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Obsah práce: Bakalářská práce „Sociologické aspekty sportovních forem a 

přístupy k jejich členění“ se zabývá sociologickými aspekty 

sportovních forem. Cílem práce je rozpracování sociologické 

perspektivy, konkrétně promyšlení, co všechno v sobě zahrnuje 

členění sportu na oblast sportovních forem. Práce se soustředí 

také na to, s jakými hodnotami či jinými společenskými 

souvislostmi jsou jednotlivé sportovní formy spojovány. 

Základními pilíři pro rozpracování sociologického perspektivy 

sportovních forem se staly dva přístupy. První přístup zaloţený na 

aplikaci členění sportovních forem dle výkonnosti a Coakleyho 
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approaches to their classification“ explores the sociological 
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the sociological perspective of sports activities and what implies 

the classification of sport on the area of sports forms. The 

Bachelor thesis focuses on what kind of values or other social 

contexts are with sports forms associated. The basic pillars for the 

development of a sociological perspective of sports forms became 

two approaches. The first approach is based on the classification 

of sports forms by performance and the second approach is 

Coakley’s approach based on model „Pleasure and Participation 

vs. Power and Performance“. 
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1.  ÚVOD 

 

 

Sport a obecně oblast sportovních aktivit dnes zcela nepochybně představují 

kulturní a sociální fenomén, který je moţno podle Sekota
1
 povaţovat za sociálně 

konstruovaný proces, jenţ je spoluvytvářen širšími kontexty sociálního a kulturního 

prostředí. Pro mnoho lidí tak sport nabývá podoby důleţité součásti ţivota. V rámci 

sportovní oblasti rozeznáváme jednotlivé sportovní disciplíny, můţeme však také 

rozeznat i jednotlivé sportovní formy, které představují způsoby realizace sportovních 

aktivit. Jejich klasifikace podléhá specifickým přístupům, kterých lze nalézt celou řadu, 

podobně jako je tomu i u jiných sociálních jevů. Příkladem mohou být přístupy ke 

členění sportovních forem podle motivace či podle etap vývoje sportu, které zmiňuje 

Slepičková
2
, či Leem

3
 zmíněný společenský a závodní model sportu. Pro účely této 

práce také vyuţijeme dva existující přístupy k rozdělení sportovních forem. Blíţe je 

charakterizujeme, pokusíme se je vzájemně porovnat a zjistit, zda se mezi nimi 

nacházejí vzájemné přesahy. 

První přístup, který vyuţijeme, je zaloţen na dělení sportovních forem podle 

úrovně výkonnosti. Jeho předpokladem je, ţe mezi jím rozlišenými sportovními 

formami existují rozdíly v souvislosti s výkonnostní úrovní realizovaných sportovních 

aktivit. Aplikace tohoto přístupu, kterou ve svém díle zmiňují například Flemr a 

Vajlent
4
 či Slepičková

5
, nám umoţní rozeznat tři základní sportovní formy v podobě 

sportu rekreačního, výkonnostního a vrcholového. Ţe se jedná o zásadní přístup k dělení 

sportovních forem, dokládá skutečnost, ţe se s danými sportovními formami setkáváme 

v mnoţství provedených výzkumů. Jmenujme například výzkum typů účasti ve sportu 

v projektu COMPASS, který zmiňuje Slepičková
6
. Dále jmenujme výzkum zmíněný 

Čechákem a Linhartem
7
, který se zaobíral frekvencí výkonu rekreačního a 

                                                           
1
 SEKOT, Aleš: Sociologie sportu. 1. vyd. Brno: Paido, 2006. s. 63 – 64. 

2
 SLEPIČKOVÁ, Irena: Sport a volný čas – vybrané kapitoly. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2005. s. 28 – 33. 

3
 LEE, Martin J.: Coaching children in sport: principles and practice. 1st ed. London, New York:  E & 

FN Spon, 1993. s. 17 – 26. 
4
 FLEMR, Libor a VAJLENT, Zdeněk: Socializace sportem. Studia Sportiva. 2010, roč. 4, č. 1, s. 71 – 

88. 
5
 SLEPIČKOVÁ, Irena: Sport a volný čas – vybrané kapitoly. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2005. s. 28 – 29. 

6
 Tamtéţ, s. 69.  

7
 ČECHÁK, Vladimír a LINHART, Jiří: Sociologie sportu. 1. vyd. Praha: Olympia, 1986. s. 75 – 78. 
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výkonnostního sportu v letech 1978 a 1984, či výzkum o důvodech k ukončení 

sportovní činnosti studentů, který byl proveden Vajlentem
8
. Pro své práce však tuto 

klasifikaci vyuţilo i mnoho dalších autorů, jmenujme například Choutku
9
 či Sekota

10
. 

S rozlišením právě těchto sportovních forem se setkáváme také velmi často například ve 

sportovních a zpravodajských relacích, kde jsou jednotlivé sportovní aktivity či jejich 

aktéři řazeni mezi zástupce rekreačního, výkonnostního či vrcholového sportu, a to 

právě dle způsobu realizace samotné sportovní aktivity.  

Druhý přístup, který propaguje sociolog Jay Coakley
11

 a který je v anglickém 

originálu nazýván „Pleasure and Participation versus Power and Performance“, vychází 

z předpokladu, ţe sportovní formy jsou na základě odlišného vnímání sportovního 

výkonu a sportovních cílů rozděleny do dvou skupin. První jsou realizované skrze 

model „Pleasure and Participation“ a druhé skrze model „Power and Performance“. Oba 

modely zapadají do Coakleyho představy o současném sportu, kdy jejich odlišné pojetí 

přináší i rozdílné zkušenosti a odlišný ráz ţivotních dopadů. Coakley
12

 vsazuje do 

modelu „Power and Performance“ dominantní a organizované formy sportu, v nichţ je 

hledisko výkonu a úspěchu bráno jako určující prvek. Do modelu „Pleasure and 

Participation“ naopak vsazuje sportovní formy, jejichţ realizace je primárně zaloţena na 

radostném proţitku a potěšení z účasti na sportovní aktivitě.  

Na základě zmíněných přístupů slouţících k rozdělení sportovních forem lze 

říci, ţe hlavní motivací k sepsání této práce je snaha přispět za pomoci přehledového 

zpracování jiţ existujících přístupů k systematičtějšímu rozpracování oblasti sociologie 

sportu, která není v rámci české kniţní a odborné tvorby příliš rozšířena. Konkrétním 

cílem je snaha o rozpracování sociologické perspektivy oblasti sportovních aktivit a 

promyšlení, co všechno v sobě zahrnuje rozdělení sportovních forem na oblast 

rekreačního, výkonnostního a vrcholového sportu a oblast „Pleasure and Participation“ 

a „Power and Performance“. V návaznosti na to chceme určit, zda se sociologické 

aspekty zmíněných přístupů k členění sportovních forem shodují či liší, zda mezi 

přístupy existuje vzájemná provázanost a posoudit tak jejich relevanci pro zodpovídání 

                                                           
8
 VAJLENT, Zdeněk: Why Does University Study Usually Mean an End to Sport Career? Acta 

Universitatis Carolinae, Kinanthropologica. 2009, vol. 45, no. 1, s. 115 – 129. 
9
 CHOUTKA, Miroslav: Sport a společnost. 1. vyd. Praha: Olympia, 1978. s. 154 – 160. 

10
 SEKOT, Aleš: Sociologie sportu. 1. vyd. Brno: Paido, 2006. s. 55 – 65. 

11
 COAKLEY, Jay: Sports in Society: Issues and Controversies. 8th ed. New York: McGraw-Hill, 2003. 

s. 567. 
12

 Tamtéţ, s. 110 - 111. 
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sociologických otázek. V rámci sociologického přístupu ke sportovním aktivitám se 

chceme soustředit také na to, s jakými hodnotami a způsobem provozování jsou 

jednotlivé sportovní formy spojeny.  

Po úvodní části, ve které představíme náplň bakalářské práce, se ve druhé 

kapitole pokusíme zpočátku vymezit obecně pojem sportu a sportovní aktivity. Zároveň 

se pokusíme přinést stručný přehled o vývoji moderního sportu, v jehoţ rámci došlo 

k postupnému vyčlenění sportovních forem. Druhá kapitola nám tak poslouţí jako 

základ pro samotný cíl naší práce, kterému se detailně věnují kapitoly následující. 

Třetí kapitola bude věnována prvnímu přístupu k rozčlenění sportovních forem. 

Pojednáme o jeho charakteristických znacích a budou také představeny sociologické 

aspekty rekreačního, výkonnostního a vrcholového sportu. Dojde tak i k rozpracování 

sociologické perspektivy výkonnostního sportu, který je v rámci výkonnostního 

přístupu některými autory, například Čechákem a Linhartem
13

, povaţován za 

samostatnou sportovní formu, jeţ se vymezuje vůči rekreačnímu i vrcholovému sportu. 

Čtvrtá kapitola bude věnována druhému přístupu k rozlišení sportovních forem. 

Pojednáme opět o jeho základních charakteristikách a funkcích. Zároveň se zde proti 

sobě postaví obě části Coakleyho modelu „Pleasure and Participation versus Power and 

Performance“, které na základě znaků, jeţ jim Coakley přisoudil, vzájemně porovnáme. 

V páté kapitole bude rozpracován druhý cíl naší práce, kdy se pokusíme o 

vzájemnou komparaci obou přístupů slouţících k rozčlenění sportovních forem.   

S pomocí Coakleyho prognózy poté v šesté kapitole přineseme obraz moţného vývoje 

sportovních forem v budoucnu.  

V závěrečné kapitole shrneme poznatky, které jsme během celé práce získali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 ČECHÁK, Vladimír a LINHART, Jiří: Sociologie sportu. 1. vyd. Praha: Olympia, 1986. s. 112. 
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2.  MODERNÍ SPORT – DEFINICE, VÝVOJ 

 

 

V úvodní části této kapitoly bychom měli definovat pojem „sport“ a „sportovní 

aktivita“ tak, jak jim budeme v rámci práce rozumět. Podle Šolínové
14

 platí, ţe definice 

sportu je zaloţena podle různých přístupů na principu hry, soutěţe, tělesných cvičení či 

výkonu. Ale také je na sport moţno pohlíţet skrze širší pojetí, neboť vedle stránky 

fyzické má sport také aspekty společenské. Slepičková
15

 proto uvádí, ţe v současné 

době jsou ve světě vyuţívány dva přístupy k pojetí sportu. První z nich pojímá sport 

poněkud úţeji a to jako soutěţ, přičemţ pro toto pojetí je typická orientace na výkon. 

Druhý popisuje sport pomocí širší perspektivy, ve které o něm uvaţuje jako o 

společenské instituci, ale také jako o zábavě, rekreaci a tedy v souladu s významem, 

který byl modernímu sportu přisouzen v průběhu 19. století v Anglii. Kvůli cílům naší 

práce vyuţijeme širší definici sportu, která se objevila v rámci charty Rady Evropy a 

která bere v potaz jak úroveň výkonnosti, tak společenské hledisko sportovních aktivit. 

„Sportem se rozumí všechny formy tělesné aktivity, které jsou provozovány příležitostně 

nebo organizovaně a které usilují o vyjádření či vylepšení fyzické kondice a duševní 

pohody, utváření společenských vztahů či o dosažení výsledků v soutěžích na všech 

úrovních.“
16

 Sama definice sportu a sportovních aktivit nám však nestačí. K odlišení 

sportovních forem dle námi zvolených přístupů je potřeba alespoň krátce představit 

vývoj povahy moderního sportu, v jehoţ rámci se začaly jednotlivé sportovní formy 

utvářet, odlišovat a získávat tak svoje popisné označení. Nejdříve tak krátce pojednáme 

o vzniku pojmu „sport“, jeho etymologii a významu. 

Jak jiţ bylo předestřeno, sport se během doby svého vývoje stal doslova 

sociálním fenoménem. Stal se součástí lidského ţivota natolik, ţe pokud o něm dnes 

lidé hovoří, pravděpodobně si ani neuvědomují jeho důleţitost pro lidský ţivot, přičemţ 

to, co si v současnosti pod pojmem „sport“ dokáţeme představit, se tímto termínem 

neoznačovalo vţdy. Podle Čecháka s Linhartem
17

 se anglickým slovem „sport“ začaly 

pohybové hry a rozličná tělesná cvičení označovat aţ v průběhu 19. století. Za kolébku 

                                                           
14

 ŠOLÍNOVÁ, Lucie: Problematika sportu z pohledu sociologie. Diplomová práce. Praha: Univerzita 

Karlova v Praze, Filosofická fakulta, Katedra sociologie, 2004. s. 7.   
15

 SLEPIČKOVÁ, Irena: Sport a volný čas – vybrané kapitoly. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2005. s. 27. 
16

 COUNCIL OF EUROPE: Committee of Ministers. Revised European Sports Charter [online]. c1992 

[cit. 2011-08-05]. Dostupné z: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=206451 
17

 ČECHÁK, Vladimír a LINHART, Jiří: Sociologie sportu. 1. vyd. Praha: Olympia, 1986. s. 7. 
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moderního sportu lze přitom povaţovat Anglii, kde podle Maguireho
18

 začalo docházet 

k procesu, který je označován termínem „sportization“, jeţ bychom mohli přeloţit jako 

„sportizace“. Tento termín označuje proces transformace pohybových aktivit v moderní 

sport a proces jeho globálního šíření. Podle Choutky
19

 vyplývá z etymologie slova 

„sport“, ţe jako takové je odvozeno z latinského slova „disportare“ či „desportare“, 

které se dá volně přeloţit jako „rozptylovat se“, „bavit se“. Původně to tedy byl pojem 

velmi široký, neboť se za sport označovala jakákoliv zábavná činnost, jejímţ smyslem 

byla příjemná náplň volného času. Je zřejmé, ţe z etymologie slova „sport“ však 

vyplývá nejen jeho slovní význam a tedy původ slova, ale i dobová představa o vnímání 

sportu jako celku, tedy dobová představa o jeho funkcích a zakotvení v ţivotě lidí 

z různých společenských vrstev. V době, kdy se sportem začaly nazývat pohybové hry, 

aktivity a rozličná tělesná cvičení, měl sport v ţivotě vládnoucích vrstev podle Čecháka 

s Linhartem
20

 tři základní funkce. Byla to funkce společenské zábavy, funkce rekreační 

a funkce relaxační. Zároveň také vyjadřoval příslušnost ke společenské třídě, neboť jeho 

provozování mělo skupinově identifikační charakter, jak uvedl Veblen
21

. Rozdíl 

nastával u lidí, kteří pocházeli z jiných neţ majetných a vládnoucích tříd. Pro ně netvořil 

sport jen oblast zábavy, ale mnohdy i způsob obţivy a úniku od reality. 

