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Abstrakt

Práce vychází z kvalitativního výzkumu, který je tematicky zaměřen na různé projevy 

hráčů při oslavování vstřelené branky při fotbalových utkáních. Na ceremonie tohoto 

typu je v ní pohlíženo jako na ritualizované jevy, při nichž dochází k určité koexistenci 

sportovních emocí a posilování rituálních prvků. Zabývá se otázkou, jakou funkci plní 

rituál v procesu jednání aktérů v konkrétních společenských interakcích. Práce 

odůvodňuje proces ritualismu, přičemž navrhuje typologii gólových oslav. Při 

kategorizování je přihlíženo k tomu, do jaké míry se při ztvárňování jednotlivých oslav 

projevují tři složky - ritualismus, emotivní složka jedinců a dramaturgické 

představování. Práce je pojata jako dramaturgická analýza sociálního jevu, tudíž je její 

podstatná část věnována rozboru chování a jednání jednotlivých aktérů (resp. týmů), 

kteří hrají při oslavování specifické role tak, aby určitým způsobem sami sebe 

prezentovali, a vytvořili tak dojem na ostatní aktéry. Práce je inspirována interpretací

dramaturgické analýzy podle Ervinga Goffmana, jehož knihu „Všichni hrajeme 

divadlo" lze považovat za stěžejní dílo k této práci. Uvedené poznatky se opírají o data 

vzešlá ze zúčastněného pozorování sportovních událostí, doplněných navíc o analýzu 

videonahrávek z internetových serverů.

Abstract

This thesis is based on a qualitative research, which thematically deals with different 

ways of player’s goal celebrating behaviour during football matches. This ceremony is 

considered to be a ritualized phenomenon, wherein coexisting of emotions and ritual 



elements takes place. It describes the importance and function of a ritual during specific 

social actions. The thesis substantiates the process of ritualism and designs a typology 

of goal celebrations. Thus created categorization is formed by three main components of 

celebrating - ritualism, emotions and dramaturgic performance. The whole thesis is 

conceived as a dramaturgical analysis of social action. This approach emphasizes 

individual actors (or teams), who play specific roles during goal celebrating in order to 

present their own self and to make an impression on the other actors in the performance. 

The thesis is inspired by an interpretation of dramaturgical analysis according to Erving 

Goffman. His book 'The Presentation of Self in Everyday Life' is one of the key sources 

for the thesis. The data for this research come from participant observation of sport 

events and videos from the Internet as a supplement.
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1. TÉMA PRÁCE

Bakalářská práce by měla vzejít z výzkumu, který bude tematicky zaměřen na 

typologii a způsoby oslavování vstřelených gólů při sportovních událostech, při 

nichž branky padají. Výzkum bude pojatý jako dramaturgická analýza, tudíž budou 

způsoby oslav vnímány jako akty, při nichž dochází k určitému způsobu 

sebeprezentace a interakce jednotlivých aktérů a ostatních složek dramaturgického 

ztvárnění. Zároveň bude kladen důraz na to, jakou roli hraje v těchto situacích 

spontaneita, vzešlá převážně z emocí, či ritualismus, jehož meze jsou utvářeny 

přihlížející společností, a to pravidly, normami, sportovní etikou a podobně. Třetí 

složkou bude již zmíněné posouzení míry dramaturgičnosti při oslavách. Na základě 

výzkumu, zaměřeného na tyto aspekty, budou podrobněji popsány různé typy a 

způsoby oslavování.

2. METODA VÝZKUMU

Bude se jednat o kvalitativní výzkum a již bylo výše zmíněno, že za metodu 

výzkumu bude považována dramaturgická analýza, tedy metoda, kterou 

interpretoval americký sociolog Erving Goffman ve své knize Všichni hrajeme 

divadlo. Základní myšlenkou tohoto konceptu je fakt, že veškeré jednání a chování 

jedince ve společnosti je vnímáno jako divadelní představení, při kterém se jedinec 

prezentuje před ostatními, a tím na ně působí určitým dojmem. Jedinci se stylizují 

do rolí a obecenstvo hodnotí, jak přesvědčivě svou roli hrají. V tomto duchu se bude 

odvíjet i výzkum k této práci, to znamená, že bude klást důraz na interakci mezi 

jedinci či týmy a jejich reakcemi na projevy ostatních aktérů při oslavách spjatých 

se vstřelením branky.

3. VÝZKUMNÁ DATA

Základním zdrojem pro získávání relevantních dat k tomuto výzkumu bude 

zúčastněné pozorování. Část dat bude nashromážděna ve formě terénních 

poznámek, které budou výsledkem otevřeného zúčastněného pozorování 

konkrétních sportovních událostí. Avšak vzhledem k možnému omezování 

rozmanitosti dat získaných tímto způsobem by měl jako primární zdroj dat posloužit 

především internet, jehož prostřednictvím bude možné shlédnout videonahrávky 
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z různých sportovních odvětví, a získat tak dostatečné množství rozmanitých 

poznatků o sportovních oslavách. Další nespornou výhodou internetových nahrávek 

je to, že shlédnuté situace mohou být analyzovány podle potřeby opakovaně. Přímá 

účast na utkáních a pozorování oslav bude v tomto případě sloužit jako doplňková 

metoda, podobně jako případná data, získaná v archívech.

4. VÝZKUMNÉ CÍLE

Cílem výzkumu bude obecně prozkoumat a popsat oslavy z pohledu 

dramaturgické analýzy. Zdůraznit počínání jednotlivých aktérů v daných situacích, 

které pak budou podrobněji analyzovány a na základě nalezených charakteristických 

podobností následně kategorizovány do skupin. Kromě této analýzy by se měl 

výzkum zaměřit na tři složky, které budou aplikovány k jednotlivým kategoriím 

oslav. Zaprvé by měl ukázat, do jaké míry hraje v jednotlivých situacích roli 

dramaturgie, tedy jak moc aktéři přizpůsobují své chování tomu, aby zanechali 

žádoucí dojem v očích ostatních. Zadruhé, jak významnou roli hraje v těchto 

situacích spontánnost a emoce. Zatřetí, ukázat, že oslavy tohoto typu podléhají 

vysoké míře ritualismu, přičemž zde může docházet k tomu, že to, co někteří aktéři 

považují za spontánní, jiní vnímají jako rituál. I takové oslavy bude práce 

analyzovat. Ukázkou konkrétních způsobu oslavování by měla nabídnuta představa 

o tom, čím je takový sportovní rituál utvářen a vytyčován, čím je specifický, a jakou 

roli při jeho utváření hraje etika, normy, pravidla apod.

5. PŘEDBĚŽNÉ ZDROJE

 Videoservery:

- www.youtube.com, www.google.cz/videohp, www.metacafe.com/, 

www.screen.yahoo.com, www.ceskatelevize.cz/ct4/ (videoarchiv ČT)
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1 Úvod

Bakalářská práce se tematicky věnuje sociologii sportu, jako významnému 

sociálně-kulturnímu fenoménu současnosti. Zabývá se sociálními aspekty a konstrukty v 

prostředí fotbalového stadionu z pohledu dramaturgické sociologie. Práce je pojata jako 

dramaturgická analýza ritualizovaného jevu, kterým jsou v tomto případě míněny 

projevy jedinců spojené s oslavami vstřelené branky při fotbalových utkáních. 

Pozornost je přitom soustředěna na struktury jednání zúčastněných aktérů a na jejich 

vzájemnou interakci v daný moment ve specifickém sociálním prostředí.

Práce zachycuje oslavné projevy účastnících se aktérů jako události, z nichž se v 

rámci určitého procesu ritualizace stávají ustálené, rutinizované a společností 

hodnocené jevy. Z tohoto hlediska lze takové oslavné ceremonie považovat za rituály, 

které podléhají společenským pravidlům, normám a konvencím. Na pozadí těchto 

skutečností práce v teoretické části pojednává o teoriích rituálů, zejména pak o těch, 

které se svým pojmutím blíží k její tematice. Součástí práce záměrně nejsou významné 

zmínky o náboženských rituálech, i když ani těm se při teoretickém ukotvení rituálů 

nelze zcela vyhnout.  Jedná se především o teorie, zabývající se utvářením rituálů na 

základě hodnot a norem dané společnosti, která bezpochyby normativní podobu 

oslavování spoluutváří.

Vedle ritualismu sehrávají při těchto sportovních událostech významnou roli i 

další faktory. Důležitým činitelem se v těchto souvislostech stávají emoce, které 

podstatně ovlivňují spontánnost aktérova jednání, a jsou tak neodmyslitelnou složkou 

vítězných oslav a vlastně celého průběhu sportovního utkání. Kromě emoční, spíše 

psychologické podstaty, se práce podrobněji zaměřuje na dramaturgické ztvárnění 

oslavování, mapující sociální struktury daného prostředí.

Dramaturgická složka oslav zde bude uvedena na pozadí teoretického pojetí 

dramaturgického rozboru, tedy teorie sociologické analýzy každodenního lidského 

jednání, jak jej v 60. letech minulého století popsal americký sociolog Erving Goffman 

zejména ve své publikaci Všichni hrajeme divadlo. Na zmíněné oslavy vstřelených gólů 

zde bude nahlíženo právě z pohledu dramaturgické analýzy, jejíž principy budou 

přiblíženy v dalších, spíše empiricky zaměřených částech práce. Dramaturgická 

perspektiva je nicméně v tomto případě aplikována obecně na celé zkoumané prostředí 

fotbalového stadionu, což má sloužit zejména k následnému popsání procesu toho, jak 
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na základě reakcí zúčastněných aktérů dochází k utváření oslav jako jevů 

ritualizovaných. 

Práce se opírá o data vzešlá z kvalitativního výzkumu, provedeného formou 

zúčastněného pozorování a dodatkovou analýzou zdokumentovaných záznamů 

sportovních utkání. Zmíněná problematika je zde spíše úzce pojata. Setkáme se 

s velkým množstvím odkazů a literatury, zabývajících se rituály obecně, s množstvím 

publikací o sportovních rituálech či dramaturgické sociologii, ovšem jen zřídka kdy 

narazíme na odborné práce, věnující se explicitně utváření sportovních rituálů

v souvislostech s principy dramaturgické sociologie.

2 Cíle práce

Bakalářská práce je koncipována jako dramaturgická analýza ritualizovaného 

jevu, mapující sociální struktury jednání v rámci sociálního prostředí fotbalového 

stadionu. Seznamuje čtenáře se specifickým místem společenských setkávání 

v konkrétních situacích. Hlavní pozornost je přitom směřována na chování a jednání 

všech zúčastněných aktérů při projevených oslavách bezprostředně po vstřelení branky. 

Tedy projevy střelce gólu, reakce jeho týmu, odezva přihlížejícího obecenstva, popsání 

vzniklých fasád, regionů1 a dalších složek dramaturgického představení.

Na základě popsání těchto struktur z pohledu dramaturgické analýzy, si práce 

klade za primární cíl ukázat a odůvodnit onen proces, kterým se oslavování vstřelených 

gólů stává ritualizovaným jevem. Zároveň se chce zabývat tím, jaké významné faktory 

se na tvorbě tohoto procesu do značné míry podílí. Tyto oslavné ceremonie jsou již 

společností považovány za rituály, přičemž hlavní úlohu při jejich vzniku může sehrávat 

spontaneita společně s emocemi, jež bezpochyby většinu fotbalových utkání doprovází.  

Hlavním záměrem je tedy poukázat na proces ritualizace v souvislosti 

s emocemi. Přiblížit akt, při němž spontaneita vede aktéra k rutinnímu chování a 

jednání, které si v daný moment může bez obav užít, přičemž přihlížející aktéři reagují 

tak, že sám aktér si může být jistý tím, že se svým chováním od rituálu neodklonil. 

Vedle toho pak naznačit, jakým způsobem přihlížející okolí utváří normativní hranice 

oslavného chování, jakou mu přikládá definici a jak se projevuje, překročí-li aktérovo 

jednání takto vymezené hranice.

                                               
1 fasáda a region jako prvky dramaturgické analýzy dle E. Goffmana, viz kapitoly 5.5.3 a 5.5.4
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Vedle těchto stěžejních cílů má práce sledovat dále hlediska méně významná. 

