý člověk vstupoval alespoň v dětství do herních činností. Nemusely být pouze 

sportovního charakteru. Už dětské hry na schovávanou nebo na honěnou vykazují 

všechny znaky herních činností. Kdokoli nějakou podobnou hru zakusil si vzpomene, že 

hru charakterizovalo naprosté soustředění, které nevpouštělo do mysli ani na okamžik,

jiné rušivé elementy. Nejen Kirchner (2009) tvrdí, že při takto hluboké koncentraci 

dochází k pokřivení vnímání času. Hry jsou velmi poučné, neboť lidem dávají zakusit 

pocit, jaké to je, pokud veškerou svou soustředěnost koncentrují do jednoho paprsku 

zaměřeného pouze na činnost, které se právě věnují.

Při prožitku žije člověk přítomností, plně se jí věnuje a neupírá svou mysl k nejisté 

budoucnosti ani k minulosti. Čas pro něj v daný okamžik ztrácí význam. Podle 

Csikszentmihalyie (1996) má hra nejlepší předpoklady vedoucí k autentickému 

prožívání pro svou nevinnost, a tudíž nemá žádný dopad na reálný život. „Hra je 

otevřený horizont možností v naprosté svobodě (i když omezené pravidly apod.). 

Prožitek dostavující se ve hře je sám odměnou.“ (Hogenová, 1997, str. 43)

Veškerá hra je systémem pravidel, která popisují, co je a co není hra. Určují, co je 

dovoleno a co zakázáno. Herní omezení jsou sice autoritativní, ale hráči je ze svobodné 

vůle respektují. „V tomto světle se to, co nazýváme hrou, jeví jako soubor dobrovolných 

omezení, vzatých na sebe s plným souhlasem, která zakládají jakýsi stálý řád, ba jakýsi 

němý zákoník, fungující ve světě, který jinak zákony postrádá.“ (Caillois, 1998, str. 14) 

Pravidla nemohou být porušena bez ohledu na jakoukoliv záminku pod hrozbou trestu, 

nebo pod hrozbou, že hra ihned skončí. 

Lze si všimnout, že o „fair play“ a pravidlech hry, se přeneseně hovoří i v dalších 

lidských oborech jako je politika nebo obchod. Děkanovský (2008) například 

upozorňuje na vazbu mezi sportem a politikou, neboť oba fenomény patří do sféry 

agonálního principu. V politice lze zaslechnout hojně užívané metaforické termíny „běh 

na dlouhou trať, mantinel, nebo tah na branku“. 

Prvky hry jsou patrné také v justici. Spory se odehrávají v soudní síni, kde má každý

svou roli a řídí se přesně danými pravidly a postupy. Soudnictví je jedním z pilířů 

demokracie a nebýt jej, byl by ve světě chaos. Může ale existovat jen proto, že ho 

společnost respektuje. Jestliže přestane, pravidla demokratického světa se zbortí a 

nastane anarchie. Lze pozorovat podobnost s hrou, neboť pokud se ve hře nerespektují

pravidla, hra ztrácí smysl, není již více zábavná a končí.



Přirozeným stavem světa je anarchie, a proto stejně jako hra potřebuje společnost

pravidla. „Cicero jednou napsal, že chce-li být člověk naprosto svobodný, musí se 

podřídit systému zákonů. Jinými slovy to, že přijmeme omezení, je osvobozující.“

(Csikszentmihalyi, str. 265, 1996)

Hra má mnoho společného s rituály, které byly jejími předchůdci. Obřadní tance 

v maskách byly předchůdci dnešního divadla, náboženské rituály ve starověkém Řecku 

se vyvinuly ve starověké olympijské hry, které se časem zcela osvobodily od 

náboženského charakteru a staly se samostatnou sportovní událostí. Dokonce i iniciační 

rituály měly podobné charakteristiky jako hra. Měly přísná pravidla, která jedinec 

dobrovolně podstoupil, aby se přeměnil z dítěte v dospělého. Stejně jako ve hře jedinec 

musel překonat nějakou překážku a odměnou mu byl uspokojivý pocit a hrdost, že

uspěl.  

2.3.1 Klasifikace her podle Cailloise (1998, str. 33)

Caillois rozděluje hry do čtyř základních kategorií podle toho, jaký princip v dotyčné 

hře převažuje. I když jeho roztřídění je plně platné a uvnitř každého kvadrantu se 

vyskytují hry stejného druhu, lze je uvnitř každé skupiny dále dělit podle nároků 

kladených na účastníka, a podle množství a závaznosti pravidel. Jeden pól – paidia -  je 

živelný s nebrzděnou fantazií, druhý je jeho opakem a vnucuje hráčům více herních 

konvencí – ludus. Uvnitř každé skupiny jsou shromážděny jak hry dětské, tak hry pro 

dospělé, zároveň hry fyzické i duševní. 

AGÓN – tato skupina her se projevuje jako soutěž, tj. v podobě zápasu, v němž jsou 

uměle vytvořeny rovné šance pro soupeře, kteří se utkají za ideálních podmínek, jež 

zajistí nepopiratelnou a přesnou hodnotu vítězovy výhry. I přes četnost a odlišnost 

sportovních soutěží jsou všechny zařazené v této kategorii. Podle Olivové (1988) byla 

už v antickém Řecku hlavním stimulem hry pro všechny soutěžící touha vymanit se 

svými mimořádnými fyzickými výkony z anonymity a zajistit si trvalou slávu. 

Předpokladem k výhře je pozornost, náležitý trénink, velké úsilí a vůle k vítězství 

účastníků agonálních her.

ALEA – alea je přímým protikladem agonálních her, neboť hráč nemá na výsledek 

sebemenší vliv. Nejde mu o výhru nad protivníkem, ale o vítězství vybojované na 

osudu, které závisí pouze na štěstí. Není zde snahy o vyloučení prvku náhody, neboť 



příznivá náhoda je jedinou motivací. Do této kategorie patří hry jako kostky, ruleta nebo 

loterie. Zatímco princip agón znamená dovolávání se osobní zodpovědnosti, princip 

alea naopak vzdání se vlastní vůle a odevzdání se osudu. Funkcí her alea není umožnit, 

aby výhru získali ti nejchytřejší, ale naopak potlačit přirozenou nebo získanou 

nadřazenost individualit a způsobit, aby si byli všichni absolutně rovni před slepým 

verdiktem náhody.

Oba principy agón a alea se snaží nahradit běžný zmatek života dokonalými a 

spravedlivými situacemi, což je pro ně jediná společná vlastnost.

MIMIKRY – mimikry jsou zcela odlišné od her předchozích. Pravidla nemění vnější 

svět, aby dávala hráčům rovnou příležitost, ale přetváří samotného hráče. Hráč předstírá 

– přesvědčuje druhé, i sám sebe – že je někým jiným a schovává svou vlastní osobnost 

pod maskou osobnosti jiné. V dětském věku se mimikry projevují napodobováním

života dospělých. Děvčátka si hrají na maminku a vaří pro panenky, chlapci si hrají na 

kovboje. Mimikry přesahují i do života dospělých v podobě dramatické interpretace. 

Rozdílem oproti dvěma předchozím typům her je nepřítomnost autoritativních pravidel 

a úmyslné přetváření reality na fikci.

ILINX – ilinx zaštiťuje hry působící závrať, jejichž účelem je, aby se hráč oddal určité 

křeči, transu nebo omámení, které mají schopnost se suverénní rychlostí potlačit realitu. 

Zmatek v organismu, který vede k závrati, vyhledávají děti, když se rychle otáčí kolem 

své osy, a pak jsou na několik sekund fascinovány ztrátou stability. Závrať jde ruku 

v ruce se sklonem k rozvracení řádu, k destrukci, který je za normálních okolností 

potlačen.

Typické znaky jednotlivých skupin se v konkrétních hrách mezi sebou kombinují. 

Například hráč ledního hokeje se zapojuje do agónu, přestává být individualitou, hraje

za tým, nosí hokejové vybavení a dres, které používá jako mimikry. Doménou dnešního 

profesionálního sportu je jeho atraktivnost pro sázkaře, což kombinuje principy agónu a 

aley. 

Hry nepřinášejí do života praktickou přípravu na určité povolání, ale posilují schopnost 

překonávat překážky a čelit obtížím. Učí respektovat druhé, řídit se pravidly, akceptovat 

možný neúspěch a smířit se s ním, aniž by poškodil osobnost jedince. Pokud se jedinec 

naučí přenést principy hry do reálného života, velice mu to život usnadní.



„Máme tu před sebou různorodé a bohaté významy slova hra, na nichž je patrné, v jaké 

míře mohou, ani ne tak samy hry jako psychologické dispozice, jejichž jsou tyto hry 

projevem a rozvinutím, vystupovat jako důležité civilizační faktory. Vzato obecně, 

implikují tyto různé významy představu ucelenosti, pravidel a svobody.“ (Caillois, 1998, 

str. 15)



2.4 Olympijské hry

„Olympismus je životní filosofií, vyváženě spojující tělesnou zdatnost, vůli a ducha 

v jeden celek. Spojením sportu, kultury a výchovy olympismus usiluje o vytvoření 

způsobu života, založeného na radosti z vynaloženého úsilí, na výchovné hodnotě 

dobrého příkladu a na respektování základních etických principů. Smyslem olympismu 

je zapojit sport do procesu harmonického rozvoje člověka, s cílem vytvořit mírovou 

společnost zachovávající lidskou důstojnost. Za tím účelem vyvíjí olympijské hnutí samo 

nebo ve spolupráci s dalšími organizacemi a podle svých možností činnost ve prospěch 

míru.“ (in Kössl, Olympijská charta Lausanne, 1992)

Kössl pregnantně vyjadřuje snahu olympijského hnutí o ovlivnění široké populace, 

zejména mládeže, které by vedlo k sofistikaci lidského myšlení. S touto ideou zakládal 

Pierre de Coubertin novodobé olympijské hry. Neměly se stát pouhou podívanou, ale 

měly mít svůj pedagogický dopad na mladou generaci. Měly navázat na starověké 

olympijské hry, avšak s úpravami plynoucími z potřeb moderní doby. 

2.4.1 Starověké olympijské hry a jejich princip

Původní olympijské hry, jejichž historie začíná v 8. století př. n. l., byly jedny 

z nejstarších a nejdůležitějších antických slavností, neboť se odehrávaly v Diově 

posvátném okrsku Olympii. Každý z řeckých městských států měl své vlastní hry, které 

sloužily k uctívání bohů a pobavení lidí. Podle Olivové (1988) některé z nich přerostly 

postupně svůj lokální význam a staly se přitažlivé pro sportovce z celého Řecka.

Panhellenskými4 se staly hry pýthijské, nemejské, isthmické a olympijské. Kromě 

sportovních klání zde Řekové soupeřili i ve hře na hudební nástroje a v recitaci. 

Olympijské hry byly v počátcích jednodenní a měly lokální charakter. Kromě sakrálních 

úkonů prováděných na počest bohů, se zde konal i závod v běhu na jeden stadion.

Přitažlivost sportovního soutěžení se projevila rozšiřováním sportovního programu, 

zatímco sakrální zůstával nezměněn. Závodění postupně zatlačilo náboženské obřady a 

stalo se hlavní složkou slavností. (Olivová, 1988)

Vítězní atleti byli na olympiádách korunováni věncem z divokého olivovníku a dostalo 

se jim velkých poct v Olympii i v jejich rodném městě. Jejich jméno bylo zaneseno do 

                                                
4 Panhellénské hry byly hrami všeřeckými, jichž se účastnili zástupci městských států z celého Řecka.



listiny vítězů spolu se jménem jejich rodiště. Mimořádnou úctu požívali ti, kteří zvítězili 

ve všech čtyřech panhelénských hrách. Nejslavnějším z nich byl zápasník Milón 

z Krotónu, který své první olympijské hry vyhrál už ve 14 letech a v úspěšné kariéře 

pokračoval téměř do 40 let. Podle Sábla (1968) byl Milón žákem Pythagora, nadaným 

fyzikem a také hrál důležitou úlohu v politickém životě své obce. Byl zosobněním 

řeckého ideálu kalokagathie5.

Myšlenka míru, se kterou jsou olympijské hry v současnosti spojovány, vznikla už 

v antickém Řecku. Poslové roznášející z Olympie zprávu o konání her zároveň 

vyhlašovali všeřecký mír, aby zajistili účastníkům a divákům ze všech městských států 

bezpečnou cestu do Olympie.

Význam panhelénských her byl odrazem vysoké kultury v řeckých státech, neboť ke 

konání takovýchto náročných sportovních soutěží mohlo docházet teprve tehdy, když 

fyzická kultura dosáhla vysoké úrovně v celém řeckém světě. (Olivová, 1988)

Po dobytí řeckého Koryntu v roce 146 př. n. l. se Římané stali vládci celého Řecka. 

Ačkoliv byla římská kultura výrazně ovlivněna řeckou, Římané si nikdy nenašli 

pozitivní vztah k atletice. (Olivová, 1979)

I když na přelomu tisíciletí pořádali hry podobné olympijským, účastnili se jich jen jako 

diváci. Konec olympiád byl způsoben rozmachem křesťanství v Římském impériu, jež 

považovalo olympijské hry za pohanské. 

2.4.2 Zrod a vývoj novověkých olympijských her

Zakladatelem novodobých olympijských her byl Francouz Pierre de Coubertin.

Realizace jeho myšlenky byla obtížná a stála ho velké úsilí. V dnešní době je 

samozřejmé, že olympijské hry a jejich poselství jsou součástí světové kultury, ale 

nebylo tomu tak od počátku. Zejména uspořádání první olympiády bylo rizikovým 

podnikem s nejistým výsledkem.

Coubertin se v počátcích setkával s nepochopením ze strany sportovců i sportovních 

funkcionářů, kteří si představovali novodobé hry „jako jakýsi druh hypodromické 

podívané“ a zaobírali se otázkou, zda ženy stejně jako ve starověku nebudou mít přístup 

                                                
5 Kalokagathia je pojem vyjadřující antický ideál vyváženosti tělesné a duševní krásy a lidských ctností.



ke sledování her a zda sportovci budou po vzoru antických atletů sportovat nazí. 

(Coubertin, 1977)

Coubertin měl ale v úmyslu využít sport jako prostředek reformy výchovy mladé 

generace a tím i celé společnosti. Chtěl zvýšit jeho prestiž, učinit z něj nezbytnou 

součást života každého jedince, a tak jej zpětně využít k formování postojů a názorů

nastupující generace. V olympijském hnutí viděl především hnutí výchovné. „Za 

předsednictví Pierra de Coubertina byly zdůrazňovány především filosofické a

pedagogické hodnoty sportu a olympismu jako takového. Olympijské hnutí mělo být a 

bylo centrem a podněcovatelem rozvoje mezinárodního sportu, tělesné výchovy, 

sportovní teorie a praxe. (Kössl, 1994, str. 17)

Na mezinárodním kongresu, který se pořádal roku 1894 za účelem znovuobnovení 

olympijských her, bylo dohodnuto, že první olympijské hry proběhnou roku 1896 

v řeckých Aténách a že v pořadatelství se budou účastnické země každé 4 roky střídat.

První olympiáda nakonec potvrdila naději, kterou do ní Coubertin vkládal. Poprvé 

v novodobé historii se podařilo postavit vedle sebe odlišné sportovní disciplíny. Na 

všechny sporty bylo nahlíženo jako na rovnoprávné, což bylo také Coubertinovou 

zásluhou. Hry měly navíc žádaný dopad na mládež. 

„Školáci na řeckém venkově a ostrovech se začali bavit „hrou na olympijské hry“. 

Běhali, skákali, házeli všelijakými kameny a nakonec se seřazovali v průvodu a nejstarší 

z nich rozdával vítězům olivové ratolesti.“ (Coubertin, 1977, str. 32)

I přes veškerou Coubertinovu snahu zvítězily časem nad filosofickými a pedagogickými 

úkoly olympijských her jiné zájmy. Jeho osobnost tyto snahy od počátku brzdila. Když 

ale ve 30. letech ze své funkce předsedy odešel, ideály výkonu, státní reprezentace, či 

nadřazenosti jednoho politického a ideologického systému nad druhým zvítězily. 

Děkanovský (2008) poukazuje na zneužití olympijské tradice ve filmu z nacistického 

Německa zvaného Olympia. Režisérka Reifestahlová stylizovala sportovní soutěže jako 

mytickou událost a jako propojení řecké antiky s německou současností. Čarou přes 

mapu naznačila cestu pochodně z Řecka do Německa. Čím více se běžec blížil 

Německu, tím zřetelnější byly politické symboly, jimiž byla trasa ohně podkreslena.

Po druhé světové válce jednotlivé politické systémy pokračovaly ve zneužívání sportu k 

vlastní propagaci. „In the past countries such as the former Soviet Union and the 

German Democratic Republic have directly linked the health of the state to its ability to 



perform successfully in the international sporting arena.“ (Boyle, Haynes, 2009, str.

146)6

Sport se stal polem, kde se utkávaly mocenské systémy se všemi kladnými i zápornými 

důsledky. Pozitivem bylo, že se alespoň v počátku zvýraznila společenská funkce 

sportu. Došlo k rozvoji sportovních věd, zkvalitnění přípravy učitelů tělesné výchovy, 

trenérů i sportovců. Negativním výsledkem bylo to, že se sport stal prostředkem 

politického a ideologického boje a původní prožitková a výchovná podstata se 

vytrácela. Vrcholový sport se v mnoha zemích prakticky oddělil od sportu pěstovaného 

pro radost a začal být spojován s mnoha dopingovými skandály. Důsledkem byl pokles 

zájmu o sportovní činnost mezi širokou veřejností. (Kössl, 1994)

Kritici poměrů v profesionálním sportu se začali znovu obracet k původním

Coubertinovým myšlenkám. Zakládali organizace (Mezinárodní výbor Pierra de 

Coubertina, Mezinárodní výbor fair play), které měly propagovat původní ideu sportu. 

Podařilo se jim ovlivnit i Mezinárodní olympijský výbor (MOV), který některé 

organizace zařadil do své struktury nebo s nimi začal úzce spolupracovat. Národní 

olympijské výbory se pod tlakem veřejného mínění a MOV začaly kromě 

profesionálního sportu zabývat i sportem lidí s handicapem, sportem žen a mládeže. 

„Olympismus dnes tedy není reprezentován již jen olympijskými hrami, ale i sportem 

pro všechny, jako jejich protiváhou, programem olympijské výchovy, která by měla 

prostoupit všechny typy škol a proniknout právě prostřednictvím hnutí Sportu pro 

všechny i do života dospělých a prosazováním myšlenky fair play ve sportu i v životě.“ 

(Kössl, 1994, str. 19)

Stále ještě existují země, které spojují úspěchy ve sportu s mocenskými zájmy, jak 

podotýká Boyle, Haynes (2009, str. 146) „The Beijing Olympics of 2008, for example, 

were clearly viewed by the Chinese goverment as a part of its strategy to attempt to shift 

the global image of China, while sending a powerful symbolic international message 

about the country´s dramatic economic rise within the Word economy.” 7

Účelový přístup ke sportu, jako prostředku prezentace státní moci, již není tolik běžný, 

jako kdysi býval. Zcela v opačném duchu představili olympijské hry kanadští 

                                                
6 Ve volném překladu: „V minulosti země jako bývalý Sovětský svaz a NDR přímo spojovali zdraví státu 
se schopností dosahovat úspěchů na mezinárodním sportovním poli.
7 Ve volném překladu: „Například olympijské hry v Pekingu v roce 2008 byly čínskou vládou viděny čistě 
jako součást její strategie, pokusit se o přerod prezentace Číny ve světě a vyslat mocné, symbolické, 
mezistátní poselství o dramatickém ekonomickém růstu země v rámci světové ekonomiky.



pořadatelé. Olympiáda ve Vancouveru byla prostoupena myšlenkami společného soužití 

a respektu mezi kulturami a národnostmi, typickými pro kanadskou mentalitu.

