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Abstrakt
Práce se zabývá tématem rituálů, které je dále rozšířeno o problematiku rituálů ve
sportu. Po teoretickém ukotvení tohoto problému se výzkum, který je součástí práce, zaměřuje
na rituální jednání ve sportu konkrétněji Pozornost je věnována rituálnímu jednání, které
sportovci praktikují v souvislosti s výkonem, který mají podat. Zkoumáno je rituální jednání
individuální. Hlavním cílem výzkumu je vytvořit klasifikaci tohoto jednání založenou na
odůvodněních konkrétních rituálních jednání jeho účastníky a současně za pomoci teorie
jednání Maxe Webera. Dále bylo v práci vyzkoumáno, jaké jsou funkce tohoto specifického
chování sportovců, a zda se rituální jednání liší napříč různými skupinami ve sportu (pohlaví,
kolektivní či individuální sport). Na základě analýzy byly vytvořeny dvě různé klasifikace
rituálního jednání, jelikož i odůvodnění tohoto jednání sportovci jsou dvojí podstaty. V prvním
případě je dělení založeno na podnětu, na základě kterého sportovci začali rituál praktikovat;
protože 1) to u někoho viděli nebo jim to někdo řekl, nebo 2) to jednou udělali, osvědčilo se jim
to, tak to dělají dál. Druhý typ dělení je založen na cíli, za jakým sportovci rituál vykonávají.
Výsledky ukazují, že se takto sportovci chovají, aby 1) vyhráli či podali ideální výkon a/nebo 2)
optimalizovali svůj psychický stav. Funkce rituálního jednání sportovců je v převážné většině
psychologická. Co se týče rozdílů napříč pohlavími, objevují se určité typy rituálního jednání,
které se častěji vyskytují u žen, než u mužů a naopak.
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Rituál, rituální jednání, sport, rituální funkce, pověrčivost, teorie jednání, klasifikace
rituálního jednání, důvody rituálního jednání

Abstract
This thesis examines ritualized behavior, further more widen on the issue of ritualized
behavior in sport. After describing the theoretical framework of this problem, the
research, which is a part of the thesis, focuses on the rituals more specifically. Attention
is paid to ritual behavior that athletes practice in relation to their sport and especially to
performance they bring. Research is concerned about behavior which is individual. The
main aim of the research is to create a classification of ritualized behavior based on
individual reasoning of this behavior by its participants and at the same time based on
Max Webers theory of behavior. Other findings show what are the functions of this
specific behavior of athletes or how the ritualized behavior varies across different
groups like gender and if the sport is individua lor collective. Research has showed up
that classification of the ritualized behavior is dual because the reasonings of athletes
are dual, too. In the first case athletes do rituals because 1) they saw someone to do that
or someone told them to do it, or 2) they did it once and it proved to them so they
started to do it everytime. The second way of reasoning says that athletes behave this
way to 1) win or do the best, or/and 2) optimalized their psychological state. The
function of rituals of athletes is mostly psychological. According to this research there
exist certain types of rituals in sport that occurs more often at women than at men, and
vice versa.
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ÚVOD
Naše životy jsou plné různých projevů chování, které se mohou jevit zvláštní,
zbytečné a bezúčelné. Tímto zvláštním chováním zde narážím na rituály. Avšak každý
jedinec, který nějaký rituál provozuje, jistě tuto praxi neshledává ani zvláštní a už vůbec
ne zbytečnou a bezúčelnou. Rituály nám ve většině případech určitým způsobem
pomáhají, ačkoli si to možná ani často neuvědomujeme. O existenci a významné roli
rituálů v našich životech nelze pochybovat. Jsou staré pravděpodobně jako lidstvo samo
a i v současnosti jsme každý dnes a denně jejich svědky. Nicméně statistiku, která by
nám podávala zprávu o množství lidí praktikujících rituály, nemáme, a to z toho
důvodu, že postihnout tento fenomén je poměrně složité. Problém spočívá v
komplikovanosti jeho vymezení a současně ne vždy je možné všechny rituální praktiky
postihnout, neboť je lidé v některých případech praktikují tajně nebo se za toto chování
stydí. Toto jednání provázející celý náš život zasahuje do jeho mnoha oblastí. Místem,
kde se s takovýmto (rituálním) jednáním setkáme v opravdu velké míře, je prostředí
sportu. Můžeme zde vidět sportovce praktikovat rituály kolektivně, ale také
individuálně.
Tato práce poskytuje sociologicko-antropologický pohled na rituály, jejich vývoj
či funkce a současně na sport, respektive rituální jednání, které se v rámci sportu
vyskytuje. Nejprve se v této práci zaměřuji na zasazení problematiky do teoretického
kontextu a poté se věnuji výzkumu, který jsem provedla. Jedná se o výzkum
kvalitativní, za jehož pomoci jsem se snažila získat co nejvíce informací o rituálech a
především o důvodech, které sportovce vedou k jejich praktikování. Důvody
praktikování rituálů jsou tolik důležité, neboť hlavním cílem výzkumu je vytvořit
klasifikaci typů rituálního jednání založenou na interpretacích/odůvodnění samotnými
sportovci a současně za pomoci typů jednání, které vytvořil Max Weber. Výzkum se
zaměřuje na individuální rituální jednání u mužů i žen ve věkové kategorii od 18 do 30
let. Jelikož rituály, které jsou individuálního charakteru, jsou praktikovány ve většině
případech před zápasy, před soutěžemi či před jinými událostmi, kde chtějí sportovci
podat ideální výkon, tak i tento výzkum se zaměřuje na rituální jednání, které sportovci
praktikují předtím, než podají výkon. Mimo to výzkum odhalí také manifestní funkce
tohoto specifického jednání sportovců.
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1. RITUÁL
Nejvhodnějším úvodem do problematiky rituálu by zřejmě byla jeho
jednoznačná definice implikující jasnou představu o tomto pojmu. Vzhledem
k množství a diverzitě definic a popisů rituálu to však není možné. Rituál totiž není
jedním z oněch pojmů, které jsou pevně definované jediným způsobem, respektive
neexistuje jediná konkrétní definice, která by dokázala obsáhnout všechny v úvahu
připadající formy a podoby rituálu. K problému množství a diverzity definic se
vyjadřuje i antropoložka Fiona Bowie, která ve své knize Antropologie náboženství
uvádí, že mezi západními antropology sice neexistuje jedna daná definice rituálu,
jelikož se nejedná o transkulturní jev, avšak existují „(…) určité formy chování
spadající do kategorie, kterou jako takovou rozlišují západní pozorovatelé.“ [Bowie
2008: 150]. Na následujících řádcích se zaměřím na to, jak je pojem rituál chápán
různými sociology a v různých časových obdobích.

1.1.

Rituál a moderní společnosti

Považuji za nejvhodnější začít rituálem ve společnostech moderních, jelikož se
jedná o období, ve kterém poprvé začala být věnovaná pozornost studiu rituálů.
Mluvím-li o době moderní, mám na mysli časové období, které začíná Velkou
Francouzskou revolucí, respektive jejím koncem, který se datuje k roku 1799.
Jedním z prvních vědců, který se zabýval mimo jiné také studiem náboženství
a rituálů byl Emile Durkheim. Práce a myšlenky tohoto vědce na téma rituál, které byly
shrnuty v jedenáctém vydání Encyklopedie Britanniky, jsou považovány za první
moderní definice tohoto pojmu [Britannica 1910]. Jeho přístup k definování rituálů
založený na souvislosti rituálů se symbolickým systémem je jedním z nejznámějších.
Snažil se nalézt „nejprimitivnější a nejjednodušší“ náboženství a ukázat jejich
prostřednictvím na propojení náboženství a přírody. Takové náboženství našel
v totemismu, který podrobně zkoumal, a došel k názoru, že náboženství je tvořeno vírou
a rituály. Doslovný překlad jeho definice zní, rituály jsou „(…) pravidla, která
předepisují, jak by se měl člověk chovat v přítomnosti posvátného (…)“ [Durkheim in
Birrel 1981: 357]. Kromě toho Emile Durkheim v rituálech spatřuje prostředek, který
upravuje vztahy mezi světem sakrálním a světem profánním a současně obnovuje pocit
sounáležitosti členů v rámci určité společnosti propojené praktikováním stejného rituálu
2

a shodnou představou o posvátnu, se kterým se spojují právě pomocí oněch rituálů.
Nespatřuje tedy důležitost v tom, proč se daná společnost schází, ale v tom, že se schází
a udržuje tím svou soudržnost [Keller 2004: 221-223].
Durkheimovými současníky, jejichž sociologické a antropologické poznatky,
mimo jiné také o náboženství a rituálech, obohatily Encyklopedii Britannicu, byli
například Edward Burnett Tylor, William Robertson Smith, James Frazer, Andrew Lang
nebo Friedrich Max Müller. Například pro Williama Robertsona Smithe ovlivněného
Tylorovým evolucionismem je rituál v první řadě složka náboženství a následně pak
základní sociální funkcí, která udržuje a utváří společnost [Bell 2009: 4]. V souvislosti
s Williamem Robertsonem Smithem zde můžeme zmínit ještě jednoho významného
autora, kterým je Smithem ovlivněný James Frazer, který dle doslovného překladu slov
Catherine Bell „většinu rituálů rozumí jako magii, jelikož zprostředkují vztah mezi
světem a věcí“ [Bell 2009: 111].
Různé přístupy k pojmu rituál však nalezneme i mezi autory generace, která
přišla v těsné návaznosti na výše zmíněnou generaci Durkhaimovu. Například velmi
známá definice Victora Turnera o rituálech tvrdí, že jde o „Předepsané formální
chování pro příležitosti neodkázané na technickou rutinu; odkazuje na víru v mystické
(nebo neempirické) bytosti či síly pokládané za první a poslední příčiny všech účinků.“
[Turner 1982: 79]. Podobně pak Stanley Tambiah říká, že rituál je „(…) kulturně
zkonstruovaný systém

symbolické komunikace. Je tvořen strukturovanými a

uspořádanými sledy slov a činů, často vyjadřovanými více prostředky, jejichž obsah a
uspořádání se vyznačují různým stupněm formálnosti (konvencionálnosti), stereotypů
(strnulosti), kondenzace (syntézy) a redundance (opakování).“ [Tambiah 1979: 119].
Přesuneme-li se do druhé poloviny minulého století, narazíme v souvislosti se
studiem náboženství a rituálů na antropoložku Catherine Bell, která svými výzkumy
a pracemi podstatně přispěla do této oblasti antropologie a výrazně ovlivnila její další
vývoj. Catherine Bell byla jednou z nejvýznamnějších osob svého oboru své doby,
proto v následující pasáži nastíním její pohled na rituál a jeho definici. Ve své knize
Ritual theory, ritual practice Catherine Bell uvádí, že vzhledem k tomu, že je na rituál
pohlíženo jako na činnost, je automaticky tento pojem odlišován od aspektů náboženství
(jako je víra, mýty, vyznání, symboly apod.), které jsou formami mentálního obsahu a
které mohou danou aktivitu podporovat, řídit či inspirovat, ale sami jí nejsou [Bell
2009: 19]. Catherine Bell pozoruje, že ačkoli existuje mnoho pojetí a definic rituálů,
3

řada z nich se v určitých znacích shoduje. Identifikované shodné charakteristiky jsou
obsahem následující definice rituálu, rituál je „typ významné situace, kde se spojují
některé sociální či kulturní síly, které jsou v opozici.“ [Bell 2009: 16]. Takovými jsou
například řád a chaos, tradice a změna, příroda a kultura [Bell 2009: 16]. Autorka dále
uvádí, že rituály jsou „bezmyšlenkovitá akce – rutinizovaná, navyklá, obsesivní či
mimetická (…)“ [Bell 2009: 19 ]. Catherine Bell ve výsledku shledává podstatu
konstruování pojmu rituál v jeho dvou základních znacích. Prvním zásadním
definujícím prvkem je výše zmíněné odlišování rituálu jako akce od myšlenek, avšak je
zde ještě druhý základní strukturální vzorec, a tím je pohled na rituál jako na určitý
mechanismus, který zmíněnou opoziční dichotomii akce a myšlenky spojuje [Bell 2009:
19-20].