Předně ukázat a popsat rozličné způsoby oslavování různých aktérů, dramaturgicky 

zhodnotit jejich projevy, dále na základě získaných poznatků utvořit a nastínit typologii 

oslav a podle jejich charakteristických podobností kategorizovat do skupin. U 

vypozorovaných druhů oslav bude posuzováno, do jaké míry se v nich odráží zmíněné 

složky. Tedy převážně míra ztvárněné dramaturgie u jednotlivých oslav a s tím spojené 

zanechávání žádoucího dojmu v očích diváků. Dalším aspektem pak role emocí a 

spontaneity v koexistenci s konkrétní podobou rituálu.

3 Sport a společnost

3.1 Sport jako sociálně-kulturní fenomén

Hned na úvod vyvstává otázka, jestli má vůbec smysl zabývat se touto tematicky 

sportovní problematikou a s ní souvisejícími sociálními jevy. Leckdo by mohl 

pochybovat o tom, zdali sport sehrává v sociálních vědách, a v životě lidí obecně, 

natolik významnou roli, aby bylo vysloveně zapotřebí věnovat se detailněji těmto 

jevům, aplikovat na ně obecné teoretické koncepty či vynakládat čas na výzkumnou 

činnost tohoto sektoru. Významné postavení sportu ve společenských vědách však 

dokumentuje množství publikací, zabývající se touto problematikou. 

Mezi přední české autory se svými díly řadí zejména A. Sekot, zkoumající sport 

převážně právě jako sociálně-kulturní fenomén ve vztahu ke společnosti. Vedle něj 

spíše psychologicky pojaté publikace o sportu P. Slepičky a jeho kolegů. Výhradně 

fotbalovou tematikou se zabývají autoři M. Mareš s Josefem Smolíkem.2 Ze světových 

autorů, kteří se ve svých dílech věnují sportu, jmenujme za všechny E. Dunninga, J. 

Coakleyho, N. Eliase či P. Bourdieuho. Autorsky nejpřitažlivější, a v publikacích 

nejčastěji omílanou, by se mohla jevit témata sportu, vztahující se k teoriím vzniku 

sociálních skupin ve sportovním prostředí. Nicméně česká i světová literatura se věnuje 

sportovní problematice napříč všemi tématy - od aspektů sportovního diváctví, přes 

sociální interakce ve sportu, sportovní etiku či politiku sportu, až po psychologické 

procesy, patologické jevy či genderovou oblast. 

Domnívám se, že taková pozornost, upínající se ke sportu, by měla být zcela 

oprávněná. Ať už si tento fakt připouštíme či nikoli, sport se stává neodmyslitelnou 

                                               
2 oba autoři zaměřeni na problematiku fotbalového diváctví a chuligánství
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součástí života lidí a veřejného zájmu. Kontinuálně zaujímá významné místo v 

hodnotové orientaci populací, bez ohledu na to, o jakou společenskou kulturu či 

komunitu se jedná. V rostoucí míře prostupuje napříč nejrůznějšími oblastmi, od 

komunálních struktur, přes kulturní problematiku, sociální rozdíly, média a zdraví, až 

po uchycení v obecných disciplínách jako jsou psychologie, sociologie, ekonomie či 

politické vědy. Sport lze bezpochyby vnímat jako jakési „globální pojítko hodnotově 

jednotícího zájmu zcela sociálně, kulturně či nábožensky odlišných koutů světa.“ 

[Sekot, 2008: 7] 

Zejména z tohoto hlediska je nezbytné pohlížet na sport jako na kulturní a 

sociální jev, který si právem vysloužil své místo mezi ostatními oblastmi a výzkumnými 

studiemi. Jak již bylo naznačeno, sport je přímo provázán s kulturou dané společnosti, 

vyvíjí se podle konkrétního kulturního klimatu a jako sociální jev se objevuje ruku v 

ruce s celkovým společenským vývojem. Jakoukoli účast na sportovních aktivitách 

můžeme vnímat jako sociálně konstruovaný proces, formovaný převládající kulturními, 

sociálními, politickými a ekonomickými vztahy [Sekot, 2008: 40]. Představuje obecně 

jak obraz o komplexních společenských hodnotách, idejích a perspektivách, morálních 

postojích a sociální struktuře společnosti, tak poskytuje konkrétní důležité informace o 

jedincích, jejich společenských hodnotách či jejich postavení v rámci sociální 

stratifikace. Prostřednictvím sportu je také zdůrazňována národní, etnická či regionální 

identita [Slepička a kol., 2006: 99]. 

Sport je třeba vnímat i jako významný socializační činitel. V širším kontextu je 

vzájemně utvářen s podobou a vývojem dané společnosti, v užším kontextu se na něj dá 

pohlížet jako na specifické sociální a kulturní prostředí samo o sobě, jehož struktura je 

modifikována právě zmíněnými vnitřními socializačními procesy, při nichž vstupuje do 

hry sociální komunikace a sociální vztahy mezi jedinci. 

Je zřejmé, že sociologie sportu by neměla být opomíjenou disciplínou, neboť 

sport nabízí nespočet oblastí a tematických okruhů, kterým by neměla být odepřena 

pozornost. Ať už se jedná o studium sportu na profesionální úrovni, nebo zkoumání 

takových struktur na úrovni ryze neprofesionální, jako sledování každodenních 

volnočasových aktivit jedinců. „Sport je nepochybně sociologicky barvitou scénou 

reflektující dynamiku změň hodnotového světa, zájmů a činností současného lidstva.“ 

[Sekot, 2008: 7]
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3.2 Sociologická teorie sportu

Bylo již naplněno přesvědčení, že sport sehrává velmi významnou roli 

v současné postindustriální společnosti. Proto v této kapitole bude pozornost zaměřena 

na to, z jaké teoreticky ideologické perspektivy lze na fenomén sportu pohlížet. Tři 

možné sociologické teorie ve spojení se sportem navrhuje ve své knize A. Sekot. První 

z nich je kritická teorie, vycházející dle Sekota z přesvědčení, že vrcholový sport 

funguje jako nástroj k prohloubení sociálních nerovností, zdůraznění propojení 

mocenských vztahů se soutěživostí a k získání výsadního společenského postavení 

mocných a bohatých [Sekot, 2008: 34]. Podobně jako druhá perspektiva, kterou je 

teorie konfliktu, popisující navíc sport jako „velký byznys“, který upřednostňuje 

uspokojení touhy po zisku a obdivu před zdravým rozvojem sportovců a spokojenými 

diváky, a to na základě uměle vytvářených společenských hodnot. Třetím je pak 

funkcionalistický pohled na sportovní činnost, jenž lze v rámci pozdější analýzy a potřeb

práce považovat za nejpřijatelnější [ibid.: 33]. 

3.2.1 Sport z pohledu funkcionalismu

Pro následnou analýzu sportovní události, tedy oslav vstřelených gólů a s nimi 

spojeným procesem ritualizace, se teoretický princip strukturálního funkcionalismu 

nabízí. Zejména tehdy, budeme-li se zamýšlet nad tím, jakou roli v tomto případě rituál 

plní. Zvláště na základě myšlenek T. Parsonse, teorie funkcionalismu ve své obecné

podstatě popisuje společnost jako organizovaný systém vzájemně propojených částí, 

plnících různé funkce, které vedou k nastolení a udržení sociální stability. „Ve 

společnosti existuje určitý normální stav, kdy všechny části systému jsou funkčně 

provázány a plní své poslání.“ [Keller, 2009: 102] Samotné rituální chování, nejen při 

sportu, získává funkci indikátoru společenské rovnováhy. Jednání aktéra, které 

jakýmkoli způsobem vybočí z očekávání sociálního okolí, dostává nálepku rituálu 

disfunkčního. Funkcionalisté vnímají sport jako přínosný aspekt k celkové sociální 

stabilitě, zdůrazňují významnou roli sportovních rituálů jako jevů, jež slouží k nastolení 

společenských hodnot a sociální stálosti. Sport je pak v tomto smyslu považován za 

instituci, která za pomoci užití rituálů funguje jako nástroj k posílení celé struktury 

sociálního systému a jeho soudržnosti. Navíc plní úlohu vzájemného sbližování členů 

tohoto společenského systému pod záminkou jejich pocitu sounáležitosti, jednoty, 
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loajálnosti a pocitu příslušnosti ke konkrétní etnické, místní či národní identitě [Sekot, 

2008: 33]. 

Ačkoli funkcionalistická teorie vnímá sportovní činnost v zásadě z pozitivního 

hlediska, kritiky je jí vytýkáno přílišné nadhodnocování pozitivních důsledků sportu ve 

společnosti a dále její naivní představa o tom, že sport nepřináší výsady některým lidem 

více než jiným, že zkrátka potírá možné prohlubování sociálních nerovností a mocenské 

stratifikace. Nicméně, i přesto je tato perspektiva adekvátním teoretickým podkladem 

pro výzkum mnou zvolené a popsané problematiky. 

4 Rituály

4.1 Definice a pojem rituál

Na základě předešlých tvrzení a zmíněných teorií, zejména s důrazem na pojetí 

rituálního chování z pohledu strukturálního funkcionalismu, je v této části pozornost 

přesunuta na rituál jako na prvek, jež sehrává velmi významnou roli při utváření podob 

jednání a chování aktérů při fotbalovém zápase, konkrétně při oslavách vstřeleného 

gólu, jako různých forem ritualizování emocí. Oslavy nabývají prvku rituálu, neboť se 

opakují, mají rutinní charakter a jsou jako projev jedince založeny na zvycích a 

tradicích daných společností.

Obecně je problematika rituálů a rituálního charakteru lidského jednání 

významným objektem soustředění psychologických, sociologických, antropologických, 

etnologických a dalších vědních disciplín. Jakkoli by se tato oblast mohla zdát 

teoreticky ucelená, existuje ve skutečnosti nespočet rozličných pojetí a výkladů rituálů a 

rituálního chování. Dá se říci, že v sociologii tato tematika zaujímá pevné místo od dob 

E. Durkheima, který rituálům, jako mnoho dalších autorů3, přiřknul převážně 

náboženskou funkci a podstatu, při níž sehrává významnou roli symbolika.  Durkheim 

vnímá rituál v podobě velkých kolektivních ceremoniálů a přisuzuje jim funkci 

„integračního činitele podporujícího a udržujícího stávající společenské hodnoty a 

normy a integrujícího členy společnosti.“ [Sekot, 2008: 82] Obdobně, se zaměřením na 

složku utváření norem, pojímá a definuje rituál Velký sociologický slovník. Rituál je 

zde popisován jako „nástroj, pomocí něhož dané společenství udržuje a upevňuje své 

                                               
3 vedle Durkheima dále například autoři Tylor, Turner, van Gennep, Weber či Frazer
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normativní uspořádání a organizace.“ Rituál tak plní funkci jakéhosi „stabilizátoru 

chování“ [Velký sociologický slovník, 1996: 938], přičemž stmeluje celé skupiny 

jedinců, čímž je uvádí do vědomí kolektivního stavu. Rituály značnou měrou ovlivňují 

sociální kontrolu nad členy daného společenství. Jedinci, jejichž zájmem je vyhnout se 

sociální izolaci, jsou nuceni seznámit se s rituály dané skupiny a přehrávat je 

v příslušných situacích. Jsou tedy pobízeni sehrávat v konkrétních situacích předepsané 

role. Tím významně narážíme na myšlenky E. Goffmana, který na pozadí dramaturgické 

sociologie vnímal běžné rituály všedního dne jako procesy, jimiž se lidé snaží „upevnit 

a posílit svoji autoritu tím, že se předvádějí v idealizované podobě druhým.“ [Keller, 

2009: 186-187] „Goffmanův sociální svět je utvářen morálními imperativy“. V 

nejrůznějších případech jsou takové imperativy budovány právě za pomoci rituálů a 

ustálených způsobů jednání aktérů [Rothenbuhler, 1998: 110].

