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K politické genealogii sportu

P!esto"e byl sport jako p!edm#t seriózního sociálního v$zkumu 
dlouho opomíjen, byly mu v minulosti p!ipisovány %asto tém#! 
magické vlastnosti. Zacílená fyzická aktivita m#la ve sv$ch no-
sitelích budovat &iroké spektrum morálních kvalit, zajistit kon-
formitu, posílit hospodá!sk$ r'st, m#la sjednocovat spole%enství 
rámované hranicemi národních stát', stejn# tak jako tyto hranice 
v zájmu sv#tového míru do%asn# bo!it. Tyto veskrze pozitivní 
názory na pravé poslání sportovních aktivit pat!ily ke koloritu 
moderního sportu zvlá&t# v jeho po%átcích. Ani sám zakladatel 
moderních olympijsk$ch her baron Pierre de Coubertin o sportu 
neuva"oval jako o pouhé zábavné kratochvíli. Naopak, v jeho 
nad&ení pro tento podnik fi gurovaly na prvním míst# motivy 
daleko p!esahující pouhou starost o zdraví a dobrou náladu p!í-
slu&ník' civilizovaného sv#ta. V kontextu Coubertinova úsilí 
sehrály d'le"itou roli nejen hodnoty ryze „sportovní“, ale i poli-
tické, a práv# tak, jako byl ovlivn#n ur%itou dobovou interpreta-
cí antické tradice, p'sobilo na n#j i nacionální hnutí zesílené ve 
Francii po prohrané francouzsko-pruské válce. (Olivová 1979; 
Miller et al. 2001) Zdánliv# paradoxn# tak u kolébky dne&ních 
olympijsk$ch her vedle sebe stojí internacionalistická idea pax 
Olympia, zd'raz(ující v$znam t#chto událostí pro mezinárodní 
porozum#ní, a my&lenka nacionální, která vynikající v$kony ve 
sportu chápe jako vhodnou pr'pravu k tomu, aby byla p!ípadná 
dal&í válka vedena efektivn#ji. (Rowe 1999)

Stejn# tak jako Coubertin se i !ada jeho sou%asník' domní-
vala, "e sout#"ivá a správn# organizovaná fyzická aktivita 
umo"ní jednak odvedení negativní energie sv$ch ú%astník' soci-
áln# p!ijateln$m sm#rem, jednak pod!ízení této energie !ádu 
disciplíny a sebeovládání, v &ir&ím kontextu pak celému hodno-
tovému systému perspektivního gentlemana.2 My&lenka vyu"ít 

sportu jako nástroje socializace získávala sytost svého politické-
ho zabarvení je&t# více s tím, jak se za%le(ovala do roz&i!ující se 
agendy národních stát'. N#které hodnoty spojované v devate-
náctém století se sportem st!edními a vy&&ími vrstvami p!itom 
mají své pevné místo v politice sportu dodnes. Jakkoli musely 
b$t tyto n#kdy nadnesené p!edstavy o pozitivním vlivu organi-
zovan$ch a sout#"iv$ch t#lesn$ch aktivit korigovány, sport na-
dále z'stává lékem na sociální patologii a vhodn$m prost!edkem 
zaji&)ujícím nejen fyzickou, ale i du&evní kondici obyvatel. 
V pozadí státní podpory organizovan$ch sportovních aktivit 
nacházíme %asto tyté" legitimiza%ní formy, jaké byly uplat(ová-
ny ji" v jejich po%átcích. Mají b$t alternativou aktivit pova"ova-
n$ch za sociáln# nep!ijatelné a patologické, p!edpokládá se ale 
také, "e s sebou p!iná&ejí hodnoty, které mohou b$t pozitivn# 
uplat(ovány i v jin$ch ne" pouze sportovních souvislostech 
a oblastech. Je tedy pova"ováno za "ádoucí, aby byly  podporo-
vány státem stejn# tak jako i jin$mi subjekty za ú%elem prosaze-
ní t#chto hodnot v procesech v$chovy a socializace. Dokument 
Sm!ry státní politiky ve sportu na léta 2004–2006, schválen$ 
%eskou vládou v p!edlo(ském roce, jasn# vymezuje zm#nu hod-
notové orientace ob%an' jako jeden ze sv$ch strategick$ch cíl'. 
P!esto"e je jím mín#na p!edev&ím nutnost posílení preventivní 
funkce sportu a jeho &í!ení jako pozitivní zdravotní hodnoty ve 
srovnání s jin$mi formami trávení volného %asu, stát se sportu 
v$slovn# nez!íká ani „jako faktoru tvorby morálních a etick$ch 
hodnot, socializace a re-socializace.“ (Sm#ry státní politiky: 7)