1.2.

Rituály v době postmoderní

Je nepochybné, že rituály do našich životů vnášejí určitý řád a pravidla. Absence
řádu a pravidel bývá zpravidla problémem jak pro celou společnost, tak pro samotného
jedince. Proto by mohlo být velkým problémem postmoderní doby, že se od mnoha
rituálů začalo stále více upouštět. Toto období, které nemá jasně stanované datum
počátku a trvá dodnes, se běžně datuje ke konci 20. století. Ve skutečnosti je však
situace taková, že zmíněné opouštění rituálů se neodehrává, aniž by se to neprojevilo
někde jinde. Otázkou je proto kde. Již období christianizace Evropy přivodilo svým
rozvojem křesťanství vytlačení rituálů praktikovaných před touto dobou. Společnost se
však vyvíjela dál a tak také proměňovala. Není proto správnou otázkou, zda rituály
praktikujeme, ale spíše to, jaké rituály a jak praktikujeme. Z toho důvodu budou nyní
nastíněny konkrétní změny, které rituály postihly s přechodem do doby postmoderní.
Podobný vliv, který vytlačil množství rituálů praktikovaných před christianizací
Evropy, měl příchod moderní doby a o to více doba postmoderní. Modernizace s sebou
přináší dva hlavní činitele, které na podoby rituálu měly významný vliv. Těmi jsou
individualizace a sekularizace. V důsledku těchto procesů se začal klást větší důraz na
mezilidské vztahy a především na samotného jednotlivce. Kladl se čím dál tím větší
zřetel na člověka, na jeho výjimečnost a samostatnost a naopak vlivy náboženství
a náboženských institucí byly potlačeny. V souvislosti s tím se proměňovala také sféra
rituálů a jejich praktikování. Logickou odezvou na situaci ve společnosti byl velký
4

rozvoj praktikování rituálů v individuální sféře a současně rituály procházely
desakralizací.

1.3.

Rituál v tradičních společnostech

V tuto chvíli zbývá pro dotvoření komplexní představy o historickém vývoji
rituálu a přístupu k němu jen stručný pohled na rituály v období ještě před příchodem
modernizace. Bylo řečeno, že kromě jeho ostatních aspektů, je rituál činností
symbolickou. Ovšem toto pojetí rituálu jako symbolické komunikace nebylo vždy tak
samozřejmé. Talal Asad ve svém díle poskytuje doklad o středověkých mniších, kteří
dodržovali ony rituály či konkrétní činnosti stanovené přesným postupem z důvodu
zdokonalování se v asketickém životě křesťana, který je dokonale poslušný a ctnostný.
V tomto případě tedy šlo především o onu praxi, a nikoli symboliku [Asad 1993: 151].
V předchozích částech textu bylo současně možné vidět definice a pojetí rituálu
moderní společnosti i změny, ke kterým došlo v době postmoderní. Zmiňovaní mniši,
respektive jejich jednání, o kterých mluví Talal Asad, odkazují na definici rituálu, která
se mezi moderní neřadí. Byla zveřejněna v prvním vydání Encyklopedie Britanniky
v osmnáctém století a zní: „(rituál je) kniha, podle níž se řídí pořadí a způsob, které je
třeba dodržovat při slavení náboženských slavností, a jako slavení bohoslužby v
nějakém konkrétním kostele, diecézi, řádu a podobně“ [Asad 1993: 56].
Tradiční společnosti stojí v opozici ke společnostem moderním a postmoderním,
o kterých bylo pojednáno výše, a to především proto, že předtím, než došlo ke krizi
tradiční společnosti, byl kladen velký zřetel na rodinu (velké vícegenerační rodiny),
která byla považována za jakýsi středobod sociálního zajištění. A jelikož se upořádání
hodnot ve společnostech tradiční doby od moderní lišily, lišily se i rituály provozované
v této době od podoby rituálů v době moderní a postmoderní. V tradiční společnosti
nebyly v takové míře prováděny individuální rituály a lidé se spíše zaměřovaly na
rituály spojené s oslavou nějakého společenství či ovlivnění přírodních podmínek,
případně provozovali rituály náboženské. Konkrétní rituály a jejich provedení však
záleželo na typu kultury, stejně jako je tomu dnes.
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1.4.

Funkce rituálu

Vzhledem k povaze samotného rituálu a současně jeho proměnám v historii
neplní rituál pouze jednu funkci. Významnou funkcí rituálů, to se týče rituálů
kolektivních, je jejich schopnost přenášet či udržovat určité hodnoty dané společnosti a
udržovat její řád. Současně mají nepochybně také funkci integrační a vykonáváním
těchto rituálů je dosahováno stability konkrétního společenství. Mezi funkce rituálu je
třeba zařadit také ty, které jim přikládali, respektive stále přikládají, především různé
přírodní národy, avšak setkáme se s nimi pravděpodobně ve všech společnostech. Jedná
se o funkci léčivou, schopnou ovlivňovat přírodní podmínky či zprostředkovat vztahy
s transcendentnem. Na úrovni individuální se poté jedná především o funkci uklidnění
a ovlivnění dalších psychických stavů či opět funkci zprostředkující dosažení
konkrétních cílů.

1.5.

Definice rituálu relevantní pro tento výzkum

Na základě stručného pojednání o rituálu a perspektivách, kterými na něj bylo
v průběhu dějin nahlíženo, je možné vytvořit si konkrétní představu o tomto fenoménu.
Ač se definice různých autorů od sebe liší, nalezneme v nich znaky a tendence, ve
kterých se pojem rituál vždy shoduje. Těmito znaky rituálu je především jeho vazba na
konkrétní (pro jedince významnou či něčím speciální) událost, dále přesná podoba této
aktivity, která se při daných událostech opakuje a v neposlední řadě úzké sepjetí se
symbolem, ačkoli jde o činnost od symbolu odlišovanou. Praktikování rituálu je tedy
činností symbolickou, což podporují i slova Talala Asada, který říká, že „každý etnograf
pravděpodobně pozná rituál, když ho vidí, jelikož rituál je (nebo snad ne?) symbolická
činnost na rozdíl od instrumentálního chování v každodenním životě.“ [Asad in Bowie
2008: 149-150].
Abych předešla vzniku nejasností, uvedu zde definici rituálu, kterou se bude řídit
tento výzkum. V pojetí tohoto výzkumu je rituál činností, která je rutinního charakteru,
váže se na (pro jedince) významnou událost, má přesně stanovenou podobu a má
pozitivní vliv na účastníka tohoto rituálu či moc ovlivnit určitou situaci/událost.
V souvislosti s touto definicí bych ráda zmínila, že v rámci tohoto výzkumu bude
zkoumán nejen rituál ve smyslu činnosti, ale také vše ostatní, co splňuje rituální funkci.
To znamená, že zkoumány budou i fetiše či tabu.
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1.6.

Druhy a členění rituálů

Rituálů existuje velké množství. Většině z nás se pravděpodobně mezi prvními
vybaví rituály typické pro naši společnost jako je svatba či pohřeb. Nebo například
slavení svátků našich blízkých či vítání narozených dětí na svět. Mezi běžné rituály
v našich končinách pak jistě zařadíme také tzv. „dušičky“, „pálení čarodějnic“ nebo
slavnostní hodování poslední den v roce. Rituálů je však mnohem více; proto pro
dokreslení představy o tom, co všechno lze do tohoto pojmu zahrnout, a současně pro
schopnost lepší orientace v této oblasti je v následující části textu nastíněno, jaké
skupiny rituálů existují a jakým způsobem na základě jakých kritérií je konkrétní autoři
člení.

1.6.1. Přechodové rituály
Zásadní dílo na poli problematiky rituálů a jejich klasifikace provedl Arnold van
Gennep, který se ve svém díle věnuje především rituálům přechodovým. V průběhu
lidského života člověk prochází množstvím životních fází a situací, které ho určitým
způsobem mění (narození, dospívání, sňatek, pohřeb…).

Každý to dobře známe,

v rámci naší společnosti jsme neustále klasifikováni podle určitých kritérií. Neustále
škatulkováni. A často z těchto různých škatulek vylézáme, škatulky měníme, čímž
získáváme postavení zcela či zčásti nové. Novými fázemi a situacemi ovšem
neprocházíme jen my. Jsme součástí většího systému, kde dochází taktéž ke změnám.
Mezi takové situace můžeme řadit například konkrétní fáze roku, či astronomické jevy
jako je úplněk apod. Zmíněným fázím života, respektive přechodům mezi nimi, se van
Gennep věnuje ve své knize Přechodové rituály (1996), kde na základě východiska, že
člověk musí přejít z jedné fáze (svého života například) do fáze jiné zavádí pojem
„přechodové rituály“.