Vzhledem k následnému pojetí práce se bezpochyby vhodně aplikovatelnou jeví 

představa Erica W. Rothenbuhlera, který se ve své publikaci svými myšlenkami 

přibližuje pojetí rituálu E. Goffmana. Rothenbuhler zde vnímá rituály taktéž jako velmi 

významnou, až klíčovou složku sociálního života v každé společnosti, skrz něž jsou 

utvářeny podoby každodenní interpersonální komunikace a jednání. Rituální chování a 

aspekty tvoří tak soubor aktivit, které bychom v rámci společnosti měli. Rothenbuhler 

zde hovoří o rituálu, jako o sociálním jevu, zprostředkovaném neinstrumentálním a 

nerozumným výkonem či představením aktéra. V narážce na Goffmanovu teorii uvádí 

dále jeho společensky orientovaný záměr. Předkládá pak vygenerovanou obecnou, 

obsahově flexibilní definici rituálu jako „dobrovolného představení vhodných vzorců 

chování sloužících k symbolickému působení nebo podílení se na opravdovém životě.“ 

[Rothenbuhler, 1998: 3-27] 

Z předešlých idejí, i z významné četnosti autorových odkazů v knize, je zřejmé, 

že se autor v mnoha ohledech shoduje s názory E. Goffmana, zejména co se týče 

pohlížení na struktury společenského setkávání v každodenních situacích. V návaznosti 

na Goffmanu teorii dramaturgické analýzy4, neopomíjí Rothenbuhler interpersonální a 

normativní podstatu rituálu, tím spíše velmi těsné propojení rituálu se společenským 

řádem a jeho udržováním [Rothenbuhler, 1998: 43-49]. Takto popisovaná společenská 

struktura je inspirována záměrným působením dojmů v rámci norem, pravidel a hodnot. 

Můžeme si povšimnout, že v jeho představách dochází k jakési syntéze 

                                               
4 viz kapitola 5.5 o dramaturgické analýze
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„goffmanovského“ pojetí společnosti v souvislosti s rolí rituálu v ní a ideologickými 

představami funkcionalistů. 

Ve své nejobecnější podstatě, nicméně ne zcela adekvátně ve vztahu k potřebám 

této práce, popisují rituál ve svých klasických publikacích dále například autoři Victor 

Turner a Arnold van Gennep, jejichž teorie se staly stěžejními koncepty, zabývající se 

analýzou rituálního chování a symbolů jako klíče k pochopení sociálních struktur, 

procesů a jevů. Zmínění autoři kladou důraz na značnou důležitost symboliky. Převládá 

u nich vnímání rituálu jako jevu náboženské podstaty, jíž ovšem nebude v pozdější 

analýze mnou uváděných sportovních rituálů přikládána téměř žádná hodnota. 

Nemělo by býti opomenuto hledisko, upozorňující na to, že rituál je jev 

opakujícího se charakteru, nabývajícího znaků rutiny a zvyků. Rituál pak lze považovat 

za druh opakovaného, neměnného, často neobvyklého chování za účelem dosažení 

určitého cíle. Lze si navíc povšimnout probíhající transformace podoby rituálů z tradiční 

společnosti do řádu moderní a postmoderní společnosti. V tomto procesu dochází 

k postupnému oslabování původně náboženských kořenů rituálů do podoby civilnější 

(občanské), v níž sehrávají hlavní roli místo božstev mediálně ikonizované lidské 

bytosti [Sekot, 2008: 84].

4.2 Rituál ve sportu

Poté, co byla problematika rituálů přiblížena v obecnější rovině, se nyní 

zaměříme na to, do jaké míry lze pozorovat rituální chování ve sportu, následně jak jsou 

tyto dva prvky ve sportovním prostředí vzájemně propojeny. 

Sportovní činnost provází rituály napříč všemi historickými etapami až po 

současnost prakticky v nezměněné podobě. S postupným vývojem lze snad jedině 

zpozorovat úpadek náboženské podstaty sportovních rituálů na úkor ryze individuálních 

rituálů, doprovázejících konkrétní sportovce při cestě za co možná nejlepším 

odvedeným výkonem. Sportovní ritualismus se objevuje v drtivé většině sportovních 

odvětví v různých podobách v závislosti na druhu sportu. Ať už se jedná o individuální 

rituály jednotlivých hráčů nebo rituály, jakými jsou například předávání medailí, 

pohlížení směrem ke státní vlajce za znění státní hymny, podání ruky se soupeřem a 

dalšími. S nejrůznějšími podobami rituálů se setkáme ve všech fázích sociálně-
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sportovní události – v přípravné fázi před sportovním výkonem, během něj i po jeho 

skončení.

Pokud by mělo být obecně uvažováno o tom, v jaké podobě se v souvislosti se 

sportem nejčastěji setkáme s ritualizovaným chováním, kdekomu se jako první vybaví 

takové chování a jednání, o kterém se účinkující aktér individuálně domnívá, že mu 

nějakým, často racionálně neopodstatněným, způsobem pomůže v cestě za dobře 

odvedeným představením, za dobrým pocitem z něj, za následným uspokojivým 

výsledkem a vyhnutím se možnému osobnímu selhání při výkonu. Takové typy 

sportovních rituálů se vyznačují vysokou mírou iracionality a jsou poměrně významně 

prostupovány rysy pověrčivosti. Mám na mysli především rituály, jakými jsou například 

různé neměnné způsoby nazouvání kopaček, oblékání dresu, pojídání speciálních 

pochutin před utkáním, líbání dresu při vstupu na hrací plochu, týmové pokřiky apod.

Ve sportu, a ve fotbalu obzvlášť, je na rituál pohlíženo především v kontextu 

výzkumu kolektivních a organizovaných forem sociálního života. Je vnímán jako jev, 

jenž se stává vysoce strukturovaným a standardizovaným, jenž je nástrojem při 

formování individuálních nebo kolektivních způsobů chování. Rituály jako takové pak 

slouží k představení aktéra druhým v silně idealizované podobě s cílem poukázat na 

jeho společenskou pozici. Mohou sloužit při odbourávání nejistoty v rizikových 

situacích, a posilovat tak pocit bezpečí jedince, fungovat jako prostředek týmové 

loajality, solidarity, skupinové afirmace či jsou jimi jen posíleny stávající osvědčené 

sportovní normy a praktiky. Tím, jak stoupá úroveň profesionalismu sportovní činnosti, 

zvyšuje se i počet vnějších pozorovatelů dané události, čímž zároveň narůstá tlak na 

aktéry, co se týče jejich předvedeného výkonu. Dle Sekota jsou tedy „kouči, trenéři, 

žurnalisté, masová média obecně, spoluhráči a diváci kulisou, která se zřejmě v jisté 

nezanedbatelné míře podílí na genezi fenoménu rituálu ve vrcholovém sportu.“ [Sekot, 

2008: 84]

Zejména vrcholový výkonnostní sport a rituální chování k sobě i v soudobé 

moderní společnosti neodmyslitelně patři. Lidé často získávají pocit, že prostřednictvím 

rituálů mají sílu zvrátit stav věcí, že mají sílu ovlivnit sportovní utkání, jeho průběh a 

výsledek [Sekot, 2008: 81-85]. 

Je třeba podotknout, že takové rituály nejsou těmi, kterými se chci nadále 

dopodrobna zabývat. Jak již bylo naznačeno, největší pozornost bude směřována k 

rituálům v souvislosti s procesem utváření norem a hodnot, tedy rituálům z pohledu 

strukturálního funkcionalismu. 
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Již v úvodu bylo zmíněno, že pokud se chceme zabývat sportovním rituálem, 

nelze opomenou emoční složku jednání aktérů během sportovních utkání. Obecně je 

právě sport považován za jednu z nejemociogennějších zájmových činností člověka 

[Slepička a kol, 2006: 51]. Zvláště v tak vypjatých momentech, kterými jsou pro hráče 

chvíle bezprostředně po vstřelení branky. Náhlá dávka emocí zapříčiní spontánní, a 

přesto ritualizované způsoby jednání střelce v daný okamžik. Jednotlivé podoby emocí 

jsou následně ritualizovány. Směřujeme tímto smýšlením spíše k psychologickým 

aspektům oslavování. 

5 Výzkumná činnost

5.1 Výzkumná inspirace

Hledání výzkumů, které by mohly sloužit jako inspirace, tedy že by mapovaly

obdobnou tematiku, nebylo jednoduché. Neexistuje totiž příliš mnoho analýz, které by 

se zabývaly touto problematikou, ale přeci jen se najdou výjimky. Jedněmi z nich jsou 

bezpochyby práce holandského lektora a doktora G. J. Peppinga, působícího na 

Univerzitě v Groningenu v Centru věd o lidském pohybu. Jako jeden z mála se totiž 

věnuje podobám oslav vstřelených gólů v souvislosti s dalšími proměnnými sportovní 

události, převážně pak s emoční stránkou tohoto jevu, což lze při uvedených analýzách 

uplatnit. Pepping se společně se svými kolegy ve svých rozborech zabývá především 

souvislostmi mezi způsobem, jakým je gól oslaven, a tím, do jaké míry to ovlivňuje 

úspěšnost celého týmu. Hledají úměru mezi počtem hromadně slavících spoluhráčů 

(vyjádření soudržnosti týmu) a konečnými výsledky, přičemž na základě škálového 

měření stanoveného, tzv. „postřeleckého chování“, docházejí k závěru, že týmy, jež 

oslavují společně, tedy provádějí týmovou oslavu vstřeleného gólu ve větším počtu lidí, 

jsou výsledkově mnohem úspěšnější než ty, jež nedisponují tolik viditelnou 

kolektivností a soudržností týmu [Bornstein a kol., 2008].

V jiných, obdobně tematicky zaměřených analýzách, Pepping s kolegy spíše z 

psychologického hlediska konstatuje, že významnou roli v této souvislosti hraje vysoká 

míra „emocionální nákazy“ při týmových oslavách, což demonstruje na úspěšnosti 

proměňování pokutových kopů (penalt) při fotbalových utkáních, opět v rostoucí míře s 

tím, jak emocionálně intenzivní a týmová je následná oslava. [Pepping a kol., 2010].
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I když se zmíněné výzkumy přímo nezabývají problematikou rituálů v rámci 

oslav, lze je do jisté míry použít jako inspiraci, neboť všechny nastiňují jakousi 

typologii oslav, s projevy konkrétních aktérů a ostatních složek dramaturgického 

ztvárnění. Nehledě na to, že týmové oslavy, tedy ceremonie, v níž figuruje většina hráčů 

týmu, byly nejčastěji pozorovaným jevem mnou provedeného zkoumání. 

5.2 Výzkumná otázka

Samotná výzkumná otázka již byla nastíněna v úvodu práce. Na základě 

výzkumu má být pozornost směřována na proces ritualizace konkrétního jevu, kterým 

jsou v tomto případě myšleny projevené oslavy vstřelených gólů při fotbalových 

utkáních. Hlavním záměrem je postihnout souvislost mezi emocemi a projevenými 

oslavami jako ritualizovaným jevem. Výzkumná otázka bude směřovat především 

k dokázání koexistence mezi těmito dvěma prvky. Čili jakými formami, které jsou 

modifikovány emocemi, lze rituál okolí zprostředkovávat a co konkrétní formy sdělují. 

Jednotlivé formy budou uvedeny na základě stanovených dimenzí. Dále bude pozornost 

soustředěna na to, jaké formy oslav mohou být považovány za ritualizované a v čem 

spočívá dokázání této skutečnosti, naproti tomu také uvést, které projevy se společnosti 

jeví jako neritualizované způsoby oslav, při nichž se rituál stává disfunkčním prvkem 

při nastolování stability v sociálním prostředí. 

5.3 Metodologie výzkumu

Jak již bylo dříve naznačeno, empirická část práce se opírá o data vzešlá z 

kvalitativního výzkumu, v jehož rámci byla použita a zohledněna metoda dramaturgické 

analýzy. Co se týče konkrétní podoby provedeného výzkumu, je třeba uvést obě stěžejní 

metody zkoumání daného prostředí. 

Část výzkumu proběhla formou zúčastněného pozorování, při němž jsem osobně 

působil v otevřené roli pozorovatele a prováděl výzkum za pomoci zaznamenávání dat 

ve formě terénních poznámek a výpisků, přičemž zároveň byly pořizovány i 

videonahrávky, zachycující jednotlivé způsoby oslavování vstřelených branek. Zejména 

z toho důvodu, že jsem se v této části výzkumu osobně nesetkal s jediným způsobem, 

který by se nějakým výrazným rázem vychyloval od standardního rutinního oslavování, 
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musel jsem výzkum zaměřit i na použití jiných relevantních zdrojů. Nicméně fakt, že se 

mi při zúčastněném pozorování naskýtal pohled na typologicky podobné oslavy, hovořil 

ve prospěch domněnky o procesu jejich ritualizace.