„Slavnostní zahájení bylo skvělou ukázkou kanadské hrdosti a vstřícnosti zároveň. 

Hrdosti na tradice, krásnou přírodu a hlavně na výsledky čtyřicetileté vítězné snahy o 

čisté, přátelské soužití příslušníků všech ras, všech národů.“ (Červinka, in ČOV, 2010, 

str. 20)

Předseda Českého olympijského výboru Milan Jirásek (in ČOV, 2010, str. 5) prohlásil, 

že základní Coubertinovy myšlenky byly ve Vancouveru naplněny. „Byly zde 

zastoupeny mnohé sporty, tradiční i nové. Sportovci bydleli ve dvou vesnicích, na 

každém kroku bylo cítit jejich vzájemné přátelství a dobrá vůle čestně soupeřit. Je 

dobré, že zatím nebyl odhalen žádný případ dopingu…Určitě však Vancouver dal 

příklad. Příklad přátelství a oddanosti ideám sportu. Takže přece jen důraz na odkaz 

barona Coubertina.“



2.5 Kanada a její jihozápadní pobřeží

2.5.1 Reálie Kanady a její historie

Kanada je s rozlohou téměř deseti milionů kilometrů čtverečních druhým největším 

státem světa. Na východním pobřeží ji omývají vody Atlantského oceánu, na severu 

sousedí se Severním ledovým oceánem, na západě s Tichým oceánem a jižní hranici má 

společnou se Spojenými státy americkými. Její území je natolik rozsáhlé, že je 

rozděleno do pěti časových pásem.

Podle webu Canadiana Connection (2003) bylo jméno Kanady odvozeno od původního 

indiánského slova „kanata“, které domorodí obyvatelé používali k označení vesnice 

(osady). Poprvé slovo zaznělo z úst námořního kapitána Jacquese Cartiera, když se 

v roce 1535 ptal na cestu do staré indiánské osady – dnešního Quebecu.

Průvodce Lonely Planet (2008) uvádí, že Kanada byla Evropany poprvé objevena

kolem roku 1000 n.l. Vikingy, ale osídlení nemělo dlouhého trvání. Znovu objevena

byla na přelomu 15. a 16. století výzkumnou plavbou Johna Cabota (1497). V průběhu 

16. a 17. století ji průběžně kolonizovali Francouzi a Britové. Roku 1846, se 

podepsáním Oregonské smlouvy stala 49. rovnoběžka definitivní hranicí mezi Kanadou 

a USA. Roku 1931 získala Kanada vydáním Westminsterského statutu oficiálně 

nezávislost na Velké Británii, avšak dodnes zůstala loajálním členem Commonwealthu. 

Britská královna je stále považována za hlavu tohoto státu. Kanada tedy není 

republikou, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale konstituční monarchií. Zástupcem 

královny je generální guvernér, ale zemi spravuje vláda v čele s premiérem a parlament.

Kanada je federálním státem rozděleným do 10 provincií a 3 teritorií. Provincie mají 

vyšší míru autonomie. Všech třináct oblastí má jednokomorový parlament, v jehož čele 

stojí premiér. Zástupcem britské královny v každé provincii je viceguvernér. Již ze 

zeměpisné polohy vyplývá, že nejsilnějším partnerem Kanady jsou spojené státy 

americké. Obě země jsou si natolik blízké, že spolupracují v ekonomické, politické a 

dokonce i vojenské oblasti. Jako příklad nadstandardních vztahů mezi nimi lze uvést, že 

Kanadu a USA rozděluje nejdelší nebráněná hranice na světě a jejich území chrání 

společná letecká obrana.

Kanadská vláda se snaží o pozvolný růst své populace. Podle posledního sčítání 

obyvatel z roku 2010, žije na kanadském území 34 108 800 lidí. (Statistics Canada, 

1995) Obyvatelstvo se jen za posledních deset let rozrostlo o tři miliony. Odhaduje se, 



že každým rokem se populace Kanady bude zvětšovat o dalších 250000 lidí 

imigrujících z celého světa, a to z ní dělá momentálně nejotevřenější zemi pro 

přistěhovalce na světě. 

O multikulturnosti země vypovídá i složení obyvatelstva. Podle Statistics Canada

(1995) Kanaďané tvoří necelých 40 procent populace, Britové 20 procent a Francouzi

15 procent. Celkově zde podle sčítání lidu z roku 2001 žije 34 různých etnických 

skupin.

Kanada je oficiálně dvojjazyčná země, ve které jsou úředními jazyky angličtina a 

francouzština. Alespoň jedním z těchto jazyků musí mluvit každý její občan. 

Francouzština má nejsilnější pozici v Québecu a je zde jediným oficiálním jazykem. 

Québec je také jedinou provincií Kanady, v níž nemá angličtina žádný oficiální status a 

v níž se většina obyvatel anglicky nedomluví.

2.5.2 Reálie Britské Kolumbie a její historie

Britská Kolumbie je nejzápadnější provincie Kanady a zabírá s rozlohou 944 735 km² 

téměř jednu desetinu její plochy. Podle posledního sčítání lidu z roku 2010 žije na 

území Britské Kolumbie 4 531 000 obyvatel a hustota zalidnění je tedy necelých 5 

obyvatel na km². Na severu hraničí s Yukonským a Severozápadním teritoriem, na 

východě s Albertou, na jihu s USA a na západě s Tichým oceánem a USA (Aljaška). 

(Statistics Canada, 1995)

Hlavním městem provincie není překvapivě Vancouver, který je největší metropolí 

Britské Kolumbie, ale o mnoho menší a nedostupnější město Victoria vybudované na 

ostrově Vancouver Island. Důvodem je podle průvodce Lonely Planet (2007) osídlování 

západního pobřeží Evropany. Právě na ostrově Vancouver Island byla vystavěna osada

Port Victoria, která se stala politickým centrem oblasti. Vancouver byl založen o 

několik let později.

Původní obyvatelé přišli do Severní Ameriky pravděpodobně v průběhu doby ledové, 

zhruba před 15 - 20000 lety po zamrznutí Beringovy úžiny, z Asie. (Lonely Planet, 

2007) V průběhu 17. a 18. století bylo západní pobřeží zkoumáno postupně Rusy, 

Španěly a Brity, avšak do kanadského vnitrozemí si našli cestu až Alexander 

Mackenzie, Simon Fraser, David Thompson a kapitán George Vancouver. Jména těchto 



objevitelů se vyskytují v mnoha názvech řek, údolí, měst a univerzit po celé Britské 

Kolumbii.

2.5.3 Vancouver BC

2.5.3.1 Životní styl města

Vancouver se nachází na západním pobřeží severoamerického kontinentu zhruba 80 km 

severně od hranic s USA. Je jedním z mála míst, kde se na malé ploše vyskytují zároveň 

oceánské pláže i vysoké hory, tvořící přirozenou severní hranici města. To mu ve světě 

zajišťuje stále rostoucí popularitu. Je obklopen tzv. „suburbans“, tedy městy, která spolu 

s ním tvoří větší celek zvaný Greater Vancouver District.

Vancouver je domovem lidí milujících pohyb. Zdravý životní styl svých obyvatel 

podporuje i radnice budováním cyklistických tras a udržováním té nejkrásnější stezky 

pro cyklisty, in-line bruslaře a běžce, která obepíná záliv False Creek a pokračuje okolo 

celého Stanley parku.

Obyvatelé Vancouveru jsou velkými sportovními fanoušky. Každý ví, že Kanada je 

kolébkou ledního hokeje, který je i ve Vancouveru bezesporu nejoblíbenějším sportem. 

Sídlí zde jeden z nejslavnějších Kanadských týmů Vancouver Canucks, který se už 

dvakrát ve své historii probojoval do finále NHL, ale ještě nikdy se mu nepodařilo

získat nejcennější hokejovou trofej - Stanley cup, na nějž se všichni ve městě tolik těší. 

(Canucks.com, 2009)

Téměř stejné popularitě jako Vancouver Canucks v zimě se těší tým BC Lions v létě. 

Jde o tým hrající Canadian Football League. Kanadský fotbal je obdobou amerického 

fotbalu a tradice Vancouverského týmu sahá až do roku 1951. (BC Lions.com, 2009).

Ve městě existuje velký počet amatérských hokejových, fotbalových, lakrosových a 

jiných týmů. Velké množství z nich funguje ve spolupráci se školami a zaměřuje se 

hlavně na mládež. Fanoušci, amatéři či bývalí hráči se zase mohou účastnit Drop-in8

soutěží, ve kterých měří síly v zápasech s dalšími amatérskými týmy v regionu pod 

dohledem rozhodčích. 

                                                
8 Týmy se v drop-in soutěžích tvoří až těsně před utkáním. S předstihem je známo pouze místo a čas. 
Každý hráč, který přijde, se může zápasu zúčastnit. V praxi jsou ale týmy často stabilní a scházejí se 
k utkáním pravidelně. Neznamená to ale, že jsou uzavřené pro nové příchozí. 



Kulturní život ve Vancouveru je velice bohatý. Každý rok se ve městě pravidelně 

opakuje několik velkých kulturních událostí, které jsou vyhledávané místními obyvateli 

i turisty. Mezi nejznámější patří několikadenní mezinárodní jazzový festival, 

vancouverské shakespearovské slavnosti, noční trhy v čínské čtvrti, mezinárodní soutěž 

ve tvorbě ohňostrojů, či velkolepé průvody uspořádané pravidelně ke dni Kanady.

O kvalitě života obyvatel Vancouveru vypovídají oficiální mezinárodní výzkumy. 

Vancouver byl mezinárodní organizací The Economist Intelligence Unit (2009) 

vyhlášen nejlepším městem pro život roku 2009. Už v několika předchozích letech se 

pravidelně umísťoval na předních příčkách světového žebříčku. Je pravděpodobné, že 

zimní olympijské hry, uspořádané Vancouverem v roce 2010, jeho popularitu a 

přitažlivost ještě zvýší. 



2.6 Média a jejich úloha v postmodernismu

Podle encyklopedie Diderot (1997) je medium slovo latinského původu vyjadřující 

prostředek nebo zprostředkující činitel. Lze se s ním setkat v nejrůznějších oborech, 

jako je fyzika, chemie, informatika, ale i v okultních vědách. 

V oblasti zabývající se komunikací je médium chápáno jako zprostředkovatel sdělení a 

informací. Lze pod něj zahrnout jak neživé (telefon, písmo, technologie zajišťující 

přenos informací), tak živé složky (lidé produkující mediální obsahy).

2.6.1 Postmodernismus, informační věk, globalizace

Od přelomu století, kdy v západní Evropě vyvrcholila industrializace, se styl života 

výrazně změnil. Světové války uspíšily vývoj nových technologií, který studená válka 

ještě urychlila, neboť obě velmoci ideologicky stojící v opozici, nechtěly v tomto směru 

zaostat jedna před druhou. Inovace společně se společenskými změnami vyústily 

v novou podobu soudobé společnosti, kterou označujeme jako postindustriální, či 

postmoderní.

Přerod je obecně spojován s odklonem od fyzické práce. V důsledku mechanizace

v zemědělské a průmyslové výrobě došlo k přesunu pracovní síly do sektoru služeb, 

který je silně závislý na informacích. Ty se v postmoderní době staly hlavní 

ekonomickou hybnou silou. Podle McQuaila (2007) je zajímavé, že změna 

koresponduje právě s rozvojem v komunikačních technologiích.

V souvislosti s přerodem se často mluví o informační globalizaci. Beck (2007) ukazuje, 

že ta je pouze jednou dílčí složkou pojmu globalizace. Rozlišuje ji na již výše zmíněnou 

komunikačně-technickou, dále ekologickou, ekonomickou, pracovně organizační, 

kulturní, či občansko-společenskou. Lze usuzovat, že globalizace zasáhla všechny sféry 

lidského působení. I když Beck tvrdí, že koncepci globalizace není snadné definovat a 

musí se rozlišovat právě v jednotlivých dimenzích, přece jen z nich dokázal vyfiltrovat 

společného jmenovatele. Podle Becka (2007) je charakterizována „vnímatelným

mizením hranic všedního jednání v různých dimenzích hospodářství, informací, 

ekologie, techniky, transkulturních konfliktů a občanské společnosti…Peníze, 

technologie, zboží, jedy „překračují“ hranice, jako by nebyly…V tomto chápání 



znamená globalizace smrt vzdálenosti: vržení do často nechtěných, nepochopených 

nadnárodních forem života.“

Trampota (2006) v souvislosti s technickou možností přenášet informace o událostech 

z nejvzdálenějších míst světa prakticky s nulovým časovým zpožděním mluví 

o formování takzvané „globální vesnice“.

Technologické a společenské změny druhé poloviny 20. století zasáhly i sféru sportu.

Lidé disponují poměrně velkým množstvím volného času, žijí v relativním blahobytu a 

nemusí se starat, jestli zítra budou mít dostatek potravy pro sebe a své blízké. Pokud má 

jedinec všechny své základní potřeby saturovány, zbývá mu čas a energie na zájmové 

aktivity. To vedlo k masové popularizaci a komercionalizaci sportu, kdy se z původně 

zájmové činnosti stal mezinárodní obchod dosahující miliardových zisků. According to 

Boyle, Haynes (2009) „globalization process that has transformed organization of sport 

is also affecting traditional ways in which media sport can be produced, delivered and 

consumed. Information and communication technologies have opened up new 

possibilities for sport to convey its message and create new market.”9

2.6.2 Definice masových médií, typy médií 

Jak z přívlastku „masová“ vyplývá, tato média jsou dostupná a využívaná velkým 

počtem příjemců, kterým „průběžně nebo pravidelně nabízejí srozumitelné a atraktivní 

obsahy a jejich existence přímo závisí na zájmu a potřebách uživatelů“. Nemají 

interpersonální charakter a jsou „zespolečenštělá a deindividualizovaná“. (Jirák, 

Köpplová, 2009)

Z historického pohledu lze rozdělit média na primární, sekundární, terciární a kvartární. 

Primární jsou nejstarší a nejpřirozenější, tedy řeč, gesta, mimika. Jsou základním 

sdělovacím prostředkem původně určeným k interpersonální komunikaci, nejsou 

přenositelná v čase a jsou použitelná jen na krátkou vzdálenost (dohledu a doslechu 

druhé osoby). Časová a prostorová omezení překonávají sekundární média. Snaha 

komunikovat na delší vzdálenosti (přenos sdělení) nebo zachovat události (záznam 

                                                
9 Ve volném překladu: Podle Boyle, Haynes (2009) proces globalizace, který předělal celou podobu 
sportu, také ovlivnil tradiční cesty, kterými může sport být produkován, doručován a konzumován. 
Informační a komunikační technologie otevřely nové možnost, jak sportovní zprávy předávat a vytvořily 
tak nový trh.



sdělení) pro další generace vedla k vynálezu písma, knihtisku, telegrafu, telefonu a 

později počítačové komunikační sítě (ICQ, SKYPE, SMS). (Jirák, Köpplová, 2009)

Nejstarší médium, které lze nazvat masovým, je kniha. Vynález knihtisku umožnil 

rychlejší, snadnější a levnější reprodukci textu a položil základy ke vzniku periodického 

tisku. 

Sekundární média slouží jako technická opora primárních, ale stále zajišťují pouze 

komunikaci mezi jednotlivci, či malými skupinami osob. Nutnost sdělit rychle zprávu

velkému počtu lidí vedla ke vzniku terciárních médií. Ta se z prostých veřejných 

vystoupení vyvinula až do podoby masových médií.

Prvním z nich byl periodický tisk, k jehož rozšíření nedošlo podle McQuaila (2007) 

okamžitě, ale v reakci na vývoj ve společnosti. Zvýšení vzdělanosti a počtu gramotných

obyvatel, vynalezení telegrafu a telefonu, zdokonalení technologií užitých k výrobě 

novin a v neposlední řadě liberálnější společensko-politické klima umožnilo prodej 

tiskovin ve velkém množství.

Skokem bylo objevení rozhlasového vysílání, které umožnilo oslovit široké obecenstvo 

v reálném čase. V postmoderní době došlo k velkému nárůstu počtu rozhlasových stanic 

a jejich specializaci na určitou část populace. Nejjednodušším dělením lze rozlišit 

stanice veřejnoprávní a komerční, jejichž vysílání se značně liší.

Beze sporu nejvlivnějším médiem všech dob se stala televize. Její oblibu naznačuje 

velký počet stanic, které se často úzce specializují - sportovní, hudební, filmové, 

seriálové či zpravodajské kanály. Podle Csikszentmihalyie (1996) je televizní vysílání 

populární, protože je nenáročné, nevyžaduje přílišnou pozornost, investovanou energii a 

bez námahy poskytne jedinci dočasné rozptýlení. 

Nejnovějším trendem je vznik síťových (kvartárních) médií, která spojují prvky 

sekundárních (podpora interpersonální komunikace pomocí chatu, nebo emailu) a 

terciárních médií (zpravodajské portály, vyhledavače) a která už nejsou dostupná pouze 

z domácích počítačů, ale i z osobních telefonů a laptopů. (Jirák, Köpplová, 2009)

Tendenci potvrzuje Sedláková (in Foret, 2008). Tvrdí, že k určitému posunu dochází u

tzv. nových médií, založených na interakci a aktivitě příjemců. V některých případech 

vnímatelům umožňují být zároveň i tvůrci sdělení.



Stále více oblastí lidského života je ovlivňováno internetem a dalšími multimediálními 

aplikacemi, které dávají spotřebiteli možnosti, jak se podílet na tvorbě a přenosu 

informací, a tím ovlivnit spolu chování tradičních médií. Boyle, Haynes (2009) popisují 

individuální zapojení jedinců do procesu masové komunikace na příkladu skotských 

fotbalových fanoušků. Ti na internetových fórech debatují nad výkonností hráčů, 

spekulují o jejich nákupu a prodeji, zajímají se manažerská o rozhodnutí, jednoduše 

diskutují o fotbalovém dění. Tento jev se stal natolik výrazným, že se o něj začala 

zajímat i masmédia. Díky internetu se z divácké spotřeby stala výroba. Sportovní 

reportéři ve studiích nahlíží do diskusních fór a berou v potaz divácké názory, nad 

kterými se ve vysílání zamýšlejí.

2.6.3 Masová komunikace

„Masová komunikace zahrnuje instituce a postupy, jimiž specializované instituce 

využívají technické prostředky (tisk, rozhlas, filmy apod.) pro šíření symbolického 

obsahu směrem k rozsáhlému nesourodému a široce rozptýlenému publiku.“ (McQuail,

2007, str. 31)

Většina každodenní komunikace je interpersonální, nebo skupinová a je pevně 

zakotvena ve známém geografickém, sociálním a kulturním kontextu. Moderní 

společnost vnesla do komunikace nový rozměr a tím zásadně změnila možnosti sdílení 

informací mezi lidmi. Pomohla jedinci získávat zprostředkované informace a 

zkušenosti, které jsou daleko za jeho obzorem a které by bylo fyzicky nemožné získat 

jinak než za pomoci médií. (Jirák, J. Köpplová, B. 2009)

Děkanovský (2008) potvrzuje, že zatímco dříve se mohly kulturní vzory10 šířit pouze za 

pomoci migrace obyvatelstva, díky komunikační síti se začaly „šířit a konfrontovat 

jednodušším, účinnějším a extenzivnějším způsobem“ prostřednictvím filmu seriálové 

tvorby apod. 