V souvislosti s tím uvádí, že přechod není tak jednoduchá

záležitost, jak by se mohlo zdát. Každý tento přechod, který je doprovázen rituálem, je
zpravidla tvořen třemi částmi. Odloučení, poté část pomezí a pro uzavření rituálu část
přijetí či znovupřijetí. Van Gennep nejdříve uvádí dichotomii profánní a sakrální. Tyto
dva pojmy totiž ve výsledku tvoří dva separované světy, mezi kterými často probíhá
přechod.
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Nyní již k samotné klasifikaci rituálů, jak ji vidí Van Gennep. Podle autora zde
existují tři základní skupiny dělení rituálů. Ve skupině první se rituály dělí na
sympatetické (tzn. víra v působení podobného na podobné, opaku na opak, nádoby na
obsah, …), které působí na dálku a na rituály kontaktní, které působí bezprostředně.
Další skupina rozlišuje rituály podle toho, jestli působí přímo (prokletí) nebo nepřímo
(pouhý impuls, který odstartuje proces, kde činitelem je například nějaký bůh, který
vykoná to, co chce jedinec, který zadal impuls). Poslední skupinou jsou rituály
pozitivní, které Gennep popisuje jako „vůle převedená v čin“ či rituály negativní, které
„(…) se běžně nazývají tabu. Tabu je zákaz, příkaz „něco nedělat“, „nejednat“.“
[Gennep 1996: 17]. Významnými fázemi života, které podléhají přechodovým rituálům,
jsou: narození a dětství, pohřeb, zásnuby a svatba, těhotenství a porod. Významnými
přechodovými rituály jsou pak rituály iniciační, jako je křest, obřízka, apod.

1.6.2. Klasifikace rituálů dle Catherine Bell
Klasifikaci ritualizovaného jednání provedla také již několikrát zmiňovaná
Catherine Bell, která rozlišuje šest typů obřadů, při kterých jsou využívány rituály.
Jedná se o: přechodové rituály vážící se na životní události/etapy, rituály při
kalendářních a připomínkových obřadech, třetí kategorií jsou rituály praktikované při
obřadech výměny a společenství, poté jde o rituály působení trýzně, rituály používané
při obřadech různých slavností či půstu a na závěr rituály pojící se k obřadům
politickým [Bell 1997: 94]. Tyto kategorie, stejně jako klasifikace a skupiny rituálů van
Gennepa, jsou pouze orientační. Existují rituály, které by se do předepsaných kategorií
zařadit nedaly vůbec a naopak, existují rituály, které jsou subsumovatelné do několika
z nich zároveň. Tyto kategorie proto představují to, co Max Weber označuje pojmem
„ideální typ“.

2. SPORT
Sport je pojmem, který označuje lidskou činnost, která existuje nezávisle na rase,
příslušnosti k určité společenské třídě, národu, věku či pohlaví, a tak bychom mohli
dlouze pokračovat dále. Zkrátka dělá, nebo alespoň může, ho dělat každý. Jedná se
o kulturní fenomén, který již od dávných dob neexistuje jen sám o sobě, nezávisle na
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ostatních oblastech života a konkrétních sférách struktury společnosti. Je předmětem
psychologů, stejně tak jako, fyziků či mediků, antropologů a sociologů a již od dávné
historie je pojen s jinými společenskými jevy, jako je politika, ekonomie, výchova
a vzdělání či věda a umění. Vzhledem k tomu, že tato práce je zaměřena sociologickoantropologicky, bude v následující pasáži využita perspektiva sportu právě z pohledu
sociologa či antropologa. Pozornost, kterou kulturní antropologie prvních sto let své
činnosti věnovala sportu, lze hodnotit jako zcela sporadickou. S rokem 1960 však přišla
změna, která přinesla sportu nárůst pozornosti kulturních antropologů [Blanchard
1995: 23]. V následující kapitole bude stručně nastíněn vývoj sportu, jeho proměny
a podoby napříč různými kulturami, a současně bude prezentováno, jak je možné
definovat sport nezávisle na časovém období a kulturním prostředí.

2.1.

Vývoj sportu

Sport jakožto aktivita považovaná za vzešlou ze hry, sahá až do dávné historie.
Slovo „sport“ ale není stejně staré jako samotná činnost, která ho popisuje. Slovo se
datuje k období novověku a pochází z latinského slova „disportare“ a později
francouzského slovesa „desporter“, což můžeme přeložit jako „bavit se“ [Dovalil 2004].
Jakési sportovní hry provozovaly již přírodní národy. K provozování sportu
přírodními národy Guttman uvádí, že „Sportovní hry (byly) v primitivních
společnostech součástí náboženských rituálů a obřadů“ [Guttman 2000: 145]. V případě
národů civilizovaného světa bylo hlavními důvody k provozování sportovní činnosti
politické uklidnění, cvičení armád apod. Tak např. národy jako Egypťané, Peršané či
Babyloňané znaly „sporty“ jako rytířské soutěže popřípadě míčové hry, naopak Řecko
dalo vznik hrám Olympijským [Choutka 1978: 17].
Ve středověku jsme se mohli setkat s lidovými tělesnými činnostmi například na
jarmarcích, kde se lidé bavili mimo jiné „hraním si“ a cvičením. Tato tělesná cvičení,
která vznikla v době renesance, byla inspirována řeckým ideálem „kalokagathiá“, což
představuje zdravé tělo a ducha [Choutka 1978: 17]. V souvislosti s tím je ale třeba
upozornit na to, že se nejednalo o cvičební praktiky v takové podobě, v jaké je můžeme
vidět dnes. Odrážela se v nich diferenciace společnosti. Existovaly praktiky vhodné pro
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obyčejný lid a naopak tělesná cvičení, která provozovala šlechta či feudálové [Choutka
1978: 17].
Důležitým bodem, kterým se vyznačuje přechod k novodobé/moderní podobě
sportu, je skutečnost, že se přestávají odlišovat různá tělesná cvičení lidová, typická pro
feudály, atd. [Choutka 1978: 18]. Sport se již bere jako celkový soubor všech tělesných
cvičení. Počátek moderního sportu je připisován Anglii, která byla v tomto období
politickou a ekonomickou velmocí a kde v období 18. až 19. století vzniká podoba
sportu, jakou známe dnes [Slepičková 2012]. Nepochybný vliv na proměnu a rozvoj
sportu měla Velká Francouzská revoluce, která zapříčinila industrializaci a urbanizaci.
Korelaci mezi francouzskou revolucí a vývojem sportu, která bude nyní uvedena,
popisuje Irena Slepičková a Pavel Slepička v článku s názvem „Kde hledat počátky
moderního sportu“ [Slepičková 2012]. Počátky revoluce byly provázeny velmi
špatnými životními podmínkami, které měli dělníci a lidé, kteří měli volný čas, a
provozovat sportovní aktivity měl jen velmi omezený počet lidí nehledě na to, zda jde o
lid z města či lid venkovský. V souvislosti s těmito neútěšnými podmínkami byla
podnikána hnutí za jejich vylepšení a v polovině 19. století se situace lidu začala
zlepšovat a v důsledku navýšení doby volného času mimo práci, kterou pracovníci měli,
se sport stal velkou součástí života těchto lidí [Slepičková 2012].
Na pasáž týkající se historie sportu v období od tradiční společnosti až do vzniku
moderního pojetí naváži alespoň stručnou zmínkou o sportu dnešní doby, tedy doby
postmoderní. Svou podstatou, významem a typickými znaky se sport v dnešní době od
sportu doby moderní takřka neliší. Existují však jisté praktiky a tendence, které bychom
možná našli v bagatelní míře i v době moderní, ale dnes jsou znatelné v mnohem větším
měřítku. Jeden ze specifických prvků této doby se váže na současný trend „kultu
zdraví“. Sport již není pouhým nástrojem k odreagování se, udržování kondice či
usilování o vítězství na profesionální úrovni, ale stala se z něj morální povinnost. Kdo
nesportuje je tzv. „out“, s čímž se pojí i zájem o konkrétní sporty, které jsou náhle velmi
populární a kdo je provozuje tak je naopak tzv. „in“. Jedná se o sporty jako jóga, která
zažívá enormní boom, či poledance apod. Dále je pro dnešní podobu sportu typické
inovativní tvoření disciplín a vznik řady nových druhů sportu. V neposlední řadě je
provozování sportu v současné době čím dál tím větší otázkou financí.
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2.2.

Kulturní fenomén sport a jeho základní aspekty

Sport je místem, kde jsou uchovávány a dále přenášeny určité hodnoty či vzorce
jednání. Tato vlastnost je jedním z hlavních rysů kultury a v souvislosti s tím si Michal
Peliš klade otázku, jaké to jsou hodnoty, které se se sportem pojí [Peliš 2003: 6].
Odpověď ve své práci „sport – kulturní fenomén“ nachází v několika základních
aspektech sportu, které současně představují soubor hodnot. Prvním znakem sportu je
„touha po sebezdokonalení“. Chceme-li porozumět sportu jako součásti kultury, je třeba
v něm vidět nejen agresivitu, boj či násilí, což představuje naši zvířecí přirozenost, ale
vidět také touhu po sebezdokonalování. Proto Peliš v souvislosti s prvním aspektem
sportu dodává, že „Pěstování, rozvíjení jisté stránky lidské bytosti v souladu s
hodnotami dané kultury jako směřování k určitému ideálu (vytvořenému na jejich
základě) je typickým znakem internalizace kulturních hodnot“ [Peliš 2003: 3]. Z tohoto
tvrzení je lehce možné odvodit, proč sporty dávné historie vykazují větší míru agrese,
násilí a obecně zmíněného zvířecího elementu v nás, než sporty moderní. Důvodem je
změna hodnot a kulturních norem, které jsou společností uznávány [Peliš 2003: 3].
Touha po zdokonalování, která byla na předchozích řádcích popsána, byla rázu
fyzického. Sebezdokonalování probíhá ale i na úrovni duchovní, jelikož od dob, kdy je
člověk schopen vidět dichotomii těla a duše, je sport pojímán jako činnost rozvíjející
obě tyto složky. K tomu Peliš opět dodává, že „Tato filosofická hodnota harmonického
rozvoje těla i ducha je již méně srozumitelná „širokým masám“, a tudíž i hůře
přenositelná. Ovšem její integrální součást, kterou je péče o zdraví těla (i ducha),
tomuto neduhu nepodléhá tak silně, aby nebyla alespoň uznávána a aplikována.“ [Peliš
2003: 3]. Kromě kultivace člověka lze sport popsat také za pomoci termínu „kult
hrdiny“, který si vzápětí vysvětlíme. Od dávných věků je aspirací (téměř) každého
člověka zachovat si svůj život, a aby tento člověk přežil, musel vyvinout určitou dávku
úsilí. Přežití v tom případě záviselo na stupni síly, vytrvalosti a jiných podobných
vlastnostech, které z toho důvodu byly vlastnostmi uctívanými. Proto zde mluvíme o
„kultu hrdiny“, který zmíněné vlastnosti ztělesňuje. Nepřemožitelnost je však výsadou
bohů či jiných nadpřirozených sil, a proto se daní hrdinové museli stále
sebezdokonalovat, o čemž bylo pojednáno výše. Své schopnosti je však třeba
demonstrovat a současně zde vzniká také potřeba odlišit nejlepšího od horších.
V souvislosti s tím jedinci mezi sebou soupeří a vzniká soutěž, která je pro sport
typická.
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Popis sportu, který byl právě nastíněn, nahlíží na tento fenomén, aniž by se
omezoval na moderní definice a rozdíl mezi pojetím kdysi a dnes, a současně, aniž by se
soustředil na konkrétní kulturní prostředí. Nicméně vzhledem k faktu, že ve svém
výzkumu se věnuji sportům v moderním pojetí v moderní době, rozhodla jsem se uvést
také jednu z definic vzniklou již v tomto časovém období. Konkrétně se jedná o definici
Kendalla Blancharda, který se na sport dívá z pohledu kulturní antropologie. Doslovný
překlad jeho definice sportu, kterou uvádí ve své knize „The Anthropology of Sport: An
Introduction“ zní: sport je „(…) aktivita založená na principu hry, která má pravidla,
prvek soutěživosti a vyžaduje určitou formu fyzické námahy.“ [Blanchard 1995: 9].
Základními znaky sportu je určitá fyzická námaha či úsilí, kde se projevuje tendence
v sebezdokonalování a to jak fyzickém, tak také duševním. Dále je to pak tzv. „kult
hrdiny“, který představuje ony jedince, kteří se sebezdokonalují a jsou předobrazem
ušlechtilých vlastností a v návaznosti na to je sport vyznačován také soutěží, která
vzniká v důsledku potřeby hrdinů/sportovců demonstrovat své schopnosti a dokázat,
kdo je nejlepší. V úvodu kapitoly byla zmíněna nezpochybnitelná vlivná a významná
funkce sportovců. Po analyzování sportu z antropologického hlediska, které bylo nyní
uvedeno, toto tvrzení můžeme jedině potvrdit, jelikož hrdinové, kteří byli popsáni, ve
společnosti a na pomyslném žebříčku stojí značně vysoko. S touto pozicí přichází i
nárůst autority a moci takového jedince, což explicitně vede k nárůstu obdivovatelů
tohoto hrdiny a především hodnot, které ztělesňuje. Význam, jež je sportovcům i
v současné době přikládán, jejich takřka zbožštění, určitým způsobem kompenzuje
desakralizaci, která postihla postmoderní společnost (viz.