Pro vytvoření validní typologie gólových oslav a potvrzení existujících anomálií 

oslav, jako ukázky disfunkčnosti rituálu, však bylo zapotřebí dalších zdrojů. Těmi se 

staly nahrávky a videozáznamy jednotlivých utkání na internetových serverech, 

převážně pak internetového videoarchivu České televize5 a internetového serveru 

www.youtube.com. Tyto nahrávky byly doplněny dalšími několika odkazy a zdroji, 

přičemž data z nich vycházející se vyznačovala spíše tím, že zachycovala oslavy 

nevšední, tedy takové, které nemusí, a někdy ani nemohou být považovány za 

ritualizované, spíše je třeba je pokládat za ukázku výrazného dramaturgického ztvárnění 

oslav či projevu společenské nonkormity jednání. 

5.4 Výzkumná data

Provedená zúčastněná pozorování a sledování videoarchivu ČT se vyznačovalo 

shodně tím, že předem nebyl definován žádný typologický záměr sledovaných jevů a 

dále tím, že všechna analyzovaná utkání byla odehrána v sezóně 2012/2013.  Hlavním 

cílem bylo shlédnout co nejvíce utkání a způsobů gólových oslav. 

Zúčastněná pozorování pak probíhala na základě toho, jaká utkání jsem měl 

možnost osobně navštívit a pořídit z nich záznam. Vždy se jednalo o utkání odehraná 

buď v Praze, nebo v Příbrami. Z videoarchivu ČT pak byla náhodně vybrána utkání

probíhající sezóny, čítající utkání evropských i českým mužstev. U těchto pozorování 

tedy neexistoval jakýsi předem zvolený kvótní výběr. Takto systematizovaný výzkum 

celkově pokryl 36 fotbalových utkání, v nichž padlo dohromady 96 branek, a mohlo 

tedy být analyzováno celkem 96 gólových oslav. 

K těmto datům je potřeba přičíst zhruba další desítku ukázek, jejichž charakter 

odpovídá právě těm neobvyklým, občas neritualizovaným oslavám. Takové druhy oslav 

byly na rozdíl od těch předchozích vyhledávány s jasným záměrem jako příklady 

dalších způsobů oslavování, které bylo potřeba nutně uvést. Jednalo se o utkání česká, 

evropská i mimoevropská.

                                               
5 se záznamy utkání české Gambrinus ligy, Evropské ligy a Ligy mistrů

http://www.youtube.com/
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5.5 Metoda analýzy – dramaturgická analýza

Za metodu analýzy výzkumu byla pojata dramaturgická analýza. Hlavním 

důvodem k tomuto kroku pak byla skutečnost, z jaké jiné perspektivy lze na rituál 

pohlížet. Rituál může být totiž vnímán jako jakási forma dramaturgicky aranžované hry, 

v níž aktéři (herci) hrají konkrétní role. Za pomoci metody dramaturgické analýzy tak 

může být ukázáno, jak je proces ritualismu prostupován emocemi a zejména rolemi, 

které aktér v danou chvíli sehrává. V každém způsobu oslavy vstřeleného gólu střelec 

zaujímá konkrétní roli, skrz níž chce publiku podat určité sdělení, tedy svým jednáním 

nonverbálně komunikuje, poskytuje dojem, z kterého si publikum vytvoří představu o 

tom, co jím chce aktér skutečně sdělit. Proto je dramaturgická analýza adekvátním 

hlediskem.

Goffmanova kniha The Presentation of Self In Everyday Life (česky Všichni 

hrajeme divadlo) vyšla v roce 1956 a popisuje základní principy dramaturgické 

sociologie a teorie sociální interakce. Pro tuto bakalářskou práci představuje kniha jedno 

z hlavních teoretických východisek, tudíž právě proto je vysloveně nutné, aby zde byl 

čtenář seznámen se základními myšlenkami autora v této knize, s hlavním důrazem na 

stěžejní teoretický princip, kterým je v tomto případě právě dramaturgická analýza, 

která primárně sleduje struktury společenských setkávání v daných situacích a 

každodenních lidských jednáních.

Jedná se o princip, podle něhož je společnost v zásadě založena na interakci 

mezi obecenstvem a účinkujícími, individui, inscenující role v sociálním prostředí. Na 

jedné straně se obecenstvo, tedy jedinci, jimž je představení předváděno, snaží získat co 

možná nejvíce informací o účinkujících aktérech. Smyslem jednání lidí v uzavřené 

sociální skupině je postupné vzájemné odhalování a získávání poznatků o ostatních 

členech za účelem vytvoření si určitého postoje, se kterým pak na sebe všichni 

jednotlivci skupiny vzájemně pohlíží. Při vyhodnocování těchto informací se lidé řídí 

úsudkem a vytvářejí si tímto způsobem jakési vzorce osobností, které lze následně 

aplikovat na jakéhokoli člena skupiny. Na základě minulých zkušeností pak často 

dochází ke stereotypnímu uvažování [Goffman, 1999: 32]. 

Bylo již ovšem zmíněno, že největší pozornost se ubírá směrem k interakci mezi 

divákem a právě hrajícím hercem. Na straně druhé tak stojí konkrétní jedinec, který se v 

danou chvíli před publikem prezentuje, hraje představení (oslavuje vstřelený gól) a na 

jeho chování a jednání je kladen nejvýznamnější důraz.  Takový aktér se různými 
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způsoby snaží okolí zaujmout, vyvolat v nich určitý dojem a přetvořit vnímání ostatních 

k obrazu svému, vyvolat kýženou reakci. „Jednotlivec svým jednáním před ostatními 

ovlivňuje, jak danou situaci definují.“ [ibid.: 12] Oslaví-li vstřelený gól neadekvátně k 

požadavkům přihlížejících, je tato situace definována negativně. Každý jedinec v 

interakci s jinými individui sehrává divadlo tím spíše, snaží-li se zkreslit a ovlivnit onen 

dojem, jímž na okolí působí. A to tím, že se často dopouští zastírání svého skutečného 

jednání formou lstí a přetvářek. Jedinec neustále kontroluje jednání druhých, především 

jejich reakce na něj. Podle Goffmana hraje management dojmů významnou roli ve 

všech organizovaných seskupeních [ibid.: 11-14].

Vedle stanovených vzorců jednání a ustálených, tedy rutinizovaných způsobech 

chování všech aktérů, které v tomto případě budeme považovat za hlavní zdroj 

ritualismu, je neméně významná i vzájemná komunikace mezi zúčastněnými osobami, 

díky níž mohou být dojmy konstruovány. V souvislosti s tím zmiňuje Goffman zejména 

základní asymetrii komunikačního procesu. Ta spočívá v existenci dvou aspektů 

komunikace. Prvním z nich je aspekt ovladatelný, jehož složkou je především verbální 

komunikace, kterou si aktér uvědomuje, dokáže ji vědomě ovládat, a využít tak ke 

svému užitku a následnému záměrnému transformování dojmu. Aspekt neovladatelný je 

oproti tomu souhrn neverbální komunikace, která utváří celkový dojem, který na 

obecenstvo působí často mnohem významněji a ovlivňuje zásadně jeho postoj k 

aktérovi. Na základě vnímání neverbální komunikace pak může obecenstvo snadněji 

odhalit skutečné aktérovy úmysly, aniž by si toho on sám byl vědom. Pro účinkující je 

většinou velmi obtížné udržet tento aspekt pod kontrolou. Avšak ti jedinci, kteří tuto 

neovladatelnou složku přesto dokážou korigovat, z toho mohou značně profitovat [ibid.: 

14-16]. Nutno však dodat, že je takové korigování jevem velmi obtížným zvláště proto, 

jak významnou roli sehrávají ve sportovních projevech emoce.

Taková sebe prezentace jednotlivce v každodenním životě je vnímána jako druh 

jakéhosi divadelního představení, jak ji autor také sám obrazně pojmenovává. Aktéři 

disponují maskami, kterými onen dojem utváří. Důležité je pak sledovat, jak 

přesvědčivě jedinec danou roli hraje, přičemž to, kdo se ve skutečnosti pod maskou 

skrývá, je zcela nedůležité. Můžeme tvrdit, že nejednáme s vlastním účinkujícím, ale 

spíše pouze s jeho rolí. Podstatné přitom zůstává, jak věrohodně aktér plní svou roli, se 

kterou se může buď plně ztotožňovat, utvářet ji, nebo se od ní plně distancovat. Svou 

roli může hrát aktér zcela přirozeně, držet se tradic a zvyklostí dané společnosti, může 

používat různé intriky a být všemožně vypočítavý, to vše v závislosti na dané situaci 
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[Goffman,1999: 10-25]. Jak bude později ukázáno, v konkrétní situaci sportovních 

rituálních oslav bude hrát veličina zvyků a tradic celkem významnou roli při určování 

konformity oslavy v dané společnosti.

Významnou část knihy tvoří Goffmanovy poznámky o jednotlivých složkách 

dramaturgické analýzy, kterým se budu v další kapitole podrobněji věnovat. Řadí se 

mezi ně právě jednotliví aktéři a jejich role, dále pak týmy, jako uskupení aktérů se 

svými specifickými rysy. Vedle těchto složek zmiňuje Goffman také fasády a regiony. 

Právě tyto složky dramaturgické analýzy poslouží k tomu, aby mohla být tato metoda 

uplatněna při výzkumu daného společenského prostředí. Pro hlubší pochopení bude 

nejprve potřeba definovat a blíže popsat tyto jednotlivé složky v obecnější rovině na 

základě myšlenek E. Goffmana. Následně potom bude moci být provedena podrobnější 

aplikace na prostředí fotbalového stadionu, na konkrétní individua a jejich ritualizované 

oslavy. Platí, že zásadní pozornost je věnována účinkujícímu aktérovi (střelci branky) a 

přihlížejícímu publiku, které sleduje projevené oslavy.

5.5.1 Aktéři a jejich role

O hlavním aktérovi jako takovém a jeho postavení by z předchozích odstavců 

mělo vyplynout dostatek informací, které by měly postačit k utvoření základní 

představy. Bylo již řečeno, že jeho hlavním cílem je vytvořit určitý dojem v interakci s 

publikem a ostatními aktéry představení. Na herce je v danou chvíli směřována největší 

pozornost. Pokud se zaměříme na prostředí fotbalového stadionu a na konkrétní situaci, 

která má být zanalyzována, hraje v tomto případě hlavní roli střelec branky. Střelec sám 

volí, v jakém duchu a jakým směrem se oslavy gólu budou ubírat. Režíruje to, jakou 

budou mít konkrétní podobu, jestli budou společensky normativně akceptovatelné, zdali 

budou podléhat procesu ritualizace, či jakou roli v ní bude hrát on sám a jakou roli 

budou hrát ostatní členové představení. 

Hráčovo chování a projevené ceremonie jsou ovlivňovány různými faktory, jako 

je nálada v týmu, důležitost sportovního utkání, aktuální náladové rozpoložení střelce 

gólu, okolní atmosféra, tlak okolí a další. Významnou roli sehrávají emoce. Sledujeme 

tak aktérovo počínání – výkřiky, gesta radosti, hrdosti, odhodlání. Většinou při takovém 

rituálu působí dojmem, že si daný moment bezmezně užívá. Oslavy mohou nabývat 

různých podob, které jsou ve větší či menší míře dramaturgicky pojímány. Je zřejmé, že 
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na podobě oslav se často podílí i ostatní hráči, které lze tedy také považovat za 

jednotlivé aktéry, jež sehrávají určité role, stejně jako další jednotlivci, včetně 

rozhodčích, přihlížejících diváků6 a dalších. Pro potřeby analýzy však budeme za 

hlavního herce považovat pouze střelce branky. Ostatní členy týmu a obecenstvo 

budeme vnímat spíše ve smyslu kolektivním, jako součásti utvořeného celku, tedy týmu. 

5.5.2 Týmy

Vedle hlavní postavy střelce sehrávají důležitou roli v dramaturgickém 

představení, které se na fotbalovém stadionu odehrává, i týmy. Týmem je ve většině 

případů označován soubor jednotlivců, jež spojuje společná snaha při realizaci určité 

úlohy. Stejně jako u vystupování jedince, tak i tým jako celek má zájem na tom, aby 

zachoval předloženou definici situace. Je tedy zřejmé, že i tým musí navenek utvářet v 

očích ostatních určitý dojem. Dojem, kterým bude v ideálním případě tým potvrzovat 

svou celistvost a vzájemnou familiárnost jeho členů. Ve výjimečných situacích může 

být za tým považován i jedinec sám, nicméně pro potřeby analýzy budeme o týmu 

uvažovat, jako o seskupení více jedinců. 