                                                
10 Děkanovský (2008, str. 150) charakterizuje kulturní vzor jako „koherentní systém společenských 
institucí, forem chování, kulturních předpokladů, hodnot a norem charakteristických pro danou 
společnost a kulturu. 
Průcha (2004, str. 47) mluví ve stejné souvislosti o kulturních vzorcích. „Kulturní vzorec je systém forem 
chování, hodnot a norem charakteristický pro danou společnost, který je obecně přejímán a 
napodobován, vstupuje do procesu socializace jedinců, reprodukuje se v kulturních výtvorech a 
stabilizuje se ve zvycích a obyčejích“.



Zda je to dobře, či špatně nelze jednoznačně posoudit. Rozvoj médií, hlavně v průběhu 

20. století spojený s nástupem rozhlasu, televize a internetu, začal silně ovlivňovat 

lidské životy. V pozitivním smyslu masmédia zprostředkovávají vzdělání. Na druhé 

straně se jejich vliv promítl do úpadku morálky, nárůstu osamělosti a pravděpodobně i 

vzrůstu násilí. Nelze ale popřít, že se stala nejvýznamnějším nositelem informací 

s možností ovlivňovat širokou masu lidí.

Podle Kloskowske (in Děkanovský, 2008) nemusí například film stávající kulturní 

vzory pouze kopírovat, ale dostává možnost prezentovat také kulturní modely, tedy 

zobrazení fiktivního, neautentického, avšak žádoucího stavu ve vývoji společnosti.

Média tedy mohou svým obsahem formovat postoje, názory a chování celé společnosti. 

Mohou dokonce ovlivňovat samotné kulturní vzorce. I proto se do nich podle McQuaila 

(2007) vkládá naděje, že jejich vliv může pomoci zachovat celosvětový mír.  

2.6.4 Mediální masové publikum

McQuail (2007) uvádí, že to byl Herbert Blumer, kdo poprvé přišel se slovem „masa“ a 

postavil jej vedle slov společnost, dav a veřejnost. Společnost je skupina lidí, kteří se 

mezi sebou znají. Mají podobné hodnoty a vztahy trvalého charakteru a sdružují se za 

účelem dosažení určitých cílů. Dav, ač je větší, je nesourodý a prostorově omezený 

(můžeme dohlédnout jeho konec). Je schopen jednat, avšak toto jednání je často 

emocionální a iracionální. Veřejnost je značně rozsáhlá, rozptýlená a trvalá. Formuje se 

kolem určitého tématu, často politického, a snaží se dosáhnout nějaké změny. Protože

žádné z předchozích označení nevystihovalo skupinu lidí sledujících média, vzniklo 

slovo masa. Masové publikum je široce rozptýlená kategorie lidí, kteří mezi sebou mají 

jen minimum vazeb, nemají žádný společný cíl a nejsou schopni vnější společné akce.

Podle Jiráka a Köpplové (2009) se mediální publikum vyvíjelo ruku v ruce s rozvojem 

společnosti a technologií. První etapou bylo „elitní publikum“, úzký kruh vzdělaných 

lidí, kteří měli podstatný vliv ve veřejném životě. S nástupem masového tisku a 

kinematografie vzniklo „masové publikum“. S růstem nabídky pořadů se ve 20. století

„masové publikum“ částečně přetvořilo ve „specializované publikum“. Je početně 

menší a má vyhraněné zájmy. Na přelomu tisíciletí vstoupila do hry síťová média a 

podpořila tendence silnější specializace uživatelů. 



Tyto čtyři etapy se nestřídaly a nenahrazovaly jedna druhou, ale vzájemně se rozvíjely a 

obohacovaly. McQuail (2007, str. 112) podotýká, že k podobnému ovlivňování dochází 

nejen v mediálním publiku, ale i v médiích samotných. „Základní vlastností nových 

elektronických médií je skutečnost, že jsou všechna navzájem propojena. Jsme svědky 

vývoje univerzální, vzájemně propojené sítě sloužící sdílení zvukových i obrazových 

textů, která narušuje rozdíl mezi interpersonální a masovou komunikací a mezi veřejnou 

a soukromou komunikací.“

2.6.5 Média (televize) a sport

Média, sport a populární kultura existují v úzké symbióze. Média prezentují sportovní a 

životní úspěchy atletů, zajišťují jim popularitu, a tím zvyšují jejich přitažlivost pro 

sponzory, kteří chtějí s tváří atraktivních a úspěšných lidí spojit své produkty. Média 

využívají popularitu sportu k získání příjmu z reklamy a fanoušci jsou nadšení, že 

mohou sledovat nepřeberné množství sportovních utkání, ať už z pohodlí domova nebo 

přímo na stadionech. Vše je umožněno štědrou podporou ze soukromých zdrojů, která 

ale není nezištná.

Zájem veřejnosti o sport prodělal ve druhé polovině 20. století nesmírný vzestup právě 

díky rozvoji prostředků masové komunikace. Zvláště televize jako audiovizuální prvek 

učinila ze sportu důležitou součást populární kultury. (Děkanovský, 2008) 

Technologické možnosti televizního vysílání přenášet obraz a zvuk v reálném čase 

podchycují všechny oblíbené principy agonální hry, a proto se přímé přenosy 

sportovních událostí staly tolik oblíbené. Slova média a masmédia v této kapitole tedy 

reprezentují hlavně televizní vysílání. 

Média hrají klíčovou roli v produkci a oznamování mnoha událostí se sportovní 

tematikou. Díky vzrůstajícímu vlivu mohou diktovat data i časy jednotlivých 

sportovních událostí, aby je mohla zařadit do přímého přenosu. (viz. utkání nejvyšší 

hokejové a fotbalové ligy) 

Boyle, Haynes (2009) tuto snahu vysvětlují existencí dvou typů diváků. První „zaujatí“ 

fanoušci budou sportovní událost sledovat v jakémkoliv čase, třeba i v noci, či 

v průběhu pracovní doby. 

Počet těchto diváků závisí na atraktivnosti disciplíny a příběhu odehrávajícího se na 

pozadí sportovní události. Jako příklad z českého prostředí může posloužit hokejový 



turnaj na olympijských hrách v Naganu v roce 1998. Podle Děkanovského (2008) český 

divák náhle a bezprecedentně porušil časový rytmus každodennosti a sledoval strhující 

zážitek z boje hokejových hrdinů ve vzdálené zemi kvůli časovému posunu v brzkých 

ranních hodinách.

Druhým typem jsou „okrajoví“ fanoušci, kteří nejsou ochotni přizpůsobit svůj denní 

režim sportovní události. Pokud ale dostanou možnost sledovat ji ve volném čase, pak ji 

využijí. Boyle, Haynes (2009) uvádí dva výstižné příklady, jak silně mohou média 

ovlivnit sportovní dění. Americká televizní společnost NBC, která má ze všech 

masmédií nejblíže k olympijskému hnutí, dokázala v roce 2008 na olympiádě v Pekingu 

promluvit do plánování závodů v plavání tak, aby jejich olympijská naděje Michael 

Phelps mohl plavat v hlavním americkém vysílacím čase. NBC se to vyplatilo.

Z vysílacích statistik vyplynulo, že zisk Phelpsovi osmé zlaté medaile na olympijských 

hrách v Pekingu, sledovalo neuvěřitelných 83 procent amerických diváků sedících u

televizních obrazovek, tedy více než 200 milionů lidí. 

NBC pozdržela vysílání závodu na 100 metrů mužů ze stejných olympijských her, kde 

startoval fenomenální sprinter Usain Bolt, o celých 12 hodin. Všeobecně se očekávalo, 

že Bolt překoná světový i olympijský rekord a televizní stanice chtěla závod poprvé 

pustit až v hlavním vysílacím čase.  V rozhodnutí nehrála roli ani okolnost, že všichni 

sportovní fanoušci už výsledky závodu předem znali z jiných zdrojů.

Caillois (1998) podotýká, že pokud zná divák výsledek s předstihem, například když 

sleduje sportovní událost ze záznamu, jeho napětí se do značné míry vytrácí. Vychází to 

z povahy sportu jako typu agonální hry, v níž právě nejistota výsledku udržuje divákovu 

pozornost. 

Podobné jednání masmédií má jediný důvod. Velký počet diváků zvyšuje zájem 

společností inzerovat své produkty v televizním vysílání v průběhu sportovní události, 

což jim umožňuje zasáhnout mnoho spotřebitelů. 

Jiným příkladem ovlivňování sportu, je nepřímý tlak masmédií na změnu pravidel u 

některých sportovních disciplín. Televize tvoří svůj vysílací program s časovým 

předstihem a je pro ni výhodné znát co nejpřesněji dobu trvání utkání, pokud ho má 

zařadit do vysílání. To podle Děkanovského (2008) ovlivnilo například vznik „tie-

breaku“ v tenise, či ukončení hry na ztráty ve volejbale. Jednotlivé zápasy měly výrazně 

odlišný časový průběh, který byl s předstihem jen těžko odhadnutelný. Pokud se potkali 



dva vyrovnaní soupeři, docházelo k nečekaným prodloužením. Sportovní federace

z důvodu udržení přízně televize a s ní související přízně sponzorů raději pravidla 

přizpůsobily.

Boyle, Haynes (2009, str. 66) označují tento proces jako „trasformation of sport by 

television“11.

Média někdy přispívají k popularizaci nových sportovních disciplín. Děkanovský 

(2008) například popisuje přitažlivost skicrossu pro média. Skicross koncentruje 

zajímavé prvky mateřské disciplíny (alpské lyžování) jako rychlost jízdy a skoky, které 

jsou ve skicrossu uměle vytvořené. Naopak potlačil určité neatraktivní prvky, a tak ve 

skicrossu místo jednoho jezdce startují čtyři v každé rozjížďce. Dochází k častějším 

kolizím, pádům a nečekaným událostem, což zvyšuje zajímavost závodu. 

Profit není vždy jediným motivem televizí k vysílání sportovních událostí. 

Veřejnoprávní stanice by se měly zajímat o vrcholné sportovní události prostě jen 

z důvodu služby divákům. Podle Boyla, Haynese (2009) je ale mezinárodní obchod 

s vysílacími právy na velké sportovní události tak soutěživé prostředí, že veřejnoprávní 

televize ne vždy uspějí.

                                                
11 Ve volném překladu: „televizní přeměna sportu“.



2.7 Estetika postmodernismu a její vliv na vnímání jedince

Filosofie a estetika spolu na počátku vývoje lidské kultury úzce souvisely. Jejich 

spolupráce pomáhala formovat náboženství a rituály ve starověku. V řecké filosofii

spatřovali krásu v dokonalosti čísel a matematického řádu. Platón viděl krásno ve 

spojení dobra, pravdy a krásy. Středověcí filosofové tvrdili, že vše krásné pochází pouze 

od Boha, nikoliv od člověka. Podobné úvahy probíhaly v rámci filosofie, ale pozornost 

jim nevěnoval žádný samostatný obor.

Roku 1750 Alexander Gottlieb Baumgarten vydal spis Aesthetica, ve kterém poprvé 

definoval pojem estetika a prohlásil ji za novou a samostatnou vědní disciplínu v rámci 

filosofie. Baumgarten vycházel z rozlišování mezi „noéta“ (daností intelektu) a

„aisthéta“ (daností senzibility). V „aisthéta“ spatřuje senzitivní poznání, které vzniká 

působením umění na člověka. Vyšel z úvahy, že jestliže o umění uvažuje filosof, může 

z tohoto poznání vzniknout filosofická věda, která se bude zabývat filosofickým a

vědeckým zkoumáním umění a krásy. 

Estetiku vymezil takto:

1) Odlišil ji od umění – umění je činnost, kdežto estetika je odezva na tuto činnost 

a její výsledek.

2) Odlišil ji od didaktiky umění – estetika nic nepředepisuje a nesnaží se 

vychovávat umělce, i když její poznatky mohou být oporou při jejich 

vzdělávání.

3) Odlišil ji od kritiky – kritika je subjektivní úsudek, zatímco estetika popisuje, 

analyzuje a je objektivní.

4) Odlišil ji od psychologie – obory se sice částečně překrývají, když estetika 

analyzuje estetické cítění, umělecké vlohy, či odezvu vnímatele, avšak estetika 

se zabývá pouze částí, která se týká umění a pocitu krásy.

5) Odlišil ji od morálky – estetické a morální hodnoty jsou na sobě nezávislé.

V Baumgartenově době ještě neexistovala historie umění, a proto až další vývoj odlišil 

estetiku a tento nový obor. Estetik sice bere do úvahy dobové souvislosti, jeho 

primárním cílem ale není zasazování fakt do prostoru a času. 

Vnímání pojmu krásna, kterým se estetika zabývá, se časem ubíralo dvěma směry. V 

jednom se začaly zkoumat různé modifikace krásna (krása, vznešenost, hezkost, půvab, 



vytržení atd.), které byly ve 20. století pojmenovány jako estetické kategorie. Druhý 

směr vidí krásu jako hodnotu společnou všem kategoriím. 

Mezi hlavní odvětví estetiky se řadí filosofická, psychologická, sociologická, 

srovnávací a morfologická. (Rainier Rochlitz, in Souriau, 1994)

Estetický zážitek je nejdůležitějším předmětem zkoumání estetiky. Jde o vyšší 

smyslový zážitek odlišný od požitků sloužících k uspokojení organických potřeb a 

pochází z vizuálních a zvukových podnětů a z vnímání jejich kvality. Je obsažen 

v intelektuální radosti skryté v pochopení sledovaného objektu. Estetický zážitek 

způsobuje emoce, potěšení smyslů a tím vzbuzuje zájem, který pozorovatele nutí

vyhledávat ho znovu. Umělec je schopný žít odtržen od reality běžného života polapen 

svou představivostí a sněním a prostřednictvím svého výtvoru se dělí o zážitek s 

vnímavým člověkem. Zvuky a barvy vnímají lidé obyčejně jen jako informace, avšak 

spojené v estetickém předmětu vyvolají u pozorovatele smyslový šok a on pocítí 

nevšednost a výjimečnost, které se dostaví během prvních okamžiků estetického 

zážitku. (Louis-Marie Morfaux, in Souriau, 1994)

Krása, která je předmětem přímé zkušenosti, vzbuzuje v pozorovateli zájem o estetický 

předmět. Univerzální definice krásy neexistuje, neboť popisů této specifické hodnoty je 

příliš mnoho a všechny jsou pravdivé. Lidé s vrozeným citem pro krásu a jedinci

s estetickou výchovou se ale přesto dokážou shodnout, co je krásné, aniž by nějakou 

definici potřebovali. Pokud by se skupina disponovaných lidí pokoušela klasifikovat 

krásu konkrétního předmětu na základě svých subjektivních soudů, ukázaly by se

v jejich pojetí drobné rozdíly. I když krása je relativní a různí jedinci ji mohou vidět 

v různých věcech, vždy je spojena s harmonií. To dává citlivým osobám možnost 

shodnout se na tom, že něco je krásné. Něco univerzálního jako modré nebe, šum moře, 

bílý oblak, nebo vysoká hora. Po spatření krásného předmětu všichni vnímaví lidé pocítí

obdiv, zaujetí, či zpozorní.

Názory na krásu se v průběhu času mění. To, co bylo považováno za krásné na počátku 

dvacátého století, by pravděpodobně nevyhovovalo pojetí krásy ve století čtrnáctém, 

neboť každé období má své specifické znaky, které se liší. Eco uvažuje nad tím, co lze 

označit za ideál krásy dvacátého století. „Je možné, že z určitého odstupu se 

v budoucnosti objeví také něco skutečně charakteristického pro dvacáté století a pravdu 

bude mít možná Marinetti, který prohlašoval, že elegantní závodní automobil je tisíckrát 



krásnější než Níké Samothrácká a na Picassa, nebo Mondriana si nikdo ani 

nevzpomene. My se ovšem z takového odstupu ještě podívat nemůžeme a musíme se 

spokojit zjištěním, že první polovina dvacátého století a snad ještě šedesátá léta (pak už 

to bude obtížnější) byla dějištěm lítého boje mezi krásou provokace a krásou konzumu. 

(Eco, 2005, str. 414)

Aktivním protikladem krásy je podle Eveline Hurardové et al. (in Souriau, 1994)

ošklivost, tedy disharmonie. Neoznačuje pouze absenci krásy. Kdyby tomu tak bylo, ne-

krásné by mohlo být označeno i jako obyčejné, nebo průměrné. Ošklivost je ale přímým 

opakem krásy. 

Jak bylo výše uvedeno, estetika je věda o umění a kráse. Ale co všechno estetika 

označuje a chápe pod pojmem umění? Uměním může být předmět, myšlenka nebo i 

schopnost něco vykonat. „Umění je užití jistých duchovních kvalit nebo manuální 

zručnosti při realizaci určitého díla.“ (Anne Souriauová, in Souriau, 1994, str. 874). 

Základním kritériem je jeho estetický účinek, který je vnímán smysly a je individuální, 

neboť závisí na dosažené osobní zkušenosti pozorovatele.

Umění může být materiální dílo, myšlenka, nebo činnost, jejímž výsledkem jsou věci, 

které by nemohla příroda sama vytvořit. Je jím i schopnost autora vytvořit umělecké 

dílo, neboť taková schopnost je také považována za zvláštní, zajímavou a krásnou. 

Lze rozlišovat mezi krásným a užitým uměním. Do konce 19. století existovalo jen

krásné umění a bylo dokonce požadavkem, aby dílo nemělo žádnou užitou hodnotu. Ta 

se skrývala pouze v kráse a výtvor sloužil pouze k obdivu. Na přelomu 19. a 20. století 

s proniknutím modernistických idejí do lidského myšlení vzniklo užité umění, které 

spojovalo krásu i funkčnost. (Anne Souriauová, in Souriau, 1994)



2.8 Historie fotografie a její podoby v postmodernismu

„Mít nějaký záznam minulosti může velice přispět ke kvalitě života. Osvobozuje nás od 

tyranie přítomnosti a umožňuje našemu vědomí, aby se vracelo do uplynulých dob. 

Umožňuje to vybrat a uchovat v paměti události, které jsou pro nás zvlášť radostné a 

významné, a tak „stvořit“ minulost, která nám pomůže čelit budoucnosti.“

(Csikszentmihalyi, 1990, str. 198)

Termín fotografie pochází z řeckých slov „fós“ (světlo) a „grafis“ (štětec, psací hrot). 

Lze jej tedy doslovně přeložit jako „kreslení světlem“, či „světelné písmo“. Podle 

Pěluchy (2010) je jeho autorem německý astronom Johann Mädler, který ho poprvé užil 

roku 1839. Pomocí časově omezené expozice fotografický přístroj zachycuje na světlo 

citlivé médium záznamy světla, které odrážejí všechny předměty. Proces pořízení 

fotografie je vykonáván mechanickými či digitálními přístroji zvanými fotoaparáty. 

Fotografie je zobrazovací technologie využívaná v mnoha různých oborech. Vědě slouží 

k zobrazování přesného a věrného záznamu skutečnosti. Umělci se na rozdíl od vědců 

snaží s fotografií aktivně pracovat, realitu stylizovat a zkoumají i další možnosti práce 

s fotografií. Fotografie je využívána v armádě, policii a dalších bezpečnostních 

složkách. Stala se nepostradatelnou součástí masmédií, žurnalistiky, marketingu a 

reklamy. 