kapitola rituál v

postmoderních společnostech).

2.3.

Výzkum rituálů ve sportu

Právě zmíněný sport je místem, kde narazíme na rituály ve velké míře a v různých
podobách. Rituály mají ve sportu svůj nezastupitelný význam. Sportovci jakožto
„hrdinové“ jsou v rámci společnosti považování za velmi vlivné osobnosti. Tuto roli, si
jistě uvědomují a jsou tím pádem pod určitým tlakem. Mimo to jsou pod tlakem
i z důvodů osobních jako je touha být co nejlepší, podat skvělý výkon a neznemožnit se.
Právě tyto okolnosti, kdy jsou sportovci ve vysokém psychickém napětí, jsou důvodem,
proč sahají po rituálech. Jde o případy, kdy tito jedinci nemají situaci zcela ve svých
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rukou a zakomponování rituálů jim přináší určitý řád a především něco, o co se mohou
„opřít“.
Studium pověrčivosti, popřípadě rituálů, které jsou druhem této pověrčivosti, ve
sportu, je tématem, kterému nebyla věnována přílišná pozornost a ačkoli se situace za
poslední jednu či dvě dekády zlepšila, výzkumy zabývající se tímto tématem jsou přesto
značně sporadické. Bohužel neexistuje statistika, která by nám říkala, kolik lidí na světě
je pověrčivých nebo praktikuje rituály, či dokonce v jakých oblastech života, světa
či skupinách se s nimi setkáme nejčastěji. Podobná situace je proto v tomto směru i v
oblasti sportu. Vytvořit takovou statistiku by bylo pravděpodobně velmi obtížené,
pokud ne zcela nemožné, například už jen z toho důvodu, že množství sportovců se se
svými rituály tají a často je také obtížné odlišit pověrčivosti od zvyku či rutiny. V
následující části se však zaměřím na výzkumy, které se o tuto oblast zajímaly, a na to,
co bylo zjištěno.
V první řadě bych ráda zmínila Jane Gregory, která se, často ve spolupráci
s Brianem Petriem intenzivně věnovala výzkumu rituálů a obecně pověrčivosti ve
sportu.

Pozastavím se u jejího výzkumu z roku 1972, který probíhal za pomoci

dotazníků, rozdaných mezi muže a ženy, sportovce a nesportovce. Zjistila, že co se
obecné pověrčivosti týče, jsou na tom sportovci a nesportovci stejně. Dále ale zjistila, že
ženy jsou jak v případě sportovkyň, tak v případě „nesportovkyň“, pověrčivější než
muži. Muži ale na druhou stranu prokazují vyšší pověrčivost spojenou se sportem, než
ženy. Dle logické úvahy, která bere v potaz vývoj lidstva a rozvoj vzdělání a současně
nárůst množství vzdělaných lidí, bychom implicitně mohli dojít k teorii, že v důsledku
zmíněného vývoje bude klesat pověrčivost. Gregory s Petriem však tuto teorii vyvrací.
Pověrčivost nezávisí na vzdělání (toto je jedno z hlavních zjištění výzkumu) a současně
v průběhu času nemizí ani neklesá, ale pouze se mění, jelikož pověrčivost je kulturně
relativní a liší se v závislosti na proměně hodnot společnosti [Gregory a Petrie 1972].
Ve výzkumu uveřejněném o tři roky později se Jane Gregory s Brianem Petriem
zaměřili na konkrétních šest sportů. Opět byly mezi sportovce rozdány dotazníky a
výsledky tohoto výzkumu byly následující. Pověrčivost v rámci individuálních sportů je
stejná jako u sportovců provozujících kolektivní sporty. Kromě toho bylo výzkumem
zjištěno, že existují typy rituálů, které se objevují v konkrétních sportech, tedy jsou
rituály „typické“ pro dané sporty. [Gregory a Petrie 1975].
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Přítomnost pověrčivosti napříč sporty by bylo možné dokázat také uvedením
výsledků všech výzkumů, které se zabývaly pověrčivostí v konkrétních sportech a její
existenci v těchto sportech potvrdily. Mezi takové bychom mohli zařadit výzkum
Beckera, který se zabýval pověrčivostí v lakrosu, fotbalu, ledním hokeji, veslařství,
tenise a lehké atletice [Becker 1975]. Dále výzkum Gregoryové a Petrieho, jejichž
pozornost byla věnována pověrčivosti u žokejů, curlingerů, volejbalistů/volejbalistek,
basketbalistů/basketbalistek, automobilových závodníků/závodnic, boxerů a plavců
[Gregory a Petrie 1972]. Pověrčivost v golfu, bowlingu a potápění analyzoval
Samuelsen [Samuelsen 1957] a v neposlední řadě pak pověrčivostí opředený baseball,
který byl předmětem výzkumu George Gmelcha [Gmelch 1972]. Naposledy zmíněný
baseball je sportem, který je považován za sport nejvíce postižený pověrčivostí a
rituálními praktikami. Možná právě díky tomuto faktu se i George Gmelch rozhodl
baseball, baseballisty a jejich chování zkoumat. Konkrétně se zajímal o pověrčivost
v tomto sportu, kterou dle antropologického hlediska dělil dále na její tři možné
projevy. Fetiše, tabu a rituály, které jsou tabu opakem [Gmelch 1972].
V rámci této práce nelze opomenout výzkum „Sport superstition: Mediation of
psychological tension on non-profesional sportsmen's superstitious rituals“ [Brevers,
Dan, Noel, Nils 2011]. Autoři tohoto výzkumu se rozhodli objasnit, jak je pověrčivost
ve sportu ovlivňována proměnnými, jako je nejistota, důležitost utkání, psychické napětí
atd. Pozornost je věnována neprofesionálním sportovcům a jejich individuálním
rituálům prováděným před zápasy. Závěry, ke kterým výzkum dospěl, jsou následující.
Sportovci, kteří provádí alespoň jeden rituál či nějakou rituální funkci, se necítí být
pověrčiví. Vysvětlení této skutečnosti pokládá na faktu, že obecně je na pověrčivost
pohlíženo pejorativně. Dále bylo v tomto výzkumu potvrzeno, že psychické napětí je
usměrňováno rituály, k čemuž dospěla ve svém výzkumu i Schippers s Langem, ti se
však v práci „The Psychological Benefits of Superstitious Rituals in Top Sport: A Study
Among Top Sportspersons“ věnovali problematice u sportovců profesionálních
[Schippers, Lange 2006]. Brevers se svými kolegy ve výzkumu posílili také domněnku
o vlivu psychologického placeba na sportovní výkon, kterou uvedl ve své práci Graham
Neil v roce 1980 [Neil 1980].
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2.4.

Funkce sportovních rituálů

Sportovní utkání, závody, zápasy atp., jsou typické přítomností nejistoty a
vysoké důležitosti, která je těmto situacím přikládána. Samotné zapojení jedince a jeho
schopností k zaručení úspěchu nestačí. Z toho důvodu jedinci musí čelit nedostatku
kontroly nad touto situací a vzniká u nich psychické napětí. Právě toto napětí je
důvodem, proč se sportovci chovají pověrčivě a sahají po různých rituálech, jelikož
v těchto chvílích, kdy jedinci nemají situaci zcela ve svých rukách, mají potřebu do
těchto situací vnést určitý řád. Z toho důvodu se funkce sportovních rituálů shoduje
s funkcemi individuálních rituálů, uvedených v podkapitole „funkce rituálů“. Jedná se
především o funkci psychologickou.

2.5.