M!tus autonomie

Z!etelné p!enesení d'razu z fyzick$ch k sociálním implikacím 
sportovních aktivit, které Sm!ry státní politiky vykazují, ost!e 
kontrastuje s obecn$m pov#domím, nep!ikládajícím dnes poli-

Politika sportu a budování národa

Sport v sou"asné spole"nosti zdaleka není okrajov!m ani hodnotov# neutrálním fenoménem. Na tuto skute"nost bez-
prost$edn# poukazuje sou"asn! provoz médií. Sport sice stále má svou speciální rubriku, stále více se ale dostává také 
na p$ední stránky novin a do hlavních zpravodajsk!ch relací v nejsledovan#j%ím, tedy v televizním médiu. Je charak-
teristické, &e i v dob# globalizace k tomu u nás nej"ast#ji dochází v souvislosti s úsp#chy "esk!ch sportovc'. Spoje-
nectví sportu a národní identity pat$í ke spojenectvím emocionáln# nejnabit#j%ím, a proto také nejprodejn#j%ím. Jak 
uká&í i následující $ádky, komer"ní, národní a politická dimenze sportu k sob# mají ji& tradi"n# velmi blízko – dokonce 
do té míry, &e k neju&ívan#j%ím teoretick!m koncept'm pat$í mezi sociology sportu Gramsciho hegemonie.1 A( u& je 
názor "tená$e na tento koncept jak!koliv, nem#l by podléhat iluzi, &e jde v medializovan!ch sportovních událostech 
v prvé $ad# o sport jako takov!.

tick$m p!esah'm sportu p!íli& velkou váhu. P!edpoklad nezávis-
losti sportu na &ir&ím sociálním prost!edí je sice z pozic sociolo-
gie sportu soustavn# kritizován, jeho p'sobnost to v&ak, zdá se, 
nijak neumen&uje. M$tus autonomie, jak tento fenomén ozna%u-
je britsk$ politolog Lincoln Allison (1986), je p!itom sám také 
politick$m fenoménem. Nejen, "e je úzce spjat$ s liberálním 
rozli&ením sféry privátního a ve!ejného, ve kterém jsou hry 
a sporty pova"ovány za ryze soukromou zále"itost. Samotn$ 
koncept politiky, a) u" je defi nována jakkoliv &iroce, disponuje 
také %asto takov$mi charakteristikami, které k p!esv#d%ení 
o apolitické povaze ur%it$ch institucí a aktivit logicky vedou. 
Je-li nap!íklad p!ítomnost politického odvozována z existence 
&ir&ího a sociáln# podmín#ného názorového konfl iktu, m'"e tato 
dimenze v p!ípad# sportu snadno z'stat skrytá. Tvá!it se, "e ur-
%ité aktivity politikem nejsou, to je ov&em také jedna z velmi 
ú%inn$ch strategií mocenského boje: „Konzervativní síly ve 
spole%nosti mnohokrát usp#ly sv$m prohla&ováním témat, kolem 
kter$ch ve skute%nosti existoval zna%n$ potenciál nesouhlasu, za 
témata apolitická. [...] Je tedy z!ejmé, "e pokusy separovat n#-
které aktivity ze sféry politiky mohou b$t úsp#&nou taktikou p!i 
dosahování ur%it$ch cíl'.“ (Allison 1986: 20)

M$tus autonomie tak pomáhá zakr$vat reálné politické vyu-
"ívání sportu pocházející ze sféry, která je za politickou b#"n# 
pova"ována. Na druhé stran# ale také udr"uje p!i "ivot# p!edsta-
vu, "e sportovní aktivity a instituce jsou pro materiální i sociální 
p!e"ití spole%nosti bezv$znamné a jako takové nespl(ují ani 
defi nice politiky v &ir&ím slova smyslu. Pro svou sociální pod-
mín#nost ale m'"e sport velmi dob!e slou"it stávajícím po-
m#r'm. M'"e b$t v'%i nim i rezistentní nebo je dokonce 
zpochyb(ovat a bo!it. Jako takov$ je sport fenoménem nanejv$& 
politick$m.3