Coakley
22

 vztahuje vývoj moderního sportu především do souvislosti 

s průmyslovou revolucí, jejíţ počátky časuje do Anglie konce 18. století, a ačkoliv by 

podle něj bylo přílišným zjednodušením tvrdit, ţe organizace forem sportu dnešní doby 

je produktem průmyslové revoluce, v jejím působení vidí počátek utváření pozice 

sportu v dnešní společnosti. Za významný faktor shledává především vznik fenoménu 

volného času a jeho vzrůstající mnoţství. Na počátku průmyslové revoluce se podle něj 

situace v oblasti sportovních aktivit velmi podobala stavu, který převládal před jejím 

nástupem. Lidé, kteří pocházeli z jiných neţ majetných a vládnoucích tříd, neměli díky 

nedostatku volného času mnoho příleţitostí věnovat se hrám a sportovním aktivitám. 

Neviděli ve sportu a participaci na sportovní aktivitě moţnost, jak změnit svůj sociální 

ţivot. Nevěnovali se tak utváření sportovních organizací, klubů a jejich nucenou 

                                                           
18

 MAGUIRE, Joseph.: Global sport: identities, societes, civilizations. 1st ed. Cambridge: Polity Press, 

1999. s. 79. 
19

 CHOUTKA, Miroslav: Sport a společnost. 1. vyd. Praha: Olympia, 1978. s. 9. 
20

 ČECHÁK, Vladimír a LINHART, Jiří: Sociologie sportu. 1. vyd. Praha: Olympia, 1986. s. 7. 
21

 VEBLEN, Thorstein: Teorie zahálčivé třídy. 1. vyd. Praha: SLON, 1999. s. 188 – 190. 
22

 COAKLEY, Jay: Sports in Society: Issues and Controversies. 8th ed. New York: McGraw-Hill, 2003. 

s. 74 - 75. 
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prioritou byla výroba. Podle Coakleyho
23

 se však okolo poloviny 19. století začala 

situace měnit. V Severní Americe a částech Evropy se začalo více hledět na zdraví 

pracovníků a to především z důvodu, ţe nemoci a špatný zdravotní stav sniţovaly jejich 

produktivitu. Sportovní aktivity se stávaly více popularizovanými a spolu se 

vzrůstajícím mnoţstvím volného času se tak otevřel prostor pro rozvoj volnočasových 

sportovních aktivit. Ještě na přelomu 19. a 20. století byl však sport dle Veblena
24

 

součástí především aristokratických a rentiérských vrstev společnosti, díky kterému 

mohly tyto vrstvy dát na odiv své ekonomické a společenské postavení, neboť jen ony 

disponovaly dostatečným mnoţstvím volného času a financí, aby se mu mohly věnovat. 

Situace v oblasti organizovaného soutěţního sportu však byla poněkud rozdílná, 

a ačkoliv Coakley
25

 shledává období průmyslové revoluce za čas, kdy byly poloţeny 

jeho základy, vznik formálně organizovaného soutěţního sportu podle něj vyţadoval 

více neţ jen větší podporu sportovních aktivit a vyšší míru svobody. Podle Coakleyho
26

 

byl základem rostoucí organizace sportovních aktivit ve druhé polovině 19. století 

citelnější důraz na serióznost a váţnost sportovní oblasti. Místo toho, aby sport zůstal 

jen příjemným rozptýlením, našli v něm lidé fyzicky náročnou společenskou instituci, 

kterou začali povaţovat za nástroj k dosaţení hospodářského růstu a sociálního rozvoje. 

Začali spojovat oblast sportu s ekonomickou produktivitou, národní hrdostí a 

s rozvojem povahových vlastností (v té době zejména u muţů). Tento nový směr ve 

vnímání organizovaného sportu byl zaloţen na širokém spektru změn ve všech částech 

průmyslové společnosti. Vznik organizovaného sportu však s sebou zároveň podle 

Coakleyho
27

 přinesl i posílení stávajících třídních rozdílů ve společnosti. Kluby a 

organizace příslušníků vyšších tříd podle něj zdůrazňovaly hodnoty gentlemanství, které 

se později staly základem pro definici „amatérismu“. Sportovní aktivity pracujících se 

naproti tomu mnohem více týkaly lidových her, komercionalizace sportu a tedy 

kombinace, která nakonec vedla ke vzniku „profesionalismu“.   

Pokud je podle Slepičkové
28

 dnešní pohled na sport výsledkem historického 

utváření v kontextu společenského vývoje a to zejména ve 20. století, znamená to tedy 

                                                           
23

 Tamtéţ, s. 74 – 75. 
24

 VEBLEN, Thorstein: Teorie zahálčivé třídy. 1. vyd. Praha: SLON, 1999. s. 188 – 190. 
25

 COAKLEY, Jay: Sports in Society: Issues and Controversies. 8th ed. New York: McGraw-Hill, 2003. 

s. 75 – 76. 
26

 Tamtéţ, s. 77 
27

 Tamtéţ, s. 77.  
28
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především skutečnost, ţe od počátku 20. století sport postupně nalézal své pevné místo 

v ţivotě společnosti a začal spoluurčovat lidskou činnost. Prvek výkonu a soutěţivosti 

se přitom podle Slepičkové
29

 začal ve sportu v plné šíři uplatňovat aţ po 2. světové 

válce, kdy se orientace na výkon a soutěţivost stala jakýmsi impulsem k rychlé obnově 

společnosti a hospodářství, jeţ byly zničeny válkou. Tyto společenské rysy se přitom 

odrazily i ve sportu. Prvek soutěţe a výkonu tak definitivně odlišil podobu výkonnostně 

zaloţeného sportu od podoby sportu jako náplně volného času. Princip výkonu zde 

přitom nesmí být chápán pouze jako analogie pracovního výkonu s ekonomickým 

oceněním, neboť výkonnostní prvek neznamenal a neznamená pouze ryzí 

profesionalizaci sportu.  

Samotný výkon a soutěţení se navíc objevovaly jiţ dříve. Bylo tomu tak 

například v podobě novodobého olympismu
30

, jehoţ myšlenky vznikly jiţ v 19. století. 

Ten tak svými principy s největší pravděpodobnostní předcházel vzniku soutěţního 

sportu. Pokud však Slepičková
31

 hovoří o širším uplatnění výkonnostního a soutěţního 

prvku ve sportovních aktivitách, má tím patrně na mysli především diferenciaci 

jednotlivých sportovních forem, která dle jejího mínění započala v důsledku 

osamostatnění volnočasového sportu. To patrně poloţilo základ vzniku popisného 

označení forem sportu, v jehoţ důsledku začal sport přebírat popisy forem jako 

rekreační, výkonnostní či vrcholový. 

Maguire
32

 uvádí, ţe od poloviny 20. století měly na společenský vývoj a 

utváření pojetí sportu zásadní význam dva trendy. Byly jimi globalizace a 

individualizace. Díky globalizaci, která je podle Thompsona
33

 spojena s vývojem 

moderní společnosti na základě sílící vzájemné závislosti různých částí světa, došlo ve 

sportu ke stírání hranic, šíření sportovních forem, ale také k šíření problémů, se kterými 

se sport musí potýkat. Jsou jimi například komerce či doping. Globalizace je téţ 

nositelem ekonomických proměn společnosti a ve sportu tak úzce souvisí 

s ekonomikou, médii i politikou. Druhý trend, kterým je individualizace, poté pojímá 

                                                           
29

 Tamtéţ, s. 26. 
30

 ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR: Olympismus - sport [online]. c2009 [cit. 2011 – 11 - 21]. Dostupné 

z: http://www.olympic.cz/public/img/dokumenty/olympismus/sport.pdf 
31

 SLEPIČKOVÁ, Irena: Sport a volný čas – vybrané kapitoly. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2005. s. 26. 
32

 MAGUIRE, Joseph.: Global sport: identities, societes, civilizations. 1st ed. Cambridge: Polity Press, 

1999. s. 93 - 97. 
33

 THOMPSON, John B.: The media and modernity: a social theory of media. 1st ed. Stanford: Stanford 
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jako základní cíl sebeprosazení se jedince a důraz kladený na osobní úspěch. „Důraz 

kladený na osobní úspěch je tak výrazný, že kolektivní úsilí či spolupráce, především 

v oblasti ekonomiky a politiky, představuje ve své podstatě pouhý prostředek 

k prosazení se jedince.“
34

 Individuální přínos je opravdu znakem sportu moderní doby, 

který je velmi dobře rozpoznatelný především ve vrcholovém sportu. Sport však 

charakterizují i další znaky v rámci jeho forem. Nehraje zde tedy roli jen individuální 

přínos, který je výsadou jedinců dostatečně dovedných a nadaných, ale i šíře moţností, 

které dnešní sport nabízí. 

Současný sport a především ten soutěţní se podle Guttmanna
35

 vzdaluje od 

myšlenky sportovní aktivity, která se zrodila se vznikem moderního sportu. S tím 

souhlasí i Slack
36

, podle kterého nebylo moţné vidět v ţádném z předcházejících období 

takový růst komercionalizace sportu, jako je tomu v posledních dvaceti letech. Sport se 

podle něj stal velkým byznysem, do nějţ jsou zapojeny velké nadnárodní korporace, a 

sportovci se tak stali obchodovatelnými komoditami. Podle Guttmanna
37

 existuje sedm 

hlavních znaků, kterými se současný sport liší od jakékoliv předchozí sportovní aktivity. 

Jeden či několik z nich se přitom vyskytovalo jako součást fyzické aktivity či her i 

v předchozích historických obdobích, ale nikdy se tyto znaky nevyskytovaly společně. 

Zmíněné znaky jsou sekularizace, specializace rolí, kvantifikace, racionalizace, 

byrokratická organizace, rovnost v moţnosti soutěţit a v podmínkách soutěţe a také 

snaha o překonávání rekordů. V následujícím přehledu přinášíme bliţší Guttmannův
38

 

pohled na všechny zmíněné znaky. 

 

 Sekularizace, která se v rámci naší společnosti rozhostila, přinesla rapidní 

ztrátu náboţenského vlivu. Současný sport jiţ není tolik spojen 

s duchovnem, je zdrojem osobního zisku, rozptýlením, ztělesněním 

materiálního světa. Vytrácí se tak rituální charakter sportovních událostí, 
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který je podle Olivové
39

 tolik podobný náboţenským slavnostem, skrze něţ 

dochází k vytrţení z běţného světa. 

 Vlivem specializace rolí došlo u sportovců k tomu, ţe se začali soustředit na 

jednu disciplínu a na zdokonalení svých schopností v ní. Stranou tak šlo 

pěstování obecně fyzické zdatnosti napříč odvětvími, které bylo typické pro 

dřívější provozování tělesných aktivit.  

 Kvantifikace způsobila, ţe se časy, vzdálenosti a skóre začaly zaznamenávat 

v takové míře, ţe se sport stal přehlídkou měření a statistik, o nichţ se 

diskutuje.  

 Racionalizace vedla ke vzniku komplexních pravidel a opatření, která 

regulují samotný výkon sportovní aktivity, povahu vybavení i například 

podmínky účasti. Sama účast na sportovní činnosti začala podléhat 

tréninkovým metodám provázaným s vědeckými poznatky. 

 Byrokratická organizace neboli byrokratizace se projevuje u dnešního 

sportu na lokální, národní i mezinárodní úrovni. Úředníci a různé komise 

dohlíţejí a sankcionují samotné sportovce, kluby či dokonce jednotlivá 

sportovní odvětví. Zároveň také prosazují nová pravidla. 

 Rovnost, která provází dnešní sport, je zaloţena na ideji, ţe participace na 

sportovní aktivitě by měla být umoţněna všem bez ohledu na rodinný či 

sociální původ a ţe všichni zúčastnění sportovci by měli podléhat stejným 

pravidlům a podmínkám. 