Nejdůležitějším spojovacím prvkem týmu je dramaturgická spolupráce. „Výklad 

situace předkládaný konkrétním účastníkem interakce je nedílnou součástí situace 

předkládané více účastníky díky jejich důvěrné spolupráci.“ [Goffman, 1999: 81] Aby 

tým působil kompaktně a celistvě, není zapotřebí pouze vzájemné spolupráce jeho 

členů, ale také vzájemná závislost, loajalita a familiárnost, spočívající především ve 

vzájemné důvěře. Jednotliví členové skupiny spoléhají na dobré chování svých kolegů, 

význam hraje vhodně zvolená týmová strategie při představení. Každý z členů týmu 

disponujeme určitou mírou dramatické dominance v rámci týmu a zároveň konkrétními 

týmovými rolemi, které ne vždy korelují s rolemi, jež jsou spjaty se sociálními statusy a 

pozicemi jednotlivce v životě mimo dané divadelní představení. Nedá se stoprocentně 

tvrdit, že v každém týmu jsou všichni členové ve vzájemném konsensu. Kdykoli se v 

týmu může objevit někdo, kdo svým jednáním a chováním naruší a pošpiní představení 

v dané situaci, a tím možná zapříčiní i změnu způsobeného dojmu na okolí. Principy 

sociálního jednání mohou být vnímány v užším smyslu v rámci samotného týmu, spíše 

než ve vztahu tým vs. obecenstvo [ibid.: 81 – 89].

                                               
6 fotbalový divák jako pasivní, neutrální pozorovatel hry, neovlivněn rivalitou obou týmů [Mareš a kol., 

2004: 12]
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Z konkrétních vypozorovaných příkladů bude patrné, že i s takovými 

negativními případy se lze při fotbalových utkáních setkat. Nicméně i takto popsaný 

člen týmů zůstává ve většině případů jeho právoplatnou součástí, neboť ostatní jsou na 

něm určitým způsobem závislí. Jedná-li některý z týmových hráčů v rozporu s normami 

a zásadami uvnitř svého týmu, je většinou sankciován či upozorněn na své nedostatky 

mimo zraky obecenstva po skončení představení. A to tak, aby nemohla být narušena 

celistvost a dojem spolupracující skupiny.  Pokud si dovolí předvést nemístné jednání 

před přihlížejícím publikem, je mu tento čin také dán patřičně najevo.

Stejně jako v divadelních představeních, i v představeních týmů najdeme 

jedince, jež mají za úkol představení řídit. Jsou jimi režiséři, kteří mají na svědomí 

přidělování rolí, její významnosti při představení (dramatická dominance) a dále pak 

stanovování sankcí při nevyhovujícím chování aktéra. Postupem času se takoví režiséři 

mohou ostatním členům týmu odcizovat a stávají se jen jakýmsi prostředníkem mezi 

týmem a obecenstvem. [ibid.: 98-104].

Pokud by takto konstruovaný koncept měl být aplikovaný na prostředí 

fotbalového stadionu v momentě bezprostředně po vstřelení branky jednoho z týmů, 

setkáme se hned s několika skupinami, působících v danou chvíli na jevišti. Prvními, a 

asi nejvýznamnějšími týmy jsou bezpochyby skupiny hráčů, kteří tak utváří dva celky, 

které se proti sobě v utkání staví. Při dramaturgické analýze bude kladen velký důraz na 

interakci hráčů s ostatními členy svého týmu při vstřelení branky i z toho důvodu, že 

nejčastějším druhem oslavy gólu se ukázala být právě oslava společně s ostatními členy 

mužstva. Můžeme se také zaměřit na reakci celého týmu, stojícího na druhé straně. 

Vedle těchto dvou základních týmových uskupení můžeme uvažovat o vytvoření 

týmů rozhodčích, kteří danému utkání přihlíží, a v jejichž zájmu je udržovat svými 

výroky hru plynoucí v rámci pravidel a duchu fair play. Rozhodčí plní roli autoritativní, 

ovšem do oslav vstřeleného gólu se ve většině případů jejich role významně nepromítá. 

Svým verdiktem o uznání regulérnosti gólu mohou být považováni za jakési 

„spouštěče“ následných oslav. 

V neposlední řadě nesmíme opomenout přihlížející obecenstvo, které jako celek 

utváří další významný tým dramaturgického představení, pro nějž zejména je dojem 

utvářen a jenž svou reakcí stanovuje a určuje, zdali konkrétní oslava spadá do 

normativního rámce, čili je-li považována za rituál. Je zřejmé, že sportovní představení 

je z velké části založené na interakci aktérů na hřišti s publikem. Diváci (fanoušci) gesty 

a zvuky doprovází představení, podporují hráče, spoluutvářejí oslavy, určují jejich 
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hranice, a vytváří tak specifickou atmosféru sportovního prostředí. Zvyklostní chování 

doprovázející sportovní fanouškovství (např. pomalované obličeje, zpívání chorálů aj.) 

lze do jisté míry taktéž označit za ritualizované jevy, které se podílejí na utváření 

specifické sociální subkultury [Neale, 2009].

5.5.3 Fasády

Další složkou dramaturgické analýzy rozumějme fasádu. Goffmanova fasáda je 

definována jako „standardní výrazové vybavení, které jednotlivec záměrně či mimoděk 

užívá během svého výkonu“ a označujeme jí „tou částí jednotlivcova představení, která 

slouží obecným a ustáleným způsobem k výkladu situace pro ty, kdo představení 

sledují.“ [Goffman, 1999: 29]

Teoreticky lze fasády rozlišit na dva hlavní druhy. Prvním z nich je fasáda 

nepřenosná, neboli scéna. Taková fasáda se vyznačuje tím, že zůstává na stejném místě, 

je charakteristická pro určité místo, kde se představení odehrává. Herec v tomto případě 

většinou za scénou putuje, aby mohl v jejím duchu představení sehrát. V našem 

konkrétním případě se nepřenosnou fasádou bude rozumět prostředí fotbalového 

stadionu. Každý fotbalový stadion může být považován za specifickou fasádu, unikátní 

jeviště, kde se představení odehrává. Je specifický svým tvarem, svou velikostí a svou 

atmosférou, na které se podílejí především diváci. Tím vším je scéna, neboli „jevištní 

součást výrazového vybavení“. 

Druhým, a pro potřeby výzkumu mnohem důležitějším druhem fasády, je fasáda 

přenosná (osobní). Ta se váže k samotným aktérům, kteří jí utváří, modifikují a dávají 

na odiv svému sociálnímu prostředí. Tyto výrazové prostředky jsou specifické pro 

každého jednotlivého aktéra a následují ho při každém jeho představení. Řadíme mezi 

ně vzhled a způsoby vystupování herce. Hlavním aktérem, u něhož se v rámci analýzy 

budeme chtít zaměřit na osobní fasády, bude bezpochyby střelec gólu, jako hlavní 

postava jejich oslavování. Osobní fasádou střelce tak může být i jeho pohlaví a věk, 

výška či celkový somatotyp. Jeho vzhled je specifický i oblečením, tedy dresem, kterým 

se odlišuje od soupeřova týmu, ovšem zároveň jím také vyjadřuje spojení se svými 

spoluhráči. Každý hráč disponuje specifickými způsoby oslavné gestikulace a 

výrazových prostředků, které také spadají do jeho osobní fasády a kterými u 

přihlížejících vyvolává dojem o tom, jak moc je do hry „zapálený“ a do jaké míry si 

oslavování užívá. Co se týká samotných oslav, setkáme se s mnoha originálními a 
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osobitými případy druhů oslav, jimiž se vyznačuje konkrétní osoba. Díky tomu se pak 

konkrétní aktér dostává do povědomí publika, je snadno identifikovatelný se 

specifickou podobou oslavování. Tím spíše, vybočí-li způsob, jakým gól oslavuje, z 

tradičních forem. Na základě oslav si hráč utváří svou vlastní identitu [ibid.: 29-31]. I 

z tohoto pohledu je vnímání fasád užitečné.

5.5.4 Regiony

Neméně významnou složkou, o které se Goffman ve své publikaci zmiňuje, jsou 

regiony. Jedná se o specifické oddělené celky, které jsou součástí představení. Jsou 

definovány jako „místa do určitého stupně ohraničená bariérami vnímání.“ [Goffman, 

1999: 108] Podobně jako u fasád, lze i u regionů rozlišit dva základní typy – přední

region a zadní region.  Představíme-li si v našem konkrétním prostředí přední region 

jako hrací plochu stadionu, na níž se hlavní představení odehrává, pochopíme, že se 

jedná o region, který je obecenstvu neskrytý a na němž mohou vnímat a pozorovat 

veškerá jednání a chování aktérů a utvářet si o nich určitý dojem. V tomto prostoru 

dochází k záměrnému manipulování s dojmy obecenstva. S tímto faktem je však 

spojeno jisté riziko, které spočívá v zájmu aktéra jednat před očima obecenstva v rámci 

morálních zásad a zdvořilostí. Aktér by si zde měl plně uvědomovat svou osobní fasádu. 

Na druhé straně stojí zadní region (zákulisí), v němž se účinkující může uvolnit, 

odložit svou osobní fasádu a prozatímně se oprostit od své role. Jedná se o místo, které 

je obecenstvu skryto, tudíž zde mohou probíhat i různé domluvy a konstrukce toho, jak 

například v rámci týmu bude představení prezentováno a dojem sdělen. Stejně tak jsou 

nejčastěji do zákulisí přesunuta jednání a neočekávané události, jež by mohly vést k 

diskreditaci týmového duchu [ibid.: 108-113]. 

Na fotbalovém stadionu lze takto označit místa schovaná v útrobách stadionu, 

jako jsou tréninkové místnosti, VIP prostory či kabiny mužstev, v nichž probíhá před 

zápasem, v polovině a na jeho konci taktická porada o předvedeném výkonu, včetně 

možného plánování předem nacvičených oslav vstřelené branky. V souvislosti s regiony 

zmiňuje Goffman tři role aktérů, podle regionů jim přidělených. „Účinkující figurují v 

předním i zadním regionu, obecenstvo se vyskytuje pouze v předním regionu a 

nezasvěcenci jsou z obou regionů vyloučeny“ [ibid.: 143-144]. Regiony na fotbalovém 

stadionu můžeme vnímat i detailněji. Ať už se jedná o obě poloviny hřiště a střídačky, 
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které jednotlivým týmů přísluší, místo působnosti týmu rozhodčích či regiony, utvářené 

v obecenstvu podle toho, kterému mužstvu se jejich sympatie více přiklánějí. I u těchto 

regionu pak platí, že jim můžeme přiřadit charakteristické fasády.

Co se týká samotných gólových oslav, je užitečné sledovat utvářené regiony, 

neboť spoluurčují podobu rituálů. Hráč díky nim například ví, kam si může dovolit 

běžet oslavovat. Spatří-li region, fasádami odlišených fanoušků, ví, že je to místo, kde 

jeho pozitivně sálající emoce přijmou nejvřeleji. Takových příkladů lze při utkáních 

spatřit nespočet.

6 Zjištění

Na základě provedeného výzkumu oslav vstřelených gólu lze nyní uvést, jakých 

forem oslavy nabývají, jakou roli v nich sehrávají emoce a jakou funkci v nich zaujímá 

rituál. Dříve než tak bude moci být učiněno, je třeba si oslavu patřičně definovat a 

stanovit obecný definiční rámec tohoto pojmu.

Za oslavu, o které je v tomto smyslu řeč, je považováno aktérovo jednání, které 

následuje bezprostředně po vstřelení branky, tedy v okamžik, kdy hráč zaregistruje, že 

míč přešel brankovou čáru a rozhodčí proti regulérnosti branky nic nenamítá. V ten 

moment přichází jednání a chování, které často nemá racionální opodstatnění, neboť 

podléhá do vysoké míry emocím. Ovšem i tak existují hranice, které by oslavováním 

účinkující neměl před zraky obecenstva porušit. Z toho důvodu lze pohlížet na takové 

jevy v rámci celé společenské struktury, která tomuto jednání dává řád, jehož 

legitimnost je vyjadřována právě skrze viditelné reakce přihlížejícího publika. Nejčastěji 

jsou takové oslavné projevy spojeny s hlasovým doprovodem, zběsilým pobíháním po 

hrací ploše se vztyčenými pažemi, objímáním spoluhráčů a různými gesty převážně 

před vlastními příznivci v publiku. I přesto, že vzápětí uvidíme, že ne všechny oslavy

jsou takové, jaké by měly být, čili ne vždy odpovídají takové podobě, jakou společnost 

definuje.