Funkcí aktivního i diváckého sportu p!i reprodukci hodnot 
a sociálních vztah' dominantních v západních kapitalistick$ch 
spole%nostech se zab$vali p!edev&ím auto!i, kte!í ke sportu p!i-
stupovali z radikáln# kritick$ch anebo marxistick$ch pozic. 
Jestli"e je v m$tu autonomie sociální podmín#nost sportovních 
aktivit ignorována, v pohledu n#kter$ch jeho kritik' se naopak 
stává odrazem spole%nosti jako celku. Stejn# jako p!edpoklad 
sportovní autonomie se v&ak i tento p!ístup v mnohém ukázal 
jako nedostate%n$. V závislosti na tom, do jaké míry kladli jed-
notliví p!edstavitelé kritického paradigmatu d'raz na jedno-
sm#rn$ model ideologického p'sobení, m#li sklon podce(ovat 
v$znam rozmanit$ch sociálních „mikro-kontext'“ a sport vní-
mali pouze jako „prodlou"enou ruku“ establishmentu. Nap!íklad 
Michael Real (1975) tak ve svém pojednání o nejv#t&í sportovní 
události v USA, tradi%ním Super Bowlu, chápe tuto akci jako 
„funk%ní nástroj propagandy, kter$ posiluje a rozvíjí &ir&í sociál-
ní strukturu.“ (Real 1975: 42, cit. podle Jhally 1989: 71) Sport 
byl takto ve sv$ch jednotliv$ch projevech, ale i obecn#, v pod-
stat# identifi kován s dominantní ideologií, odrá"ející a osprave-
dl(ující dan$ sociální !ád.

Odmítnutí tohoto n#kdy a" p!íli& zjednodu&ujícího a totalizu-
jícího pohledu ov&em je&t# neznamená, "e sport k ideologické-
mu p'sobení v'bec nep!ispívá. Sout#"ivost, individualismus, 

disciplína a poslu&nost autorit#, to jsou jen n#které z rys', kter$-
mi m'"e sport velmi dob!e sí!it hodnoty vy"adované a propago-
vané kapitalistickou spole%ností. Jsme jím tedy p!eci jen sociali-
zováni do rolí konformních ob%an'? Znamená integrace do 
spole%nosti, k ní" má sportovní aktivita vést, internalizaci jejích 
hodnot? A jsou tedy p!edpoklady zastánc' i odp'rc' socializa%-
ního p'sobení sportem dostate%n# od'vodn#né?

Sport jako nástroj socializace

Problému normotvorného p'sobení aktivního sportování byla ji" 
v#nována !ada sociologick$ch v$zkum'. Ty – snad také kv'li 
mno"ství metodologick$ch problém' – jeho p!ím$ vliv na prom#-
nu hodnotov$ch orientací nepotvrdily. Ukázaly v&ak na relevanci 
sociálních souvislostí, které se ov&em p!ípad od p!ípadu m#ní. Tyto 
konkrétní sociální kontexty mohou mít ve skute%nosti v#t&í vliv 
ne" sportovní aktivita samotná, p!i v$zkumu je ale obtí"né jednot-
livé vlivy izolovat a zkoumat je odd#len#. (Sage 1998) V ka"dém 
p!ípad# zde byla p'vodní p!edstava, "e r'zné organizované akti-
vity povedou ke stejn$m v$sledk'm u v&ech jejich ú%astník', 
vyvrácena jako iluzorní. (Coakley 2001) Sport sám o sob# není 
sv$m socializa%ním p'sobením nezastupiteln$ a nedisponuje ani 
n#jak$mi specifi ck$mi v$chovn$mi p!ednostmi.