 Snaha o překonávání rekordů, hranic a limitů vypovídá o ambicích dnešního 

sportu a sportovců, kteří chtějí své výkony porovnávat s jinými a být 

oslavováni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39
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3.  SPORTOVNÍ FORMY – VÝKONNOSTNÍ PŘÍSTUP 

 

 

Slepičková
40

 tvrdí, ţe pojetí sportu a jeho definování podléhá vývojovým 

tendencím celé společnosti a zároveň odráţí její aktuální potřeby. Je výsledkem nejen 

historického vývoje, ale také odrazem osobních potřeb a očekávání jedinců, kteří jsou 

jeho součástí. Tyto skutečnosti způsobují, ţe je velmi obtíţné nalézt jediné a 

jednoznačné členění sportu a sportovních forem. Důleţitým se tak stávají především 

kritéria, která jsou pro nalezení daného členění zvolena. My pro rozlišení sportovních 

forem vyuţijeme dva existující přístupy, přičemţ u prvního z nich bude oním kritériem 

úroveň výkonnosti. Podle Flemra a Vajlenta
41

 je hlavním předpokladem, na kterém je 

tento přístup k členění sportovních forem postaven, ţe se jednotlivé formy sportu liší 

podle úrovně výkonnosti. Na tomto základě se poté rozlišují tři základní formy 

sportovních aktivit. Jsou jimi sport rekreační, výkonnostní a vrcholový, u kterých se 

podle Slepičkové
42

 předpokládá, ţe sport vrcholový a výkonnostní jsou spojeny 

pravidelnou účastí v soutěţích či členstvím ve sportovních organizacích, zatímco 

rekreační sport naproti tomu nebývá jednoznačně spojen se soutěţemi a účastí ve 

sportovních organizacích. Můţe tak být provozován individuálně bez vazby na 

jakoukoliv instituci a s cílem zrekreovat se.  

V případě výkonnostního přístupu se jedná o klasifikaci sportovních forem, která 

je v českém prostředí zaţitá, coţ dokazuje fakt, ţe se vyskytuje jako základní 

předpoklad mnoha výzkumů pojednávajících o způsobech realizace sportovních aktivit 

či typů účasti na sportovní aktivitě. Jedním z takových výzkumů je například výzkum 

zmíněný Čechákem a Linhartem
43

, který se zajímal o frekvenci výkonu rekreačního a 

výkonnostního sportu v letech 1978 a 1984 a který procentuálně vyjadřuje zastoupení 

lidí podle věku a pohlaví při výkonu sportovních aktivit. Dalším je například 

Vajlentův
44

 výzkum motivů k ukončení aktivní sportovní kariéry v rámci 

výkonnostního a vrcholového sportu u vysokoškolských studentů, z nichţ mnozí 
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opouští sportovní oblast zcela, zatímco jiní nadále vykonávají sport v jeho rekreační 

formě. Jako další výzkum, který vyuţívá sportovní formy vyčleněné na základě úrovně 

výkonnosti, můţeme jmenovat výzkum typů účasti ve sportu v projektu COMPASS, 

který zmiňuje Slepičková
45

. Ten na základě míry intenzity účasti ve sportu, která je 

odlišná pro všechny tři zmíněné sportovní formy, posuzuje frekvenci účasti na sportovní 

aktivitě.  

Členění sportovních forem podle výkonnosti však netvoří pouze základ 

výzkumů, ale pro své práce vyuţilo zmíněné členění i mnoho dalších autorů, jmenujme 

například Choutku
46

 či Sekota
47

. S rozlišením zmíněných sportovních forem se navíc 

setkáváme, jak jiţ bylo řečeno, také například ve sportovních a zpravodajských relacích, 

které informují o aktérech sportovních klání nejen na základě jednotlivých sportovních 

disciplín, ale také dle způsobů realizace samotné sportovní aktivity. Sportovní aktéři 

jsou tak označováni jako rekreační, vrcholoví či také jako profesionální sportovci. Podle 

Slepičkové
48

 se totiţ v rámci výkonnostního přístupu vyskytuje jedna podkategorie, 

která je úzce spjata s vrcholovým sportem. Je jí sport profesionální, který de facto 

vychází ze sportu vrcholového, pokud se tedy pro jedince stal vrcholový sport zdrojem 

příjmů a prostředkem obţivy.  

 

3.1. Rekreační sport 

 

První sportovní formou, která je vyčleněna na základě aplikace členění sportu 

podle úrovně výkonnosti, je rekreační sport. Ten podle Sekota
49

 velmi často přibírá 

mnohá přízviska, která vyjadřují jeho zaměření. Bývá tak označován jako zájmový 

rekreační sport, kondičně rekreační sport či rekreační sport volnočasový. Jeho podstata, 

která podle Slepičkové
50

 vyjadřuje vázanost na oblast zábavy a volnočasových aktivit, 

se však nemění. Smyslem rekreačního sportu je, jak jiţ vyplývá z jeho názvu, rekreace. 

Tu lze charakterizovat jako „tělesnou a duševní činnost, které se lidé věnují ve svém 
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volném čase pro radost, osvěžení, posílení a odpočinek.“
51

 Rekreace tedy není jakákoliv 

činnost prováděná ve volném čase, ale musí podle Slepičkové
52

 splňovat tři podmínky, 

kterými jsou přítomnost zábavy, odpočinku a znovunabytí sil. Přesně takové definici 

odpovídá i rekreační sport, jenţ je jednou z činností volného času, kterou dnes vnímáme 

jako prostor pro naplnění našich představ, pro uskutečnění našich potřeb a jako prostor 

pro načerpání fyzické i psychické síly. Ne vţdy tomu tak ale bylo. Dle nastoleného 

vývoje moderního sportu je zřejmé, ţe volnočasový sport, jakoţto náplň volného času, 

si své místo v ţivotě společnosti získával postupně, neboť závisel právě na vzniku a 

vzrůstajícím mnoţství volného času, v jehoţ kontextu se utvářel a později i získal své 

popisné označení jako rekreační sport. Podle Sekota
53

 to byl navíc právě rekreační 

volnočasový sport, který v souvislosti se vznikem fenoménu volného času inicioval 

diferenciaci systému sportu a vyčlenil se jako samostatná sportovní forma.  

Sport není samozřejmě jedinou volnočasovou aktivitou a lidé s všestranně 

rozvinutým způsobem vyuţívání svého volného času se realizují i mimo sportovní 

oblast a to v rámci rodinného ţivota, kulturních akcí či jiných činností. Pokud se však 

podle Čecháka s Linhartem
54

 vyjde z doposud uţívané typologie volného času, zjistíme, 

ţe sportovní aktivita je pevnou součástí dvou základních typů naplnění volného času, 

kterými jsou „typy všestranně rozvinuté“ a „typy selektivně orientované na sociálně 

interaktivní a zábavné aktivity“. V obou typech se sport stává pro člověka spoluurčující 

náplní volného času a spoluautorem hodnot. Na druhé straně však například existují i 

lidé, kteří se podle Čecháka s Linhartem
55

 vyznačují „nerozvinutým vyuţíváním 

mimopracovní doby“, u nichţ nehrají sociálně interaktivní a zábavné aktivity určující 

roli. 

Podle Slepičkové
56

 je samotná náplň volného času v současnosti podmíněna 

řadou faktorů, ve kterých se odráţí uznávané a prosazované hodnoty ve společnosti. 

Volný čas přitom není pouze záleţitostí jednotlivců, ale souvisí se ţivotem celé 

společnosti, která se podílí na utváření podmínek pro jeho smysluplné vyuţití. Podle 

Sekota
57

 je volný čas například čím dál více naplňován jinými hodnotami a není tak 
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samozřejmostí, ţe se dnes bude kaţdý v rámci svého volného času věnovat sportovním 

aktivitám či aktivitám se sportem spojeným. Fyzické a tvořivé aktivity jsou často 

zatlačeny pasivní zábavou, neboť sportu a pohybu konkuruje škála nejrůznějších zábav, 

jejichţ spektrum se postupně rozrostlo právě se zvyšujícím se mnoţstvím volného času. 

Ačkoliv tedy není sport jedinou volnočasovou aktivitou, má podle Slepičkové
58

 

ve srovnání s jinými volnočasovými aktivitami alespoň dvě přednosti. První jeho 

předností je, ţe můţe svojí mnohotvárností nabídnout širokou škálu nejrůznějších 

činností, která je na základě existence nepřeberného mnoţství sportovních disciplín a 

variací sportovní činnosti neoddiskutovatelná. Druhou předností je, ţe můţe současně 

přispět ke zlepšení fyzického a psychického stavu člověka. Podle Vajlenta
59

 se takový 

přínos sportu a tělesné výchovy k fyzické a duševní oblasti dá shrnout na základě 

odborných zjištění do několika bodů. Jsou jimi přínos pro sníţení rizika srdečně – 

cévních onemocnění, zvyšování vytrvalosti a síly, udrţování tělesné hmotnosti a 

sniţování působení tenzí a stresu. Přínos volnočasového sportu a aktivního ţivotního 

stylu ke zdravotnímu a psychickému stavu člověka potvrzují i lékaři
60

 z nemocnice Na 

Homolce v Praze. Tento přínos odráţí i Kenyonova
61

 teorie postojů k volnočasové 

pohybové aktivitě, podle které se motivace lidí k pohybové aktivitě řadí do šesti bodů, 

kdy je na prvním místě motiv tělesný (zdravotní) a zdatnostní. Dále následují motivy 

sociální, estetické, očistné a katarzní, vzrušení a rizika a motivy asketické. Výzkumy, 

které byly provedeny Vajlentem
62

 či Jansou
63

 za účelem zjišťování současných motivů 

k účasti lidí na volnočasové sportovní aktivitě, dávají této teorii z části za pravdu. 

Spektrum motivů se však vzhledem ke značnému časovému odstupu od vzniku 

Kenyonovy teorie proměnilo a do popředí se tak dostaly motivy sociální, estetické či 

motivy zahrnující snahu o uvolnění stresu a napětí.  
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Spektrum motivů k účasti na rekreačním sportování je tedy velmi bohaté a 

zahrnuje i řadu motivů, které zacházejí mimo rámec sociální interakce a komunikace 

v rámci organizace, oddílu či mezi jednotlivci. Podle Čecháka s Linhartem
64

 by měl být 

zdůrazněn především význam kognitivních stránek sportovní činnosti, neboť motivem 

ke sportování není mnohdy dosaţení určitého výkonu, ale jen prostá snaha osvojit si 

nějakou činnost. V tomto případě se tedy jedná o snahu osvojit si a naučit se nějaké 

sportovní činnosti. Pro rekreační sport, ve kterém nehraje roli ona specializace jako 

v rámci výkonnostního či vrcholového sportu, to platí dvojnásob. Lidé si mohou 

libovolně vybírat ze široké škály sportovních aktivit a zájem o určitý sport se poté můţe 

stát součástí ţivotního stylu a ţivotní orientace, aniţ by byl kladen důraz na výkonnost 

či výsledky.  

S ohledem na motivy účasti na sportovní aktivitě se objevuje názor, ţe rekreační 

sport „je bází realizace a krystalizace neformálních struktur, přičemž tato stránka je 

natolik výrazná, že převažuje i fyzické a kondiční momenty“
65

. Podle takového názoru 

by platilo, ţe primárním účelem rekreačního sportu je rozvoj společenských kontaktů. 

S takovým názorem lze podle Čecháka s Linhartem
66

 souhlasit jen z části. Je podle nich 

moţné souhlasit s tím, ţe rekreační sport je příleţitostí k utuţování společenských 

kontaktů, kdy mezi sportujícími dochází k upevňování vzájemných vztahů a 

k navazování nových známostí, coţ souvisí s takzvanou „kompenzační funkcí 

rekreačního sportu“, která pojednává o jeho schopnosti utvářet neformální vztahy mezi 

jedinci a vyrovnávat důsledky fyzického i psychického zatíţení v rámci pracovního 

procesu a ţivota ve společnosti. V minulosti bylo na toto téma provedeno několik 

výzkumů, jejichţ cílem bylo určit rozsah funkcí, které plní soudobý rekreační sport. 

Několik z těchto výzkumů jmenují i Čechák s Linhartem
67

. Některé z nich 

identifikovaly, ţe prostřednictvím okruhu aktivit volného času, které jsou objektivně 

spjaty s výkonem sportu nebo sportovním diváctvím, dochází k posilování a rozvoji 

společenských kontaktů. Mnohé z těchto výzkumů poté naznačují, ţe s intenzitou 

rekreačního sportování obvykle roste i intenzita přátelských kontaktů mezi sportovci a 

dochází k upevňování vztahů v rámci této skupiny. Například Coakley
68

 tyto schopnosti 
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u sportovních aktivit spadajících do jeho modelu „Pleasure and Participation“ také 

předpokládá, neboť jim přisuzuje schopnost posilovat vazby a porozumění mezi lidmi a 

schopnost utuţovat zdravotní i psychický stav. 

Avšak povaţovat za primární účel rekreačního sportování pouze utváření 

společenských kontaktů, by bylo velmi zúţené měřítko. Stačí si jen uvědomit, jaká 

chyba by byla přisuzovat veškerým rekreačním sportovním aktivitám výrazný sociálně 

interaktivní náboj. Z tohoto hlediska byly podle Čecháka s Linhartem
69

 zjištěny 

významné rozdíly mezi jednotlivými skupinami rekreačních sportovců. Navíc bylo 

v předešlé části na základě několika výzkumů dokázáno, ţe motivů k účasti na rekreační 

sportovní aktivitě je mnohem více.  