Oslavy jsou zde pojímány jako ritualizované jevy. Už samotný fakt, že lze na 

základě vyzkoumaných poznatků utvořit typologii gólových oslav dle jejich podobnosti 

vypovídá o tom, že v nich najdeme opakující se elementy, tedy prvky rituálu. Pro 

přiblížení a popsání jednotlivých druhů oslav a jejich charakteristik uvedu několik 

dimenzí, pomocí nichž lze oslavy kategorizovat do skupin. První dimenze kategorizuje 
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oslavy podle jejich kolektivního charakteru, druhá podle toho, o jak silně ritualizované 

formy oslav se jedná, třetí sleduje charakter oslavy z pohledu normativní stránky vůči 

přihlížející společnosti. Je nutné podotknout, že jednotlivé druhy oslav nelze u 

konkrétních případů vždy striktně vymezit, neboť dochází k jejich prolínání. Za stěžejní 

je považován charakteristický projev oslav, který viditelně převládá nad ostatními.

6.1 Individuální vs. kolektivní oslavy

První dimenze sleduje gólové oslavy podle toho, do jaké míry nabývají 

kolektivního charakteru. Zjišťují, zdali je při oslavách největší pozornost udávána 

k jedinci jako individuu, jež se výrazně prezentuje před ostatními na úkor ostatních 

aktérů, nebo zdali se oslavy rovnoměrně účastní i ostatní hráči, zdůrazňující svým  

jednáním týmovou kohezi.

Graf 1: Procentuální zastoupení  typů oslav dle první dimenze
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6.1.1 Individuální oslavy7

V takovém případě vystupuje oslavující střelec gólu jako jednotlivec, který 

inscenuje představení nezávisle na svých spoluhráčích, v daný moment se tak distancuje 

od svého týmu a přebírá na sebe zodpovědnost při utváření situačního dojmu. Hlavní 

aktér se svým jednáním, gesty a vystupováním snaží upoutat pozornost publika na svou 

osobu a dát tím jasně najevo, že výhradně jeho vlastní zásluhou byla branka vstřelena. 

Takový druh oslav nabývá nejčastěji různých podob bizardních tanců, nepřirozených 

pohybů nebo akrobatických vystoupení. Dalo by se s nadsázkou říci, že se při nich aktér 

v některých případech stylizuje do role tanečníka. Lze sem zařadit také oslavy, při nichž 

se střelec snaží uprchnout ostatním spoluhráčům, doprovodit své oslavy gesty či se jen 

tak pro radost sklouznout po kolenou před skandujícími fanoušky příslušného týmu. 

Zajímavostí je, že podobné způsoby oslavování gólů nemají například trenéři daných 

hráčů příliš v oblibě, neboť zranění hráčů při ne zcela ideálně provedeném představení 

nebývají zas tak neobvyklá.8

Mezi silně individuální druhy oslav se řadí ty, které jsou aktérem záměrně 

směřovány k přihlížejícímu publiku. Často se vyznačují zvýšenou mírou 

dramaturgického pojetí, doplněného navíc o zřetelnější interakci mezi hercem a 

publikem. Konkrétně mám na mysli oslavy, při kterých střelec gólu běží směrem k 

jásajícímu obecenstvu a svými gesty mu „věnuje“ vstřelený gól. V jiných případech 

využije aktér tuto situaci k tomu, aby mohl ukázat vzkaz, který skrývá pod dresem.9

Tímto způsobem aktér posiluje fakt, že představení na hřišti je hráno pro diváky, a je 

tedy skutečně jakýmsi divadelním představením. Na druhou stranu ale může taková 

situace působit dojmem, že se aktér snaží pouze sám sebe zviditelnit. V danou chvíli mu 

však takové jednání většina přihlížejících nezazlívá, což je patrné z jejich převážně 

kladných reakcí. Také tento druh oslavy totiž obecenstvo vnímá jako zažitou formu v 

rámci normativního vymezení, čímž jí přisuzuje prvky rituálu.

Tým jako celek nesehrává při těchto oslavných formách významnější funkci. 

Následné týmové seskupení působí spíše jako druhotná, méně intenzivnější fáze 

ceremonií. Emoce jsou projevovány zejména v prvotní fázi. Střelec gólu naplno využívá 

toho, že může v dobrém světle projevit rysy své osobní fasády v předním regionu před 

                                               
7 viz přílohy č.1 a 2
8 dle americké studie The American Journal of Sports Medicine (2005) bylo v turecké lize 6% všech 

zranění hráčů způsobeno právě při gólovém oslavování
9 viz obrázek 1
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zraky diváků. Ventiluje okolí dojem radosti ze vstřelené branky, přičemž by si měl vždy 

dávat pozor na to, aby udržel své emoce na uzdě, snažil se o tzv. emoční implozi10

[Slepička a kol, 2006: 51]. Jedinec se ovšem návalům emocí pravděpodobně nevyhne v 

žádné podobě oslavy a nejspíš ani v dalších vzniklých situacích. Individuální oslava 

by se tak dala charakterizovat vysokou mírou spontaneity (podobně jako u dále 

zmíněných sportovních oslav), z důvodu snahy střelce výrazněji se připomenou publiku, 

také vysokou mírou dramaturgického ztvárnění, a proces ritualismu zde můžeme vnímat 

spíše v individuálním než kolektivním horizontu. Jedná se však o silně ritualizovaný 

druh oslavy. Předvedená oslava se stává rituálem pro samotného účinkujícího. Na 

základě výzkumu lze potvrdit, že oslavy daného typu nejsou ve fotbalovém prostředí 

ničím výjimečným, neboť v pozorovaných jednáních tvořily necelou polovinu (v rámci 

dané dimenze). 

Obrázek 1: 

Lionel Messi využil gólovou oslavu k tomu, aby popřál své matce k narozeninám 
v utkání Barcelony se Santanderem (3:0)

Zdroj: http://multimedia.ctk.cz/cs/foto/document/4292656/lionel-mess-sportovec-

fotbalista-triko-svleknuty-dres-prani-k-narozeninam

                                               
10 udržení kontroly a zadržování emočních projevů

http://multimedia.ctk.cz/cs/foto/document/4292656/lionel-mess-sportovec-fotbalista-triko-svleknuty-dres-prani-k-narozeninam
http://multimedia.ctk.cz/cs/foto/document/4292656/lionel-mess-sportovec-fotbalista-triko-svleknuty-dres-prani-k-narozeninam
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6.1.2 Kolektivní oslavy11

Naproti projevům individuálním se staví ceremonie kolektivního charakteru,

neboli oslavy týmové. Soudě z pozorování, jsou takové oslavy bezpochyby nejčastěji 

provozovaným způsobem jednání ve fotbalovém prostředí12, nejspíše už z toho důvodu, 

že fotbal se řadí mezi kolektivní sporty a prvek týmové soudržnosti v něm sehrává 

velmi významnou roli. Střelec spontánně oslavuje úspěch společně se svým týmem. 

Téměř ve všech pozorovaných případech nakonec gólová oslava takového typu 

proběhla, i když třeba následně po jiném druhu ceremonie. V nadpoloviční většině 

shlédnutých jevů byla taková oslava tím primárním druhem jednání, ke kterému se 

střelec branky uchýlil.

Týmové oslavy by se daly popsat jako jevy, při nichž střelec branky neoslavuje 

úspěch individuálně, ale činí tak ve spolupráci s ostatními členy svého týmu. Má tedy v 

průběhu oslavy fyzický kontakt minimálně s jedním dalším spoluhráčem svého týmu. 

Řadí se sem tak i oslavy, při kterých je aktérem poukazováno na přihrávajícího hráče,

jako na důležitého spoluautora vstřelené branky. Hlavní účinkující v tomto případě 

významně netouží po individuálním obdivu, nýbrž dává přihlížejícímu obecenstvu jasně 

najevo svou příslušnost k danému týmu a naznačuje podíl ostatních spoluhráčů na 

vstřeleném gólu. Takové oslavování probíhá nejčastěji poblíž reagujících diváků a 

fanoušků v kruhu spoluhráčů, kteří si vzájemně potřásají rukama, poplácávají se po 

zádech, gratulují si k úspěchu a podobně.13 Těmito projevy se tým prezentuje divákům, 

utváří dojem ucelené, stabilní sociální skupiny, jejíž členové jsou vůči sobě loajální, 

familiárně propojení a jsou jeden na druhém závislí. Mužstvo jako tým by se tak mělo 

v těchto situacích prezentovat i v případě, že jsou vztahy uvnitř skupiny určitým 

způsobem narušeny, v zadním regionu rozpoznatelné. 

Pokud zmiňujeme fakt, že by takový dojem měl tým poskytovat obecenstvu za 

každé situace, dáváme tím najevo, že zde mluvíme o způsobu oslavování gólu, který je 

ze všech druhů nejběžnější, publikem očekávaný, ne-li přímo vyžadovaný, a tedy 

považovaný za ritualizovaný jev na nejvyšší možné úrovni. Spontánnost účinkujícího 

hráče v tomto případě hraje významnou roli ruku v ruce s rituálním chováním. Společně 

udávají to, které chování je v daný moment pro jedince nejpřirozenější. Dramaturgická 

složka takových oslav je nevýznamná.

                                               
11 viz obrázek 2
12 v poměru se všemi druhy oslavování, nikoli v rámci jediné dimenze
13 viz příloha č.3
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Obrázek 2: 

(týmová oslava hráčů Celticu Glasgow před vlastními fanoušky v utkání proti Spartaku 

Moskva, konečný výsledek 2:1)

Zdroj: http://www.goal.com/en-gb/match/93644/celtic-vs-spartak-moscow/preview

6.2 Konsensuální vs. konfliktní oslavy 

Další dimenzionální pojetí oslav lze uvést na základě jejich normativní povahy. 

V tomto případě sehrává nejvýznamnější roli to, jaký definiční a normativní rámec 

přisuzuje oslavám společnost. Rothenbuhlerovými myšlenkami řečeno, rozdělení oslav 

podle toho, jak by hráči gól oslavovat měli, a naopak jaké způsoby by měly zůstat skryty 

minimálně v zákulisí. Toto pojetí by mohlo být taktéž nazváno jako rozdělení oslav na 

konformní a nekonformní. Upřednostňuji zde však výše uvedené pojmenování proto, že 

hledání jasně vymezené hranice konformity oslav by mohlo být příliš subjektivním 

hodnocením. Oslavy, považované některými za hranicemi pravidel, nemusí jiní 

posuzovat stejným způsobem.

http://www.goal.com/en-gb/match/93644/celtic-vs-spartak-moscow/preview
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Graf 2: Procentuální zastoupení typů oslav v rámci druhé dimenze

6.2.1 Konsensuální oslavy

Konsensuální oslavy gólu jsou ty oslavy, které se vyznačují prvky konformity. 

Hodnotový rámec zaujímají pozorovatelé a všichni zúčastnění aktéři v prostředí 

fotbalového stadionu. Takové oslavy svými charakteristikami splňují normativní 

požadavky kladené společností, spadají do vymezení morálních hranic a svým pojetím 

se nevymykají očekávání okolí.  Z těchto důvodů o nich můžeme hovořit jako o silně 

ritualizovaných jevech. Střelec gólu, popř. tým volí takový způsob oslavy gólu, který je 

z pohledu fotbalových přihlížejících zažitý a nepřesahuje žádná pravidla, které daná 

společnost uznává. Proces ritualismu způsobí, že účinkující aktér bezpochyby ví, zda si 

konkrétní způsob oslavy může dovolit a zda při svém jednání neudělá špatný dojem na 

okolí, jemuž je představení sehráváno. Z vypozorovaných poznatků je jasně patrné, že 

takový druh gólové oslavy je při utkáních významně převažující. Nebýt záměrného 

hledání a zkoumání konfliktních druhů oslav, nenašla by se ve výzkumu jediná 

ceremonie, překračující vytyčené hranice. Tato skupina zahrnuje širokou paletu 

gólových oslav, ať už jedná o oslavy individuální či kolektivní. Vedle již zmíněných 

běžných způsobů oslavování sem lze zařadit další vypozorované jevy, které se ovšem 

sluší uvést spíše ve třetí dimenzi. Příkladem tedy budiž oslavy, při nichž členové týmu 

slaví ve společném objetí, skluzem po kolenou či mávají rukama na důkaz radosti.
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6.2.2 Konfliktní oslavy

Projevy aktéra, řadící se svou charakteristikou k tomuto druhu oslavování, jsou v 

jistém smyslu specifické a vytváří tak samostatnou, ne příliš případově zastoupenou 

skupinu. Jedná se o projevy účinkujícího, které svou podstatou narušují běžný řád dané 

společnosti, staví se do rozporu s očekávanými morálními zvyklostmi v rámci 

fotbalového prostředí. Jedinec takovým oslavným chováním překračuje hranice, sociální 

skupinou nastavené sportovní etiky, tedy jakéhosi uskupení norem obecně přijímaných 

ve výkonnostním sportu [Sekot, 2008: 131-132]. Hráč před obecenstvem, v předním 

regionu sehrává nonkonformní hru, která je vnímána jako nepřípustně odlišná od 

stanovených norem, na což také publikum adekvátně reaguje. 