Existují různorodé způsoby fotografické praxe, jako je reportážní, vědecká, amatérská,

nebo umělecká. Jak podotýká Jean-Marie Schaeffer (In Souriau, 1994), fotografie se 

neliší technickými postupy (na rozdíl třeba od malby, či sochařství), ale pouze svým 

účelem, který musí být vtělen do obrázku samotného již při pořizování fotografie.

2.8.1 Historie fotografie 

První opravdovou a dodnes zachovanou fotografii podle Pěluchy (2010) vytvořil v roce 

1826 Joseph Nicéphore Niepce. Jeho snímek se nazývá „Pohled z okna“.

Jako objevitele fotografického procesu uvádí Mrázková (1985) francouzského umělce

Jacquese Daguerra, který navázal na práci Niépceho. Roku 1837 oznámil, že se mu 

povedlo zachytit obraz na postříbřenou měděnou desku a tento proces zachycení 

skutečnosti byl později nazván daguerrotypií. Vynález vyvolal mezi lidmi velkou 

odezvu a zdálo se, že malířství je navždy mrtvé. Umělci se po dlouhá staletí snažili



dosáhnout věrného zachycení skutečnosti. Po vynálezu fotografie ale museli začít hledat 

nové cesty a způsoby malby, aby jejich řemeslo přežilo. 

Osobní a rodinný portrét se v podobě fotografie stal poměrně dostupnou záležitostí pro 

širokou veřejnost a vzbudil u ní velký zájem, jenž vyústil v rychlý rozvoj fotografie. 

Sami umělci začali s fotoaparáty pracovat. Portrétisté si začali přivydělávat jako 

fotografové, jiní využívali fotek namísto skic jako předlohy pro svá umělecká díla. 

Postmoderní autoři začali malbu a fotografii kombinovat. V prvních letech ale 

fotografie nebyla považována za umění a vedla ke vzniku „živnostenské“ fotografie,

dostupné pro širokou veřejnost jako upomínkový předmět.

Mrázková uvádí (1985), že i sami fotografové však toužili tvořit umění. Protože však

nevěděli jak, kopírovali malířství, jehož nejvyšší metou byla imitace. A tak ve svých 

ateliérech montovali složité scény a výsledné obrázky skládali dohromady z několika 

různých záběrů. Tomuto stylu se říkalo piktoralismus. 

„Groups of photographers spontaneously organized under the banner of pictorialism to 

promote expressive feeling in their pictures by application of principles, styles and 

subject matter of the "high art" tradition. They turned away from what had been the 

primary photographic concern for accuracy in portraiture, architecture, and landscape 

to a concern for the picturesque-idealized and personalized views that showed 

conscious and careful attention to pictorial composition, broad delineation and tonality, 

symbolic and allegorical allusion, and sighns of the careful hand of the artist.“)12

(Osterman, Romer, in Peres, 2007, str. 103)

Motivy a dekorativní pomůcky jako sloup či závěs piktorialisté přebírali z malířství. 

Domnívali se, že pokud jsou v malířství umělecké, musí analogie platit i pro fotografii. 

Až Henry Emerson v knize „Naturalistická fotografie“ přišel s názorem, že obyčejná 

fotografie může být uměním i jako pouhý obraz skutečnosti a není nutné ji zdobit

vyumělkovanými motivy.

                                                
12 Ve volném překladu: „Skupiny fotografů spontánně organizovaných pod hlavičkou piktorialismu
používaly k vyjádření expresivních pocitů ve svých obrazech uplatňování zásad, stylů a předmětů
vycházejících z tradice "vysokého umění". Odvrátily se od původního účelu fotografie, který spočíval
v přesnosti zachycování portrétů, architektury a krajiny. Začali tvořit malebně-idealizované a osobní
pohledy, které ukázaly vědomou a pečlivou pozornost věnovanou obrazové kompozici, zřejmému námětu, 
tonalitě, symbolické a alegorické narážce a znakům pocházejícím z pečlivých rukou umělce.“ (Osterman, 
Romer, in Peres, 2007, str. 103)



Již po několika prvních letech existence začala být fotografie používána k různým 

účelům. Je těžké přesně určit, kdy se oficiálně začala dělit do mnoha proudů, které 

vedly ke vzniku fotografie vědecké, užité, umělecké, amatérské, dokumentární atd. 

2.8.2 Dokumentární fotografie

Vyhledáním slova „dokumentární“ ve slovníku cizích slov se lze dočíst, že jeho 

synonymy jsou slova průkazný, založený na svědectví, nebo založený na faktech. 

According Ingledew (2005, str. 78) „the word "documentary" was coined in 1920s to 

describe the new kind of films being shown in cinemas about the exploration of the 

world and the lives of little.known people.“13

Dokumentární fotografie je většinou dlouhotrvajícím projektem, jehož motivem nejsou 

peníze nebo uznání, ale spíše vášeň autorů, která je podporovaná nadačními fondy 

placená ze získaných ocenění. Autoři většinou musí dlouhou dobu zůstat v komunitě 

nebo prostředí, které chtějí fotit, aby si získali důvěru lidí nebo se dokonale seznámili 

s prostředím, které chtějí zachytit. 

Jak už bylo výše zmíněno, fotografie se krátce po svém objevení začala využívat pro 

různé účely. Brzy objevili možnosti fotografie sociální reformátoři, kteří upozorňovali 

na chudobu a nelidské podmínky pro život v některých oblastech. Ingledew (2005) 

uvádí, že roku 1890 vydal fotograf dánského původu Jacob Riis soubor fotek s názvem 

„How the Other Half Lives“, ve kterém poukázal na otřesné životní podmínky 

v newyorské čtvrti Lower East Side. Po jeho zveřejnění se zvedla vlna nevole mezi 

obyvateli New Yorku, která donutila radnici provést změny k lepšímu.

Od té doby dokumentární fotografie urazila kus cesty a hrála velkou úlohu ve všech 

válečných konfliktech. První válečné dokumentární snímky pochází z americké občasné 

války, ze španělsko-americké války a z častých bojů britské armády v koloniích. 

Nevýhodou tehdejších fotografů byla podle Marien (2006) nemožnost zachytit válku 

v akci kvůli stále ještě nedokonalé technice. Následkem dalšího vývoje došlo ke 

zlepšení kvality snímků, autoři je začali prodávat novinám a došlo ke vzniku 

žurnalistické fotografie.

                                                
13 Ve volném překladu: Podle Ingledewa (2005, str. 78) „slovo "dokumentární" bylo poprvé užito ve 
dvacátých letech k popisu nového druhu filmů, uváděného v kinech, o objevování světa a životů málo 
známých lidí.“



Zlatý věk fotožurnalismu (30. 40. a 50. léta) se časově shoduje s druhou světovou 

válkou. Obecně největšího rozvoje dosahovala dokumentární a novinářská fotografie 

vždy v období politických nepokojů (viz. krach na newyorské burze), či v době 

válečných konfliktů (viz. 1. a 2. světová válka, korejská a vietnamská válka, operace 

pouštní bouře). Dnes se v novinách a časopisech samozřejmě neobjevují výhradně 

válečné fotografie, ale dokumentární fotografie s různorodou tématikou. Marien (2006) 

uvádí, že za dokumentární fotografie lze dnes považovat fotografie cestovatelské, 

sociální, sportovní, společenské a mnoho dalších. 

Velký vzestup zažívá dokumentární a novinářská fotografie na počátku nového tisíciletí 

v souvislosti s rozšířením internetu. McQuail (2007) uvádí, že obsah (v tomto případě 

dokumentární fotografie) se stal decentralizovaný, tedy může být na internet podáván 

přímo tvůrcem a nejen institucemi. Přenos pomocí kabelu nebo satelitu překonává 

dřívější omezení daná náklady, vzdáleností či objemem a poskytuje příjemci možnost 

vybírat si z obsahu a reagovat na něj. 

Světová internetová síť v případě dokumentární fotografie poskytuje okamžitou 

možnost dohledat informace vztahující se k fotografii, autorovi. Jedinec může najít další 

články a snímky s podobnou tématikou. Obecně rozšiřuje okruh informací, ke kterým se 

uživatel může dostat spolu s fotografií.

2.8.3 Umělecká fotografie

Jean-Marie Schaeffer (in Souriau, 1994) tvrdí, že vymezit specifickou oblast umělecké 

fotografie je v podstatě nemožné. Mnoho fotografií, které se vydávají za umělecké, jimi 

nejsou a naopak mnoho obrázků vyfotografovaných za zcela jiným účelem, může být 

považováno za umělecké. To by ale nemělo být považováno za limit uměleckého 

využití fotografie. Je třeba pouze uznat, že estetický rozměr fotografie má svá vlastní 

specifika, která nelze poměřovat estetickými pojmy vycházejícími z analýzy výtvarného 

obrazu.

Fotografie byla umělci v 19. století přijímána nejprve s nedůvěrou a obavami, následně

byla využívána částí umělců namísto skic jako předloha k uměleckému dílu. Někteří 

umělci (zejména portrétisté) se stali fotografy na plný úvazek. Nikdo ale dlouho 

nevěděl, jestli fotografie může být považována za umělecké dílo, „nebo se má stát jen 

služkou věd a umění, avšak služkou velmi pokornou, tak jako tisk nebo těsnopis, které 



ani netvoří, ani nenahrazují literaturu“, jak řekl Charles Baudelaire. Marien (2006) 

potvrzuje, že fotografie dlouho nebyla považována za umění, neboť postrádá nutnost 

představivosti a subjektivní odpovědi na předlohu.

Za jednoho z prvních uměleckých fotografů lze považovat francouzského karikaturistu 

a fotografa Nadara (pravým jménem Gaspard Felix Tournachon), který se od roku 1853 

začal zaobírat fotografií. Specializoval se na portréty bohémských umělců a spisovatelů 

své doby. Na rozdíl od ostatních fotografů odmítal používat rekvizity, retušovat vrásky 

nebo jiné kazy obličejů svých modelů, protože věřil, že vypovídají o duševním 

rozpoložení jedince. Sám o sobě tvrdil, že není pouze obsluhou fotoaparátu, ale 

umělcem citlivým k jemným nuancím osobního charakteru, stejně tak jako k pravidlům 

kompozice. Zkoušel hledat různé úhly pohledu na objekty focení, a proto například fotil 

Paříž z koše horkovzdušného balónu. Byl první, kdo experimentoval s umělým 

osvětlením, které využil k focení pařížské kanalizace. Dalšími autory druhé poloviny 

19. století, kteří pokládali základy umělecké fotografie, byli Peter Henry Emmerson, 

Henry Peach Robinson či William Henry Fox Talbot. (Marien, 2006) a (Peres, 2007)

2.8.4 Digitální fotografie

Když digitální fotoaparáty vstoupily na počátku 90. let na trh, nikdo netušil, jak rychle 

získají lví podíl na trhu. V průběhu necelých dvaceti let zcela nahradily klasický film,

do té doby užívaný jako hlavní technologie k pořizování snímků.

Život dnešních fotografů je plný neustálých změn a nutí je pracovat novými a 

nevyzkoušenými způsoby. I když jsou doby tmavých fotokomor víceméně pryč,

vyskytlo se mnoho nových dovedností, které fotografové musí zvládat, aby dovedli 

proces tvorby fotografie do úspěšného konce. Pořízení, zpracování a dokonce i 

skladování fotografií na discích vyžaduje znalosti moderní techniky, počítačů, práce 

s tiskárnami a mnoha programů sloužících k úpravě snímků. 

Uživatel disponuje tisíci knih a webových stránek určených k objevování možností 

digitálních fotoaparátů. Sdělované informace začínají radami, který přístroj je vhodný 

pro který účel, pokračují doporučeními jak tvořit kvalitní snímky, jak je na počítači 

upravovat a končí poučeními jak fotografie skladovat, tisknout, či prezentovat na 

internetu. Nikdy v historii neexistoval snadnější a levnější způsob jak pořizovat snímky 

a to nahrává velkému rozvoji fotografie a fotografování.



2.8.4.1 Princip digitální fotografie

Podle Zachara (2009) snímky, které se dříve pořizovaly za pomoci obyčejných 

fotoaparátů, vznikaly na základě chemické změny látek nanesených na filmu při reakci 

se světlem. Reakcí se vytvořil negativ, skutečný obrázek přeneseného světla na plošku, 

na němž byly všechny barvy invertované. Výsledná vyvolaná fotografie, neboli pozitiv,

měla opět stejné barvy, které vnímá i lidské oko.

Jedním ze základních stavebních kamenů fotoaparátu je čočka, lámající světelné 

paprsky reálného světa. Podle Pěluchy (2010) je přenáší převrácené na malý čtvereček 

ve fotoaparátu, stejně jako čočka lidského oka promítá převrácený obraz vnějšího světa

na sítnici. Sítnicí fotoaparátu je film (u klasického fotoaparátu) či CMOS nebo CMD 

senzor (u digitálního fotoaparátu), který inverzní vzor zachycuje a uchovává. Čočkou 

převrácené paprsky se musí znovu sbíhat přesně na povrchu senzoru, jinak je obraz 

rozmazaný. Pokud se paprsky sbíhají před nebo za sítnicí lidského oka, potom člověk 

také vidí rozmazaně. K odstranění problému slouží zaostřování. Při něm si lze podle 

Johnsona (2004) povšimnout, že když se zaostřený předmět nachází v určité vzdálenosti 

a v jeho okolí jsou další předměty od přístroje jinak vzdáleny, pak budou zachyceny 

rozostřeně. 

Dalšími důležitými parametry, ovlivňujícími výslednou kvalitu snímku, jsou délka doby 

snímání a apertura (clona). Apertura vyjadřuje šířku otevření předního krytu objektivu,

a tím reguluje množství světla dopadajícího na senzor. Délka doby snímání vyjadřuje, 

jak dlouho je senzor osvícen. Pokud fotograf snímá scénu příliš dlouho, výsledný obraz 

je přesvětlený. Pokud naopak krátce, snímek je příliš tmavý. Digitální fotoaparáty

většinou řeší problém automaticky, ale některé profesionální přístroje umožňují 

uživateli zapnout i manuální mód.

Podle Zachara (2009) digitální fotoaparáty používají k zachycení obrazu senzory, které 

převádějí světelnou energii na elektrickou (přeměna fotonů na elektrony). Foto-senzory 

jsou umístěné na mřížce, a čím je náboj větší (na senzoru je více elektronů), tím bylo 

světlo intenzivnější. Náboj se poté odečte speciálním zařízením a určí se jeho hodnota v 

jednotlivých buňkách mřížky, což je viditelné v podobě pixelů (body fotky).

Pro tento postup se používají dvě různé technologie - CMOS a CCD. CMOS 

(complementary metal oxide semiconductor) používá pro odečítání hodnot z buněk 



tranzistory. CCD (charged couples device) přenáší náboj přes čip a čte jej v jednom 

rohu celé mřížky, kde je umístěn analogově-digitální převodník, který přeměňuje 

hodnotu náboje na binární hodnotu (číslo), již lze poté zapsat do paměti přístroje. 

(Zachar, 2009) a (Frey, in Peres, 2007)

2.8.4.2 Výhody a nevýhody digitální fotografie

Dnes již pravděpodobně nikdo nepochybuje o výhodách digitálního fotoaparátu pro 

běžného uživatele. Jeho pořizovací ceny se snížily na (pod) úroveň klasických a nabízí 

mnoho dalších výhod, které staré fotoaparáty nabídnout nemohou. Po analýze autor 

dospěl k tomuto vyhodnocení.

Výhody:

1) Snížení nákladů na pořizování fotografií – uživatel nemusí kupovat drahé filmy 

a nechávat je vyvolávat. Pokud chce mít některé fotky v tištěné podobě, může si 

vybrat pouze jeden snímek z mnoha pořízených.

2) Možnost okamžitě odstranit nepovedené záběry.

3) Na jednu paměťovou kartu se vejde mnohonásobně více fotografií než na 

klasický film.

4) Existovalo několik druhů filmů pro různé světelné podmínky. Pokud se světlo 

změnilo, uživatel byl nucen vyměnit i film. Ten se při vytažení osvítil a nebyl již 

znovu použitelný. U digitálních fotoaparátů dojde pouze k novému nastavení, ať 

již automatickému nebo manuálnímu.

5) Fotograf získá okamžitou zpětnou vazbu, zda se snímek povedl či nikoliv, pokud 

si jej prohlédne na displeji. Naskytne se mu možnost záběr opakovat. Toto 

přispívá i k snadnějšímu učení jak fotografovat.

6) Uživatel má možnost upravit výřez a barvy, odstranit šum, změnit fotografii 

z barevné na černobílou a mnoho dalších výhod v programech k tomu určených.

7) Šetrnost k životnímu prostředí – nikdo už nevyhazuje nepovedené fotografie a 

baterie, neboť nové digitální fotoaparáty se nabíjejí ze sítě.

8) Snadnost uskladnění na malých discích na místo objemných alb.

9) Sdílení fotek na internetu je výhodou pro lidi žijící daleko od domova. Sdílením 

fotografií dávají možnost rodině a přátelům nahlédnout do svého života.



Nevýhody:

1) Nutnost vlastnit kromě fotoaparátu i počítač. 

2) Lze pořídit libovolný počet snímků, což vede k focení bez hlubšího zamyšlení.

To odebírá uživateli prožitek spojený s pořizováním a vyvoláváním fotografií.

3) Je rozdíl pokud uživatel prohlíží nekonečné množství digitálních fotografií

v počítači nebo několik vybraných v albu, které drží fyzicky v ruce. Prohlížení 

fotografií na ploše monitoru nebo na televizi je „instantní“.

4) Pokud se autorovi rozbije počítač nebo disk, může ztratit veškeré snímky z velké 

části svého života.



2.9 Struktura vývojové psychologie se zaměřením na období časné 

dospělosti

Psychologie v doslovném překladu z řečtiny znamená „věda o duši“. Psychologie 

prošla, stejně jako ostatní vědy, dlouhým obdobím vývoje. Vyčlenila se z filosofie a 

rozrostla se do mnoha dnes známých podob.  Byla omezována pouze na stavy vědomí, 

později zase na projevy chování. Podle Heluse (2003) je dnes psychologie definována 

jako věda o chování a prožívání. 

Vývojová psychologie z hlediska ontogeneze psychiky člověka studuje všechny změny,

k nimž dochází v průběhu života, a také souvislosti fyziologických a psychologických 

dějů. (Langmeier, Langmeier, Krejčířová, 2002) Pro období rozvoje jsou změny 

evoluční, o období dospělosti můžeme mluvit jako o období stability, které je 

následováno změnami involučními, způsobujícími úbytek schopností a adaptivních 

funkcí. (Langmeier, Krejčířová, 1998)

Ačkoliv vývojová psychologie popisuje různé etapy ve vývoji člověka a pokrývá celé 

období lidského života od narození až do smrti, tato diplomová práce se zaměří pouze 

na období rané dospělosti (20 - 25 let). 

2.9.1 Vývojové etapy dospělého člověka

O dospělosti lze s jistotou tvrdit jen to, že je označením pro jisté stádium života. Kdy a 

jestli vůbec nastane, závisí na každém jedinci. Počátek dospělosti není nijak vymezen a 

je chápán v různých oborech odlišně. Proto podle Hrabalové (2010) existuje 

medicínské, právnické a psychologické pojetí. 

Za jedno z kritérií osobní dospělosti je považováno dosažení subjektivní zralosti. 