Individuální rituály sportovců

2.5.1. Rituály sdílené
Jedním typem individuálních rituálů jsou rituály sdílené. Sdílené je zde myšleno
v tom smyslu, že nalezneme více sportovců, kteří praktikují totožný rituál. Tento typ
rituálů je proto praktikován již od dávných dob a proto ho jedinci praktikují dále, jelikož
je to ověřený a zažitý akt, nebo konkrétní rituál praktikují, protože to viděli u jiného
sportovce či nějaké jiné autority. Konkrétněji jsou typy těchto sdílených rituálů popsány
níže.
Častým původcem či nástrojem praktikování rituálu jsou čísla. Může jít o data
(narození vlastní, někoho jiného, či jiné významné datum), ale také o čísla jiná, která
jsou z nějakého důvodu pro jedince důležitá. Často může hrát roli pouze lichost či
sudost čísla. Rituály spojené s čísly se projevují potřebou hrát v dresu s konkrétním
číslem nebo si před podáním několikrát (konkrétním počtem) bouchnout míčkem o zem
jako to dělá Serena Williamsová, která před prvním servisem upustí tenisový míč na
zem přesně pětkrát a před druhým pouze dvakrát.
Dále se často setkáme s rituály, které se pojí se stranami. To znamená silná
orientace na například pořadí obouvání kopaček nebo na to, jakou nohou sportovec
vkročí na hrací území, což dělá například Cristiano Ronaldo, který na hřiště vždy
vstupuje pravou nohou, podobně to praktikuje Mesut Ozil a velké množství dalších
sportovců.
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Velké množství sdílených rituálů je spojeno s dotykem. Zůstaneme-li u hráčů klubu
Real Madrid, narazíme na sportovce, kteří musí například před zápasem pohladit
břevno, jako to dělá Iker Casillas, nebo se dotknout hřiště například pravou rukou, což
je neopomenutelným rituálem Sergia Ramose.
Neméně významné jsou rituály, které se pojí s náboženstvím. Ve velké většině
případů se hráči křižují jako Sergio Ramos nebo Marcelo, ale setkáme se i s případy,
kdy se jedinec před utkáním modlí či cituje pasáže z koránu, což činí například Mesut
Ozil. Dalšími rituály tohoto typu je líbání talismanů, nešlapání na čáry, nastupování na
hrací území zásadně první či poslední.
Sdílené rituály je možné zaznamenat také ve formě pojící se s nějakým
předmětem. To znamená například políbení talismanu apod. Sportovci však často
nemusí se svým talismanem provádět činnost žádnou a stačí jim jejich pouhá
přítomnost. V tomto případě mluvíme o rituální funkci, kterou předmět má a ne o
provedení rituálu v jeho přísném vymezení.

2.5.2. Rituály idiosynkratické
Nyní k rituálům idiosynkratickým. Již z přívlastku, který konkrétní skupinu rituálů
označuje, je zřejmé, že půjde o rituály, které jsou svým způsobem zvláštní. Jedná se
totiž o rituály, které jsou příznačné právě pro jednoho konkrétního sportovce, který
k tomuto pro něj specifickému rituálu došel sám. Dá se tedy poměrně snadno odlišit od
rituálů sdílených, jako je například líbání řetízku, které je mezi sportovci široce
rozšířeno. Podstata těchto rituálů bude jasněji viditelná po uvedení jejich příkladů.
Jedním ze známých idiosynkratických rituálů je rituál Sereny Williamsové, která po
dobu celého turnaje nosí jedny a ty samé ponožky, které nevypere. Podobně osobitý
rituál má velmi pověrčivý Rafael Nadal, který si pečlivě před utkáním rozmístí své
lahve s vodou a pije z nich v konkrétním pořadí. S dalším idiosynkratickým rituálem
Rafaela Nadala se můžeme setkávat při výměně stran, kdy zásadně nepřejde na druhou
polovinu hřiště, dokud nepřejde jeho soupeř.
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3. VÝZKUMNÁ OTÁZKA
3.1.

Výzkumná otázka

Doposud byla pozornost věnována teoretickému ukotvení celé problematiky.
Byly objasněny pojmy jako rituál a sport a to především ze sociologicko-antropologické
perspektivy. To vše bylo potřebné v souvislosti s výzkumem, který je součástí této
práce. Jedná se o kvalitativní výzkum, zaměřený na ritualizované jednání sportovců.
Konkrétně se zabývá interpretacemi tohoto jednání samotnými sportovci, čili snaží se
zjistit, jak sami aktéři na toto specifické jednání pohlíží, jak ho odůvodňují a jaké jsou
motivy, které je k tomuto jednání vedou. Cílem výzkumu je na základě získaných
interpretací od sportovců vytvořit klasifikaci ritualizovaného jednání, která se opírá o
teorii sociálního jednání Maxe Webera. Vzniklá klasifikace tudíž roztřídí ritualizované
jednání sportovců do skupin vzniklých na základě podílu konkrétního typu jednání.
Jasněji je teorie Maxe Webera popsána v následující podkapitole.

3.2.

Sociální jednání Maxe Webera

Jako jeden z bodů, který definuje rituál je skutečnost, že se jedná o činnost nebo
nějakou akci. Praktikuje-li tedy člověk rituál, provádí nějakou činnost nebo jinými slovy
jedná. Problematikou jednání se zabýval významný ekonom, filozof, právník
a v neposlední řadě sociolog Max Weber. Konkrétně se Max Weber věnoval jednání
sociálnímu, o kterém bude nyní stručně pojednáno.
V první řadě je však třeba ujasnit, co Weber pod pojmem sociální jednání rozumí
a jak ho definoval. Sociální jednání totiž není jakákoli lidská činnost, ale jde o jednání,
které bere v potaz chování lidí (výsadně lidí, ne věcí nebo transcendentna) jiných,
přičemž přítomnost těchto lidí není podmínkou, protože sociální jednání bere v potaz
chování lidí jak přítomné tak i minulé nebo budoucí [Weber 2009: 151-152]. Avšak
z této definice sociálního jednání a z výše zmíněných informací o rituálu, jasně vyplývá,
že v případě praktikování rituálů nemusí jít vždy o jednání sociální. Weber sám v knize
upozorňuje na skutečnost, že typy jednání, které budou níže popsány, jsou typické pro
sociální jednání stejně jako pro jakékoli jiné jednání. Podívejme se tedy na typy jednání,
které Max Weber rozlišuje.
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Existují 4 druhy (ideální typy) sociálního jednání. Jednáme-li způsobem, který
zvažuje prostředky s ohledem na účel, a současně bereme v potaz následky, které účely
mohou mít, jednáme účelově-racionálně, což je prvním druhem sociálního jednání.
Dalším druhem je jednání hodnotově-racionální. To se od předchozího liší svou vírou
v určitou hodnotu (etickou, náboženskou,…), přičemž takto jednající jedinec
nerozmýšlí nad následky. Třetím druhem sociálního jednání je jednání afektivní, které
je řízeno našimi city a smysly. A na závěr sociální jednání založené na tradici. Tento typ
jednání se projevuje využíváním navyklého, tomuto jednání se blíží většina návyků,
které děláme často zcela automaticky bez přemýšlení [Weber 2009: 154-155].

4. METODOLOGICKÁ ČÁST
Jelikož cílem mého výzkumu je objasnit, jak sami sportovci pohlíží na své
ritualizované jednání, respektive jak toto speciální chování sami vysvětlují, probíhal
výzkum za pomoci metod kvalitativního výzkumu. Kvalitativní výzkum považuji
v rámci problematiky, o kterou se zajímám za nejvhodnější, jelikož se jedná o typ
výzkumu, který se „(…) snaží odhalit něčí zkušenosti s určitým jevem.“, což je dle
Corbinové a Strausse příklad právě kvalitativního výzkumu [Strauss, Corbinová 1999:
11].
V teoretické části bylo uvedeno, že cílem výzkumu nebude pouhé shromáždění
informací o konkrétních rituálech, tzn., o jaké rituály jde a jak probíhají, ale i to výzkum
odhalí. Hlavním cílem výzkumu je odhalení toho, jak rituály a především jejich
praktikování zdůvodňují jejich účastníci. Výzkum se také zaměřuje na funkce rituálů.
Funkce, které budou předmětem výzkumu, jsou ty, jež Robert Merton označuje pojmem
manifestní, to znamená, že si je účastníci rituálu uvědomují [Merton 2007]. Následně
budou rituály, které respondenti praktikují, klasifikovány. Nebudu rituály klasifikovat
na základě jejich povahy, tzn., zdali se jedná o rituály přípravné, oslavné, atp., ale
způsobem založeným na teorii sociálního jednání Maxe Webera a pomocí interpretací
praktikování rituálů poskytnutých samotnými sportovci.
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4.1.

Sběr dat
Pro dosažení cílů výzkumu byla v případě sběru dat zvolena metoda

polostrukturovaných rozhovorů. Jedná se o rozhovory, které Jan Hendl ve své knize
popisuje jako interview s návodem [Hendl 2008]. Jasně metodu polostrukturovaných
rohovorů popisuje také Reichel, který říká, že polostrukturovaný rozhovor „se
vyznačuje tím, že má připraven soubor témat/otázek, který bude jeho předmětem, aniž
by bylo předem striktně stanoveno jejich pořadí. Mnohdy může tazatel formulace
pokládaných otázek částečně modifikovat, nezbytné ale je, aby byly probrány všechny“
[Reichel 2009: 111]. V případě použití této metody jsou tedy k dispozici určité okruhy
témat a otázek, které je v průběhu rozhovoru nezbytné s respondentem rozebrat a které
nelze vynechat. Metoda polostrukturovaných rozhovorů je také poměrně flexibilní, a
tudíž není nutností vést každý rozhovor se stejným pořadím otázek. Současně zde
existuje možnost tazatele či výzkumníka ptát se na dodatečné otázky tak, jak to
konkrétní situace vyžaduje [Hendl 2008: 174]. S některými respondenty byly prováděny
navíc dodatečné rozhovory, respektive byli dotázáni na otázky, které vyplynuly
z rozhovorů s jinými respondenty
Sportovci byli rekrutováni na různých sportovních akcích a také za pomoci
inzerátů umístěných v prostředí, kde se sportovci často vyskytují, jako jsou kampus
Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, sportovní haly nebo hřiště.
Z možností, které jsou vhodné pro výběr vzorku kvalitativního výzkumu, jsem
se rozhodla pro výběr, který Martin N. Marshal nazývá „Judgement Sample“,
v překladu „výběr úsudkem“ [Marshal 1996]. Jedná se o účelný výběr respondentů, kdy
se výzkumník sám na základě svých znalostí v oblasti problematiky či literatury
rozhoduje, kteří respondenti jsou nejvíce vhodní pro zodpovězení výzkumných otázek
[Marshal 1996]. Výběr zkoumaného vzorku úsudkem jsem zvolila, jelikož provádím
kvalitativní výzkum, v rámci kterého se snažím pokrýt co nejrozmanitější spektrum
sportovců. Tato strategie zároveň umožňuje to, co je běžně označováno pojmem
„snowball sampling“. Snowball sampling spočívá v požádání respondentů, kteří jsou při
výzkumu dotazováni, aby nám doporučili další osoby, které splňují kritéria respondenta
relevantního pro tento výzkum [Sarantakos 1998: 153]. Detailnější pozornost je
zkoumanému vzorku věnována v samostatné podkapitole „Popis zkoumaného vzorku“.
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Rozhovory s respondenty probíhaly vždy na místě, které respondenti sami
navrhli nebo s ním souhlasili. Tuto taktiku jsem zvolila z důvodu dosažení co největšího
pohodlí a dobrého pocitu respondenta, aby byl co nejvíce sdílný. Veškeré rozhovory
byly nahrávány, a dotazovaní byli s předstihem o nahrávání informováni. Na začátku
rozhovoru byl respondentům současně představen výzkum a byli dotázáni, zda
s nahráváním rozhovoru souhlasí a zda se chtějí výzkumu účastnit. Následně byli
ujištěni, že jejich data budou uchována v anonymitě.