Zaměříme-li se na to, jakou funkci u těchto oslav plní rituál, lze ho v tomto 

případě označit za disfunkční. Z pohledu funkcionalismu rituál neplní funkci nástroje 

k nastolení sociální stability, nýbrž činí přesný opak, jak uvidíme na konkrétních 

uvedených případech. Reakce okolí na tyto projevy bývají vesměs negativní. Svou 

nevoli dává při utkáních najevo různými výrazovými prostředky, jako jsou pískání, 

bučení, výrazná gestikulace a další negativní projevování. Roli sehrává i skutečnost, že 

se poškození aktéři nemohou v danou chvíli jakýmkoli způsobem bránit a mstít. 

Pobuřující jedinec ztrácí u ostatních aktérů tvář, působí na ně špatným dojmem. 

Takovým dojmem nemusí působit jen na obecenstvo či protihráče, ale může zaznamenat 

ztrátu tváře i ve vlastním týmu, který může vyústit v kolektivní rozpory, resultující v 

extrémních případech až v izolaci jedince, tedy jeho opuštěním sociální skupiny.

Je zajímavé pozorovat významnou roli emocí a spontaneity u těchto případů. 

Zde se významný emoční faktor ve sportu projevuje zřejmě nejzřetelněji. Aktér totiž 

stanovené společenské struktury a pravidla většinou dobře zná, přesto v oněch 

vypjatých situacích podléhá emocím a učiní takový krok, kterého po skončení 

představení často lituje. Někoho by mohlo napadnout, že v tuto chvíli přichází na scénu 

tým rozhodčích, nicméně ani v kompetenci rozhodčích nejsou tak silné kárné prostředky 

na to, aby takovým nonkonformním oslavám jakkoli zabránili.

Pro konkrétní představu o tom, jaké způsoby oslav do této skupiny spadají, je 

třeba uvést některé příklady. Prvním z nich jsou ceremonie, při kterých aktér spontánně 

či záměrně běží oslavovat před příznivce druhého týmu.14 E. Adebayor tak v zápase 

anglické ligy běžel přes celé hřiště, jen aby oslavil vstřelený gól přímo před fanoušky 

                                               
14 viz příloha č.4
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soupeřova týmu, ve kterém navíc minulé sezóny působil. Zlost a hněv fanoušků byl 

natolik zjevný a markantní, že pořadatelé zápasů měli co dělat, aby emocemi rozzuřený 

dav uklidnili. Ačkoli se hráč za své chování později omluvil, nikdo mu jeho ztracenou 

tvář nevrátí.

Jiným příkladem budiž oslavy, během nichž aktér velmi nevhodně pro danou 

situaci užívá své nonverbální fasády, používá nevhodná gesta, která mohou pobuřovat 

místní obecenstvo, nebo být dokonce reakcí na širší, například politické souvislosti. V 

roce 2012 při zápase Bayernu Mnichov dva aktéři oslavili vstřelený gól salutováním a 

dalšími gesty, jimiž záměrně upozorňovali na vyostřené spory mezi Chorvaty a Srby. Za 

daný projev byli oba aktéři následně sankcionováni.15 Podobně jako řecký fotbalista, 

který v roce 2013 oslavil svůj gól údajně nevědomky „hajlováním“, za což si mimo jiné 

vysloužil trest doživotního zákazu startu za národní fotbalový tým.16

Méně závažnými prohřešky jsou oslavy, při nichž si střelec v návalu emocí 

svlékne dres či jinou část sportovního oděvu.17 Tento druh oslavy není společností 

považován za výrazné překročení pravidel.  Nemorální charakter mu připisují spíše 

pouze fotbalová pravidla, která oceňují takové chování žlutou kartou. 

6.3 Slabě ritualizované vs. silně ritualizované oslavy

V tomto pohledu budou kategorizovány oslavy podle toho, jaké míře ritualismu 

podléhají, čili nakolik přesvědčivě je lze označit za rituály. I zde budou popisovány 

jednotlivé způsoby oslav s uvedením konkrétních příkladů z pozorování. Nutno 

podotknout, že i v této dimenzi dochází k prolínání druhů oslav s ostatními pohledy. 

Zároveň může panovat jistá nejasnost ve vymezené této dimenze. Lze polemizovat o 

tom, zda je forma oslavy tím více považována za rituál, čím je složitější její secvičení. 

Narážím tím zejména na níže uvedené dramaturgické oslavy, které zde řadím mezi slabě 

ritualizované jevy, neboť s takovou formou se lze při fotbalových utkáních setkat jen 

zcela výjimečně. Dle mého, tak daný druh oslavy ztrácí rituální podstatu chybějící 

pravidelností ve výskytu.

                                               
15 viz příloha č.5 
16 viz příloha č.6 
17 viz příloha č.7
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Graf 3: Procentuální zastoupení typů oslav v rámci třetí dimenze

6.3.1 Silně ritualizované oslavy

Jedná se o ceremonie, u kterých nelze v žádném případě pochybovat o tom, že 

jsou rituálem, tedy určitým zažitým, pravidelně opakovaným, normativně vyhovujícím 

způsobem jednání. 

Do této kategorie opět spadají již výše zmíněné individuální, kolektivní a 

především konsensuální oslavy. V nich sehrává prvek rituálu významnou roli, plní 

funkci nástroje k udržení sociální stability. Kromě tohoto obecného přirovnání zde chci 

uvést ještě jeden významný druh oslav, který se ve výzkumu opakovaně objevil a 

výrazně připomněl náboženskou podstatu rituálu, tak jak ho vnímala většina klasických 

autorů v čele s V. Turnerem či van Gennepem. Jsou jimi oslavy, v nichž lze sledovat 

náboženské prvky.

S oslavami tohoto typu jsem se ve výzkumu setkal hned několikrát. V takových 

případech to vypadalo, jakoby se aktéři zcela oprostili od emocí a první spontánní 

reakcí, kterou po vstřeleném gólu provedli, byla vztyčená ruka směrem k nebi, jakoby 

tím chtěli dát najevo, že je gól posílán směrem vzhůru. Případně svými gesty 

vyjadřovali díky někomu (něčemu), koho uctívají, čili se projevené oslavy odehrávali 

v posvátném duchu.18 Spíše než rituál celých kolektivů se takové rituální chování váže 

ke konkrétnímu věřícímu jedinci.

                                               
18 viz příloha č.8 a 9
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Podobně směřované „oslavování“ vstřelené branky předvedli fotbalisté českého 

klubu AC Sparta Praha, když se po vstřelené brance neradovali běžným způsobem, 

nýbrž pohledem k nebi „vyslali“ gól směrem k v té době nedávno zesnulému 

funkcionáři klubu Přibylovi, jak také později média tento projev okomentovala.19

Jakkoli jsem se chtěl v této práci oprostit od náboženské podstaty sportovního 

rituálu, v tomto případě tak nelze učinit, neboť takové jevy disponují vždy silnou měrou 

ritualismu a náboženské symboliky. Těmito projevy oslavující hráč poskytuje jasně 

specifikovatelná sdělení.

6.3.2 Slabě ritualizované oslavy

Do této skupiny zařadím dva zbývající druhy oslav, se kterými jsem se při 

pozorování setkal. Jedná se o oslavy, jež jsou natolik výjimečné a ojedinělé, že 

nemohou významně podléhat procesu ritualismu a jejich podobu tak lze, spíše než za 

rituál, označit za oslavné oživení nastalé situace.

Prvním příkladem jsou dramaturgické oslavy. Dramaturgicky ztvárněné způsoby 

oslav jsou ojedinělým, nicméně na poli sportovním o to zajímavějším jevem při 

oslavování vstřeleného gólu. Takové oslavy by se daly zařadit do podkategorie 

kolektivních, ačkoli se od těch předešlých zmiňovaných diametrálně odlišují. To 

především tím, že se vyznačují nízkou mírou spontaneity, a i když většinou žádným 

způsobem nevybočující z morálních a normativních hranic oslavování (nepobuřují 

obecenstvo), nejsou vnímány jako ritualizované jevy především proto, že se nejedná o 

pravidelně opakující se situaci. U projevů tohoto typu nemusí být Goffmanův koncept 

„každodenního divadla“ metaforou, neboť se jedná o evidentně v zadním regionu 

předem secvičené scénky, při nichž aktéři (jednotlivec či kolektiv) skutečně sehrávají 

divadlo pro přihlížející publikum. Aktéři tak oslavují vstřelenou branku především za 

účelem pobavení diváků. Může se stát, že se tento způsob ceremonií změní v očích 

soupeře v konfliktní způsob jednání, neboť na něj takové jednání může působit jako 

zesměšňování, čímž oslavující tým riskuje ztrátu tváře u soupeřícího mužstva. Je však 

patrné, že se s obdobnými projevy setkáme na vrcholové úrovni jen zcela výjimečně. 

                                               
19 viz  příloha č.10
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Příkladem budiž za všechny způsoby oslavování jednoho islandského týmu, hráče 

Barcelony SC či hráčů Viktorie Plzeň.20

Vedle oslav dramaturgických bych zde chtěl zmínit ještě způsob oslavy, který 

ani nemůže být výrazně ritualizovaný, neboť žádná výrazná oslava vstřeleného gólu 

vůbec neproběhne. V těchto případech jsou oslavy doprovázeny nevýrazným chováním 

střelce a mnohdy i celého týmu. Takto vypozorované skutečnosti nás nutí zamyslet se 

nad tím, z jakého důvodu účinkující přebíjí faktor emocí a gólový úspěch pak nespojuje 

s téměř žádnou oslavou. 

Prvním důvodem neprojevené radosti může být vývoj sportovních událostí 

v konkrétní situaci. Zkrátka může nastat situace, kdy je zřejmé, že vstřelený už gól 

nebude mít vliv na konečný výsledek zápasu. V takovém případě pak pro hráče nemá 

sebemenší význam dopouštět se jakýchkoli oslav. 

Druhý důvod je z mého pohledu mnohem zajímavější. Ukázkou jsou dvě po 

sobě odehraná utkání Ligy mistrů mezi týmy Real Madrid a Manchester United, v nichž 

C. Ronaldo vstřelil dvě branky (v každém zápase po jedné) a ani při jedné neprojevil 

výrazně své emoce. Jak vyšlo později najevo, hráč střelil gól svému bývalému týmu, a 

zřejmě tak nechtěl jakýmkoli způsobem ranit své bývalé spoluhráče. Zachoval si tak 

tvář a dobrý dojem jak u obecenstva, tak u svého bývalého mužstva.21

7 Diskuze a interpretace zjištění

V této kapitole mají být diskutována zjištění, která vyplynula z provedeného 

výzkumu, předně se zaměřením na vytyčené cíle bakalářské práce a odpověďmi na 

výzkumné otázky. 

V první řadě je nutno podotknout skutečnost, že na oslavy vstřelených branek při 

fotbalových utkáních lze bezpochyby pohlížet jako na jevy, jež podléhají kontinuálnímu 

procesu ritualizace a stávají se rituálem. Rituálem takovým, jakým ho vnímal E. W. 