Člověk je pokládán za zralého, jestliže přijme plnou osobní a občanskou odpovědnost,

začne být nezávislý na rodičích, ale přesto si k nim zachová kladný vztah. Dalšími 

znaky jsou plně rozvinuté osobní zájmy, zaujetí zodpovědného vztahu ke svému 

životnímu partnerovi a uvědomění si očekávaných výchovných úkolů vůči svým 

potomkům. (Langmeier, Krejčířová, 1998)

Vývojové (evoluční) změny a postupné stárnutí představují plynule navazující změny, 

které se v období dospělosti dějí libovolně. Neexistují přesně dané hranice a předěly, ale 

přesto je jasně viditelný rozdíl v jednání a chování dvacetiletého a padesátiletého 



jedince. Dělení podle věku do určitých etap, které se nutně překrývají a nastupují 

rozdílně u jednotlivých lidí, je proto potřebné. Podle Langmeiera, Krejčířové (1998) 

existují ve vývoji dospělého tato čtyři stádia:

1. Časná dospělost – věková hranice je stanovena na období mezi 20. a 25. rokem 

života. Dospělost tu vědci vymezují s přihlédnutím k věku, k převzetí určitých 

vývojových úkolů a k dosažení určitého stupně osobní zralosti.

2. Střední dospělost – týká se jedinců v období plné výkonnosti a relativní stability 

ve věku do cca 45 - 50 let života.

3. Pozdní dospělost – etapa předcházející začátku stáří v 60 - 65 letech

4. Stáří – lze ho dále rozdělit na časné a vysoké.

Sami autoři uvádí, že různí odborníci používají odlišné věkové hranice. Všichni se ale 

shodují na hlavních charakteristikách jednotlivých období.

2.9.2 Charakteristika časné dospělosti

Časná dospělost označuje etapu zhruba mezi 20. a 25. rokem života. Mladý člověk se 

ještě vypořádává s vývojovými úkoly předchozích fází, ale zároveň už jsou před něj 

kladeny nové úkoly dospělosti. Například vysokoškoláci končí v tomto období svá 

studia a začínají pracovat. Většina mladých hledá svého celoživotního partnera, 

navazuje stálou známost a uzavírá sňatek. Jedinci dosahují optimálních reprodukčních 

schopností a mnozí z nich se začínají starat o své potomky.

Lze říci, že nejvýznamnějším úkolem časné dospělosti je nalezení intimního vztahu 

k někomu, s kým bude jedinec ochoten sdílet lásku, pracovní úsilí i společné zájmy a 

s nímž bude ochoten vztah posilovat a v budoucnu udržovat. Jen nalezením partnera je 

možné vyjít z izolace, ve které se jedinec ocitnul, když se emancipoval v rámci své 

rodiny. (Langmeier, Langmeier, Krejčířová, 2002)

English, Pearson (in Langmeier, Krejčířová, 1998) uvádí v 11 bodech, jak lze 

charakterizovat vlastnosti zralého člověka:

1. Je schopen vykonávat určité množství práce každý den, aniž by byl nadměrně 

unaven a pociťuje, že jeho práce je užitečná.

2. Je schopen udržovat dlouhotrvající přátelství k několika bližším kamarádům.



3. Má zdravou sebedůvěru, netrápí ho pocity viny a nerozhodnost.

4. Je schopen jednat s lidmi s náležitými ohledy a bez jakýchkoliv předsudků.

5. Je schopen běžného heterosexuálního styku bez pocitu viny, bez zábran a je 

schopen dávat i přijímat lásku a něhu.

6. Zvyšuje zájem o blaho ve stále širším okruhu lidí – tedy blaho vlastní, rodiny, 

přátel, obce, státu i lidstva.

7. Má zájem na zlepšování svých životních podmínek, aniž by tím poškodil někoho 

jiného.

8. Je schopen měnit práci za hru, odpočinek, četbu, radost z přírody a umění.

9. Umí se oprostit od nežádoucího napětí, když vykonává své každodenní 

povinnosti a překonává překážky.

10. Je spolehlivý, otevřené mysli, ochoten usilovat o zlepšení sebe sama a o 

dosažení moudrosti

11. Má zájem o předávání svých těžce nabytých zkušeností mladším.

2.9.3 Kognitivní vývoj v dospělosti

Kognitivní vývoj je podle Piagetovy teorie na konci období dospívání již završen. 

Jedinec by měl být schopen reflexivního myšlení na základě hypoteticko–deduktivního 

usuzování. Ne každý člověk ale potřebuje tento způsob uvažování ve své profesi, a 

proto je nutné zmínit ještě další charakteristiky. Dospělého od adolescenta odlišuje 

praktický pohled na svět, kdy se do objektu jeho zájmu dostává způsob obživy, 

zaměstnání a život s partnerem. Podle Arnetta (in Bejček, 2006) je kognitivní vývoj

v období přechodu do dospělosti odlišný od předchozího období. Zatímco v adolescenci 

se jedná zejména o získávání informací a objevování různých možností řešení 

problémů, zatím bez jejich většího využití v běžném životě, v období mladé dospělosti 

jde již o praktickou aplikaci získaných zkušeností následkem objevení se nových cílů, 

spojených s rolí dospělého.

Langmeier, Krejčířová (1998) zmiňují, že po Piagetově „fázi formálních operací“

(vývoj zakončen na prahu rané dospělosti) následuje další stupeň, tzv. „etapa hledání 

problémů“. Jedinec vyhledává sám nové a nezodpovězené otázky, místo aby odpovídal 

na otázky již dříve položené.  Dospělí, kteří této fáze již dosáhli, už nereagují pouze na 

zadané úkolové situace, ale sami si aktivně tvoří nové náměty k činnosti.



2.9.4 Emoční vývoj a socializace v časné dospělosti

V jednoduché tělesné nebo duševní práci se mohou mladí dospělí brzy vyšvihnout na 

vrchol. Typické je ale vystřídání několika zaměstnání. V ideálním případě si jedinec 

s sebou odnáší nabyté zkušenosti a naopak neúspěchy a omyly nechává za sebou. 

V některých oborech dosahují dvacátníci vrcholu (viz. profesionální sportovci), naopak 

v jiných jsou stále ještě učni (viz. vědci). (Říčan, 2004)

Nejvýraznější, zdaleka ne však nejdůležitější motivací pro výběr zaměstnání, je získání 

ekonomické nezávislosti, popřípadě zajištění dobrého životního standardu rodině. 

Stimulem může být získání nových přátel nebo možnost každodenního kontaktu se 

zajímavými lidmi. Výraznou pobídkou je získání uspokojení z práce, pocitu prospěchu 

pro své okolí a lidstvo obecně. Podle Langmeiera, Krejčířové (1998) seberealizace v 

práci často předčí ekonomickou motivaci, neboť přináší uspokojení, které peníze 

neposkytují. 

Profesionální dráha se v časné dospělosti může zkomplikovat. Někomu způsobí

problém oddálení ekonomické samostatnosti a nezávislosti, pokud nastoupí na vysokou 

školu, místo aby šel do práce. Jiní doplatí na špatný výběr vysoké školy. Specifickým 

problémem mladých žen je volba mezi kariérou a rodinou a volba mezi vysněnou 

kariérou a ekonomickým zajištěním rodiny u mladých mužů. Komplikace nutí mladé 

lidi dělat závažná rozhodnutí, která v budoucnu podstatně ovlivňují jejich život.

Pokud se podle Říčana (2004) mladý člověk ještě necítí dostatečně zralý na vážná 

rozhodnutí, utíká se do „adolescentního moratoria“, jež označuje vývojové provizorium, 

kdy se mladí ještě odmítají stát dospělými. Tuto etapu vyplňují různí jedinci odlišnými 

způsoby - přehnanou pílí a vášnivým zaujetím pro studium cizího jazyka, sportem, 

promiskuitním sexem a střídáním partnerů, přihláškou na vysokou školu (i přesto, že 

jedinec nemá o studium vnitřní zájem), nebo cestováním. Toto moratorium není 

neprospěšné, a pokud je dobře vyplněno, poskytuje jedinci dostatek času „dospět“.

Langmeier, Krejčířová (1998) potvrzují, že mimopracovní aktivity a činnost ve volném 

čase mají v časné dospělosti největší význam. 

Emoční prožívání se u dvacátníků značně liší od adolescentů. Jedinec začíná být více 

realistický a opouští svět snění. Je extrovertní a sebejistý na rozdíl od předchozího

období. Mladý člověk začíná být střízlivý a pragmatický, poznal již své hodnoty, je si 



jist svou identitou a svou cenou. Nové postoje jedinci podle Langmeiera, Krejčířové 

(1998) umožňují být pevným a rozhodným v jeho volbách a jsou jednou z podmínek 

k navázání hlubokého a intimního partnerského vztahu, v němž se dokáže partnerovi 

plně otevřít a naprosto mu důvěřovat. V intimním vztahu mu umožní regredovat 

k infantilní hravosti a závislosti na partnerovi, což postupem času dovede dva lidi až k 

manželství. 

Právě navázání vztahu a intimity je podle Eriksona základním kamenem, který jedince 

posune v dalším duševním vývoji. V práci „Childhood and Society“ rozděluje Erikson

(in Jeřábková, 2010) životní dráhu do osmi oddělených stadií psychosociálního vývoje 

ega (hovorově též „osm stadií člověka“). Každé období je popsáno v podobě 

psychologické krize, která obsahuje dva konfliktní póly. Krize vždy obsahuje jak 

možnosti růstu, tak i prvky ohrožení. Růst nastává tehdy, když je konflikt přiměřeně 

vyřešen. To přináší pro ego novou sílu, kterou Ericsson nazývá ctnost. Prvky ohrožení 

spočívají v uhýbání člověka před netradičním řešením konfliktu. Jestliže konflikt není 

úspěšně vyřešen, ctnost nevznikne, a tím je ohrožen další vývoj jedince. 

V období rané dospělosti se jedná o souboj intimity vs. izolace. Mezi 20. a 30. rokem 

života má vzniknout ctnost zvaná láska. Pokud však konflikt nebyl včas přiměřeně 

vyřešen, opouští mladý člověk stadium s pocitem izolace. Negativní výsledek oslabuje 

ego, a pokud není problém napraven, duševní vývoj jedince stagnuje. Jediným 

způsobem, jak problém odstranit, je vynaložit úsilí na dodatečnou nápravu. To vyžaduje 

návrat po vlastních stopách až k bodu, kdy došlo k negativnímu řešení, zvolení

účinnějšího přístupu k dosud nerozřešenému konfliktu a následně vytvoření chybějící 

ctnosti.

2.9.5 Fyzický vývoj v časné dospělosti

Dvacátá léta jsou dobou největší síly, energie, elánu a nezdolného zdraví. Tělesná 

konstrukce ještě mohutní a svalová síla vrcholí kolem 25. roku života. Podle Říčana 

(2004) stále nepatrně roste i výkonnost mozku, zvyšuje se jeho váha a zvětšuje se 

plocha mozkové kůry. Souběžně začíná působit také involuce. Sluch ztrácí citlivost na 

vysoké tóny, zhoršuje se adaptace očí na tmu a na vidění zblízka. U žen se objevují 

první vrásky. Lze změřit nepatrný pokles výšky, způsobený slábnutím meziobratlových 

plotének. Avšak krása, zvláště pak u žen, je stále klíčem k úspěchu a snadnějšímu 



životu o čemž svědčí i fakt, že krásným ženám se vyhýbají těžké psychické poruchy.

Přinejmenším se s nimi psychiatři nestýkají tak často. 

2.9.6 Problémy dospívajících v dnešní společnosti

Prvním z typických vývojových problémů dnešní dospívající generace je rozpor mezi 

fyzickou a sociální zralostí. Akcelerace tělesného růstu a pohlavní zralosti posunuje 

tělesnou hranici dospívání do stále nižšího věku, zatímco složitost společenských vztahů 

a nároků na jedince se neustále zvětšuje. Zvyšují se nároky na vzdělání, což oddaluje 

možnost dosažení sociální zralosti. Nůžky mezi fyzickou a sociální zralostí se 

rozevírají. Nejvíce se rozdíl projevuje v tom, že jedinec je brzy zralý pro sexuální 

aktivitu, jenže ze společenských důvodů ji musí oddalovat do značně pozdějšího věku. 

Neuspokojené sexuální napětí je podle Langmeiera, Krejčířové (1998) ještě zvětšováno 

záplavou erotiky ve filmech, videoklipech, magazínech. Vše může vyústit až v poruchy 

chování.

Dalším zajímavým problémem je podle Langmeiera, Kejčířové (1998) rozpor mezi rolí 

a statusem. Sociální rolí chápeme určitý způsob chování odpovídající postavení jedince 

ve společnosti. Sociální status označuje soubor práv a povinností určující postavení 

jednotlivce ve společenské hierarchii. Ve vyspělých společnostech vzniká, zejména u 

vysokoškolských studentů, rozpor mezi rolí a statusem. Od fyzicky zralých mladých lidí 

se očekává vyspělé a plně odpovědné jednání (role dospělého), přitom je jim uznán 

pouze nízký společenský status třeba i z důvodu ekonomické závislosti a předpokládá se 

jejich poslušnost (status někoho mezi dítětem a dospělým). Nejistotu ohledně role a 

statusu prohlubuje ještě časový rozdíl mezi studiem zaměřujícím se na budoucnost a 

možností využití nabytých vědomostí v praxi. Tento velký interval často oslabuje zájem 

o školu a motivaci k učení.



3 CÍLE, ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY

Cílem práce je popsat a analyzovat prožitky skupiny českých diváků (fanoušků), která 

se zúčastnila XXI. ZOH ve Vancouveru v Kanadě, a tuto analýzu podložit amatérskými 

fotografickými snímky pořízenými v průběhu olympijských her. Dále poukázat na 

rozdílnost v kvalitě prožitku při sledování sportovní události prostřednictvím masových 

médií (zejména televize) a při osobní divácké účasti na sportovní události.

Z výše zvoleného cíle vyplynuly následující úkoly:

 prostudovat odbornou literaturu zabývající se postmoderní dobou a její estetikou

 prostudovat odbornou literaturu týkající se rituálů, teorie her a olympijských her

 prostudovat odbornou literaturu zabývající se médii a jejich úlohou 

v postmodernismu

 prostudovat odbornou literaturu zmiňující se o fotografii a její digitální podobě

 prostudovat odbornou literaturu týkající se vývojové psychologie se zaměřením 

na období mladé dospělosti

 zvolit vhodný přístup kvalitativního výzkumu a vhodné metody získávání dat

 získat informace o prožitku a jeho přínosu pro jednotlivce

 opatřené informace analyzovat a použít v textu empirické části

 fotografie z XXI. ZOH ve Vancouveru v Kanadě zpracovat a uspořádat do 

kompozičních celků, vypovídajících o autorově subjektivním pohledu na XXI. 

ZOH ve Vancouveru v Kanadě

Na základě zkušeností a získaných poznatků z literatury byly stanoveny následující 

hypotézy.

Hypotéza č. 1

Poselství olympijských her v 21. století přináší inovaci základů tradičních filosoficko-

estetických myšlenek, které v postmoderním světě mohou člověka sofistikovat. 

Hypotéza č. 2

Masmédia v současném světě, zejména při sportovních akcích, by měla široce a 

objektivně informovat diváky o sportovním dění.



Hypotéza č. 3

Subjektivní estetický prožitek poskytne vnímateli (divákovi) autentičnost prožitku při 

fyzické účasti na sportovním utkání (olympijských hrách), která se mu v podobě 

masmédii zprostředkované informace nedostane. 

Hypotéza č. 4

Specifičnost digitální fotografie spočívá v cyklickém zachycení toku okamžiků -

obrazů, záběrů z olympijského života. Po zpracování lze vytvořit kompoziční celky, 

které vypovídají o autorově subjektivním pohledu na XXI. ZOH ve Vancouveru 

v Kanadě.



4 METODIKA PRÁCE

4.1 Popis souboru

Těžištěm práce je popis života a prožitku skupiny českých fanoušků na XXI. zimních 

olympijských hrách ve Vancouveru v Kanadě, kterých se autor spolu se skupinou 

v únoru roku 2010 jako divák účastnil. Popis vychází z osobní zkušenosti a z rozhovorů 

s jednotlivými členy skupiny, pořízenými v průběhu olympijských her i po jejich 

skončení.

Skupina byla složena z českých občanů, většinou studentů VŠ, či absolventů, kteří do 

Vancouveru přijeli v rámci kanadského programu mobility mládeže a bylo jim 

umožněno po období jednoho roku v Kanadě žít, pracovat a studovat.

4.2 Použité metody

4.2.1 Teoretická část DP

V teoretické části diplomové práce byla provedena rešerše z aktuální odborné literatury 

s cílem shromáždit údaje, které byly formovány pomocí kompilace, komparace, analýzy 

a syntézy. 

4.2.2 Empirická část DP

4.2.2.1 Sociologicko empirický výzkum (Hudečková, Kučerová, Kříž, 2009)

Existují dva přístupy k sociologicko empirickému výzkumu – kvantitativní a 

kvalitativní. 

Kvantitativní vychází z již dosažené znalosti o sledovaném sociálním jevu, předem 

konstruuje očekávaný výsledek sledování (formou stanovení pracovních hypotéz), tudíž 

si klade za cíl ověřit to, co již autor alespoň trochu zná. Sleduje mnoho objektů a z 

výsledků vyplývá možnost zobecňovat. 

Užívá v hojné míře standardizovaných dotazovaných technik (sociologická anketa, 

standardizovaný a polostandardizovaný dotazník), studuje oficiální dokumenty 

(statistiky) a dokumenty hromadného sdělování. Zdroje obsahově rozebírá s důrazem na 



kvantitativní obsahovou analýzu. Metodu pozorování využívá jen málo a spíše jen ve 

variantě nezúčastněného pozorování opřeného o standardizovaný záznam.

Kvalitativní výzkum teprve objevuje nepředpokládané a netušené souvislosti 

zkoumaného sociálního jevu. Nevychází z poznaného, spíše se od něj snaží oprostit, aby 

byl přístupnější k získání nových, nepoznaných kontextů. Nekvantifikuje a snaží se 

odhalovat všechny možné významové souvislosti pozorovaného. Používá 

monografickou proceduru, sleduje jeden nebo jen několik málo objektů, a tudíž nemá 

právo činit obecné závěry. Takový přístup vyžaduje od výzkumníka osobní zapojení, 

neboť nelze předávat instrukce o postupu sledování nikomu jinému. 

Kvalitativní výzkum se zaměřuje na techniky narativní (vyprávění a nestandardizovaný 

rozhovor), studuje osobní dokumenty nevytvořené za účelem výzkumu a obsahově je 

analyzuje s důrazem na významy sdělení. Hojně využívá všech variant pozorování 

(skryté i zjevné) s různou mírou participace pozorovatele na činnosti objektu.

4.2.2.2 Použité metody

Pro potřeby této diplomové práce byl vybrán kvalitativní výzkum, který byl proveden za 

pomoci nestandardizovaných rozhovorů v průběhu olympijských her, i po jejich 

skončení. Hendl (2005) charakterizuje etnografický výzkum třemi znaky: delší setrvání 

ve skupině, pružný plán výzkumu a etnografické záznam pozorovaného. 

1. Delší pobyt v terénu je důležitý pro odhalení a poznání chování skupiny. 

Etnograf se otevřeně nebo skrytě účastní života skupiny, pozoruje, co se děje, 

naslouchá, klade otázky a shromažďuje všechna různým způsobem dostupná 

data. (Hammersley in Hendl, 2005)

2. Pružná strategie je potřebná, aby se etnograf dokázal přizpůsobit danostem 

situace. Aby dovedl přizpůsobit postup výzkumu a byl schopný najít rovnováhu 

mezi úsilím shromažďovat data a nároky situace. Můžeme používat kteroukoli 

z metod získávání dat: zúčastněné pozorování, individuální rozhovory, 

shromažďování artefaktů, historické a aktuální dokumenty, fotografie, video.