Zpochybn#ní p!ímého vlivu sportu v procesu socializace by 
ov&em nem#lo b$t vykládáno ve smyslu zpochybn#ní jeho ideo-
logické funkce jako takové. Ta toti" m'"e b$t realizována práv# 
ve spojení s dan$m sociálním kontextem. Jak si v&ímá Sage 
(1998), postoje p!edstavitel' sportovních organizací jsou vzhle-
dem k danému sociálnímu a politickému re"imu typicky pod-
p'rné. I na amatérské úrovni jsou n#které sporty organizovány 
zp'sobem odrazujícím p!ípadné zájemce, kte!í hodnoty jimi 
p!ená&ené nesdílejí. Navíc je t!eba zd'raznit, "e i prost!ednic-
tvím diskurz' o t#chto zdánliv# okrajov$ch sportovních aktivi-
tách jsou &í!eny hodnoty ve spole%nosti dominantní. (viz Coak-
ley 2001) Socializa%ní vliv takto p!ená&en$ch hodnot v&ak nelze 
koncipovat jako jednozna%n# manipulující a jeho p!íjemce tak 
chápat jako pouhé pasivní recipienty. V$znamy hodnotového 
obsahu &í!eného v bezprost!edním sociálním kontextu sportovní 
disciplíny jsou spí&e p!edm#tem neustálé re-interpretace. Tato 
aktivita subjekt' socializa%ního p'sobení p!esto nevylu%uje 
zna%nou uniformitu hodnot jím p!ená&en$ch.

Ideologické p'sobení diváckého sportu

Na v$znam integra%ní funkce diváckého sportu v$razn# upozor-
nil Hargreaves (1986a), kter$ tento fenomén p!iblí"il sv$m his-
torizujícím pojednáním o kooptaci d#lnické t!ídy do kapitalistic-
ké spole%nosti. K p!izp'sobení d#lnické t!ídy stávajícímu 
sociálnímu !ádu do&lo podle Hargreavese také prost!ednictvím 
masové ú%asti na sportovní popkultu!e, její" z!eteln$ nár'st pro-
bíhal zvlá&t# mezi dv#ma sv#tov$mi válkami. Sport se v tomto 
období mezi v&emi spole%ensk$mi vrstvami &í!il mnohem snáz, 
co" byl proces vyvolan$ p'vodn# jeho komercializací, umocn#-
n$ v&ak nyní p'sobením rozhlasu a tisku. Zatímco si d#lnická 
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t!ída sporty zpo%átku p!izp'sobovala sv$m specifi ck$m hodno-
tám a p!edstavám, se vstupem médií za%al b$t sport vnímán jako 
aktivita, k ní" se ji" mohly vztahovat v&echny vrstvy spole%nos-
ti. Nem#l tak ji" mnoho co do %in#ní s mocí a konfl iktem: „A%-
koli sporty stále p'sobily jako diferencující %initel sociálních 
vrstev, a posilovaly tak do jisté míry solidaritu mezi p!íslu&níky 
d#lnické t!ídy, v celku ji" tato diferenciace fungovala zp'sobem 
vedoucím spí&e k p!izp'sobení ne" ke konfl iktu mezi t!ídami.“ 
(Hargreaves 1986a: 207)

Proces integrace podroben$ch vrstev prost!ednictvím sjed-
nocující masové kultury m#l b$t ov&em teprve dovr&en s nástu-
pem televize a s dal&í vlnou konzumní kultury, k ní" do&lo po 
druhé sv#tové válce. Jestli"e v&ak Hargreaves zd'raz(uje inte-
grující formu masové kultury a v#nuje se &ir&ím souvislostem 
utvá!ení spole%enského konsenzu, nutn# p!itom ponechává stra-
nou jeho vlastní hodnotov$ obsah a sou%asn# tak opomíjí otázku 
p'sobení mediáln# p!ená&en$ch poselství. Mediální prezentace 
sportovní události je toti" v západních spole%nostech vhodnou 

p!íle"itostí, ne-li p!ímo k zám#rné politické propagand#, pak 
zcela ur%it# ke spontánní reprodukci ur%it$ch hodnot, p!edstav 
a p!edsudk' ohledn# správného uspo!ádání spole%nosti. Sport 
v rozhlase, tisku a zvlá&t# v televizi nemusí b$t v tomto smyslu 
nutn# zdrojem internalizace komplexních osobnostních vzorc', 
umo"(uje v&ak volnou cirkulaci hodnot, které za%asto vedou 
k utvá!ení politicky v$znamného souhlasu. V této souvislosti lze 
uvést hodnoty úsp#chu, sout#"ivosti, individuálního prosazení 
i kolektivní loajality. Ty se objevují p!edev&ím v p!íb#zích o ty-
picky sportovních hodnotách, jak$mi jsou vít#zství a prohry, 
v$razn# v&ak sportovní kontext p!ekra%ují. Úsp#ch je zde nap!í-
klad odvozován z individuální schopnosti sebekontroly, sebe-
prosazení a p!ekonání vlastních fyzick$ch a emocionálních t#"-
kostí. Takto je prezentován v souladu s ideologií rovn$ch 
p!íle"itostí jako dosa"iteln$ pro ka"dého. Jak ukazují Kinkema 
a Harris (1998), poselství úsp#chu je v této form# velmi siln# 
zakotveno ve struktu!e kapitalistické spole%nosti závislé na v$-
konné pracovní síle.4 Sport je také nejen ve své mediální refl exi, 