Podle Čecháka s Linhartem
70

 je z tohoto hlediska zajímavá situace, ke které 

často dochází na poli rekreačního sportu. Jedná se o vznik mnohdy sloţitých a 

nenapravitelných konfliktů, ke kterým dochází díky střetávání se dvou světů. Na jedné 

straně stojí ti, kteří preferují rekreační sportovní činnost. Na druhé straně naopak stojí ti, 

kteří jsou zastánci hodnot sportovního výkonu a soutěţení. Příkladem budiţ situace, kdy 

se ve volném čase sejdou lidé s cílem odehrát zápas v kopané. Pokud se mezi nimi 

vyskytuje kombinace rekreačních a výkonnostně zaloţených sportovců, můţe dojít ke 

vzniku vzájemných střetů. Jejich ohniskem je odlišný přístup k problematice 

sportovního výkonu. Lidé, kteří se danému sportu věnují na výkonnostní či vrcholové 

úrovni, budou nositelé náročnějších hodnot a výkonnostních standardů. Jejich pohled na 

rekreační činnost tak můţe být zkreslen. Problém střetávání se obou světů má ale ještě 

jednu rovinu, která se naopak odráţí na úrovni výkonnostně orientovaných sportovců. 

Jedná se o jakousi liberalizaci pravidel, zvyklostí, denního reţimu, tréninku, která můţe 

být do sféry výkonnostního či vrcholového sportu přenesena ze sportu rekreačního. 

Takové hodnoty totiţ mohou často narušit jakýsi stereotyp utvářený v tréninku 

výkonnostně orientovaného sportovce.  

Z hlediska výkonnosti je podle Slepičkové
71

 významným faktem, ţe rekreační 

sport nabízí prostor pro realizaci pohybové aktivity bez ohledu na fyzické schopnosti. Je 

tomu tak na rozdíl od výkonnostního i vrcholového sportu. K provádění rekreační 

sportovní činnosti není zapotřebí výrazných fyzických předpokladů, neboť rekreační 
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sport podle Čecháka s Linhartem
72

 neaspiruje na výraznější sportovní výkon ani na 

společenské uplatnění prostřednictvím sportu, na rozdíl od sportu výkonnostního a 

vrcholového. Jeho společenské funkce jsou přitom povětšinou chápany dosti široce, kdy 

je mu připisována schopnost účinně regenerovat organismus, rozvíjet společenské 

kontakty a vztahy, zvyšovat fyzickou i psychickou zdatnost, pěstovat morální vlastnosti 

a pomáhat rozvoji osobnosti. I podle Sekota
73

 zahrnuje rekreační sport aktivity, které 

nejsou oproti sportovním aktivitám v rámci výkonnostního a vrcholového sportu 

zaloţeny primárně na ambici v podobě vítězství, rekordů či materiálních odměn. 

Rekreační sportovec tak zpravidla nesměřuje k ţádné úrovni soupeření. 

Sekot
74

 však zároveň připouští, ţe ačkoliv rekreační sport neaspiruje na 

výraznější sportovní výkon, princip vítězství či prohry je zakotven i v něm, přičemţ 

míra úsilí k dosaţení vítězství se bude lišit dle relevantního sportovního prostředí. Jiná 

bude u improvizovaného sportovního klání na venkově i ve specializovaném fit centru. 

Je tomu tak patrně nepřímo, ale i nesoutěţní typ sportu, který není zaloţen na touze po 

vítězství, moci či dosaţení výkonu, tedy v sobě tento princip udrţuje. Tím se rekreační 

sport podobá oběma zbývajícím sportovním formám rozlišeným podle úrovně 

výkonnosti, ačkoliv u něj není sportovní úspěch centrální hodnotou ţivotního 

směřování. Podle Sekota
75

 můţe být příkladem kondiční běh, který se stal v 

naší současné společnosti velmi významným zástupcem rekreační sportovní aktivity. 

Není primárně charakterizován touhou po vítězství nebo soupeřením proti někomu 

jinému, ale sportovec v něm můţe prohrát sám se sebou. Je moţné zmínit i například 

utkání v kopané, ke kterému se lidé sešli ve svém volném čase a s vidinou zábavy. 

Zápas bude mít vítěze i poraţeného. Prvek, který v sobě obsahuje úsilí dosáhnout 

vítězství, je tedy zakotven i v rekreační formě sportovní aktivity, stejně jako je v ní 

zakotvena potřeba relaxace nebo touha po změně vlastních aktivit.   
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3.2. Výkonnostní sport 

 

Výkonnostní sport je druhou sportovní formou rozlišenou na základě aplikace 

členění sportu podle úrovně výkonnosti. Jedná se tak z výkonnostního hlediska o 

samostatnou formu, která je oddělena od sportu rekreačního i vrcholového. Podle 

Čecháka s Linhartem
76

 je však jasné vyčlenění výkonnostního sportu do jisté míry 

problematické a matoucí, neboť výkonnostní sport je bohatě strukturovanou oblastí, 

která je na jedné straně propojena s oblastí rekreační tělovýchovy a sportu a na straně 

druhé je v jistém smyslu slova napojena na sféru vrcholového sportu. Jedná se tak o 

sportovní formu ze sociologického hlediska velmi zajímavou a komplikovanou. Někteří 

autoři, jako například Sekot
77

, oblast výkonnostního sportu úzce spojují se sportem 

vrcholovým.  

Samotnou podstatou výkonnostního sportu, jak jiţ vyplývá z jeho pojmenování, 

je princip výkonu, který začíná ve sportu působit spolu se soutěţivostí. S výkonem, 

který se objevuje v rámci soutěţivosti, je však moţné se setkat, jak bylo ukázáno, i ve 

sféře rekreačního sportu. Navíc by pouze hledisko výkonu nepomohlo odlišit ani sféru 

výkonnostního a vrcholového sportu, neboť výkon je samozřejmou součástí i 

vrcholového sportu. K odlišení výkonnostního sportu od sportu rekreačního tak budou 

pouţity tři základní znaky v podobě, jak je představili Čechák s Linhartem
78

, kteří jsou 

jedni z autorů vyčleňující oblast výkonnostního sportu jako samostatnou sportovní 

formu. 

Prvním znakem, který umoţní přiblíţit rozhraní rekreačního a výkonnostního 

sportu, je charakter pěstování sportu. Rozhodujícími ukazateli jsou zde především 

relevance sportovní činnosti, systematičnost a plánovitost sportovní přípravy a také 

stanovení cílů sportovních výkonů. Z hlediska relevance sportovní činnosti je rozdíl 

mezi rekreačním a výkonnostním sportem především v tom, ţe výkonnostní sport klade 

podstatně vyšší časové nároky na sportovní aktivitu a přípravu, daleko více zasahuje do 

oblasti ţivota a jeho reţimu. Důvodem je, ţe provozování výkonnostního sportu souvisí 

se stanovením sportovních cílů, kterých chce sportovec dosáhnout. Těmi cíli můţe být 

například zlepšení fyzické kondice či umístění v soutěţi. S tím souvisí i plánovitost 

sportovní přípravy, která je těmto cílům podřízena a která u rekreačních sportovních 
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aktivit v podstatě neexistuje, neboť by postrádala význam. Výkonnostní sport dále klade 

podstatně vyšší materiální i finanční nároky neţli sportovní aktivita rekreační, coţ 

souvisí se všemi zmíněnými ukazateli. Oblast výkonnostního sportu dále klade také 

větší nároky na zajištění sportovní činnosti po stránce personální i z hlediska odborné 

kvalifikace. 

Druhým znakem odlišujícím rekreační a výkonnostní sport je účast v soutěţích 

organizovaného typu, které mají pevný organizační statut. Výkonnostní sport je totiţ na 

rozdíl od sportu rekreačního spojen s pravidelnou účastí v soutěţích či členstvím ve 

sportovních organizacích. Ve srovnání s oblastí rekreačního sportu má tak výkonnostní 

sport podstatně sloţitější vnitřní strukturu, neboť je u něj moţné rozlišovat jak úrovně 

soutěţí, tak určité třídy a roviny výkonnosti. 

Třetím znakem je rozdíl v úloze, jakou zaujímá rekreační a výkonnostní sport ve 

struktuře činností volného času. Výkonnostní sport totiţ tvoří oproti rekreačnímu sportu 

zpravidla určitou dominantu seberealizace člověka v mimopracovním čase. Dle jiţ 

zmíněné typologie volného času bylo uvedeno, ţe lidé se společně se sportem 

rekreačním realizují i v širokém spektru jiných volnočasových aktivit. U výkonnostního 

sportu však realizace samotné sportovní činnosti a přípravy zabírá větší část volného 

času a díky aspiracím uspět v soutěţích se můţe sportovní činnost stát i jedinou náplní 

volného času.  

Poněkud sloţitější situace nastává při odlišení výkonnostního sportu od sportu 

vrcholového. Zmíněné charakteristiky odlišující rekreační a výkonnostní sport jsou totiţ 

v jistém slova smyslu pro vrcholový sport typické. Velmi často dokonce tvoří 

výkonnostní sport základnu sportu vrcholového, neboť zabezpečuje jeho rozvoj. 

Koncentruje se v něm velké mnoţství talentované mládeţe, která můţe následně přejít 

do oblasti vrcholového sportu. Rozhodujícím ukazatelem rozlišení výkonnostního a 

vrcholového sportu je tak podle Čecháka s Linhartem
79

 především skutečnost, ţe 

výkonnostní sport představuje z hlediska sportovní činnosti dominantu pouze ve 

struktuře vyplňující volný a mimopracovní čas, kdy jeho systém v zásadě nevyţaduje 

radikální úpravu struktury a náplně pracovní činnosti. V oblasti vrcholového sportu je 

tomu jinak. Zde zpravidla zaujímá sportovní aktivita dominantní postavení v rámci 

ţivotních činností, neboť sportovní aktivita, příprava a účast ve vrcholných soutěţích 
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zcela zásadně mění ţivotní rytmus sportovce, kdy je nutné přizpůsobit pracovní sféru i 

osobní ţivot maximální koncentraci na výkon.  

Samostatným problémem je poté společenská prestiţ výkonnostního sportu, 

který nemá podle Čecháka s Linhartem
80

 takový punc společenské důleţitosti jako 

vrcholový sport, coţ je dáno třemi hlavními faktory. Prvním z nich je, ţe společenská 

důleţitost výkonnostního sportu je velmi závislá na druhu sportu. Společenská prestiţ je 

totiţ v takovém případě odvislá od národní sportovní tradice či dobové popularity 

daného sportu. Druhým faktorem je reprezentace, která je z podstatné části tvořena 

vrcholovými sportovci a vrcholovému sportu tak propůjčuje punc důleţitosti. Třetím 

faktorem společenského nedocenění výkonnostního sportu je způsob jeho propagace. 

V masových sdělovacích prostředcích se mu věnuje minimální prostor, neboť je zcela 

ve stínu vrcholového sportu. 

 

3.3. Vrcholový sport 

 

Třetí sportovní formou, kterou rozlišujeme na základě členění sportu podle 

úrovně výkonnosti, je sport vrcholový. Podle Sekota
81

 se jedná o svébytnou sportovní 

formu zaloţenou na principu výkonu a úspěchu. Její podstatou je dosahování nejvyšších 

výkonů a jejich měření v rámci sportovních soutěţí, přičemţ jako taková se vymyká 

struktuře činnostní volného času. Je moţné se tedy domnívat, ţe zatímco se sportem 

výkonnostním pojí vrcholový sport mnohé charakteristiky, oproti rekreačnímu sportu 

představuje naopak jiný svět, jeho protipól. Na základě zmíněných charakteristik 

rekreačního i výkonnostního sportu se tak nyní pokusíme o určení hlavních odlišností 

vrcholového sportu. Poslouţí nám k tomu opět tři základní znaky zmíněné Čechákem a 

Linhartem
82

, které jsme vyuţili jiţ pro odlišení rekreačního a výkonnostního sportu. 

Charakter pěstování sportu, kde jsou rozhodujícími ukazateli především 

relevance sportovní činnosti, systematičnost a plánovitost sportovní přípravy a také 

stanovení cílů sportovních výkonů, nám prozradí, ţe zatímco rekreační sportovní 

aktivity neaspirují na výraznější sportovní výkony a provozování sportovní aktivity tak 

není nijak podmíněno relevancí sportovní činnosti či přípravy, vrcholový sport je 
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naproti tomu zaloţen na ideji, ţe výsledky a dosaţené úspěchy jsou dosahovány na bázi 

důkladné sportovní přípravy, která je podpořena ochotou obětovat vlastní pohodlí a 

přinést vlastní oběť. Tato oběť a ochota překonat vlastní nepohodlí jsou vrcholovému 

sportu vlastní a právě v tom je dána jasná odlišnost od sportu rekreačního, neboť i kdyţ 

bylo řečeno, ţe je soutěţení zakotveno i v rekreačním sportu, princip výkonu a úspěchu 

u něj není principiální podstata, jako je tomu u vrcholového sportu.   

Ona podstata pěstování sportu a určení cílů sportovních výkonů poté úzce 

souvisí i s druhým znakem, kterým je účast v soutěţích organizovaného typu, která je 

charakteristická pro výkonnostní i vrcholový sport, naopak rekreační sport s takovou 

účastí spojován není.   

Hledisko úlohy sportu ve struktuře činností volného času je třetím znakem a 

představuje hlavní odlišnost vrcholového sportu oproti sportu rekreačnímu i 

výkonnostnímu, jeţ se oba řadí mezi volnočasové aktivity. Vrcholový sport není náplní 

volného času, ale ţivotní náplní sportovce, která zcela zásadně ovlivňuje jeho osobní i 

pracovní ţivot. Vyţaduje tak radikální změnu ţivotního rytmu. V podobě 

profesionálního sportu se poté vrcholová sportovní aktivita stává dokonce zdrojem 

obţivy a tedy ekvivalentem pracovního výkonu. 