3. Základem etnografické práce je zaznamenávání pozorovaného, slyšeného a 

prožitého. Záznam se obvykle provádí následně a závisí na schopnosti 

výzkumníka pamatovat si informace a následně je zpracovat. Je to jeden 

z důvodů, proč se zápisy etnografického sledování nekryjí se skutečností. Jde o 



transformaci pozorovaného v autorský text, který má přesvědčit čtenáře, že 

hodnověrně zobrazuje realitu.

4.2.2.3 Zúčastněné pozorování

Zúčastněné pozorování patří mezi nedůležitější metody kvalitativního výzkumu. 

„Participovaným pozorováním je možné popsat, co se děje, kdo nebo co se zúčastňuje 

dění, kdy a kde se věci dějí, jak se objevují a proč. Tento způsob výzkumu je vhodný pro 

studium procesů, vztahů mezi lidmi a událostmi, jevů, které trvají v čase, i 

bezprostředního kontextu, v kterém se rozvíjí lidská existence.“ (Hendl, 1997, str. 138)

Pozorovatel se sám účastní dění v sociální situaci, je v osobním vztahu s pozorovanými, 

sbírá data, zatímco se účastní přirozených životních situací (Hendl, 1997). Pozorovatel 

na sebe v tomto výzkumu vzal roli úplného účastníka. Ten je rovnoprávným členem 

skupiny, aniž by o své roli ostatní členy skupiny informoval.

4.2.2.4 Neformální rozhovor

V neformálním rozhovoru dochází ke spontánnímu generování otázek. Jde o přirozený 

proces vzájemného působení dvou subjektů. Neformální rozhovor zohledňuje 

individuální rozdíly i odlišnosti situace. „Otázky jsou plně individualizovány, aby se 

dosáhlo hloubkové komunikace, využilo se prostředí i situace a aby se posílila 

konkrétnost a bezprostřednost rozhovoru.“ (Hendl, 2005)

4.3 Sběr dat

Vlastní získávání dat probíhalo zúčastněným pozorováním, neformálními rozhovory a 

pořizováním fotografických snímků dokumentujících život skupiny českých fanoušků 

během olympijských her, život města a mapujících důležité olympijské události. Data 

byla nasbírána v únoru 2010 během XXI. zimních olympijských her ve Vancouveru 

v Kanadě a v průběhu následujícího roku. Výzkumník participoval na každodenním 

životě skupiny v průběhu celé olympijské události. Získané fotografie vztahující se k 

olympijským hrám byly tříděny, aby poskytly stručný náhled na událost ze 

subjektivního pohledu fanouška.



Sběr dat byl následován studiem dostupné odborné literatury a dalších pramenů 

vztahujících se k práci tak, aby mohl vzniknout teoretický úvod, který by poskytl obraz 

doby, v níž se XXI. zimní olympijské hry konaly. Teoretický základ byl zdrojem pro 

vytvoření praktické části.

4.4 Analýza dat

Cílem etnografického výzkumu je podle Hendla (2005) poznat málo známé chování a 

kulturu nějaké sociální skupiny jedinců. Tento postup je tudíž explorativní a popisný. 

Analýze byl podroben i fotografický materiál – z celkového množství přesahujícího 

5000 fotografií bylo vybráno 20 obrázků, které dokumentují život skupiny na ZOH ve 

Vancouveru v Kanadě, atmosféru města i sportovních událostí.



5 EMPIRICKÁ ČÁST

„Masová média podávají invalidní reprezentaci skutečnosti po všech jejích stránkách a 

tím se podílejí na sublimaci reality ve sbírku iluzí, která stále chamtivěji uzurpuje místo, 

jež v době před expanzí masových médií v našich životech náleželo přirozené, přímé 

zkušenosti.“ (Boorstin in Reifová, 1998, str. 75)

5.1 Charakteristika diváka (sportovního fanouška) 20 - 25 let

„Není vyloučeno, že mimikry jsou kompatibilní s hrami agonálního typu…Vždyť pro 

všechny lidi, kteří se agónu neúčastní, je každý agón podívanou. Pouze s tou výhradou, 

že jde o podívanou, která vylučuje jakékoliv předstírání, má-li být hodnotná. Velké 

sportovní události jsou přece oblíbenou příležitostí pro uplatnění živlu mimikry. Musíme 

si ovšem uvědomit, že se při nich moment mimikry přenáší z aktérů na diváky. Jeho 

nositelem nejsou sportovci, ale publikum.“ (Caillois, 1998, str. 42)

Sportovní podívaná, jak konstatuje Slepička (1990), může u diváka vyvolávat silně 

emocionálně zabarvené prožitky. Podle Arrivé (2004) psychologové ještě nedokážou 

úplně vysvětlit vznik emocionálních stavů nebo s jistotou popsat vazby mezi 

psychologickou a fyziologickou stránkou. Shodují se ale, že základní emoce jako hněv, 

radost, smutek, strach apod. se dají odlišit jedna od druhé. 

Pokud se člověk podívá do hledišť sportovních stadionů, v převážné většině případů 

opravdu uvidí velké množství emocí nejrůznějšího druhu, ať už stenických 

(posilujících) nebo astenických (oslabujících). Zahlédne také tváře diváků, kteří budou 

přihlížet sportovnímu klání jakoby nezúčastněně. Velmi totiž záleží, jak moc je divák 

v utkání či závodu angažován. Podle Neumana a kol. (1999) lze obecně říci, že efekt 

prožitku je tím silnější, čím je prožitek individuálnější, intenzivnější a více vztažený na 

prožívající osobu.

Divák může při sledování hry zažívat skutečně silné emoce. Pokud je do hry silně 

zainteresován a ta se vyvíjí pro diváka příznivým směrem, může se dostat i do stavu 

plynutí (flow), jak ho popisuje Csikszentmihalyi. Jeho mysl je koncentrovaná pouze na 

sledování sportovního zápolení, povzbuzování a u diváka dochází k deformaci vnímání 

času. Toto zkreslení poznal asi každý fanoušek sportovních (platí i pro hráče) her. 

Pokud jeho tým držel těsné vedení a byl pod soupeřovým tlakem, čas jako by plynul 



pomaleji než jindy. Naopak když jeho tým doháněl těsnou ztrátu, měl blízko 

k vyrovnání, ale stále se mu vyrovnat nedařilo, subjektivně vnímaný čas se zrychloval.

Charakteristika fanouška mezi 20 - 25 lety se dá obtížně zobecnit, stejně tak jako u 

diváka jakéhokoliv jiného věku. Předpokládám, že fanouškem je ten, kdo se zajímá o 

sportovní dění a jeho zájem může, ale nemusí být podpořen i aktivní sportovní činností.

Krátkodobě se jím může stát člověk, který je stržen tlakem médií a svého okolí, 

například při velkých sportovních turnajích, jakými jsou mistrovství světa 

v nejpopulárnějších sportovních disciplínách, kde sportovci reprezentující jeho zemi 

slaví úspěchy a postupují vyřazovacími souboji stále vpřed. Celostátní média jsou 

obvykle plná informací o významné sportovní události a jedinec chtě nechtě tyto 

informace přijímá. Pod jejich tlakem a zároveň tlakem nejbližšího okolí se může i on 

začít zajímat o konkrétní událost.

Lze se ale pokusit charakterizovat fanouška ve věku 20 - 25 let na základě znalostí 

dosažených vývojovou psychologií. Toto období nazývá vývojová psychologie ranou 

fází dospělosti. Podle Farkové (2009) jedinec opouští etapu adolescence, tedy fázi učení 

a přichází do věku, kdy má nabyté znalosti uplatnit v praxi. 

V emočním prožívání začíná být jedinec více realistický a opouští svět snění. Je 

extrovertní, sebejistý, narozdíl od předchozího adolescentního období. Mladý člověk 

začíná být střízlivý a pragmatický, poznal již své hodnoty, je si jist svou identitou a 

svou cenou. (Langmeier-Krejčířová, 1998)

Každý jedinec projevuje své emoce jiným způsobem, což je ovlivněno temperamentem. 

V obecné rovině, podle výše zmíněného popisu, by fanoušek mezi 20. - 25. rokem 

života měl být spontánní a nenucený. Měl by umět dávat najevo radost z výhry, naopak 

zklamání z prohry by ho nemělo příliš zatěžovat. Měl by být schopen uvědomit si, že 

jde jen o hru a měl by vědět, že životní hodnoty a věci, na kterých opravdu záleží, 

existují mimo sportoviště. To by mu ale nemělo bránit hluboce se do diváckého 

prožitku ponořit a mít z něj radost. 

Diváci ve věku 20 - 25 let jsou již dospělí a jsou zatíženi určitými povinnostmi 

spojenými se školou či se začínajícím zaměstnáním. Ve většině případů ještě nemají 

vlastní rodinu, někdy ani vážnou známost. Zbývá jim tedy objektivně více času pro sebe 

a nemusí se ohlížet na povinnosti vyplývající ze vztahu k dětem, či k partnerovi. 

Disponují větší svobodu ve výběru činností, kterými tráví volný čas. Jednou z nich 



může být sledování sportovních událostí, ať už v médiích nebo na stadionech. V druhém 

uvedeném případě může sportovní diváctví sloužit i jako významný socializační prvek, 

kde se jedinec může setkat se svými přáteli, či potkat přátele nové. 

Sociální zkušenost každého jedince ovlivňuje jeho chování na sportovních stadionech i 

mimo ně. Kromě pozitivního diváckého prožitku se při sportovních událostech objevují 

i negativní divácké reakce, spojené s diváckou agresivitou, výtržnostmi a ničením 

majetku. Ty ale zasahují už nad rámec diplomové práce, a proto již nadále nebudou 

zmiňovány.

5.2 Skupina českých fanoušků na ZOH 2010 ve Vancouveru v Kanadě

Významné sportovní akce se v dnešním globalizovaném světě stávají mezinárodními 

událostmi velkého významu. „Sport (a jeho rozličné podoby) je dnes v západní 

společnosti natolik rozšířeným a nepřehlédnutelným fenoménem, že se jeho zkoumání 

ujímají i akademické instituce, pro něž ještě před nedávnem nepředstavoval dostatečně 

seriózní předmět bádání.“ (Děkanovský, 2008, str. 11) 

Diváci ke sportu nesporně patří a vytvářejí při soutěžích velká shromáždění jedinců, bez 

nichž si vrcholový sport už nikdo neumí představit. Podle Slepičky (1990) má sport 

významný společenský charakter, je neoddělitelnou součástí společenského dění a 

odrazem životního způsobu. Plní úlohu aktivní zábavy pro samotné sportovce, ale i 

pasivní pro sportovní diváky, a tak významně ovlivňuje náplň volného času velkého 

množství lidí.

Podle Olivové (2008) byly olympijské hry už ve starověku vrcholnou, nejprve 

náboženskou, později sportovní událostí tehdejšího světa. Stály ve středu panhelénských 

(celořeckých) her. Jejich znovuobnovení roku 1896 bylo nespornou zásluhou Pierra de 

Coubertina, který dokázal svou olympijskou myšlenku zrealizovat i přes veškeré obtíže, 

které se mu stavěly do cesty. Od prvních olympijských her uplynulo více než 100 let a 

olympiády se změnily k nepoznání svou sportovní náplní i organizační formou. Staly se 

nejdůležitější událostí sportovního světa a téměř všichni mladí sportovci touží se jich

zúčastnit. Naší malé skupině se to sice nepodařilo aktivně jako atletům, ale alespoň 

pasivně jako divákům. I přesto byl prožitek z divácké účasti na olympijských hrách 

velmi silný.



Na počátku turnaje tvořilo skupinu deset lidí, kteří se před příletem do Kanady ještě 

neznali.  Skupina se začala pravidelněji setkávat na podzim roku 2009. Aristoteles

označil člověka jako „zoon politikon“ (člověk společenský), tedy jedince, pro kterého je 

přirozené vyhledávat přítomnost dalších lidí. Pokud se člověk ocitne v zahraničí, na 

místě, kde nikoho a nic nezná, platí to dvojnásobně.

Lidé mají v cizině zvláštní touhu sdružovat se a vyhledávat přítomnost svých krajanů. 

Spojuje je společný jazyk, kultura i pocit, že v cizí zemi patří k minoritě. Pokud člověk 

daleko od domova potká krajana, okamžitě se mu naskytne námět k hovoru, který by ve 

vlastní zemi pravděpodobně nikdy se stejným, náhodně potkaným člověkem ani 

nezačal. Přes náhodná setkání se jedinec většinou dostane do kontaktu s dalšími krajany 

a vstoupí do určité skupiny lidí nebo ji společně s ostatními začne tvořit. (viz. obr. č. 1: 

Tvorba sociálních vztahů ve skupině)

Obr. č. 1: Tvorba sociálních vztahů ve skupině

Fáze 1: Před seznámením Fáze 2: Navazování kontaktů

Fáze 3: Utvoření skupiny



jedinec

       vazby

Kromě společné země původu jedince ve skupině spojovalo mnoho dalších shodných

rysů jako věk, studium na vysoké škole a v neposlední řadě příjezd do Kanady na 

jednoroční pracovní víza v rámci kanadského programu mobility mládeže.(viz. tab. č. 1: 

Základní údaje o členech skupiny)

Tab. č. 1: Základní údaje o členech skupiny

Pohlaví Věk Povolání Vzdělání Status v Kanadě

HT žena 32 pracující středoškolské dočasný rezident

KC žena 26 pracující vysokoškolské dočasný rezident

LC žena 23 student student VŠ dočasný rezident

DB žena 25 student student VŠ dočasný rezident

MP muž 24 student student VŠ dočasný rezident

RH muž 32 pracující středoškolské dočasný rezident

RM muž 25 student student VŠ dočasný rezident

CL muž 25 student student VŠ dočasný rezident

JB muž 23 student student VŠ dočasný rezident

JK muž 24 student student VŠ dočasný rezident

Pro člověka, který se ocitne v neznámém prostředí, je velice důležité najít co nejdříve 

pevné sociální vazby, které mu pomohou ulehčit těžký začátek. Ty se nachází nejlépe u 

lidí, kteří jsou ve stejné či podobné situaci jako sám hledající jedinec. Společně začnou 

tvořit malou skupinu osob, kterou Kern et al. (1999) definuje jako sociální útvar, ve 

kterém se sdružuje více individuí, a na základě pravidelnějších interakcí si tato 

individua vytvářejí určité vědomí sounáležitosti a jejich jednání směřuje ke společným 

cílům.

I přesto, že jednotliví členové skupiny přiletěli do Kanady nezávisle na sobě, ocitli se ve 

Vancouveru ve stejném měsíci a rychle se po prvních setkáních sblížili. Prvním

výrazným společným cílem bylo nalezení sociálních kontaktů v novém městě, 

ubytování a zvyknutí si na nové prostředí. V tom mohl kolektiv každému jedinci 

pomoci.

Skupina se pro své členy stane místem, kde mohou najít podporu a praktickou pomoc 

v každodenním životě. Nakonečný (1999) dodává, že její základní funkcí je umožnit 



člověku uspokojení jeho sociálních potřeb. Poskytuje svému příslušníkovi nejen určitou 

radost, ale také srovnávací rámec pro jeho postoje a jednání, utváří jeho pojetí sociální 

reality a jeho sociálních rolí. 

Mezi lidmi ve skupině se začnou utvářet více či méně závazné zvyklosti a určité vztahy. 

Někteří členové se chovají zdrženlivě a nenápadně, jiní naopak dávají podněty 

k různým akcím. (Kern et al., 1999)

Do pomyslného tvůrčího středu sledované skupiny se dostali MP a JB. Ti měli stejné 

zaměstnání, což jim umožňovalo trávit společně více času. Ostatní členové pracovali na 

odlišných místech a s vděkem přijímali nápady, které MP a JB vymýšleli. Jednalo se 

většinou o jednodenní poznávací výlety po okolí Vancouveru či večerní víkendové 

akce. Mimo ně se jednotlivci setkávali zpravidla jen ve dvojicích či trojicích v průběhu 

týdne mezi sebou nebo s přáteli stojícími mimo skupinu. I přesto, že si všichni časem 

utvořili kontakty i s místními obyvateli, první přátelství navázaná ve Vancouveru mezi 

členy skupiny zůstala zachována.

Protože docházelo k setkávání i v menších skupinkách v průběhu týdne za účelem 

pěstování sportu, poznávání města i jeho okolí a dalších aktivit, byla komunikační síť ve 

skupině velmi rozvinutá. Každý člen skupiny měl odlišnou pracovní dobu, ta se často 

měnila a každý se ji dozvídal s týdenním předstihem. Pokud tedy chtěl jedinec vyvinout 

spolu s ostatními nějakou činnost, musel nejprve zjistit, kdo má v zaměstnání volno a 

zda má čas a chuť připojit se. Mezi všemi členy vládly dobré vztahy, a proto měl každý 

z nás více možností volby, s kým se setkat. Podle kritérií W. H. Staeleho (in 

Nakonečný, 1999) měla komunikační síť ve skupině „plnou strukturu“. (viz. obr. č. 2: 

Komunikační síť ve skupině podle W. H. Staeleho)



Obr. č. 2: Komunikační síť ve skupině podle W. H. Staeleho

Posuzovací 

kritéria

Hvězda Y Řetěz Kruh Plná struktura

Centralizace velmi vysoká vysoká střední nízká velmi nízká

Komunikační 

kanály
velmi málo málo středně středně velmi mnoho

Vedení velmi vysoké vysoké střední nízké velmi nízké

Skupinová 

spokojenost
nízká nízká střední střední vysoká

Individuální 

spokojenost
vysoká vysoká střední nízká velmi nízká

jedinec
   vazby

centralizace – rozsah, v němž jednotliví členové skupiny mají přístup k většímu počtu komunikačních 
kanálů než druzí
komunikační kanály – počet stávajících kanálů, které jsou členům skupiny k dispozici
vedení – jistota, s níž může být prognostikováno převzetí vedoucí role určitým členem skupiny
skupinová spokojenost – rozsah průměrné spokojenosti všech členů skupiny
individuální spokojenost – odstupy mezi vyjádřeními spokojenosti členů skupiny.

I když záměry jednotlivců ve skupině byly od počátku podobné (najít zaměstnání, 

přátele apod.), teprve olympijské hry jim poskytly skutečný, jednoduchý a

specifikovaný cíl, který byl přitažlivý pro většinu členů. Jak je vidět z tabulky číslo dva, 

pro sedm z deseti lidí ve skupině byly jedním z motivů výběru Vancouveru jako místa 

pobytu v Kanadě právě olympijské hry. (viz. tab. č. 2: Vztah mezi aktivním 

sportováním a diváckým zájmem u jednotlivce (Slepička, 2009))



Tab. č. 2: Vztah mezi aktivním sportováním a diváckým zájmem u jednotlivce 

(Slepička, 2009)

Pohla
ví

Sport
uje

14
Organizovaně/ne

organizovaně

Zájem 
o sport 

jako 
divák

Počet 
shlédnutý

ch 
sportovní
ch klání 
na ZOH 

2010

Počet 
shlédnutýc

h 
doprovodn
ých akcí na 
ZOH 2010

ZOH 2010 
byly jedním 

z motivů 
pro přílet 

do 
Vancouver

u

Chystá se 
na LOH 
2012 do 
Londýna

HT žena ne málo 2 3 až 5 ne ne

KC žena ano neorganizovaně málo 3 3 až 5 ano ne

LC žena ano neorganizovaně sleduji 4 3 až 5 ne ano

DB žena ne vůbec 2 3 až 5 ne ne

MP muž ano organizovaně hodně 7 3 až 5 ano ano

RH muž ano neorganizovaně hodně 8 více než 5 ano ano

RM muž ano organizovaně denně 10 více než 5 ano ano

CL muž ano organizovaně málo 8 více než 5 ano ne

JB muž ano organizovaně hodně 9 3 až 5 ano ano

JK muž ano organizovaně hodně 7 3 až 5 ano ano

Samozřejmě, že olympijské hry nebyly jediným podnětem. Každý uváděl různou 

kombinaci důvodů, mezi nimiž byla touha pracovat v blízkém lyžařském středisku, 

vylepšit si anglický jazyk, poznat cizí kulturu, cestovat, objevit sám sebe a žít nezávisle 

a daleko od domova. I když olympijským hrám každý přikládal jinou váhu, často se 

v souboru motivací objevovaly. Všichni měli možnost vybrat si jinou anglicky mluvící 

zemi nebo jiné město v Kanadě. Vancouver byl nakonec v sedmi případech zvolen 

právě kvůli hrám.