4.2.

Popis zkoumaného vzorku

Zkoumanými jsou v tomto výzkumu lidé, kteří se věnují sportu. Konkrétně
zkoumaný vzorek obsahuje sportovce, kteří daný sport či sporty dělají profesionálně,
i sportovce, kteří se sportu věnují neprofesionálně. V případě neprofesionálních
sportovců však byla pozornost věnována těm, kteří sport dělají na úrovni kompetitivní,
to znamená, účastní se soutěží alespoň nárazově. Dalším znakem mého zkoumaného
vzorku je praktikování individuálního rituálu, který se pojí se sportem, kterému se
věnují. Ve vzorku se nevyskytují pouze rituály v podobě nějaké činnosti, jak nám říká
definice rituálu (viz. strana 14), ale jsou zahrnuty také tzv. rituální funkce, pod které
můžeme zařadit například fetiše či tabu.
Rekrutováni byli muži i ženy ve věkovém rozmezí od 19 do 30 let. Vzorek je
tvořen 10 muži a 9 ženami. Zastoupení profesionálních sportovců ve zkoumaném
vzorku je poměrně sporadické. Vzorek obsahuje dva profesionální sportovce (muže).
Ve zbývajících 17 případech se jedná o sportovce neprofesionální. Sportovci ve vzorku
reprezentují individuální i kolektivní sporty. Deset sportovců praktikuje sporty
individuální a zbylých devět praktikuje sporty kolektivní. Geografická distribuce
respondentů zahrnuje různé kraje ČR (Praha, Středočeský, Vysočina, Pardubický,
Ústecký).

4.3.

Struktura a průběh rozhovoru

Polostrukturované rozhovory, jak již bylo zmíněno výše, jsou typické předem
danými okruhy otázek, o kterých bylo s každým respondentem nutno hovořit. Tyto
okruhy byly následně doplňovány o další otázky v návaznosti na konkrétní odpovědi
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respondenta. Hlavními otázkami, které byly pokládány bez výjimky každému
respondentovi, byly tyto.
1. Jaký rituál respondent praktikuje?
2. Proč konkrétní rituál dělá?
3. Co by se stalo, kdyby nebyl proveden?
4. Jak vidí funkci rituálu sami sportovci?
Zkoumaný vzorek, který byl v tomto výzkumu dotazován, byl v převážné
většině charakteristický poměrně nízkou sdílností. Respondenti na otázky odpovídali
stručně a rozhovor se proto velmi nerozvíjel. V případě rozhovoru s charakterem
otázek, které jsou nastíněny výše, se s touto situací však dalo počítat. V souvislosti
s touto skutečností byla doba dotazování relativně krátká. Doba rozhovorů se
pohybovala v rozmezí deseti až patnácti minut, nejčastěji byla těsně pod hranicí patnácti
minut. Dvacet minut doba rozhovoru nikdy nepřekročila. Tato poměrně omezená
sdílnost respondentů může být ovlivněna dvěma hlavními faktory. Prvním je povaha
zkoumaného vzorku při výzkumu a druhým téma, které bylo předmětem rozhovoru.
Pokud jde o přístup sportovců, zdálo se, že většině z nich se nechce příliš přemýšlet.
Pokoušela jsem se respondentům vysvětlit, že na vše mají dost času, v klidu si mohou
situaci představit a popřemýšlet o ní, avšak této možnosti nevyužívali a často odpovídali
ihned „nevím“ bez přemýšlení. Vliv mohla mít také problematika, o které jsme se bavili
(rituály, pověrčivost). V některých případech jsem měla pocit, že respondent se
k některým odpovědím spíše nutí, jelikož nechce vypadat, že je, jak někteří sami
zmínili, „blázen“, protože dělá praktiky, které jsou pověrčivé, na což je často pohlíženo
pejorativně. Respondenty, kteří zmiňovali, že to vypadá, že jsou „blázni“ apod., jsem se
snažila ubezpečit o tom, že tomu tak není a nastínit jim, jaké množství, a to nejen
sportovců, se chová stejným způsobem. Je však otázkou, zda i přesto některé odpovědi
nejsou pouze jejich stylizací, aby předešli dojmu „blázna“. V souvislosti s tímto
problémem, přichází v úvahu i odůvodnění, které stojí na nevýmluvnosti o něčem, co je
nám tak blízké. I Renato Rosaldo upozorňuje na skutečnost, že tyto sféry našeho života,
jako je víra nebo například právě otázka pověrčivosti, které nám jsou blízko, nejsou
těmi, o kterých vyprávíme nejobšírněji. Tuto otázku Rosaldo řeší například ve své práci
„Culture and Truth: The Remaking of Social Analysis“ [Rosaldo 1993].
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4.4.

Průběh zpracování dat a jejich analýza

Samotné analýze získaných dat předcházela jejich úprava. Nejprve byly
přepisovány nahrávky a poté byla data, tedy jednotlivé rozhovory, vloženy do programu
určeného na analýzu kvalitativních dat. Jedná se o program, jehož název je RQDA,
přičemž toto označení představuje zkratku vytvořenou z počátečních písmen slov R
package for Qualitative Data Analysis. Současně byla vytvořena tabulka, ve které jsou
přehledně znázorněny základní informace o respondentech a jejich rituálech, přičemž
jména respondentů jsou zde již anonymizována. Pseudonymy byly zvoleny náhodně
losem z předem vybrané skupiny dívčích jmen s iniciálou A, a chlapeckých začínajících
na písmeno J (viz. příloha č. 1).
Program RQDA, v němž analýza probíhala, umožňuje přehledné kódování
potřebných dat. V rámci tohoto programu je možné vytvořit si svůj projekt, kde jsou
umístěna všechna sesbíraná data. Následně je pak možné tvořit vlastní kódy, kódovat
data, vkládat poznámky k vloženým dokumentům či kódům a další jako je například
možnost kategorizace kódů, kterou jsem však já při analýze sebraných dat nevyužila. Já
jsem program použila k vložení dat, vytvoření jednotlivých kódů a následnému
kódování. Program mi v tomto ohledu velmi usnadnil práci, neboť v něm lze snadno
přecházet mezi jednotlivými daty (rozhovory) a kódování potřebných pasáží včetně
výsledných kódů je velmi přehledné.
Bylo zmíněno, že po vložení dat bylo potřeba vytvořit jednotlivé kódy. Respektive
nejprve jejich názvy, označující informace, které bylo v datech třeba nalézt. Hlavními
kódy byly například: rituál, odůvodnění praktikování rituálu, individuální sport,
kolektivní sport, které jsem vytvořila ještě před samotným kódováním, jelikož jsem si
byla jistá, že tyto informace v datech jsou určitě. V průběhu kódování však vznikaly
další kódy jako například odůvodnění rituálu, které se rozdělilo na další dva kódy:
odůvodnění „protože“ a odůvodnění „aby“. Cílem výzkumu je vytvoření klasifikace
odůvodnění praktikování rituálů na základě teorie jednání Maxe Webera a proto
pokaždé, když jsem narazila na část, kde respondent určitým způsobem odůvodňuje
rituál, vytvořila jsem kód označující odůvodnění rituálu založené na konkrétním typu
jednání Maxe Webera (např. odůvodnění afektivní, účelově-racionální,…). Tímto
způsobem tedy probíhalo vytváření kódů a současné kódování dat.
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5. ANALYTICKÁ ČÁST

5.1.

Zjištění a jejich interpretace

Z rozhovorů s respondenty, respektive analýzy, která následně proběhla,
vyplývá, že respondenti rituální jednání považují za nezbytnou součást jejich života
v oblasti sportu. Rituální jednání provádí vždy v těch případech, kdy sportovnímu
utkání, soutěži apod. přikládají větší důležitost. V případech tréninků a přátelských
utkání se s takovým jednáním setkáme již u podstatně menšího počtu sportovců, avšak
nelze říci, že se na této úrovni nevyskytuje. Co se samotných rituálů týče, zkoumaní
sportovci

popsali

jak

rituály

idiosynkratické,

tak

rituály

sdílené.

Příklady

indiosynkratických rituálů znějí následovně:
„Dělám vždycky, že si kopnu o desku a potom o kolečka.“ [Jonáš, skateboard, 23 let]
„A taky piju před každým zápasem aloe vera.“ [Jaroslav, florbal, 29 let]
„Když mi někdo popřál hodně štěstí, tak se nesmělo děkovat.“ [Alena, aerobik, 26 let]
Z uvedených ukázek idiosynkratických rituálů je zřejmé, že se jedná o rituály
nebo nějaké rituální funkce, které jsou příznačné pro sportovce, který je praktikuje. Sám
si vytvořil rituál a jen stěží nalezneme totožný rituál u někoho jiného, a pokud ano, tak
ho sportovci praktikují zcela nezávisle na sobě. Jak bylo uvedeno výše, sportovci
praktikují i rituály sdílené, jejichž příklady mají následující podoby:
„Nejdřív levá kopačka, pak pravá, to samý s rukavicemi. Když jdu na hřiště, nešlapu na
čáry a vstupuju vždycky pravou nohou na hřiště. Taky nikdy nesmím zapomenout v
šatně políbit řetízek s amuletem. V tašce nosím také pořád plyšového talismana od
přítelkyně. V brankovišti si musím okopat tyče a začínám vždy od levé, poté vyskočím na
břevno a pak okopu pravou tyč.“ [Jakub, fotbal, 21 let]
„Jo a musím mít náušnice s kolem a oblíbené ponožky.“ [Alžběta, cyklistika, 20 let]
Zmíněné příklady cyklistky a fotbalisty jasně ilustrují podobu rituálů sdílených.
Jedná se o rituální jednání, které nalezneme u velkého množství sportovců, přičemž jde
o rituály, které se mezi sportovci často opakují, zvláště pak mezi fotbalisty. Ze všech
devatenácti respondentů má sedmnáct alespoň jeden sdílený rituál, pouze dva sportovci
potvrdili, že žádný podobný rituál nevykonávají. Idiosynkratických rituálů je již
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podstatně méně. Každý respondent, který je popsal, má pouze jeden rituál tohoto typu.
Takových respondentů bylo pět.
Výzkum mimo jiné také ukázal, že více než polovina dotázaných popsala více,
než jedno své rituální jednání. Dle výpovědí respondentů jsou rituály pro sportovce
něčím, co jim pomáhá po psychické stránce. Kromě toho je vnímají jako prostředek
k úspěchu, a to v některých případech nepřímý, v jiných, ač velmi sporadických,
případech mu přisuzují přímý vliv na sportovní úspěch. V konkrétních rituálních
jednáních, která mi respondenti popsali, lze najít taková, která hned v několika
případech praktikují muži a ženy ani v jednom a naopak. Příklad takového jednání je
kladení důrazu na jednu ze stran - pravou nebo levou. Muži stranám přikládají
důležitost ve čtyřech případech, zatímco ženy ani v jednom. Naopak ženy ve čtyřech
případech popisovaly své medailony či podobné předměty pro štěstí, ale muž pouze
v jednom. Toto byl stručný popis situace rituálního jednání objevujícího se v mém
zkoumaném vzorku. V následujících kapitolách se již zaměřím na hlavní zjištění
výzkumu, která korelují s hlavními otázkami výzkumu, respektive snaží se na ně
odpovědět.