Pokud budou vyhodnoceny všechny tři znaky charakteristické pro rekreační, 

výkonnostní i vrcholový sport, je moţné potvrdit domněnku, ţe odlišení výkonnostního 

sportu od sportu vrcholového je obtíţné z toho hlediska, ţe pro obě sportovní formy je 

podobný charakter pěstování sportu, systematická příprava, účast v soutěţích 

organizovaného typu. Hlavní odlišností je tak vázanost výkonnostního sportu pouze na 

oblast volnočasových aktivit, zatímco vrcholový sport zaujímá dominantní postavení 

v rámci ţivotních činností sportovce. Stejně tak lze na základě uvedených 

charakteristických rysů rekreačního a vrcholového sportu potvrdit Sekotovu
83

 

domněnku, ţe v dnešním světě představují rekreační a vrcholový sport dvě zcela 

odlišitelné formy sportovních aktivit, neboť obě sportovní formy jsou zaloţeny na 

jiných principech a stanovují si jiné cíle sportovní aktivity.  

Podle Čecháka s Linhartem
84

 se moderní vrcholový sport stal relativně 

autonomní sportovní oblastí se specifickým organizačním a ekonomickým zajištěním, 

ve které je uplatňován vlastní systém výběru sportovců. Princip výkonu a úspěchu, na 
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kterém je vrcholový sport zaloţen, je podle Sekota
85

 brán v mnoha zemích jako 

myšlenkový standard pro vnímání sportu, jako standard, skrze který je sport hodnocen. 

Vrcholné výkony a úspěchy jsou totiţ nejvíce diskutovanými oblastmi sportovní 

činnosti a mimo vrcholový sport není sportovním výkonům přikládána taková váha. 

Právě na něj se soustřeďuje zájem tisku a médií a je k němu rovněţ upřen hlavní zájem 

sportovní veřejnosti a sportovního diváka. Podle Sekota
86

 se zájem médií o vrcholový 

sport odvíjí od divácké sledovanosti a atraktivity daného sportu, neboť pro média je 

sféra vrcholového sportu zajímavá především z hlediska prodeje přenosových práv a 

reklamy. S tím souhlasí i Cashmore
87

, podle kterého jsou na podporu a fungování 

vrcholového soutěţního sportu ročně vynakládány obrovské finanční částky, z nichţ jde 

část od soukromých zdrojů a část například z prodejů reklamy, televizních přenosů či 

marketingových předmětů („merchandising“). 

I kdyţ se na vrcholový sport soustřeďuje největší pozornost, zůstává paradoxně 

sféra aktivního vrcholového sportu pro podstatnou část společnosti uzavřena, neboť na 

rozdíl od sféry sportu rekreačního, který v zásadě neklade ţádná omezení účasti na 

sportovní aktivitě, se podle Sekota
88

 nemohou stát špičkové výkony masovou 

záleţitostí, neboť sport zaměřený na výkon a tvrdý konkurenční boj je přístupný pouze 

jedincům, kteří jsou ochotni podstoupit tvrdý trénink a u kterých se sport stal náplní 

jejich ţivota. Ačkoliv však není oblast vrcholového sportu přístupná všem, jejím 

významným rysem podle Sekota
89

 je, ţe se stala prostředkem zábavy pro široké masy 

obyvatelstva a sloţkou průmyslu volného času, kterým se označuje oblast poskytování 

zábavy a rozptýlení a s tím související ekonomické náleţitosti. Vrcholový sport tak plní 

i důleţité ekonomické funkce, neboť v souvislosti s ním dochází k výrobě statků, které 

jsou předmětem spotřeby především v řadách sportovních fanoušků, kteří tvoří jakousi 

základnu vrcholového sportu, neboť pro ně a díky nim je provozován.  

Dle určených znaků vrcholového sportu vycházíme z předpokladu, ţe je 

vrcholový sport zaloţen na bázi systematické přípravy, neboť vychází z přesvědčení, ţe 

v rostoucí konkurenci lze dosáhnout výjimečných výkonů a výsledků jen za 

výjimečných podmínek. Podle Choutky
90

 zde tedy nehraje svoji roli jen mimořádné 
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nadání pro daný sport, ale především tvrdá příprava, která se odehrává v dlouholetém 

cyklu. Tato příprava zahrnuje nejen fyzické nároky, ale také psychickou přípravu a stále 

vyšší nároky na odbornou způsobilost. Současný sport provozovaný na vrcholové 

úrovni v podstatě nelze uskutečňovat bez zásadních změn ţivotního rytmu. Jedná se o 

změny, které se dotýkají rodinného, partnerského i běţného ţivota. Orientace 

k vrcholové úrovni veskrze znamená odsunutí či kompletní zavrhnutí vzdělanostní i 

profesní dráhy, neboť výkon jiné profese v rámci běţného ţivota je s vrcholovou úrovní 

sportu a jejími nároky jen velmi těţko slučitelný.  

Podle Čecháka s Linhartem
91

 tak z těchto důvodů dochází kolem vrcholových 

sportovců k utváření umělého sociálního prostředí, které je podmínkou pro to, aby byl 

jedinec schopen podávat maximální výkon, neboť současný vrcholový sport svými 

nároky a předpoklady daleko přesahuje moţnosti jednotlivce. Nejedná se jen o čistě 

technické či organizační stránky, ale o celkové zajištění sportovní činnosti, coţ 

v podstatě ve všech etapách sportovního ţivota vyţaduje podporu jednotlivce ze strany 

společnosti, státu, oddílu, rodiny či přátel. Bez této součinnosti nelze vytvořit adekvátní 

podmínky pro dosahování vrcholových výkonů, kterých se dnes dosahuje v zásadě za 

pomoci týmu odborníků a moderních technologií. Vytvoření umělého sociálního 

prostředí kolem vrcholových sportovců vyţaduje ona jednostranná orientace vrcholové 

sportovní aktivity směrem k výkonu, přičemţ podle Slepičky
92

 jsou v onom sociálním 

prostředí zastoupeny hodnoty spojené především se sebeprosazením, úspěchem 

dosaţeným za kaţdou cenu a to bez ohledu na prostředky, kterými se dosahuje.  

Hodnotová měřítka vrcholových sportovců, kteří se v rámci své kariéry 

vyskytují v takto pro ně vytvořeném sociálním prostředí, souvisí podle Slepičky
93

 se 

socializací a vlivem sportu na ni. Tento vliv sportu na socializaci se podle něj 

prohlubuje i díky relevanci a intenzitě sportovní aktivity. V případě, ţe se tedy sport stal 

u člověka hlavní náplní ţivota, bude jeho dopad na socializaci výraznější, neţ je tomu 

v případech, kdy je sport pouze předmětem občasného zájmu. Podle Coakleyho
94

 se 

však zároveň nedá říci, ţe vše pozitivní či negativní v rámci socializace, co se vyskytuje 

ve spojení se sportem, má ve sportu svůj původ. Socializace v běţném ţivotě směřuje 
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k utváření kompletních sociálních hodnot, které souvisí s osobním, rodinným i 

společenským ţivotem. U vrcholových sportovců ale vlivem úprav ţivotního rytmu, 

které bezprostředně souvisí s intenzitou sportovní přípravy a koloběhem vrcholných 

soutěţí, převaţují tendence posouvat hodnoty spojené s osobním ţivotem aţ do období 

po ukončení aktivní sportovní kariéry. Je tomu tak především proto, ţe sportovní 

příprava a vrcholová výkonnost spadá do období, v němţ běţná populace realizuje 

proces vzdělávání a dochází u ní k budování profesní kariéry. Sloţitosti fungování 

současného vrcholového sportu jsou tak podle Čecháka s Linhartem
95

 dány tím, ţe se 

v něm dočasně podřizuje způsob ţivota sportovce principu individuální sportovní 

výkonnosti. Slepička
96

 dále uvádí, ţe sociální adaptaci vrcholového sportovce zcela 

nepochybně ovlivňuje i vědomí o poměrně krátkém trvání sportovní kariéry, neboť toto 

vědomí určuje, ţe se sportovec musí během vrcholové kariéry snaţit o dosaţení 

dostatečné vzdělanostní či ekonomické základny pro adaptaci na ţivotní podmínky, 

které následují po jejím skončení.  

Domnívám se, ţe splnění těchto bodů je však moţné jen v případě populárních a 

komerčně nejzajímavějších sportovních odvětví, ve kterých dnešní společnost poskytuje 

vrcholovým sportovcům nadstandardní podmínky. Pokud se sportovcům z těchto 

odvětví tedy podaří splnit podmínky umoţňující úspěšnou adaptaci na „ţivot po 

sportu“, nemusí u nich docházet k závaţným komplikacím spojeným s koncem 

sportovní kariéry. V opačném případě můţe docházet k obtíţím spojeným se způsobem 

ţivota a ţivotním uplatněním. Zároveň se domnívám, ţe se zde navzájem střetávají 

společenské poţadavky a očekávání. Na jedné straně stojí poţadavky současné 

společnosti ve smyslu budování kariéry a osobního ţivota, kdy jakákoliv odlišnost či 

nepodřízení se znamená, ţe je člověk svým způsobem ostrakizován z běţné společnosti. 

Na druhé straně však stojí společenská očekávání směrem k vrcholovým sportovcům, 

po kterých jsou poţadovány opakující se výjimečné výkony a úspěchy, které je moţno 

realizovat pouze v souladu se specifickým sociálním prostředím, které je kolem nich 

utvořeno a které přináší odsunutí hodnot spojených s běţným ţivotem aţ do období po 

skončení sportovní kariéry. To u mnohých sportovců, kteří například neměli příleţitost 

k tomu, aby si během sportovní kariéry vytvořili dostatečné zázemí, můţe znamenat 
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významné problémy při utváření běţných ţivotních zvyklostí a uspokojení 

společenských poţadavků.  

Podle Flemra a Vajlenta
97

 je období vrcholné sportovní výkonnosti zároveň 

obdobím, v němţ sportovec nejintenzivněji vytváří a reprodukuje vzory sportovní i 

ţivotní úspěšnosti. Nejedná se však jen o záleţitost sportu, ale i ostatních oblastí lidské 

činnosti, kde je největší pozornost věnována vţdy nejvyšší úrovni schopností, neboť 

nejlepší výsledky a výkony vţdy utvářejí vzory, ke kterým se lidé upínají. Kvůli jisté 

výjimečnosti vrcholového sportu v dnešním světě však zároveň existuje obava, ţe u 

úspěšných sportovců, kterým je věnována nadstandardní péče, je sportovní sláva 

spojena s nebezpečím deformace osobnosti. Je otázkou, zda tak vrcholový sport svými 

vlastnostmi zcela nepopírá cíle, které byly se vznikem moderního sportu přisouzeny 

sportovní činnosti, zda nevytváří na sportovce přílišný tlak, zda nevede k přílišné 

podpoře individualismu, k pocitu výjimečnosti, k nezdravé ctiţádosti. Podle Svobody
98

 

je totiţ sport socializačním prostředím, kde se předpokládá existence takzvaného 

„transferu“, který lze popsat jako přenášení nároků a projevů mezi ţivotními sférami. 

Pokud bychom takovou koncepci přijali, existovala by moţnost, ţe dochází k přenosu 

ţádoucích i neţádoucích důsledků mezi společenskou sférou a sférou vrcholového 

sportu. Hlubší společenské příčiny tohoto nebezpečí je patrně moţné hledat ve výchově, 

v prostředí, kde sportovec vyrostl, i v širších společenských vztazích. Všechny tyto 

faktory se mohou promítat i do činnosti sportovní a tedy do povahy vrcholového sportu. 

Podle Čecháka s Linhartem
99

 se totiţ sociální prostředí, v němţ probíhá společenská 

socializace jednotlivce před vstupem do sféry vrcholového sportu, podílí na utváření 

jeho osobnostních, volních a ţivotně způsobových předpokladů.  

Je potřeba si zároveň uvědomit, ţe současný sport neplní z hlediska jednotlivce 

jen primárně kompenzační, regenerační či relaxační funkce. Zejména vrcholový sport 

dnes představuje také specifickou formu uplatnění člověka ve společnosti, kdy se 

sportovec stává nástrojem k dosahování výkonu a úspěchu. Podle Čecháka 

s Linhartem
100

 se však z pohledu diváka, sportovního fanouška či široké veřejnosti zdá 

sféra vrcholového sportu velmi jednoduchá. Je dosaţeno nějakého měřitelného výkonu, 

nějakého výsledku. Takovéto uvědomění je natolik přesvědčivé, ţe mu často mají 
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tendenci podlehnout i lidé, kteří se v rámci své specializace danému odvětví věnují či 

věnovali. Ve skutečnosti však nejsou kritéria výkonu ani zdaleka tak jednoduchá, neboť 

se často nebere na vědomí obsahová sloţitost výkonu. Výkon není jen momentální 

pohybovou činností, ale jevem, do kterého je vkládána řada dalších motivů. Podle 

Čecháka s Linhartem
101

 tak nelze ze sociologického hlediska charakterizovat výkon 

pouze z pohledu fyzické zdatnosti, ale také jako vzájemně spjaté sociální události. Nelze 

zvaţovat jen dosaţení výkonu a výsledku, ale také sportovní, sociální, ekonomické i 

psychologické souvislosti, přičemţ sociální podmíněnost sportovního výkonu „vyplývá 

i ze samotného sociálního charakteru sportovní soutěže, která je zcela specifickým 

druhem institucionalizované sociální interakce, jež poskytuje odlišný sociální rámec pro 

sportovní činnost a sportovní výkon.“
102
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4.  SPORTOVNÍ FORMY – COAKLEYHO PŘÍSTUP 

 

 

Druhý přístup, který vyuţijeme pro rozlišení sportovních forem, je přístup 

propagovaný Jayem Coakleym
103

. Jeho základem je členění sportovních forem podle 

modelu „Pleasure and Participation versus Power and Performance“. Jedná se o model, 

v němţ se podle Coakleyho střetávají dva způsoby realizace sportovních aktivit 

současnosti. Základním předpokladem je, ţe první část modelu, kterou je „Pleasure and 

Participation“, v sobě zahrnuje sportovní aktivity, jejichţ realizace je zaloţena čistě na 

radosti ze hry, na potěšení z účasti na sportovní aktivitě, zatímco druhá část modelu, 

kterou je „Power and Performance“, v sobě naopak zahrnuje organizované sportovní 

aktivity, jejichţ pojetí pojímá za určující prvky především hodnoty výkonu a úspěchu. 