Není tedy divu, že vzájemná koheze skupiny s blížícími se olympijskými hrami sílila. 

Od léta proběhla dvě kola prodeje vstupenek. Obě byla pouze pro obyvatele Kanady a o 

nejatraktivnější lístky se muselo losovat, neboť zájem o ně zdaleka převyšoval nabídku. 

Třetího kola prodeje, které se konalo na přelomu listopadu a prosince, už jsme se 

zúčastnili i my. Probíhalo přes internetový prodej a vstupenky byly vykoupeny během 

několika minut, a tak se pouze několika jedincům ze skupiny podařilo zajistit nízký 

počet vstupenek pro sebe a několik dalších členů.

                                                
14 Podle evropské charty sportu se „sportem“ rozumí všechny formy tělesné činnosti, které ať již 
prostřednictvím organizované účasti, či nikoli, si kladou za cíl projevení či zdokonalení tělesné i 
psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních.
Pozn. Autor ještě přihlížel k pravidelnosti této činnosti.



Od počátku února se desetičlenná skupina začala scházet častěji. Po večerech

vymýšlela, jak se odlišit od zbytku diváků. Zaznělo několik návrhů, z nichž se nakonec 

nejvíce zalíbily nápady JB a MP popsat velkou českou vlajku nápisem „Liptákov“15 a 

zakoupit deset slaměných klobouků, které měly být později překresleny trikolorou.

Slovy Kerna et al. (1999, str. 235) „pocit sounáležitosti v malé skupině roste s pevným 

ohraničením vůči vnějšímu světu“ a toto mělo být naše vymezení vůči ostatním 

fanouškům. V zápětí skupina začala nápad realizovat. Scházela se po večerech, aby

společně připravila to, co si naplánovala. Pravidelné večerní schůzky jedince dále 

sbližovaly a stupňovaly jejich očekávání. I když se málokdy podařilo skupině sejít 

z různých důvodů v plném počtu, většina byla vždy zastoupena.  Nakonečný (1999) 

popisuje, že mezi lidmi, kteří se scházejí k nějaké pravidelné společné činnosti, se 

začnou vytvářet nejen určité více čí méně závazné zvyklosti, ale začnou se prohlubovat i 

vzájemné vztahy. Část skupiny připravovala občerstvení, jiná tvořila vlajku, další 

upravovala klobouky a vždy se čile diskutovalo nad novinkami spojenými 

s olympijským děním.

„Ale tak jako se systémy hodnot liší v jednotlivých kulturách, liší se také u různých 

jedinců, kteří jsou členy stejné skupiny.“ (Arrivé, 2004, str. 150). Proto členové skupiny 

přicházeli v průběhu příprav s dalšími nápady, jakými byly nákup hokejových dresů, či 

vytvoření vlastních obleků v českých barvách. Ty byly vždy částí skupiny akceptovány, 

druhou nikoliv. 

V různých skupinách jsou nekonformní (nepřizpůsobiví) jedinci v různé míře 

tolerováni, což závisí na pozici jedince ve skupině a dále na významu nekonformního 

chování pro činnost skupiny. Je-li tlak skupiny v rozporu s názorem jedince, míra jeho 

konformismu klesá s přibýváním podpory jeho názoru, což znamená, že vysloví-li jeden 

člen skupiny stejný názor je míra skupinového konformismu menší, podporují-li jedince 

dva další členové skupiny, je ještě menší. (Nakonečný, 1999)

Vzhledem k tomu, že všechny výše uvedené návrhy byly vždy podporovány více členy

a že ve skupině vládla vysoká tolerance vůči odlišnostem, vznikly v rámci skupiny 

menší podskupiny, které se vizuálně odlišovaly. Společným znakem skupiny tedy 

zůstala nakonec pouze vlajka a pokrývka hlavy. (viz. tab. č. 3: Divácké doplňky ve 

skupině)

                                                
15 Liptákov je smyšlená obec spojená se jménem fiktivního českého génia Járy Cimrmana. Protože každý 
jedinec pocházel z jiné části země, stal se Liptákov zástupným názvem obce pro všechny členy skupiny.



Tab. č. 3: Divácké doplňky ve skupině

Pohlaví Vlajka Klobouk Hokejový dres
Vyrobený 

oblek
Další

HT žena

ano

ano Ne ne ne

KC žena ano Ano ne malá vlajka

LC žena ano Ne ano ne

DB žena ano Ano ne malá vlajka

MP muž ano Ano ano ne

RH muž ano Ne ne malá vlajka

RM muž ano Ano ano ne

CL muž ano Ne ne šála

JB muž ano Ano ano ne

JK muž ano Ano ano ne

Až do prvního dne olympijských her nebylo příliš mnoho vstupenek k dostání, ale 

jakmile se objevily nové, byly rychle vyprodány. To trochu brzdilo nadšení a očekávání 

skupiny. Nikdo nechtěl sledovat olympiádu v televizním přenosu, když už se skupina 

nacházela přímo v dějišti. Později se situace v průběhu olympijských her na trhu se 

vstupenkami zlepšila. Jednotliví členové skupiny získávali lístky různým způsobem od 

překupníků, v internetové inzerci, prostřednictvím kontaktů v českém a americkém 

olympijském týmu atd. Díky rozvinuté komunikační síti uvnitř skupiny byli jednotlivci 

schopni získat lístky i nepřímo z různých zdrojů za pomoci svých kolegů. Ve skupině 

fungovala vysoká kolegialita a jedinci často kupovali vstupenky, o které sami neměli 

zájem, ale věděli, že ostatní je rádi využijí.

„Hry, sporty nebo různé umělecké formy se vyvíjely po staletí proto, aby obohatily 

životy lidí radostnými zážitky.“ (Csikszentmihalyi, 1990, str. 82) Po těchto zážitcích 

toužili i všichni členové skupiny. Přesto byl ve skupině poměrně vysoký rozdíl mezi 

zájmem mužů a žen o sportovní dění. (viz. tab. č. 2: Vztah mezi aktivním sportováním a 

diváckým zájmem u jednotlivce (Slepička, 2009))

Zatímco všichni muži uvedli olympijské hry jako jeden z motivů výběru Vancouveru

jako místa pobytu v Kanadě, z žen to byla pouze jediná. Slepička (1990) vysvětluje tyto 

rozdíly v zájmech žen a mužů. Obecně se muži více zajímají o fyzické činnosti a 

dobrodružství. Naproti tomu ženy mají spíše zájem o umění, literaturu, sociální služby

apod. Muži častěji podle Slepičky (1990) vyhledávají všechny druhy zábav a sportu 

mající dynamický a vzrušující charakter, a proto vždy byli a patrně budou převažující 



složkou sportovních nadšenců. Prvek dobrodružství zde zastupuje povaha sportu jako 

agonálního typu hry s nejistým výsledkem (Caillois, 1998), která nabízí divákům úsilí 

účastníků, umění hráčů, projevy radosti i zklamání, rytířského chování i otevřené agrese 

ve velmi vysoké koncentraci. (Děkanovský, 2008)

Tvrzení odpovídal zájem o jednotlivé sportovní události a doprovodné akce pořádané 

při příležitosti olympijských her uvnitř skupiny. Muži měli větší motivaci účastnit se 

sportovních událostí než ženy, o čemž svědčila i ochota vydat za vstupenky větší 

finanční částky. Ženy preferovaly estetické sporty, jako krasobruslení, rychlobruslení, 

curling, zatímco muži agresivnější sporty jako hokej, sjezdové lyžování, skicross apod. 

Ženy navštívily více doprovodných události (výstavy spojené s olympijskou tématikou, 

koncerty, taneční vystoupení, ohňostroje) než sportovních soutěží. I když nebyly tolik 

zaujaty sportovním děním jako muži, přece jen nahlédly do atmosféry olympijských 

stadionů. (viz. tab. č. 2: Vztah mezi aktivním sportováním a diváckým zájmem u 

jednotlivce (Slepička, 2009))

Slepička (1990) popisuje vztah mezi aktivním sportováním a diváckým zájmem u 

jednotlivce. Tvrdí, že pokud se podaří navodit trvalý a hluboký zájem o aktivní 

pěstování sportu do 18 let, je pravděpodobné, že tento zájem přetrvá i v dalším období a 

vyústí v zasvěcený divácký zájem. Toto tvrzení bylo ve skupině ve většině případů 

pravdivé. (viz. tab. č. 2: Vztah mezi aktivním sportováním a diváckým zájmem u 

jednotlivce (Slepička, 2009))

Pocit sounáležitosti uvnitř skupiny byl v průběhu olympijských her velmi vysoký, 

protože spolu její členové trávili mnoho volného času a v různých úkolech se spoléhali 

jeden na druhého. Nevedlo to však k jejímu uzavření vůči okolí, jak to popisuje Kern et.

al. (1999). Naopak skupina byla maximálně otevřená. Většinu času se nepohybovala po 

městě, ani po sportovištích v kompletním počtu (někdo pracoval, jiný neměl vstupenky

atd.), ale každý večer se pravidelně scházela v apartmánu RM a LC, kde se každý 

jedinec dělil s ostatními o prožitky daného dne a plánoval aktivity na dny následující. 

Jednotliví členové na tato setkání postupně přiváděli další fanoušky, které v ten den 

potkali a se kterými se spřátelili. 

I když jádro zůstalo stejné, skupina se do konce olympijských her začala stýkat 

s dalšími zhruba dvaceti fanoušky, se kterými si vyměňovala názory, informace a se 

kterými se více či méně pravidelně setkávala. Tato socializace byla jejím významným 



znakem v průběhu her. Koncentrace lidí s podobnými zájmy a cíly (olympijské hry) 

vyústila ve vytvoření nových přátelství, která trvají i po ukončení her. (viz. tab. č. 4: 

Socializace skupiny na XXI. ZOH ve Vancouveru v Kanadě)

Tab. č. 4: Socializace skupiny na XXI. ZOH ve Vancouveru v Kanadě

Pohlaví

Sledování 
sportu obecně 

preferuje: 
sám/ve skupině 

lidí

Navázal/a na 
ZOH 2012 nová 

přátelství 
s dalšími 
fanoušky

Zůstal/a s nimi 
v kontaktu i po
ukončení ZOH 
2012 - stali se 

přáteli

Setkal/a se se 
sportovci na ZOH 

2012

HT žena skupina ano ano ano

KC žena skupina ano ano ano

LC žena skupina ano ano ano

DB žena nesleduje ano ano ne

MP muž skupina ano ano ano

RH muž skupina ano ano ano

RM muž skupina ano ano ano

CL muž skupina ano ano ano

JB muž skupina ano ano ano

JK muž skupina ano ano ano

Osobní divácká participace na olympijských hrách umožnila členům skupiny také to, co 

by u televizních obrazovek nebylo možné. Několikrát dostali příležitost osobně se setkat 

se sportovci, ať už při oficiálních nebo neoficiálních akcích. Tato možnost dále 

obohatila prožitek umožněný diváckou účastí na hrách.

Někteří sportovci se prostřednictvím svých výkonů a jejich prezentace v médiích stávají 

populárními osobnostmi. Děkanovský (2008) uvádí, že se jejich sláva a oblíbenost může 

proměnit až ve svérázný kult, kdy se osoba sportovce stává ikonou - virtuálním alter-

egem. To ale posléze může získat nad skutečnou osobou vrch, zcela ji nahradit a může

například zapříčinit, že diváci uvěří v neporazitelnost sportovce, či týmu.

Olivová (1988) poznamenává, že už v antickém Řecku byli vítězní atleti uctíváni, jejich 

jména byla zaznamenávána do kronik, a podobně jako bohům jim byly stavěny sochy, 

jež měly zajistit jejich nesmrtelnost ve vzpomínkách obyvatel. Stejně tak dnes výkony 

sportovců uchvacují pozornost diváků. V době postmodernismu, ale do hry vstoupila

média, která ve většině případů zprostředkovávají kontakt mezi samotným sportovcem 

a velkou diváckou obcí a mají podle Děkanovského (2008) tendenci tvořit hrdinské 



příběhy, které dodávají samotným sportovním výkonům další rozměr. Ikony a 

mýtyzované postavy sportovců, jejichž osobnost bývá zjednodušována, jsou totiž pro 

média snadněji uchopitelné a pod zkratkovitými hesly lépe prodejné. Reifová (1998) 

dodává, že mediální obrazy díky technickému pokroku a zvyšujícímu se mediálnímu 

umu prodat informaci, stále méně vypadají jako pouhé obrazy a je snazší splést si je se 

skutečností. 

Účast skupiny na olympijských hrách umožnila všem členům setkat se sportovci tváří 

v tvář. Mluvili s nimi a prožívali s nimi jak jejich úspěchy (Martina Sáblíková a Petr 

Novák, Šárka Záhrobská), tak i neúspěchy (Tomáš Kraus, Tomáš Verner). Mohli 

pozorovat reakce okolí,pozadí sportovních závodů a utkání. (viz. tab. č. 4: Socializace 

skupiny na XXI. ZOH ve Vancouveru v Kanadě), (viz. fotografická příloha)

V jedné z nejstarších restaurací ve Vancouveru, v „Cambie pub“, si ke stolu skupiny 

přisedli Pulina Ligocka (polská reprezentantka na U-rampě - dvě bronzové medaile ze 

světového šampionátu) se svým trenérem a strávili se skupinou více než tři hodiny. (viz. 

fotografická příloha). Hovořilo se o životě ve Vancouveru, zákulisí her, olympijské 

vesnici apod. 

Emocionální zážitky spojené s takovými událostmi souvisí podle Slepičky (1990) 

s významem vnímané reality pro uspokojování potřeb člověka. Divák který se 

ztotožňuje se sportovcem, nebo se jen zajímá o sport, má proto odlišné emoční prožitky 

ze stejné události než divák, který nikomu nefandí a sportu nevěnuje žádnou pozornost. 

Proto byla pro většinu členů skupiny setkání poutavá a zapsala se do jejich vzpomínek. 

Setkání tváří v tvář snímají ze sportovců masku superhrdinů a ukazují je fanouškům v 

lidském světle.

„It is unquestionable that mass communications have tranformed sport from „orally 

transmitted popular culture“ to a mass culture with mass spectatorship.“ 16 (Boyle, 

Haynes, 2009, str. 20). Hlavně audiovizuální televizní vysílání začalo poskytovat 

mnoho výhod, které tisk ani rádio zprostředkovat nemohou a nebývale tak navýšilo

divácký zájem o sport. Sport je v největší míře právě o vizuálním vnímání. Přímý 

přenos navíc přinesl moment náhody a překvapení, tedy nejdůležitější a nejpřitažlivější 

vlastnosti agonální hry. Emoce sportovních fanoušků vyplývají právě z nejistoty 

výsledku, která je v přímém přenosu vždy obsažena. Avšak upřeme-li podle 

                                                
16 Ve volném překladu: „Je nepopiratelné, že masová komunikace přeměnila sport z „ústně podávané 
populární kultury“ na masovou kulturu s masovým diváctvím.



Děkanovského (2008) pozornost na přímé televizní přenosy sportovních akcí, 

povšimneme si důležité okolnosti. Vysílání není nepředpojaté, právě naopak. Kamery 

snímající sportovní dění provádějí selekci událostí. Některé aspekty opomíjejí a na jiné 

soustřeďují svou pozornost. Mění perspektivu a divákovi se tím pádem nedostává 

objektivního zprostředkování reality, nýbrž interpretace události pohledem kameramanů 

a režiséra přenosu. 

To je nejzřetelnější ve sportovních událostech, které byly sestříhány do krátkých vstupů. 

Režisér usiluje o výběr nejzajímavějších momentů. Snaží se přiblížit divákovi a ukázat 

mu to, co by pravděpodobně chtěl vidět a slyšet. Tím konstruuje mediální reprezentaci 

reality, která formuje divákův názor na vysílanou událost. 

Obr. č. 3 Boorstinův model fungování médií (in Reifová, 1998)

   vstupuje do

   následně vzniká

R…aktuální realita

VM…veřejné mínění

RVM…realita v představách veřejného mínění, majoritní společenská vize

MM…masová média

RMM....mediální reprezentace reality

Podle Boorsteinova modelu se veřejné mínění netvoří na základě bezprostředního styku 

s aktuální realitou. Vzniká převážně z matérie, kterou mu připravují masová média a

rodí se z mnoha náhodně zachycených informací. 

R

VM RVM

MM RMM



Proto musely být pro fanoušky, kteří se osobně zúčastnili závodu ve skicrossu, 

překvapující televizní záběry zasněžené tratě na Cypress Mountains. Kamery snímaly 

pouze trať s jezdci, ne však její okolí, a neumožnily shlédnout divákům závod v celé 

perspektivě. Trať sice byla pokryta vysokou vrstvou sněhu, ale okolní kopce byly téměř 

beze stopy sněhu. To dávalo televizním divákům falešnou iluzi o sněhových 

podmínkách v místě konání závodu. Obrazovka nemohla poskytnout autentický 

prožitek, který měl divák hokejových utkání v UBC Thunderbird aréně, jež vypadala 

více jako hala druholigového hokejového týmu než hala olympijská. Televizní 

publikum nemělo možnost procházet se olympijským městem, potkávat fanoušky jiných 

národů a přátelsky si s nimi promluvit v uvolněné atmosféře města.

Skupině byl také umožněn pohled na zákulisí natáčení sportovních pořadů. Několika 

jedincům se naskytla příležitost setkat se se zaměstnanci ČT, Novy, Českého rozhlasu a

švédské televize. Bylo zajímavé s reportéry mluvit o jejich práci a zjišťovat, že se 

překvapivě neřídí žádným pevným plánem, ale pohybují se po sportovištích stejně 

náhodně jako naše skupina na základě náhodných informací. Často neměli ani potřebné 

zázemí, ani vhodné podmínky pro natáčení a členové skupiny jim pomáhali s tvorbou 

přenosového materiálu. RM se spřátelil s reportérem švédské televize a jeden celý den 

strávil jako jeho kameraman. CL zase pomáhal hlasatelovi Novy, když si stoupl za 

kameru při natáčení rozhovoru s Martinou Sáblíkovou. RM a JB si vyměnili telefonní 

čísla s pracovníky Českého rozhlasu a vzájemně se s nimi informovali o zajímavých 

událostech probíhajících ve městě.

Zkušenosti získané ve Vancouveru poskytly skupině nový pohled na olympijské hry. 