5.1.1. Dvojí „protože“
Jedním z hlavních cílů výzkumu bylo vytvoření klasifikace rituálů, respektive
jejich odůvodnění samotnými účastníky těchto rituálů, za pomoci teorie jednání Maxe
Webera. Při analýze dat bylo zjištěno, že na otázku, která se ptá, z jakého důvodu
jedinec rituál praktikuje, lze odpovědět dvojím způsobem. Jinými slovy zde byla
objevena přítomnost jakýchsi dvou „protože“, z nichž každé představuje něco jiného.
Jedno z nich nám říká, co by se dle respondenta dělo, kdyby rituál neprovedl, zatímco
druhé informuje o jakémsi zdroji, který dal vznik respondentově rituálu (proč
respondent dělá konkrétní rituál a ne jiný). Z tohoto důvodu jsem se rozhodla klasifikaci
za pomoci druhů motivů jednání Maxe Webera vytvořit zvlášť pro každý druh
„protože“.
Pro vznik této klasifikace proto bylo stěžejní, ptát se respondentů, proč rituál
praktikují. Odpovědi na tuto otázku jsem získala, avšak na základě podrobnější analýzy
jsem dospěla k závěru, že na tuto otázku respondenti odpovídají zmíněnými dvěma
způsoby, přičemž každý se vztahuje k jinému bodu na časové lince. Jedno z „protože“
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se vztahuje k minulosti a druhé k budoucnosti. Pro lepší orientaci v textu a v celé
problematice jsem tato odůvodnění pojmenovala „protože“, které se vztahuje
k minulosti a „aby“, které je odůvodněním vztahujícím se k budoucnosti. Tato dvě
odůvodnění jsou nejvíce zřejmá z následujících citací. Jeden z respondentů praktikování
svého rituálního jednání odvodňuje tak, že ho dělá, protože si o tom přečetl, pak to začal
aplikovat na sebe (odůvodnění „protože“) a současně toto jednání odůvodňuje slovy
„stalo se to pro mě spíš psychické. Kdybych to neudělal, cítil bych asi míň energie.“
(odůvodnění „aby“) [Jindřich, fotbal, 29 let].
„Protože“ nám říká, co respondenty přivedlo ke konkrétnímu rituálu, proč dělají
právě ten rituál, který dělají a nikoli jiný. Odůvodněním „aby“ dávají respondenti
najevo, proč rituál dělají, respektive co by se dělo, kdyby rituál neprovedli.
Tuto problematiku „dvojího protože“, která se při analýze vyskytla, je možné
přirovnat k rozdělení motivů Alfreda Schütze. Ten motivy dělí na „because“ (protože)
a „in order to“ (aby) [Schütz 1962: 38]. Motivy, které berou v potaz cíle, kterých je
třeba dosáhnout, jsou motivy „in order to“ tedy v překladu aby. Naopak motivy, které
jsou založeny na minulosti jednajícího, na jeho fyzických dispozicích či na prostředí ve
kterém žil či žije, se řadí do kategorie motivů „because“ česky protože [Schütz 1962:
39]. Analogicky se tak v případě tohoto výzkumu setkáváme s „protože“, kterým
sportovci odůvodňují rituál vzhledem k minulosti, jejich zázemí atp. a s „aby“, které se
vztahuje naopak k budoucnosti. Následující tabulka ilustruje problematiku dvou
„protože“ a příklady jednotlivých odůvodnění respondentů.

Protože (because)

Rituál

Protože (in order to)

Viděla to u trenérky

Přesné pořadí svlékání

Uklidnění, psychická
podpora

Poprvé provedla a zadařilo

Vždy nosí stejné tričko na

se

závody

Oblíbené číslo

Číslo na dresu a počet

Psychická podpora

Psychická podpora

bouchnutí míče o zem 6
Tabulka č. 1.: Motivy a důvody praktikování rituálu
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5.1.2. Klasifikace rituálů založená na důvodech praktikování rituálů
První zjištění poukázalo na skutečnost, že odůvodnění ritualizovaného jednání
samotnými účastníky je dvojího typu. Z toho důvodu není možné vytvořit jednu
klasifikaci rituálů. Není totiž možné klasifikovat rituály na základě všech odůvodnění,
když každé značí něco jiného. Rituály jsem se proto rozhodla klasifikovat dvakrát.
Současně se ukázalo, že ani jedna z klasifikací není příliš složitá a rozvětvená, jelikož
v obou případech lze rituály sportovců roztřídit dle dvou motivů jednání Maxe Webera.
V případě odůvodnění rituálního jednání „aby“ se setkáme s typem afektivním:
„Asi bych vůbec nemohl. Cítil bych se špatně.“ [Jáchym, běh, 23 let]
V druhém případě „protože“ říkajícím nám, „jak se respondent k rituálu dostal“
bylo zjištěno, že motivem k rituálnímu jednání je typ jednání tradiční:
„Udělal jsem to na začátku seniorské kariéry a ten zápas se vydařil, takže z toho důvodu
se snažím tento rituál opakovat.“ [Jaromír, hokej, 27 let]
Anebo jednání založené na autoritě:
„Protože tohle prostě dělá moje trenérka, děláme to tam prostě všechny (…)“ [Andrea,
poledance, 23 let]
Pro lepší představu zde uvádím jednoduché schéma představující kategorie, kam může
být rituální jednání zařazeno (viz. obrázek č. 1).

Obrázek č. 1: Schéma znázorňující klasifikaci rituálního jednání
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Nyní bych důvody rituálů chtěla více přiblížit za pomoci následujících citací
z rozhovorů. Nejprve se zaměřím na odůvodnění „aby“. Například jeden z respondentů
na otázku, co by se dělo, kdyby rituál neprovedl, odpověděl: „Necítil bych se tak dobře
a třeba bych nebyl tak rychlej nebo bych se cítil víc unavenej…Nebo postě bych nehrál
třeba tak dobře“ [Jan, fotbal, 25 let]. Této otázce však předcházela otázka jiná, která
zjišťovala, zda má nějaký rituál, něco, který mu přinese štěstí v zápase, na kterou
odpověděl popsáním svého rituálu sprchování se před zápasem. Ze zmíněných dvou
citací respondenta tudíž vyplývá, že sportovec rituál dělá, aby se cítil dobře (afektivní),
a současně to praktikuje, aby vyhrál (účelově-racionální).
V právě zmíněném příkladu šlo o případ, kdy je jednání sportovce („aby“)
určováno dvěma motivy zároveň. Taková situace byla v případě zkoumaného vzorku
častá. Mezi sportovci však lze narazit i na takové, kteří rituál dělají pouze „aby“ vyhráli.
To znamená pouze účelově-racionálně. Dokazuje to příklad respondenta, který o svých
rituálech hovoří jako o něčem svazujícím a spíše obtěžujícím, ale praktikuje je, jelikož
chce vyhrát. Respondent říká: „Rituály mám. A celkem mě to svazuje, protože jsem
hodně pověrčivý.“. Kdyby tento sportovec rituál neprovedl, říká, že: „když udělám
chybu a je to můj gól, můžu si to alespoň sám sobě svést na to, že ten rituál neproběhl,
nebo nebyl dobře proveden.“ [Jakub, fotbal, 21 let].
Z analýzy dat vyplynulo, že všichni respondenti rituál praktikují, protože chtějí
vyhrát, to znamená, ritualizované jednání je ve všech případech účelově-racionální.
Většina těchto sportovců si však dle jejich vlastních slov uvědomuje, že rituál nemá
přímý vliv na výsledek, zato však významně ovlivňuje psychiku, to znamená jednání je
současně afektivní. Tuto skutečnost reflektuje tvrzení jednoho ze sportovců. Na otázku,
zda si myslí, že pořadí, ve kterém si obleče ponožky a ortézy má vliv na výsledek,
odpovídá: „A to možná, že tolik asi ne, ale že to mám spojený s tím zdravím, že třeba
bych víc myslel na to, že se mi může něco stát.“ [Jeroným, tenis, 22 let].
Oproti tomu podíváme-li se na odůvodnění praktikování rituálů „because“, to
znamená, co respondenty přivedlo ke konkrétnímu rituálu, setkáme se s motivem, který
Weber popisuje ve své teorii jednání jako tradiční a poté s odůvodněním odkazujícím
k nějaké autoritě. Odůvodnění respondentů odkazujících k autoritě ilustrují následující
příklady:
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„Tak jsem k němu přišla od holek, se kterými jsem začínala trénovat, takže od začátku
své kariéry.“ [Alena, aerobik, 26 let]
„Protože tohle prostě dělá moje trenérka, děláme to tam prostě všechny“ [Andrea,
poledance, 23 let]
Příklady rituálů odůvodněných tradicí jsou:
„Tak asi že v prvním zápasem jsem měl nějaký číslo, tak jsem si řekl, že ho musím mít
vždycky…“ [Julius, fotbal, 25 let]
„Udělal jsem to na začátku seniorské kariéry a ten zápas se vydařil, takže z toho
důvodu se snažím tento rituál opakovat“ [Jaromír, hokej, 27 let]
Příklady odkazující na tradici, které mi respondenti poskytli, jsou jednoznačné
a jasně zařaditelné do skupiny jednání odůvodněného tradicí. V případě odůvodnění
autoritou je však třeba se zeptat, jaký vztah sportovec k dané autoritě má. To znamená,
zda rituál praktikuje, jelikož mu to řekl někdo, koho musí poslechnout, nebo rituál
praktikuje, proto, že to dělá jeho kamarád, kterého obdivuje. Po takovém dotázání by
bylo možno rozlišit, zda jde o autoritu tradiční, charismatickou nebo racionální.
Nicméně takové bližší dotazování respondentů ohledně autority nebylo provedeno,
tudíž lze určit pouze to, že se jedná o odůvodnění autoritou.