Také podle Curryho
104

 nám Coakleyho konceptuální schéma umoţňuje rozlišit dva 

protipóly sportovní účasti současnosti, kde se model „Pleasure and Participation“ můţe 

v některých případech ukázat jako prospěšnější pro lidské zdraví a pro podporu zapojení 

do sportovních aktivit. Systematické rozpracování sociologického náhledu na oba 

způsoby realizace sportovních aktivit je přitom velmi zajímavé z toho hlediska, ţe obě 

části modelu hrají v dnešním světě významnou roli. Podle Coakleyho
105

 je však se 

sportovními aktivitami realizovanými skrze model „Power and Performance“ spojeno 

něco víc.  

Model „Power and Performance“ je podle Coakleyho
106

 z určitého hlediska 

jakýmsi určujícím modelem pro utváření povědomí soudobé společnosti o sportu, kdy 

v dnešním světě převaţuje vnímání sportovního modelu zaloţeného na úspěchu a 

výkonu jako myšlenkového standardu, skrze nějţ je sport vnímán. V podobě modelu 

„Power and Performance“ se podle něj odráţí podoba sportovní formy, která je zaloţena 

na základních aspektech a kulturní ideologii postindustriální společnosti, jeţ zdůrazňuje 

pouţití síly, moci a rychlosti k překonání lidských moţností a protivníků. Je utvářena 
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myšlenkou, ţe úspěchem je jen vítězství, které je podloţeno tvrdou prací a 

sebeobětováním.  

 

4.1. Model „Pleasure and Participation“ 

 

V současné době nás při vyslovení pojmu „sport“ nejčastěji napadne jeho 

spojení s fyzickou aktivitou, jeho různá odvětví, jeho nejvýznamnější osobnosti a 

především jeho podoba, kterou známe prostřednictvím sdělovacích prostředků či jako 

návštěvníci sportovních akcí. Patrně nejviditelnějším znakem moderního sportu je právě 

ona mnohotvárnost jeho forem, které se v zásadě liší nejen svým vnějším projevem, ale 

především svými fyzickými i psychickými nároky na sportovce. Podle Coakleyho
107

 by 

tedy bylo chybou předpokládat, ţe by sport a jeho formy i odvětví sledovaly jeden cíl a 

reprodukovaly stejnou zkušenost.  

Coakleyho představa o současném sportu, která vychází z modelu „Pleasure and 

Participation versus Power and Performance“, tak nabízí pohled na sport a účast na 

sportovní aktivitě z hlediska dvou světů, jejichţ náplň poskytuje rozdílné pojetí, 

rozdílné zkušenosti a také rozdílné důsledky. Oba způsoby realizace sportovních aktivit 

Coakley charakterizuje mnoha znaky a naší snahou taky bude nyní přinést přehled 

základních rysů jeho první části a tedy tzv. modelu „Pleasure and Participation“, který 

podle Curryho
108

 představuje opoziční a mnohem volněji definovatelný soubor činností. 

Jedná se o sedm hlavních charakteristických znaků, které mu Coakley
109

 přisuzuje. 

 

 Prvním rysem je spojení mezi lidmi, mezi myslí a tělem, mezi fyzickou 

aktivitou a přírodou. Tento prvek udává, ţe skrze model „Pleasure and 

Participation“ je kladen důraz na všeobecné aktivní propojení při realizaci 

sportovních aktivit.   

 Druhým rysem je důraz na osobní projev, na osobní proţitek skrze 

participaci na sportovní účasti.  
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 Třetím rysem je důraz na dobrý zdravotní stav, vzájemné porozumění a 

podporu spoluhráčů i protihráčů. 

 Čtvrtým rysem je, ţe sportovní aktivita zaloţená na hodnotách modelu 

„Pleasure and Participation“ umoţňuje uvědomit si vlastní tělo jako zdroj 

radosti a pohody.  

 Pátým a velmi významným rysem je otevřenost účasti, která je zaloţena na 

přizpůsobení se různé fyzické dovednosti, coţ znamená, ţe v rámci 

sportovních forem modelu „Pleasure and Participation“ není dán poţadavek 

na určitou trénovanost, na fyzickou kondici a není tak kladeno ţádné 

omezení pro zapojení se do aktivního sportovního proţitku. 

 Šestým rysem je určitá demokratická struktura rozhodování, která vyjadřuje 

kooperaci v rámci sportovních aktivit realizovaných skrze model „Pleasure 

and Participation“ a která je zaloţena na vzájemné reciprocitě účastníků. 

 Sedmým rysem je idea, ţe sportovní aktivity realizované skrze model 

„Pleasure and Participation“ nejsou válkou, bojem proti někomu. Protihráči 

nejsou nepřátelé, jsou to účastníci, díky kterým má soupeření povahu 

vzájemného testování. 

 

4.2. Model „Power and Performance“ 

 

 Do druhé části svého modelu vsazuje Coakley organizované a soutěţní formy 

sportu, v jejichţ struktuře se nachází populární a vysoce konkurenční sportovní aktivity 

a disciplíny, jakými jsou například profesionální hokej, fotbal či basketbal. Pojednání o 

aspektech modelu „Power and Performance“ začneme stejně jako u modelu „Pleasure 

and Participation“ vyjmenováním základních rysů, které mu Coakley
110

 připisuje. 

V případě modelu „Power and Performance“ se jedná o šest hlavních znaků. 

 

 Při popisu prvního rysu sportovních aktivit zaloţených na hodnotách 

modelu „Power and Performance“ zdůrazňuje Coakley sílu, rychlost, snahu 

o ovládnutí protivníka, nezměrnou touhu a úsilí dosáhnout vítězství.  

 Druhý rys, který je charakteristický pro sportovní aktivity realizované skrze 

model „Power and Performance“, je idea, ţe výsledky a dosaţené úspěchy 
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jsou zaloţeny na bázi intenzivního odhodlání a důkladné sportovní přípravy, 

která je podpořena riskováním a ochotou obětovat vlastní pohodlí a přinést 

vlastní oběť, coţ ze zdravotního hlediska znamená i pominutí bolesti při 

zranění. 

 Třetí rys, který blíţe charakterizuje model „Power and Performance“, 

přikládá důraz na dosahování rekordních výkonů, kde je lidské tělo 

pojímáno ne jako cíl, ale jako prostředek sportovní činnosti, který je 

monitorován a kontrolován za pomoci moderních technologií.  

 Čtvrtý rys popisuje, ţe v rámci modelu „Power and Performance“ je 

uplatňován systém, kde výsadní a nejvýhodnější postavení mají fyzicky 

nejzdatnější a sportovně nejúspěšnější jedinci. Jen ti mohou být při samotné 

sportovní aktivitě úspěšní.  

 Podle pátého rysu model „Power and Performance“ utváří a udrţuje 

hierarchickou strukturu. Sportovci jsou zde podřízeni trenérům a trenéři jsou 

podřízeni vlastníkům sportovních klubů.  

 Šestý a poslední znak, který Coakley zmiňuje, zdůrazňuje antagonistický 

princip, který je v modelu „Power and Performance“ obsaţen. Podle tohoto 

principu jsou soupeři při sportovní aktivitě chápáni jako nepřátelé, které je 

třeba porazit. 

 

4.3. „Pleasure and Participation“ vs. „Power and Performance“ 

 

Na základě charakteristik, které Coakley připisuje modelům „Pleasure and 

Participation“ a „Power and Performance“, je moţné říci, ţe ačkoliv se můţe ráz 

vymezených charakteristik v závislosti na jednotlivých sportovních disciplínách měnit, 

nelze si nevšimnout jasného protikladu rysů, které jsou charakteristické pro oba modely. 

Zkusíme nyní vzájemně porovnat jednotlivé aspekty, které oba modely účasti na 

sportovních aktivitách definují.  

Základním prvkem je samotné pojetí a podstata sportovní účasti. Bylo řečeno, ţe 

model „Pleasure and Participation“ klade důraz na osobní proţitek, na porozumění, 

zdravotní stav a podporu spoluhráčů i protihráčů. Hlavním jeho odkazem je, ţe 

sportovní aktivity realizované v jeho hodnotách by měly přinášet především radost a 

pocit duševní a tělesné pohody.  Model „Power and Performance“ oproti tomu klade 
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důraz především na výkon, touhu a úsilí dosáhnout vítězství. To i za cenu ovládnutí 

protivníka. Jsou zde navíc patrné známky individualismu, který se odehrává především 

v podobě důrazu kladeného na osobní úspěch, kde kolektivní spolupráce slouţí mnohdy 

pouze jako prostředek k prosazení jedince.  

Druhým významným prvkem, který odlišuje oba modely, je samotný výkon 

sportovní činnosti, příprava a relevance sportovní aktivity. Model „Pleasure and 

Participation“ neaspiruje na výraznější sportovní výkony, není v něm dán ţádný 

poţadavek na fyzickou připravenost a provozování sportovní aktivity tak není nijak 

podmíněno relevancí sportovní činnosti či přípravy. Model „Power and Performance“ je 

však naproti tomu zaloţen na bázi důkladné sportovní přípravy, která je podpořena 

ochotou obětovat vlastní pohodlí a přinést vlastní oběť. Tato oddanost systematické 

přípravě a ochota překonat bolest a fyzickou i duševní nepohodu jsou podle 

Guttmanna
111

 jedněmi ze znaků, kterými se současný organizovaný soutěţní sport 

vzdaluje od myšlenky sportovní aktivity, která se zrodila se vznikem moderního sportu.  

Třetím prvkem, který značí odlišnost v pojímání sportovní činnosti obou 

zmíněných modelů, je otevřenost účasti a tedy moţnost participace na sportovní 

aktivitě. Model „Pleasure and Participation“ je zaloţen na otevřené účasti, coţ znamená, 

ţe široké masy lidí mají moţnost se sportovní činnosti zúčastnit, aniţ by jim v tom byly 

kladeny překáţky. Záleţí zde poté jen na jejich preferencích. Odlišnost s ohledem na 

moţnost participace na sportovní aktivitě je u modelu „Power and Performance“ dána 

uplatňovaným systémem, kde výsadní a nejvýhodnější postavení mají fyzicky 

nejzdatnější a sportovně nejúspěšnější jedinci. Účast na sportovní aktivitě je zde 

podmíněna výkonem, fyzickou i psychickou zdatností a jejich dosaţení je zase 

podmíněno relevancí sportovní činnosti a systematickou přípravou. 

Domnívám se, ţe tři zmíněné prvky jsou těmi hlavními, které charakterizují 

odlišnost obou modelů. Dále k nim náleţí odlišnosti v podobě rozdílné hierarchické 

struktury udrţované v obou modelech a také odlišný přístup k soupeřům. Hierarchická 

struktura, která je utvářena a udrţována v modelu „Power and Performance“, je 

zaloţena na podřízenosti sportovců trenérovi a podřízenosti trenérů vlastníkům 

sportovních klubů. Taková struktura je odlišná od modelu „Pleasure and Participation“, 

kde se vyskytuje demokratická struktura rozhodování, která vyjadřuje kooperaci a 

vzájemnou reciprocitu ve vztahu jedinců zajišťujících sportovní činnost. Odlišné 
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vnímání soupeřů poté vychází ze zásady, ţe v rámci modelu „Power and Performance“, 

který lpí na touze a úsilí dosáhnout vítězství, jsou soupeři vnímáni jako nepřátelé. Tento 

antagonistický přístup k soupeřům se u modelu „Pleasure and Participation“ 

nevyskytuje, ačkoliv je podle Coakleyho
112

 prvek v podobě úsilí dosáhnout vítězství 

zakotven i v něm. Avšak ona touha po vítězství je zde rozdílná především v tom, ţe 

sportovní úspěch nepředstavuje centrální hodnotu snaţení a soupeři nejsou pojímáni 

jako nepřátelé.  