Slovy Děkanovského (2008) realita televizního vysílání je vždy zakódovaná a 

dekódování provádí divák prostřednictvím kulturních šifer, které zná. Vztah diváka 

k televiznímu textu17 vyplývá z jeho sociální zkušenosti. Členové skupiny budou proto 

již příští olympijské hry vnímat v kontextu zkušeností, které získali na XXI. ZOH ve 

Vancouveru v Kanadě. 

O hlubokém prožitku, který si jednotliví členové skupiny z účasti na XXI. ZOH ve 

Vancouveru v Kanadě odnesli hovoří i fakt, že šest z nich se chystá znovu se divácky 

zúčastnit olympijských her. Mají již rezervované první lístky na XXX. letní olympijské 

hry, které se budou konat roku 2012 v Londýně. (viz. tab. č. 2: Vztah mezi aktivním 

sportováním a diváckým zájmem u jednotlivce (Slepička, 2009))
                                                
17 Textem Děkanovský myslí to, jak divák vysílání čte



5.3 Olympijské pohledy na fotografiích

Podle Děkanovského (2008) „se naše civilizace stále více odvrací od percepce tištěného 

slova a stává se kulturou obrazovou“. Příkladem může být proměna denního tisku 

v několika posledních letech. Zatímco dříve byly noviny plné textu, jen ojediněle 

s několika černobílými fotografiemi, dnes dokonce i v seriózním tisku lze najít alespoň 

jeden barevný snímek na každé stránce. V bulvárních novinách, populárních 

magazínech a časopisech má pravděpodobně již nyní obrazová plocha na stránkách

největší podíl. 

I proto je fotografie, jak říká Pělucha (2010), jedním z nejtypičtějších umění současné

doby. Není nákladné ji pořídit, je snadné ji rozšiřovat a její produkce není omezena

pouze na úzký okruh specialistů. Stal se z ní masový produkt, neboť je současnými 

přístroji a postupy dostupná pro většinu lidí. S tím souvisí fakt, že pokud má člověk 

alespoň trochu vizuálního cítění, může de facto konkurovat profesionálům a umělcům i 

s běžnou technikou.

Hned na úvod bych rád zdůraznil, že fotografie přiložené k této práci se nesnaží být 

umělecké. Pořídili je členové skupiny v průběhu XXI. zimních olympijských her ve 

Vancouveru v Kanadě, nikoli za účelem vytvoření uměleckého díla, ale k uchování 

vzpomínek na prožitky spojené s účastí na olympijských hrách. Jedná se tedy pouze o 

amatérské záběry, a tak je třeba k nim přistupovat.

Němcová (2010) uvádí, že každý autor by měl před samotným pořízením snímku přijít 

s tvůrčím záměrem. Kompozice, skladba obrazu i technické provedení fotografie by se 

mu měly podřídit. Pokud je ale fotograf svědkem nějaké situace, která může rychle 

pominout, nebo pokud dostane okamžitý nápad, který se musí obejít bez záměru, smí 

udělat výjimku. Výsledný záběr by ale vždy měl mít alespoň obsah.

Obsah je náplní a tématem snímku. Je to dějová, či významová složka, kterou může 

divákova představivost dále zpracovávat. Johnson (2004) ji nazývá opticky citlivým 

bodem. Na každém obrázku by se podle něj měl objevit dominantní předmět, který 

zaujme divákovu pozornost a zaměstná jeho fantazii. 

S obsahem je pevně svázána forma snímku, jejímž úkolem je obsah tlumočit. Formou 

fotografie je její kompozice, poměr světlých a tmavých ploch, rytmus, i to jak spolu 



jednotlivé předměty v obraze souvisí a jak se doplňují. Podle Pěluchy (2010) je 

kompozice způsob přenesení 3D prostoru na prostor s dvěma dimenzemi tak, aby 

výsledný obraz byl co nejatraktivnější pro lidské oko. Pro kompozici fotografie platí 

několik základních pravidel – pravidlo zlatého řezu, třetinové pravidlo, pravidlo linií, 

pravidlo vyváženosti a pravidlo rámování.

Ať už autor pořizuje fotografii se záměrem nebo jen z náhlého popudu, vždy se tak děje 

proto, že obraz který se před ním naskytne, je pro něj něčím zajímavý. Vyvolá v něm

emoce, které se autor pokusí zachytit a zvěčnit na snímku. Podle Arrivé (2004) bývají 

projevy emocí krátké, mohou se odehrát během pouhých několika sekund a jsou 

vyvolány určitou událostí. 

Tou je podle Němcové (2010) pro fotografa námět, jehož výběr je ovlivněn náladou, 

citovým rozpoložením a momentálním vztahem fotografa ke světu a okolí. Popudem 

může být i inspirace, která formuje myšlenku a vede ji k realizaci. 

Všechny výše uvedené prvky působící při vzniku fotografie vychází ze zkušenosti. Ta 

ovlivňuje způsob, jakým se autor dívá na svět a určuje, které předměty, události, či 

motivy jsou pro jedince zajímavé. Jeden člověk je schopen obdivovat krásu určitého 

místa, které jiného nechá netečným. Zkušenost je podle Kirchnera (2009) výsledný 

otisk, který má v každém jedinci jinou dimenzi. Je výsledkem procesů uvědomování si

situací, které měly značnou emoční působivost a hodnotu. 

Členové skupiny tvořili fotografie pod vlivem osobních zkušeností. Autor diplomové 

práce se pokusil pod vlivem vlastních zkušeností a prožitků z olympijských her, vybrat 

z velkého množství fotografií obrazy nejen s obsahem, ale zajímavé také svou formou. 

První kategorie fotografií byla nazvána „Město Vancouver a olympijská atmosféra“. 

Ukazuje panorama města z ptačí perspektivy i pohledy chodce pohybujícího se mezi 

vysokými budovami centra města. Zachycuje shromáždění lidí v průběhu olympijských 

her a některá sportoviště. Druhá kategorie je pojmenována „Sporty a sportovci“. 

Zachycuje známé tváře během utkání, bezprostředně po nich, při ceremoniích, nebo 

v ulicích města. Dokumentuje některá setkání členů skupiny se sportovci. Třetí 

kategorie nese název „Fanoušci“ a předvádí momentky ze života skupiny.

Všichni členové skupiny pořizovali během olympijských her fotografický záznam. 

Z rozhovorů vyplynulo, že tři z nich si těsně před zahájením her zakoupili vlastní 

digitální fotoaparát, aby sami měli možnost dokumentovat čtrnáct olympijských dní. Po 



ukončení her skupina shromáždila všechny své fotografie a vznikl soubor čítající více 

než pět tisíc snímků, pořízených v průběhu XXI. ZOH ve Vancouveru v Kanadě. Při 

rozhovorech, které proběhly téměř s ročním odstupem od ukončení olympijských her, 

vyplynulo, že devět z deseti jedinců si tento soubor fotografií minimálně jednou 

v průběhu minulého roku prohlíželo. Důvodem bylo připomenutí si prožitků spojených 

s diváckou účastí na olympijských hrách.



6 DISKUSE

Hypotéza č. 1

Poselství olympijských her ve 21. století přináší inovaci základů tradičních 

filosoficko-estetických myšlenek, které v postmoderním světě mohou člověka 

sofistikovat. 

Podle starověkého vzoru a podle metodicko-pedagogických myšlenek o sportu autora 

Pierra de Coubertina, který byl hlavním zakladatelem novodobých olympijských her na 

přelomu devatenáctého a dvacátého století, by olympijské hry měly formovat mladého 

člověka po stránce fyzické, duchovní i morální. 

Dobrá fyzická kondice sportovců je základem vrcholných výkonů. Atleti se stávají 

vzorem pro masovou populaci a svým životním příběhem a příkladem vedou mladší

generaci k aktivnímu pohybu, i k touze se v životě prosadit.

Podle Dovalila (in ČOV, 2010, str. 214) je „olympionik nejen soutěžícím, ale také 

sportovním glancem své země. Ve Vancouveru tomu odpovídalo vystupování mnohých 

sportovců, kteří byli opravdovým příkladem pro své mladé následovníky.“  

Sportovní aktivity a ceremoniály v sobě ukrývají prvek rituální a estetický. Hudební 

doprovod emocionálně dotváří tyto slavnosti i některé sporty (viz. krasobruslení). Ty 

pak divákům předvádějí téměř divadelní drama. Zahajovací a ukončovací ceremoniály

na olympijských hrách v sobě mají obsaženy mytologické prvky z historie pořadatelské 

země i olympijskou symboliku. Duchovní rozvoj návštěvníků olympijských her (viz. 

Vancouver) obstarávají také doprovodné kulturní programy – koncerty, výstavy, 

prezentace jednotlivých národů v olympijských domech, všudypřítomné moderní umění 

v městských čtvrtích. To vše má velký umělecko-estetický dopad na každého

vnímavého jedince.

Olympismus nenásilnou formou šíří své duchovní myšlenky prostřednictvím sportovců 

(hra fair-play) přeneseně na všechny účastníky v místě konání olympijských her a 

prostřednictvím masmédií na diváky po celém světě. Hlavní pilíře olympismu jsou 

tolerance mezi národy, odmítání rasové nenávisti a pohlavní diskriminace, uznávání 

autority rozhodčích, přátelství a projevy dobré vůle mezi soupeři. Zásady olympismu 

jsou pěstovány pedagogy nejen ve školách, ale i v běžném životě. Na počátku nového 

tisíciletí byla také modifikována olympijská charta (2003), která „vyzývá olympijské 



hnutí, aby zdůrazňovalo péči o životní prostředí při všech svých činnostech a aby 

upozorňovalo všechny osoby s ním spojené na význam trvale udržitelného rozvoje“.

Výše uvedené aspekty se projevily při XXI. ZOH ve Vancouveru v Kanadě. Přátelství a 

ohleduplnost mezi sportovci i diváky z různých zemí, bohaté doprovodné programy, fair 

play, to vše se v průběhu olympijských her ve Vancouveru objevilo a bylo příkladem 

světu, který olympijské hry sledoval. (viz. obrazová příloha diplomové práce)

Hypotéza číslo jedna byla potvrzena.

Hypotéza č. 2

Masmédia v současném světě, zejména při sportovních akcích, by měla široce a 

objektivně informovat diváky o sportovním dění.

I přesto, že se masmédia pokoušejí objektivně poskytovat uživatelům velké spektrum 

informací, nedaří se jim zprostředkovat celou realitu. Jejich optický pohled bude vždy 

zkreslený týmem pracovníků, kteří se na tvorbě zprávy podílejí.

Každá zpráva má omezený akční rádius a masmédia využívají rychlosti přenosů, aby 

byl uživatel okamžitě upozorněn. Výsledkem je sled krátkých informací, které musí 

vnímatel vstřebat, ovšem bez hlubší analýzy a souvislostí. 

Boyle, Haynes (2009) uvádí, že sportovní zpravodajové stále více využívají kromě 

agenturních zpráv či přímého kontaktu také nové zdroje informací nalezené na webu a 

inklinují k předávání nepodložených zpráv, místo aby se zajímali o zdroje z první ruky. 

Rychlost distribuce informací v digitální sféře sportovních novin zapříčiňuje, že 

žurnalisté mají jen zřídka dostatek času k ověření příběhů do hloubky. 

Boorstinova „mediální reprezentace reality“ zachází ve svých úvahách ještě dál. 

Masmédia podle ní vědomě prezentují informace podle „jakéhosi“ hlavního proudu 

veřejného mínění. Publicistický styl komerční televize, komerčního rádia a bulvárních 

novin je ovlivněn snahou zalíbit se co největší mase uživatelů. Objektivita publicistiky 

je tím ohrožena a vkus uživatelů je vychýlen.

Masmédia poskytují přesné informace o sportovních výsledcích a rozhovory se 

sportovci mají charakter objektivní analýzy. Děkanovský (2008) ale ve své studii 

poznamenává, že mají tendenci příběhy sportovců zjednodušovat.



Je zvykem, hlavně pro bulvární noviny, zveličovat úspěchy sportovců a naopak tvrdě 

kritizovat jejich neúspěchy, aniž by se pátralo po objektivních příčinách. K uživatelům 

se tak dostávají zjednodušené fragmenty reality, které jsou sice pravdivé, ale ne zcela 

objektivní.

Hypotéza číslo dvě nebyla potvrzena. (viz. bulvár a komerční televize)

Hypotéza č. 3

Subjektivní estetický prožitek poskytne vnímateli (divákovi) autentičnost prožitku 

při fyzické účasti na sportovním utkání (olympijských hrách), která se mu v 

podobě masmédii zprostředkované informace nedostane.

„Mediálně deformovaná reprezentace světa vytváří rezistentní plášť „ne-reality“, který 

funguje jako bariéra mezi lidskými smysly a skutečností. Poznávání aktuální 

skutečnosti: 1) stále rychleji ustupuje z repertoáru našich schopností a současně 2) 

stále rychleji ustupuje z repertoáru našich tužeb.“ (Boorstin in Reifová, 1998, str. 76)

Život jedinců v postmodernismu se více proměňuje v „jakousi“ mystifikaci reality. (viz. 

reality show) Vlivem médií se životní styl postmoderní společnosti vzdaluje přirozeným 

činnostem, reálnému životu a vstupuje do sféry zprostředkované a virtuální.

Internetové sociální sítě nahrazují konverzaci mezi dvěma lidmi. Televizní obrazovka 

denně poskytuje dostatek emocí, které diváci sdílí se seriálovými hrdiny, místo aby se 

snažili získat je v reálném životě. Filmové a seriálové vzorce, které jsou pouhou fikcí, si 

lidé promítají do skutečnosti a zažívají frustraci, pokud se život vyvíjí odlišně. 

Jsou vynalézány stále nové technologie, které by měly lidstvu ušetřit čas. Ve 

skutečnosti vyvolávají pravý opak a život uvádějí do ještě rychlejšího tempa. 

Informační globalizace poskytuje společnosti velké množství informací, což způsobuje 

pouze jejich povrchní přijímání. Jedinci se pod velkým výběrem možností rozhodování 

cítí zmatení, a proto často raději nedělají nic. 

Avšak prožitky, i když jsou vysoce subjektivní, jsou vždy spojeny s činností a 

vydáváním energie. Subjektivní estetický prožitek člověka bude větší, pokud se octne 

v Sixtinské kapli a spatří ji jako komplexní dílo, než když bude doma listovat knihou o 

historii umění. 



Stejně tak sportovnímu fanouškovi poskytne účast na olympijských hrách prožitek, 

který mu média nemohou zprostředkovat. Po skončení sportovního klání se divák sedící 

před televizní obrazovkou zvedne a dál pokračuje ve své každodenní činnosti v místě, 

kde žije. Sportovní nadšenec účastnící se olympijských her vyjde po ukončení stejného 

utkání do ulic olympijského města a z každého místa na něj dýchá slavnostní atmosféra. 

Podle Gennepa (1996) obyvatelé určité osady žijí běžně v profánním světě, avšak pro 

cizince přicházejícího do zmíněné osady se událost stává posvátnou, neboť je to pro něj 

nová zkušenost. Život, okolí a prožitek jedince, který konzumuje informace o 

olympijských hrách zprostředkovávané médii, se po ukončení sportovního přenosu

příliš neliší od normálního stavu. Pokud se ale stejné informace vydá aktivně hledat sám

do místa konání her, prožije něco nového, posvátného a jeho prožitek se stane 

komplexní a autentický.

Hypotéza číslo tři byla potvrzena.

Hypotéza č. 4

Specifičnost digitální fotografie spočívá v cyklickém zachycení toku okamžiků -

obrazů, záběrů z olympijského života. Po zpracování lze vytvořit kompoziční 

celky, které vypovídají o autorově subjektivním pohledu na XXI. ZOH ve 

Vancouveru v Kanadě. 

Fotografie jsou okny do vzpomínek a zkušeností každého autora. Zachycují jeho 

vnímání reality, umožňují zachytit jeho pohled na svět a uchovat ho pro něj samotného i 

jiného diváka. 

Výhodou a možná i prokletím digitální fotografie je neomezenost záběrů, které lze 

pořizovat. Není nutné dlouho se zamýšlet nad kompozicí a formou pořizovaného 

obrázku. Lze zaznamenávat pouze obsah. Formu nahradí množství pořízených snímků, 

ze kterých si následně lze vybrat podařené, popřípadě zpracovat nepodařené ve 

speciálních fotografických editorech a s jejich pomocí získat lepší výsledek. 

Olympijské hry jsou akcí, jíž většina diváků nenavštíví více než jednou za život. Každý 

z nich by samozřejmě chtěl mít umělecky hodnotné záběry. Většina účastníků ale nemá 

potřebné dovednosti a nepořizuje na olympijských hrách snímky pro jejich uměleckou 

hodnotu, ale pro možnost dokumentovat průběh olympijských her. 



Důkazem může být soubor fotografií vybraných z velkého množství snímků, které 

skupina zachytila na XXI. ZOH ve Vancouveru v Kanadě. (viz. obrazová příloha) 

Subjektivnost fotografií je způsobena autory, neboť každý jedinec stejný námět fotí 

z jiného úhlu pohledu.

Jednotlivé fotografie lze upravit podle osobního vkusu ve fotografickém editoru. 

Výstupem je kolekce snímků, předložená divákovi, která ale opět poskytuje pouze 

zprostředkovaný pohled na události XXI. ZOH ve Vancouveru v Kanadě.

Hypotéza číslo čtyři byla potvrzena.



7 ZÁVĚR

Cílem diplomové práce bylo osvětlit autentický prožitek skupiny diváků (fanoušků), 

který nebyl zcela v područí masmédií. Díky přímé účasti na XXI. ZOH ve Vancouveru 

v Kanadě měli možnost prožívat autentickou a objektivní skutečnost. Na jejím základě a 

na základě svých životních zkušeností si mohli utvořit vlastní, ničím nepokřivený názor 

na tuto sportovní událost. Nebyli ovlivněni televizním sportovním komentátorem,

kameramanem ani režisérem vysílání.

Měli možnost vnímat i pozadí her – kde a v jakém stavu se sportovní areály nacházely, 

vnímat organizační a bezpečnostní opatření, chování ostatních fanoušků, život města 

v průběhu olympijských her atd. Bylo jim umožněno potkávat se s jinými diváky 

z celého světa, s médii, i se samotnými sportovci. Měli možnost denně se setkávat 

s myšlenkami olympismu a kromě sportovních utkání obohacovat svou osobnost také 

po duchovní stránce.

Názory a obrazy zprostředkované kameramanem a komentátory si později mohly 

jedinci prohlédnout ze záznamu a propojit je s vlastním, osobním prožitkem, který byl 

pro každého jedince originální, ale přesto v mnohém společný se zbytkem skupiny. To 

jim mohlo pomoci pochopit, že masmédia nikdy nebudou schopna zcela objektivně 

postihnout danou situaci a zprostředkovat divákovi stejný prožitek, jaký může získat 

osobní účastí na sportovní události.

To, že jednotliví členové skupiny vynaložili určité úsilí, aby dostali možnost být ve 

Vancouveru, že s důvtipem sháněli vstupenky, za které zaplatili nemalé finanční částky, 

aby mohli sportovní události sledovat, svědčilo o vysoké motivaci k účasti na 

olympijských hrách. Na oplátku získali hlubší prožitek ze sledování XXI. ZOH ve 

Vancouveru v Kanadě, který byl naprosto jedinečný a autentický.

Byla jim poskytnuta možnost okamžitě a v reálném čase sdílet své prožitky a myšlenky 

se členy skupiny i ostatními fanoušky, což se projevilo jako poměrně významný 

socializační prvek v průběhu olympijských her, který napomohl k navázání nových 

přátelství, která u všech členů skupiny přetrvala až do dnešní doby. 
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