5.1.1. Funkce rituálu

V rámci výzkumu bylo zjištěno, že v jednom z případů „protože“ se skrývá
funkce rituálu. Téměř všichni respondenti se shodují, že důvod, který je k praktikování
rituálů vede, je jeho vliv na psychiku. Pouze dva z respondentů uvedli, že věří, že má
rituál opravdu přímý vliv na výsledek, přičemž jeden respondent připisuje rituálu
funkce obě. Ptala-li se tedy výzkumná otázka po funkci rituálu, kterou si sportovci
uvědomují (manifestní), odpověď je funkce psychologická. Z výpovědí respondentů
jednoznačně vyplývá, že dle jejich názoru, nemá praktikování rituálu přímý vliv na
výsledek či výkon, ale uvědomují si, že musí optimalizovat svou psychickou kondici,
aby dosáhli co nejlepších výsledků. Proto je zde rituál, který je prostředkem, kterým
tomuto psychickému stavu pomáhají.
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Robert King Merton poprvé rozlišil funkce na dvě skupiny, které nazval latentní
a manifestní [Merton 2007]. Manifestní funkce něčeho je taková, která je zjevná,
uvědomujeme si ji a následky, které nastanou, jsou zcela zamýšlené. Funkce latentní
jsou takové, kde následky sociálního jednání, které vznikají, jsou nezamýšlené a sama
funkce je skrytá a neuvědomovaná. Tento výzkum se mimo jiné zabýval otázkou funkce
rituálů, které sportovci praktikují, respektive pohledem na tyto funkce samotnými
sportovci. Funkce těchto rituálů se skrývá v jednom z druhů „protože“, konkrétně
v případě vysvětlení „in order to“. Manifestní funkcí sportovních rituálů je tedy funkce
psychologická. Tento výsledek koresponduje se zjištěními výzkumů, na které bylo
odkázáno výše, a které ukazují na vysokou četnost psychického tlaku, pod kterým se
sportovci často vyskytují, a na fakt, že je korigován v drtivé většině rituály [Brevers
2011, Schippers 2006]. Otázkou však je, proč zrovna praktikování rituálů je to, co
sportovci potřebují, proč nedělají v souvislosti s psychickou podporou něco jiného.
Odpověď na tuto otázku vzápětí nastíním.
V teoretické části byly věnovány celé podkapitoly funkcím rituálů a také jeho
definicím. V definici relevantní pro tento výzkum, která shrnuje hlavní body rituálů, je
řečeno, že podstata rituálu spočívá v jeho rutinním a rigidním charakteru, vazbě na
významnou událost a pozitivním vlivu na účastníka rituálu nebo jiném vlivu na danou
událost. V této definici rituálu se současně skrývá odpověď na otázku, proč sportovci
korigují psychickou tenzi právě rituály. Sportovci používají rituály k redukci nervozity,
dodání sebevědomí, apod. právě díky jejich povaze, která představuje rutinní charakter
a pevně danou podobu. Tím rituál vnáší řád do míst, kde sportovci nemají situaci zcela
ve svých rukou, a právě díky tomu se rituální jednání tak často u sportovců objevuje.

DISKUSE A ZÁVĚR
Cílem této práce bylo pojednat o samotném pojmu rituál a přiblížit tak čtenáři
tento fenomén, jelikož častá představa lidí o rituálu je poměrně omezená. Hlavní náplní
teoretické části je vyjasnění tohoto pojmu a jeho propojení se světem. Současně byl
v souvislosti s problematikou rituálního jednání ve spojení se sportem proveden
kvalitativní výzkum. Hlavním cílem výzkumu bylo vytvořit klasifikaci individuálního
rituálního jednání na základě rozhovorů se sportovci. Tato klasifikace byla vytvořena za
pomoci interpretací jednání samotnými sportovci a současně za pomoci teorie jednání
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Maxe Webera. Dále práce objasňuje funkce rituálního jednání ve sportu a zjišťuje, proč
právě toto specifické jednání sportovci praktikují.
Tyto cíle mé práce byly naplněny s následujícími výsledky. Rituální jednání
sportovců, které mělo být následně klasifikováno, se ukázalo být odůvodnitelné dvěma
různými způsoby. Proto i klasifikace tohoto jednání, kterou jsem vytvořila, je dvojího
typu. První odůvodnění vysvětluje, jaký byl zdroj, skrze který se jedinec dostal ke
konkrétnímu rituálu. Druhé odůvodnění říká, jaké by byly případné následky, kdyby
rituál neprovedl. Tato klasifikace odhalila, že zdrojem rituálního jednání sportovců, tedy
jak se ke konkrétním rituálům jedinci dostali, je vysvětlováno jednáním tradičním,
potažmo reakcí na nějakou autoritu. V případě odůvodnění, jaké by vznikly následky,
kdyby rituální jednání neproběhlo, jsem dospěla k závěru, že jednání je účelověracionální nebo afektivní. Ve většině případů se tyto dva typy dokonce prolínají.
Funkce, kterou rituální jednání ve sportu zastává, je ve většině případů respondenty
popisována jako psychologická, tzn., rituální jednání sportovcům pomáhá vyrovnat se
s nervozitou, nedostatkem (či přebytkem) sebevědomí atp. K těmto psychickým stavům
u sportovců dochází, protože nemají situaci zcela ve svých rukou. Rituální jednání jim
pomáhá díky svému rutinnímu charakteru a rigidní podobě, které do těchto situací vnáší
nějaký řád.
Provedený výzkum se potýká se dvěma omezeními. Výzkumný vzorek je tvořen
19 respondenty, kde profesionálními sportovci jsou pouze dva z nich, což je poměrně
malý počet vzhledem ke zbytku neprofesionálních a k vytvoření nějakého závěru o této
skupině profesionálních sportovců. Získat profesionální sportovce pro rozhovor bylo
poměrně náročné. Profesionální sportovci se sami nikdy neozvali, oslovení často ani
nereagovali nebo pozvání k rozhovoru zamítli a přístup k nim je mnohem omezenější,
než přístup ke sportovcům neprofesionálním. Druhé omezení výzkumu se týká
neschopnosti výzkumu zařadit rituální jednání odůvodněné autoritou pod konkrétní typ
důvodu určujícího jednání Maxe Webera. Toto omezení vzniklo absencí konkrétních
otázek v rozhovoru, kterými bych zjistila, proč sportovec jedná právě podle dané
autority, jaký k ní má vztah. Do rozhovorů jsem vstupovala s myšlenkou, že je třeba se
dotazovat na důvody, které sportovce vedou k praktikování rituálů. V tu dobu ještě
nebyla zřetelná klasifikace rituálního jednání, ani to, jaké bude mít kategorie. Proto
jsem se neptala po druzích autority, respektive po tom, jaký vztah k dané autoritě mají.
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Zmíněnou funkcí rituálního jednání prováděného ve sportu, která byla v tomto
výzkumu odhalena, tedy funkce psychologická, je funkcí manifestní. Rozhovory byly
prováděny se sportovci, kteří vědí o svých rituálech a jejich funkci si dobře uvědomují.
Zkoumány naopak nebyly funkce latentní. Je otázkou pro další výzkum, zda má rituální
jednání sportovců nějaké funkce, které jsou zcela neuvědomované, a pokud ano, tak
jaké to jsou.
Respondenti se také v průběhu rozhovorů často „obhajovali“ tím, že nejsou
„blázni“ a podotýkali, že jejich chování vypadá zvláštně. Z toho důvodu by bylo
poměrně zajímavé provést výzkum, který by se dál zabýval otázkou, zda se čeští
sportovci považují za pověrčivé nebo toto označení odmítají. Také bych ráda podotkla,
že ve svém zkoumaném vzorku bylo zastoupeno poměrně velké množství různých
sportů, takže jsem nemohla vypozorovat, zda je nějaké rituální jednání běžnější pro
konkrétní sport a všechny závěry se vztahují ke všem sportům obecně. Bylo by proto
zajímavé zkoumat rozdíly v rituální jednání českých sportovců v rámci konkrétních
sportů.
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PŘÍLOHY
Příloha č. 1: Tabulka s informacemi o respondentech a jejich rituály

Adéla

22

Sport, který
respondent
praktikuje
Atletika

Adriana

20

Basketbal

Alena

26

Aerobik

Alexandra

21

Rychlobruslení

Alice

22

Lukostřelba

Alžběta

20

Cyklistika

Andrea

23

Poledance

Aneta

23

Agility

Anežka

25

Americký fotbal

Jméno respondenta

Věk respondenta

Rituál, který
respondent
provádí
Medailon na
krku,
pohybové
návyky před
zasednutím
Dres č. 6, 6x
bouchnout o
zem před
vystřelením,
pohybové
návyky
Při přání
hodně štěstí
se nesmí
děkovat, při
nástupu musí
dotknout
země
Pusa
s kamarádkou
před startem
Úprava dresu
a náčiní, před
výstřelem
úprava
náprsenky a
chráničů
Stravovací
rituál a tabu,
předměty pro
štěstí + něco
růžového
Protažení,
nejprve
sundat
kalhoty pak
vršek
Tričko pro
štěstí,
„rozcvička“
se psem
Kontrola věcí
na zápas
večer a ráno
35

Jáchym

23

Běh

Jakub

21

Fotbal

Jan

25

Fotbal

Jaromír

27

Hokej

Vždy stejná
písnička na
začátku
Nejprve levá
kopačka pak
pravá (to
stejné
rukavice),
nešlape na
čáry, pravou
nohou na
hřiště, políbit
řetízek, v
brankovišti
okopat tyče a
začíná vždy
od levé, poté
vyskočí na
břevno a pak
okope pravou
tyč, uprostřed
brány v
pokleku
provede
zaříkávací
rituál, který
zakončí třemi
dynamickými
výskoky do
vzduchu,
láhev s vodou
nechává vždy
na levé straně
brány (Ale
vždy je to vně
brány, nikdy
uvnitř, před
každou
nebezpečnou
situací musí
poklepat
břevno.
Sprcha před
zápasem,
vždy čisté
kopačky
Spánek po
obědě, stejná
rozcvička,
oblékání
výstroje ve
stejném
36

Jaroslav

29

Florbal

Jindřich

30

Fotbal

Jiří

24

Lakros

Jonáš

23

Skateboard

Jeroným

22

Tenis

Julius

25

Ping-pong

Julius

25

fotbal

pořadí.
Tabu jídlo
Sprcha před
zápasem,
stejný drink
před zápasem.
před zápasem
sní banán a
po zápase
také,
rozcvička
5 minut
kontrola
hloubky
výpletu, jestli
se žádná
tkanička nebo
provázek
neprodírají,
kontrola
tvrdosti
výpletu,
následně
zaházet proti
mantinelu (35 hodů), do
týmového
rozcvičení
zapojí až
poté.
kopne o
desku a
potom o
kolečka
obléká
nejdřív
pravou
ponožku, pak
levou, ortézu
si dává vždy
až po levé
ponožce,
pohybové
návyky,
neomlouvá se
v průběhu
výměny za
„prase“
Při podání
vždy ukázat
napravo
Číslo na dresu
37
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