Rothenbuhler, tedy v souvislosti se společenským řádem a jeho udržováním. Prvním 

předpokladem rituální podstaty oslav se stává opakovatelnost a předvídatelnost 

konkrétních podob ceremonie v souvislosti s druhým předpokladem, kterým je myšlena 

normativní předlohy takového jednání, která je utvářena na základě hodnocení a 

                                               
20 viz přílohy č.11, 12 a 13
21 viz příloha č.14
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definování daného způsobu chování společností. O rituální podstatě oslav vypovídá i ta 

skutečnost, že bez větších komplikací bylo možné utvořit typologii, jejíž jednotlivé 

kategorie byly vymezovány podle charakteristických podobností jednotlivých způsobů 

jednání. Proces ritualizace je přitom zřejmý.

Z funkcionalistického hlediska plní oslava jako rituál určitou funkci. Na základě 

zmíněných teorií hovoříme o funkci rituálu ve smyslu indikátoru společenské 

rovnováhy. Ukázalo se, že ritualizované oslavy splňují v drtivé většině případů svou roli 

nastolování hodnot při udržování stability struktury sociálního systému a sbližování 

členů daného společenského uskupení. Funkčnost rituálu však získává trhliny, pokud se 

bavíme o gólových oslavách konfliktního (nonkonformního) typu, při nichž se rituál 

stává disfukčním, a dochází tak k narušování sociální stability. Tato nestabilita se 

projevu v konkrétních formách oslavného chování.

Bylo uvedeno a kategorizováno několik druhů oslavného jednání, přičemž formy 

rituálu se vždy odrážely v konkrétních emocích, které se k danému způsobu oslavování

vztahovaly. Ačkoli bylo uvedeno minimum literatury, která by se tematicky vztahovala 

přímo k emotivnímu chování jedince a jeho typům, lze z vypozorovaných poznatků 

vyvodit a usoudit opakující se emotivní projevování spojené s konkrétními podobami 

rituálu (ceremonie). Hovoříme o jakési koexistenci ritualismu s emocemi, kdy se 

spontánní chování a emoce stávají prostředkem, kterým je ritualismus utvářen, 

modifikován a zprostředkován v konkrétní podobě okolí. Konkrétní podoba 

projevených oslav jako ritualizovaných jevů je významnou měrou ovlivňována

emotivním aspektem chování jedince i dalších přihlížejících aktérů. Emotivní 

(psychická) stránka je ve sportu obecně považována za velmi důležitý faktor, nejen v 

procesech sociálního jednání a interakce. 

Ačkoli bylo uvedeno, že oslavné projevy hráčů lze do jisté míry předvídat, 

v prostředí fotbalového stadionu je to přeci jenom o něco složitější predikce, než při 

oslavných projevech, se kterými se setkáme u jiných sportů, kde možnost variability 

rituálního chování jedince není natolik široká (volejbal, tenis). Fotbalové oslavování 

nabízí širokou paletu forem rituálů, jimiž vždy prostupuje určité sdělení. Na pozadí idejí 

dramaturgické analýzy se účinkující svým oslavným chováním snaží zanechat určitý 

dojem, svým jednáním a představením vyjadřuje své pocity, komunikuje s publikem. 

Může svůj úspěch oslavit individuálně, přičemž skrze projevené emoce publiku sděluje 

své přesvědčení o vlastní hlavní roli v představení. Může se ihned po vstřelení branky 

začít objímat se všemi spoluhráči, jakoby obecenstvu sdělovat: „My jsem tým a úspěchu 
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jsme dosáhli společně“, či jakýmkoli způsobem dehonestovat ostatní aktéry, čímž 

vyjadřovat lhostejnost k etickým zásadám a názorům přihlížejících a vlastně celé 

společenské struktury.

Aktéři tak svým jednáním komunikují s přihlížejícím okolím, přičemž většinou 

mají na vědomí společností stanované normativní hranice. Jsou si proto vědomi toho, že 

ať už chtějí sdělit svým oslavováním ostatním cokoli, neměli by tyto hranice 

překračovat, neboť jen tak lze dosáhnout toho, že si svůj emotivní projev naplno užijí 

bez toho, aniž by museli mít obavu, že je za jejich chování bude někdo kárat. Jsou 

součástí rituálu.

8 Závěr

Práce se věnovala sportovní tematice a podrobněji se zaměřila na způsoby oslav 

vstřeleného gólu při fotbalových utkáních a jejím podobám v souvislosti se sociálními 

aspekty, přičemž odůvodnila významné postavení sportovní činnosti a sportu obecně 

napříč společenskými strukturami. Primárně si kladla za cíl zjistit, zda gólová oslava 

jako jev podléhá procesu ritualismu, tedy zdali se jedná o formu ustáleného, rutinního, 

společností normativně definovaného způsobu jednání. Pro potřeby analýzy bylo 

detailněji zmapováno prostředí fotbalového stadionu s kladením důrazu na podobu 

oslavných ceremonií jako ritualizovaných jevů. Funkčnost rituálu byla hodnocena na 

základě zkoumání struktury společenských setkávání a lidských jednání ve specifickém 

prostředí, a to metodou dramaturgické analýzy, jak ji popsal E. Goffman

Teoretická část se zabývala pojmem rituál a jeho souvislosti se sportem. 

Primárně pak tím, jakou úlohu ve sportu rituální jednání plní a jak jsou skrz něj utvářena 

pravidla a normy společenského jednání, směřujícího k nastolení stability sociálního 

řádu.

Významná pozornost byla věnována emocím projeveným při gólových oslavách, 

jako prvkům, které spoluurčují podobu rituálu a sdělení, jež má být konkrétním 

jednáním publiku poskytnuto.

Zjištěné poznatky vycházejí z kvalitativního výzkumu ve formě zúčastněného 

pozorování. Na základě vypozorovaných dat byla následně utvořena typologie gólových 

oslav ve třech dichototmických dimenzích. Kategorizací jevu byl utvořen přehled 

jednotlivých druhů oslav, u nichž pak důležitou roli hrálo mimo jiné to, zdali jsou 
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považovány za konformní či nekonformní, tedy zdali je lze nazývat rituálem či nikoli. 

Vedle tohoto aspektu byla dále pozornost soustředěna na to, do jaké míry sehrávají v 

jednotlivých způsobech oslavování roli jednotliví aktéři, týmy a další složky, a jak jsou 

tyto druhy poznamenány spontaneitou a dramaturgičností sehraného představení.

Resumé

Oslava vstřeleného gólu při fotbalových utkáních je ve většině případů funkčním 

rituálem, který nabývá prostřednictvím emotivních projevů hráčů různých podob. Ať už 

se jedná o běžné ceremoniální projevy či o způsoby oslavování méně tradiční, ve 

výjimečných případech vybočujících z normativního očekávání společenské struktury. 

Konkrétní oslavou jedinec sehrává divadelní představení přihlížejícím, jehož cílem je 

vždy poskytnout určité sdělení. Na rozdíl od jiných sportovních aktivit, fotbalové 

prostředí nabízí aktérům širokou možnost se projevit a vyjádřit své pocity. Rozbor a 

následná aplikace dramaturgické analýzy ukázaly jednotlivé druhy oslav, přičemž byla 

potvrzena původní domněnka o tom, že gólové oslavy nabývají opakujících se podob, 

jejichž charakteristika je určována společenským jednáním a uspořádáním, a lze je tak 

považovat za jevy, jež právem mohou disponovat přívlastkem ritualizované.

Summary

Mostly, goal celebrations during football matches are considered to be a kind of 

a functional ritual, which is given various forms by player’s displays of emotions. No 

matter if they are common ceremonial manners or less traditional, unexpected ways of 

celebrating, which, in some cases, are not expected by social structures. An individual 

plays a scenic performance while celebrating a goal in order to communicate a message 

to the viewers. Football ambience offers an individual a wide range of ways of 

expressing himself and his emotions, unlike in other sports activities. An analysis and 

subsequent application of dramaturgical concept showed particular kinds of 

celebrations, wherein the original hypothesis that they are mostly repetitive and their 

characteristics are determined by social actions and social order has been confirmed. 

Goal celebrations can therefore rightly be considered ritualized actions.
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- oslava vstřeleného gólu v podání inslandského fotbalového klubu, specializujícího se 

na sehrávání dramaturgických scének

Příloha č. 12: Ukázka dramaturgické oslavy (video-odkaz)
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novym-ucesem/
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v utkání Viktoria Plzeň vs. Slavia Praha (3:0)
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manchester-united-real-madrid/?page=5

- C. Ronaldo při utkání Manchester United vs. Real Madrid (1:2) neslavil gól, který 

vstřelil svému bývalému klubu

http://www.ceskatelevize.cz/sport/fotbal/sestrihy-ligy-mistru/206378-goly-z-utkani-ac-milan-petrohrad/?page=10
http://www.ceskatelevize.cz/sport/fotbal/164972-keric-svuj-bleskovy-gol-venoval-zesnulemu-pribylovi/?page=7
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http://www.ceskatelevize.cz/sport/nej-videa/174293-petrzela-oslavil-dva-goly-svym-novym-ucesem/
http://www.ceskatelevize.cz/sport/fotbal/sestrihy-ligy-mistru/217752-sestrih-utkani-manchester-united-real-madrid/?page=5
http://www.ceskatelevize.cz/sport/fotbal/sestrihy-ligy-mistru/206378-goly-z-utkani-ac-milan-petrohrad/?page=10
http://www.ceskatelevize.cz/sport/fotbal/164972-keric-svuj-bleskovy-gol-venoval-zesnulemu-pribylovi/?page=7
http://www.loupak.cz/video/sport/4663-fotbal-originalni-oslava-golu-3
http://www.sport.cz/fotbal/ostatni/clanek/440118-video-takhle-se-slavi-gol-s-capkou-santa-clause-a-pripitkem-z-kopacek.html
http://www.ceskatelevize.cz/sport/nej-videa/174293-petrzela-oslavil-dva-goly-svym-novym-ucesem/
http://www.ceskatelevize.cz/sport/fotbal/sestrihy-ligy-mistru/217752-sestrih-utkani-manchester-united-real-madrid/?page=5
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Příloha č. 15: Seznam jednotlivých analyzovaných utkání, včetně konečného výsledku 

(seznam)

Zápasy české fotbalové ligy:

- Slavia Praha vs. Ostrava (0:2) 

- Příbram vs. Sparta Praha (0:0) - bez sběru dat

- Sparta Praha vs. Viktoria Plzeň (1:0) 

- Slavia Praha (ženy) vs. Sparta Praha (ženy) (4:2)

- Příbram vs. Slavia Praha (2:0) 

- Olomouc vs. Sparta Praha (0:3)

- Viktoria Plzeň vs. Příbram (2:0)

- Sparta Praha vs. Slovácko (1:0)

- Viktoria Plzeň vs. Slavia Praha (3:0)

Zápasy evropské Ligy mistrů:

- Lille vs. Valencia (0:1)

- Bayern Mnichov vs. Batte Borisov (4:1)

- Braga vs. Istanbul (1:2)

- Chelsea vs. Nordsjaelland (6:1)

- Glasgow vs. Spartak Moskva (2:1)

- Manchester United – Kluž (0:1)

- Šachťar vs. Juventus (0:1)

- Olympiakos Atény vs. Arsenal (2:1)

- Real Madrid vs. Ajax Amsterdam (4:1)

- Dortmund vs. Manchester City (1:0)

- AC Milán vs. Petrohrad (0:1)

- PSG vs. Porto (2:1) 

- Záhřeb vs. Kyjev (1:1)

- Ajax Amsterdam vs. Dortmund (1:4)

- Arsenal vs. Montpellier (2:0)

- Schalke vs. Olympiakos Atény (1:0)

- Kluž vs. Braga (3:1)

- Celtic Glasgow vs. Juventus Turín (0:3)

- Real Madrid vs. Manchester United (1:1)

- Manchester United vs. Real Madrid (1:2)
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- Šachťar Doněck vs. Dortmund (2:2)

- Galatasaray Istanbul vs. Schalke (1:1)

- Juventus Turín vs. Celtic Glasgow (2:0)

Zápasy Evropské ligy:

- Ajax Amsterdam vs. Manchester United (0:2) 

- Anderlecht vs. Alkmaar (0:1) 

- Twente vs. Schalke (1:0) 

- Atlético Madrid vs. Instanbul (3:1) 

- Bilbao vs. Manchester United (2:1) 

- Manchester City vs. Lisabon (3:2) 

Ostatní analyzovaná utkání:

- Manchester United vs. Arsenal (3:1)

- Bayern Mnichov vs. Norimberk (1:1)

- AEK Atény vs. Veria (2:1)

- Juventus Turín vs. Pescara (2:1)

- Barcelona SC vs. Olmeda (3:1)
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