Coakley
113

 je přesvědčen, ţe lidé, kteří se sportu věnují nebo se mu hodlají 

věnovat, se nemusí řídit hodnotami ani jednoho z modelů, neboť ani ty si nedělají 

vzhledem k šíři sportovní oblasti ambice, aby v sobě zahrnuly všechny způsoby a 

podoby provozování a organizace sportovních aktivit. I přesto však podle něj 

představuje model „Power and Performance“ z mocenského, mediálního i 

ekonomického hlediska dominantní formu a to ve smyslu, ţe přitahuje největší 

pozornost, je nejvíce sledován a je mu také vyjadřována největší podpora. Avšak i 

model „Pleasure and Participation“ hraje v soudobé společnosti významnou roli, neboť 

je masivně rozšířen. Je základem nesoutěţní sportovní aktivity, která se realizuje 

nezávisle na organizované struktuře. Od modelu „Power and Performance“ se ale 

v jednom velmi podstatném ohledu liší.  Vychází z jiné podstaty. Podle Coakleyho
114

 

zde tedy sponzorství nemůţe najít a také nenachází primární zájem ve vlastním 

prospěchu z medializovaných sportovních akcí a ze spojení s úspěšnými sportovci a 

kluby. Sponzorství zde sleduje především společenskou potřebu podporovat širokou 

škálu sportovních a tělovýchovných aktivit, které pomáhají upevnit zdraví či zdůraznit 

osobní proţitek. To však není natolik přitaţlivé a na takovém stavu nemají v důsledku 

zájem například nadnárodní korporace či právě sponzoři. Model „Pleasure and 

Participation“ nemá tedy takovou podporu a pozornost, která je věnována soutěţnímu 

sportu. Proč tomu tak je, se pokoušejí Coakley a Dunning osvětlit s pomocí teoretických 

východisek sociologie sportu. 

Podle Coakleyho a Dunninga
115

 zaujímá vůdčí postavení v soudobé sociologii 

sportu šest hlavních teoretických koncepcí, kterými jsou teorie funkcionalistická, teorie 
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konfliktu, teorie interakcionismu, teorie kritická, feministická teorie a teorie figurativní. 

Kvůli osvětlení současného dominantního postavení modelu „Power and Performance“ 

zdůrazňuje Coakley hledisko především teorie funkcionalistické, teorie konfliktu a 

kritické teorie.   

Podle Coakleyho
116

 platí, ţe z funkcionalistického hlediska přispívá sport 

k udrţování fyzického blahobytu sportovců a slouţí také jako prostředek tlumící napětí 

a agresi jak u sportovců, tak u diváků, která by se jinak mohla projevit mimo sportovní 

oblast. Agrese a napětí jsou tak transformovány do sociálně přijatelné podoby. Z tohoto 

hlediska existuje předpoklad, ţe soutěţní model „Power and Performance“ a především 

jeho medializovaná podoba můţe být faktorem, který poslouţí ke sblíţení jedinců ve 

společnosti i celých národů. Funkcionalisté přitom poukazují na prvky, jakými jsou 

solidarita či jednota. Podle Coakleyho
117

 však funkcionalisté mnohdy přeceňují 

pozitivní hodnoty sportu a přehlíţejí skutečnost, ţe sport můţe mnohdy slouţit 

mocenským zájmům.  

Druhou teorií, jejíţ hledisko by podle Coakleyho
118

 mohlo poslouţit k objasnění 

jedinečného postavení modelu „Power and Performance“, je teorie konfliktu, která je 

v mnoha ohledech v protikladu k funkcionalistickému nahlíţení na svět a společnost. 

Podle ní jsou společnost a vzájemné vztahy tvořeny výhradně na základě ekonomických 

sil, kdy se přisuzuje penězům, bohatství a moci schopnost ovládat společnost, kdy lidé 

mocní ve vlastním zájmu manipulují s bezmocnými lidmi a nutí je přijmout jejich 

představu fungování společnosti. Sportovní aktivity realizované skrze model „Power 

and Performance“ jsou podle teorie konfliktu dominantní, protoţe jsou zároveň 

byznysem, kde ekonomická stránka hraje důleţitější roli neţ zdraví sportovců. Jsou 

zdrojem komerce a vrcholoví sportovci obětí, neboť svoje zdraví a schopnosti prodávají 

ve prospěch bohatství elity a lidí bez ekonomické moci, jimţ slouţí jen pro pobavení, 

protoţe sport slouţí podle teorie konfliktu bezmocným masám lidí jako ventil, jako únik 

z tíţivé reality světa, kde jsou vykořisťování.  

 Nejvhodnější k osvětlení dominantnosti modelu „Power and Performance“ se 

podle Coakleyho
119

 jeví být teorie kritická, která dnes patří mezi nejrozšířenější 

teoretické koncepce, které přinášejí sociologické rozpracování vztahu mezi sportem a 
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společností. Její snahou je osvětlit, jak dochází k produkci a reprodukci kultury, jak je 

v ţivotě lidí ustaven vztah kultury a moci, neboť klade důraz na udrţování principu 

mocenských vztahů a soutěţivosti, protoţe právě spojení těchto dvou faktorů povaţuje 

za základ silné pozice sportovních aktivit realizovaných skrze model „Power and 

Performance“ v Severní Americe a v dalších vyspělých zemích. Podle kritické teorie je 

dominantnost modelu „Power and Performance“ postavena do roviny zájmů 

vládnoucích tříd, kdy je moţné, ţe pokud současný společenský systém ve své 

hodnotové a mravní orientaci glorifikuje individualismus, konkurenční boj a všechny 

vlastnosti a znaky, které z toho vyplývají, pak tyto hodnoty a normy mohou nacházet 

své uplatnění i ve sportu, který je součástí společnosti, součástí kultury. Lidé, kteří mají 

moc a vliv, tak chtějí sport v rámci společnosti řídit, směrovat a organizovat podle 

pravidel, která zároveň prosazují a ustavují jejich vlastní zájmy. Chtějí tedy, aby se 

podoba sportu a sport samotný přizpůsobil jejich způsobu vidění světa, aby sportovní 

hodnoty a vztahy reprodukovaly jejich privilegovanou pozici ve společnosti. Coakley
120

 

v tomto ohledu zmiňuje jako příklad nadnárodní korporace, které kaţdý rok investují 

obrovské částky do soutěţního sportu s cílem ukázat, ţe soutěţivost a boj jsou součástí 

ţivota a ţe jen vítězové si zaslouţí slávu a moc. 
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5.  POROVNÁNÍ PŘÍSTUPŮ 

 

S pomocí přehledového zpracování dvou existujících přístupů k rozčlenění 

sportovních forem bylo cílem práce určit, co všechno obnáší členění sportovních forem 

a s jakými hodnotami, způsobem provozování a dalšími sociologickými aspekty jsou 

jednotlivé sportovní formy spojeny. Následně jsme chtěli určit, zdali se mezi dvěma 

pouţitými přístupy nachází vzájemná provázanost, zda a jak se navzájem oba přístupy 

liší. V návaznosti na sociologické aspekty jednotlivých sportovních forem se tak nyní 

pokusíme o porovnání obou přístupů, které jsme pouţily k jejich rozčlenění.  

Prvním znakem, na jehoţ základě se pokusíme oba přístupy porovnat, bude 

charakter rozlišení sportovních forem. Domnívám se, ţe Coakleyho přístup v podobě 

modelu „Pleasure and Participation versus Power and Performance“ je svými znaky 

velmi podobný přístupu k rozčlenění sportovních forem podle úrovně výkonnosti, neboť 

proti sobě staví dva zcela odlišitelné způsoby účasti na sportovní aktivitě, které se liší 

svojí výkonnostní úrovní, vnímáním sportovního výkonu a také odlišným vnímáním 

sportovních cílů. Je tomu stejně jako u dvojice rekreační a vrcholový sport. Kaţdý 

z vyuţitých přístupů nám tak představuje dva zcela protikladné způsoby realizace 

sportovních aktivit.  

Charakter rozlišených sportovních forem pouţijeme jako druhý znak pro 

porovnání obou přístupů. Výkonnostní přístup vyčlenil rekreační sport jako nesoutěţní a 

volnočasovou sportovní formu, která je realizovaná především s ohledem na zábavu a 

rekreaci. Naopak výkonnostní sport a sport vrcholový jsou podle výkonnostního 

přístupu spojeny účastí v soutěţích organizovaného typu, přičemţ jejich podstatou je 

dosahování výkonu a úspěchu. Coakleyho přístup charakterizuje sportovních formy 

realizované skrze model „Pleasure and Participation“ jako nesoutěţní, přičemţ jejich 

základem má být radost z účasti na sportovní aktivitě a osobní proţitek skrze otevřenou 

participaci. Sportovní formy realizované skrze model „Power and Performance“ jsou 

definovány jako soutěţní a vyznačují se touhou po vítězství a úspěchu, která je 

podloţena systematickou přípravou. 

Pokud známe sociologické aspekty jednotlivých sportovních forem i charakter 

jejich rozlišení v rámci obou přístupů, můţeme se pokusit zodpovědět dvě otázky. 

Nakolik odpovídá model „Pleasure and Participation vs. Power and Performance“ 

členění rekreační – výkonnostní – vrcholový sport? Lze si představit rekreační sport 
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jako model „Power and Performance“ a vrcholový sport jako model „Pleasure and 

Participation“?    

V případě první otázky lze říci, ţe dle určených aspektů, které Coakley svému 

modelu přisuzuje, je moţné povaţovat obě části modelu „Pleasure and Participation vs. 

Power and Performance“ za odpovídající členění rekreační – vrcholový sport. V podobě 

modelu „Pleasure and Participation“ tak shledávám ekvivalent sportu rekreačního a v 

modelu „Power and Performance“ ekvivalent sportu vrcholového. Coakleyho přístup 

sice nebere v potaz samostatnou třetí sportovní formu, jako je tomu u výkonnostního 

přístupu, který rozlišuje formu výkonnostního sportu. Avšak výkonnostní sport se úzce 

pojí s vrcholovým sportem, ačkoliv je zaloţen na podstatě volnočasové aktivity. 

Výkonnostní přístup tak zároveň předpokládá, ţe sport vrcholový a výkonnostní jsou 

svojí podstatou, kterou je dosahování výkonu a úspěchu, spojeny. Jejich charakter je 

posilován pravidelnou účastí v soutěţích či členstvím ve sportovních organizacích. 

Například Sekot
121

 povaţuje výkonnostní sport svojí podstatou provázaný se sportem 

vrcholovým natolik, ţe obě formy spojuje do výkonnostního vrcholového sportu. 

V Coakleyho přístupu je tak moţné povaţovat kategorii výkonnostního sportu za 

zařazenou do modelu „Power and Performance“, jenţ v sobě obsahuje soutěţní 

sportovní aktivity, které se vyznačují výkonnostní orientací.  

Pokud se jedná o druhou otázku, zde je odpověď, zdá se, jasná. Vzhledem 

k uvedeným znakům Coakleyho i výkonnostního přístupu nelze předpokládat, ţe by 

bylo moţné spojit rekreační sport s modelem „Power and Performance“ a vrcholový 

sport s modelem „Pleasure and Participation“. Avšak je třeba připomenout, ţe hlavní 

odlišnost mezi zmíněnými dvojicemi, kterou by zde byla podstata v podobě touhy 

dosáhnout výkonu a úspěchu, není zcela cizí ani jednomu ze způsobů realizace 

sportovních aktivit. Podle Buchananové
122

 je totiţ moţné zahlédnout v rámci 

vykonávané sportovní aktivity prvky obou částí Coakleyho modelu, které se mohou 

prolínat. 

Domnívám se, ţe Coakley zavádí svůj model členění sportovní forem z důvodu, 

ţe jeho záměrem bylo v jednom přístupu ucelit obě základní podstaty účasti na 

sportovní aktivitě, které v sobě zahrnují jak hledisko výkonnosti, tak i motivace. 
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Zároveň se díky svému modelu na bázi kritické teorie snaţí dokázat, ţe mnoţství 

faktorů v dnešním sportu je výsledkem zájmu mocných a ţe soutěţení realizované 

v podobě modelu „Power and Performance“ je přirozenou součásti společenského 

ţivota, ve kterém je zakořeněno přesvědčení, ţe jen vítězové si zaslouţí svoji odměnu.  
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6.  BUDOUCÍ VÝVOJ SPORTOVNÍCH FOREM 

 

Podle Coakleyho
123

 je otázkou, jaké způsoby realizace sportovních aktivit by se 

mohly v budoucnu rozvinout či jaké sportovní formy budou mít dominantní postavení 

v rámci společnosti. Sám na základě své prognózy udává, ţe sportu jako sociálnímu 

fenoménu není moţné determinovat a tedy předurčovat nějaký vývoj, avšak v dohledné 

budoucnosti vidí jako pokračovatele tradice mediálně, mocensky i ekonomicky 

dominantní sportovní formy v modelu „Power and Performance“ a tedy ve 

výkonnostním vrcholovém sportu. Pro zachování současného stavu vidí hlavní důvod v 

pevném ukotvení principu výkonu a touhy dosáhnout úspěchu v rámci společnosti. Jako 

příklad zmiňuje genderové vztahy. Z čistě diváckého hlediska pak můţe být důvodem 

pro pokračování dominantního postavení modelu „Power and Performance“ 

překonávání hranic lidských moţností a tvorba nových rekordů, coţ je pro diváckou 

obci okouzlující prvek. 

Pevné ukotvení principů modelu „Power and Performance“ v současné 

společnosti se podle Coakleyho
124

 odráţí v jiţ zmíněné oblasti genderových vztahů, 

které jsou zaloţeny na principu určujícím dvě genderové kategorie. Jedná se o 

klasifikační systém, který vede k závěru, ţe dívky a ţeny jsou ve srovnání s chlapci a 

muţi níţe postaveny. Pojetí genderu obecně vychází z přesvědčení, ţe rozdíly mezi 

pohlavími jsou dány jakousi přirozenou nadřazeností muţů nad ţenami a sport tak 

v zásadě reprodukuje společenské hodnoty, které v sociální oblasti marginalizují určitou 

skupinu obyvatel. Podle Coakleyho
125

 jsou princip výkonu a touha dosáhnout úspěchu 

v rámci společnosti a sportu spjaty s hodnotami, které jsou připisovány převáţně 

muţům. Příkladem mohou být profesionální sporty, které jsou nejpopulárnější a nejvíce 

sledované. Ty jsou svojí povahou povaţovány za muţské, protoţe zdůrazňují hodnoty a 

vlastnosti, které jsou muţům přisuzovány i mimo sportovní oblast. Zvláště pokud jsou 

tyto hodnoty a vlastnosti spojeny se silou, mocí či rychlostí.  

Mediální prezentace ţen v rámci soutěţního sportu je navíc silně provázána 

s okolnostmi, které nutně nemusí odráţet míru emancipace ţen ve společnosti. Podle 
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Coakleyho
126

 mohou být za sníţenou mediální prezentací ţen například zájmy 

sponzorů, coţ je dáno především strukturou divácké obce, která je zpravidla převáţně 

muţská. Oceňován je v takovém případě především soutěţní sport, při kterém dochází 

k akčním výkonům, coţ k němu váţe největší pozornost mediálního světa. Reprodukce 

takových hodnot poté můţe posilovat jejich ukotvení v rámci společnosti a také 

dominanci sportovních aktivit spadajících do modelu „Power and Performance“. 

Podle Wellarda
127

 platí, ţe ačkoliv je schopnost a především moţnost úspěšně se 

účastnit sportovních aktivit dána mnoha faktory, nejvýznamnějším hlediskem je právě 

hledisko genderové, kde jsou zakotveny tradiční hodnoty maskulinity. Mnoha lidem se 

tak dostává diskriminace na základě výkonů jejich těla a není přikládána váha touze 

zúčastnit se sportovní aktivity. Patrně nejdůleţitějším faktem je, ţe genderová 

nerovnováha je zakořeněna ve společenské ideologii a kulturním prostředí, kde 

reprodukce hodnot s nimi spjatých bývá z velké části uskutečňována, dá se říci, 

nevědomě. Změny takto ustálených stereotypů tak bývají nejtěţší a v tomto případě by 

se podle Coakleyho
128

 jednalo o změny hodnot a zkušeností, které byly dodnes tvořeny 

na základě dominantní definice maskulinity. Změna ve sportovní oblasti by musela být 

provedena kombinací několika strategií, kdy by se doplňovaly rozbory uvnitř sportu 

samotného s hledáním nových sportovních cest a vývojem nových pravidel a utvářením 

nových rituálů a orientace zaloţené na hodnotách modelu „Pleasure and Participation“, 

který není primárně spojen s tendencemi dosáhnout úspěchu a můţe v tomto ohledu 

poskytnout dostatečnou inspiraci, neboť hodnoty z něj vyplývající nejsou veskrze 

ovlivňovány ekonomickými zájmy a nekladou meze účasti na sportovních aktivitách. 

Jako základna tak můţe model „Pleasure and Participation“ přispět k ustavení nových 

zvyklostí, kdy se účast ţen ve vrcholovém sportu a mediální prezentace ţenského sportu 

stane součástí obsáhlejších společenských změn ve spojitosti s genderovými vztahy.  

Podle Coakleyho
129

 navíc platí, ţe model „Power and Performance“ bude 

představovat či jiţ představuje obrovský prostor k uplatnění výsledků technologického 

pokroku, které jsou do něj aplikovány opět především s cílem zlepšit výkonnost a 

zvětšit procentuální moţnost úspěchu. Zapojování moderních technologií a snaha uspět 
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za kaţdou cenu v sobě však nese i negativa v podobě pouţívání zakázaných látek, 

genového inţenýrství či aplikování hormonálních látek. To vše s cílem být rychlejší, 

silnější a lepší neţ ostatní.  

Coakley
130

 očekává, ţe v budoucnu spolu budou i nadále soupeřit dvě základní 

koncepce a model „Power and Performance“ i model „Pleasure and Participation“ tak 

budou i nadále nejpopulárnějšími způsoby realizace sportovních aktivit. Zároveň se 

však domnívá, ţe v souladu se základními charakteristikami současné společnosti lze 

předpokládat, ţe v dohledné budoucnosti si své dominantní postavení z hlediska 

mediálního, mocenského i ekonomického udrţí sportovní formy zaloţené na výkonu, 

síle a úspěchu a to i přes vzrůstající zájem o nesoutěţní sportovní aktivity. Budoucí 

vývoj přinese jistě i vznik nových alternativ, kdy většina z nich bude zaloţena na bázi 

modelu „Pleasure and Participation“, avšak postavení soutěţního sportu „Power and 

Performance“ bude zesíleno vyuţíváním technologických vynálezů, provázaností 

s mediálním světem, reprodukcí jiţ nyní pevně zakotvených hodnot a především 

mocenskými zájmy, které oblast soutěţního sportu vyuţívají ve svůj prospěch. 

Nezávisle na všech prognózách je však na společnosti, jakou vizi převede do reality.  

Změny ve vnímání a v podstatě sportu mohou být přitom podle Coakleyho
131

 

provedeny na základě jakéhokoliv ze čtyř hledisek: 1. Pomocí změny sportu samotného, 

2. Ve spojení s opozičním modelem, 2. Pomocí snahy o vytvoření nových alternativních 

sportovních forem, 4. Nepřímo pomocí změn v sociálním světě, kde se sport nachází a 

vyvíjí. Otázka změny sportovní podstaty tak zůstává do budoucna velkou výzvou, 

přičemţ Coakley 
132

 vyvozuje, ţe lidé mocní si budou chtít i nadále zachovat svůj status 

quo. Tyto mocenské sféry, jejichţ prospěch ze současného stavu je rozhodující, 

nebudou mít patrně zájem na změnách. 

Ani v budoucnosti však nemusí být nouze o alternativy. Stejně jako je tomu 

dnes, i v budoucnu bude připraven nesoutěţní model „Pleasure and Participation“, jehoţ 

základna bude moţná dokonce silnější, neţ tomu je v tuto chvíli. Příčinou budou podle 

Coakleyho
133

 obava o zdraví a fyzickou zdatnost stárnoucí společnosti, preference a 

hodnoty seniorů, ţenské hodnoty přenesené do sportu a snaha zastánců alternativních 

sportovních i společenských forem.  
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Ona obava o zdraví společnosti přinese podle Coakleyho
134

 v budoucnosti nové 

programy a snahy zapojit širší škálu obyvatelstva do sportovních a tělovýchovných 

aktivit. Sport v mimopracovní oblasti se tak pravděpodobně stane součástí ţivota větší 

části společnosti a zdrojem zábavy a setkávání. Se vzrůstajícím věkem společnosti se ve 

sportu začnou prosazovat i hodnoty seniorů, kteří jsou nyní pro oblast aktivit soutěţního 

sportu „Power and Performance“ nezajímaví. Odpočinkové sportovní aktivity a 

moţnosti k setkání s přáteli během nich tak přispějí k posílení pozice nesoutěţních 

sportovních činností. I ţeny přispějí k posílení alternativ, neboť jiţ dnes nabourávají 

mnohé stereotypy v oblasti sportu. Jsou organizovány v klubech, působí ve sportovních 

odvětvích, které byly vţdy povaţovány za ryze muţské. Stávají se sportovními 

fanoušky a mění tak strukturu divácké a tudíţ spotřebitelské obce. Stranou nezůstanou 

ani snahy zastánců alternativních sportovních forem, kteří se vědomě zřekli hodnot 

výkonu a úspěchu jako primárního lidského snaţení.  
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7.  ZÁVĚR  

 

 

Závěrem bychom měli shrnout poznatky získané během práce a zhodnotit tak 

cíle, které byly na začátku vytyčeny. Naším prvním cílem bylo rozpracovat detailnější 

pohled na strukturaci sportovních forem a jejich sociologické aspekty. K tomu byly 

vyuţity dva existující přístupy.  

Základním předpokladem prvního z nich, kterým je výkonnostní přístup, je, ţe 

se jím rozlišené sportovní formy, kterými jsou rekreační, výkonnostní a vrcholový 

sport, liší podle úrovně výkonnosti. Bylo ukázáno, ţe tato klasifikace sportovních forem 

se objevuje jako základní východisko pro mnoho výzkumů pojednávajících například o 

způsobech realizace sportovních aktivit či typů účasti na sportovní aktivitě. Z porovnání 

charakteristik a sociologických aspektů zmíněných sportovních forem je zřejmé, ţe 

rekreační sport představuje protipól sportu vrcholového. Oba jsou zaloţeny na odlišné 

podstatě, stanovují si rozdílné cíle. Liší se způsobem i intenzitou realizace sportovní 

aktivity. Významným rozdílem je, ţe zatímco rekreační sport neklade ţádné překáţky 

participace na sportovní aktivitě, vrcholový sport je přístupný pouze těm jedincům, u 

kterých se sport stane náplní jejich ţivota a kteří jsou ochotni podstupovat tvrdý trénink 

a konkurenční boj v dlouholetém cyklu. Vyplývá to z povahy obou sportovních forem, 

neboť rekreační sport se nachází ve sféře volnočasových aktivit, zatímco vrcholový 

sport zaujímá dominantní postavení v rámci ţivotních činností sportovce. Je mu navíc 

věnována největší pozornost ze strany médií a sportovních diváků. V podobě 

profesionálního sportu poté nabírá vrcholový sport zcela jiný rozměr, neboť zde se stává 

sport pro samotné aktéry zdrojem příjmů a prostředkem obţivy.  

Mezi oběma póly v podobě rekreačního a vrcholového sportu se nachází oblast 

sportu výkonnostního, který je svojí povahou obtíţně vymezitelný. Jeho 

charakteristickým znakem je, ţe je se sportem vrcholovým spojen pravidelnou účastí 

v soutěţích či členstvím ve sportovních organizacích, zatímco rekreační sport naproti 

tomu nebývá jednoznačně spojen se soutěţemi a formální účastí ve sportovních 

organizacích a můţe být provozován individuálně s cílem zrekreovat se. Podstatou 

výkonnostního sportu je, podobně jako u vrcholového sportu, výkon. Ten se vyskytuje i 

v rámci sportu rekreačního, ačkoliv se nejedná o jeho primární zájem. Oproti 

vrcholovému sportu představuje výkonnostní sport činnost dotýkající se oblasti 
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volnočasových aktivit, ačkoliv se svým charakterem pěstování, systematickou přípravou 

či účastí v soutěţích organizovaného typu podobá právě spíše sportu vrcholovému, neţli 

sportu rekreačnímu.  

Druhý přístup, který jsme vyuţili k rozdělení sportovních forem a který 

propaguje Jay Coakley, předpokládá realizaci sportovních aktivit skrze model „Pleasure 

and Participation versus Power and Performance“. Zatímco první část, kterou je 

„Pleasure and Participation“, v sobě zahrnuje nesoutěţní sportovní aktivity, druhá část, 

kterou je „Power and Performance“, v sobě naopak zahrnuje sportovní aktivity soutěţní 

a organizované. Obě části představují zcela odlišitelné způsoby účasti na sportovní 

aktivitě, neboť vycházejí z různých předpokladů. Modelu „Power and Performance“ 

přisuzuje Coakley pozici mocensky, ekonomicky i mediálně dominantní formy účasti na 

sportovní aktivitě, jejíţ charakteristické vlastnosti pevně zakořenily v současné 

společnosti a mají výrazný vliv na vnímání sportu jako celku. Modelu „Pleasure and 

Participation“, který vychází z předpokladu, ţe sportovní činnost by měla být především 

vyjádřením radostného proţitku a to bez ohledu na výkonnostní aspekt či společenské 

prosazení skrze sport, naopak Coakley přisuzuje opoziční pozici, jejíţ podstatou je 

tvořit protipól výkonnostně orientovaným sportovním aktivitám modelu „Power and 

Performance“, které budou podle Coakleyho i v dohledné budoucnosti přitahovat 

největší pozornost a jimţ bude vyjadřována největší podpora.  

V případě druhého cíle, jímţ se stalo porovnání obou pouţitých přístupů 

k rozčlenění sportovních forem, jsme shledali, ţe sportovní formy rozlišené na základě 

výkonnostního přístupu se shodují s modelem „Pleasure and Participation vs. Power and 

Performance“, coţ potvrzuje i Sekotův
135

 postoj k rozlišení výkonnostního vrcholového 

sportu (power and performance model) a rekreačního sportu (pleasure and participation 

model). Je otázkou, zdali jsou výkonnostní přístup a jeho klasifikace sportovních forem 

známy a rozpracovány i v zahraničí v takové podobě, v jaké jsou, jak bylo ukázáno, 

zaţity v českém prostředí. Pokud ano, domnívám se, ţe by Coakley nezaváděl vlastní 

přístup ke klasifikaci způsobů účasti na sportovní aktivitě. I tak je však v Coakleyho 

modelu moţné najít pevný teoretický rámec, jenţ vedle úrovně výkonnosti a motivace 

bere zároveň v potaz i socioekonomické souvislosti sportovních aktivit. Je ho tak 

moţné, stejně jako výkonnostní přístup, plnohodnotně vyuţít pro rozlišení sportovních 

forem a způsobů sportovní účasti.  
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