ale ji" samotnou svou povahou snadno vyu"iteln$ k prosazení 
n#kter$ch prvk' ideologie volného trhu, p!edev&ím tím, "e m'"e 
sugerovat my&lenku univerzálnosti kritéria sout#"e pro spraved-
livou distribuci zdroj' a odm#n.

Vedle !ady dal&ích hodnotov$ch obsah' mediálního sportu5 
zaujímají v$znamné místo – s ohledem na jeho stále rostoucí 
komercializaci – zvlá&t# r'zné imperativy, axiomy a iluze spjaté 
s konzumní kulturou. Nejde pouze o p!ímá nabádání ke kon-
zumnímu chování, vyjad!ovaná reklamami a logy sponzorsk$ch 
fi rem, ale také o asociování t#chto zna%ek s úsp#chem a pro"it-
kem zábavy ze sledování sportovní události. Tento druh asociace 
p!itom m'"e vyvolávat p!edstavu, "e zábava spo%ívá v konzumu 
a "e by se sport jako p!edm#t divácké zábavy bez patronace 
velk$ch fi rem neobe&el. (Coakley 2001) Na jedné stran# tak 
mohou fi rmy získat podporu, kterou by jinak nedosáhly, na stra-
n# druhé je takto nep!ímo dosahováno konsenzu ohledn# fungo-
vání stávajícího ekonomického systému obecn# a sportovního 
byznysu zvlá&t#.

Jestli"e v mediálních studiích existuje pom#rn# &iroce zalo"e-
ná shoda ohledn# typu poselství, která jsou mediálním sportem 
p!edávána, v ur%ení jejich p'vodu, vlivu a p!edev&ím rozsahu  
p'sobení na jejich p!íjemce se ji" jednotliví auto!i mezi sebou 
zna%n# li&í. Je z!ejmé, "e hodnotové obsahy nejsou publikem pou-
ze pasivn# konzumovány, a je mo"né je rozmanit# interpretovat. 
Nap!íklad Jhally (1989) ale ukazuje, jak je tato rozmanitost inter-
pretací do zna%né míry limitována mediálním diskurzem a jak 
jsou jeho p!íjemci vedeni k u"ití ur%ité interpretace spí&e ne" jiné. 
P!esto"e jsou mediální poselství publikem modifi kována i do ta-
kové podoby, která jde proti jejich p'vodn# zam$&lenému smyslu, 
lze vyslovit domn#nku, "e mezi hodnotami identifi kovan$mi 
v mediálním obsahu a hodnotami jejich p!íjemc' existuje zna%ná 
afi nita. Producenti mediálního sportu stejn# tak jako korporace, 
které sportovní programy a texty sponzorují, toti" p!edpokládají, 
"e jejich konzumenti ji" p!edem zaujímají ur%itou perspektivu. 
(Kinkema, Harris 1998) Ani p!ípadn$ socializa%ní potenciál me-
diáln# p!ená&eného sportu takto ov&em nelze koncipovat jako 
jednosm#rn$ vliv ve vztahu producent – p!íjemce. Jakkoliv mo-
hou b$t média klí%ovou doménou pro konstrukci a re-konstrukci 
r'zn$ch diskurz', bylo by zavád#jící umis)ovat je do centra pro-
cesu utvá!ení identity. (Boyle, Haynes 2000) K mediální produkci 
a re-produkci hodnotov$ch v$znam' se sportem spjat$ch navíc 
dochází nejen s ohledem na jejich publikum, ale také v &ir&ím 
kulturním kontextu, kter$ má na obsah t#chto v$znam' velk$ vliv 
a kter$ se m'"e i v sou%asné fázi globalizace v jednotliv$ch 
zemích a lokalitách do ur%ité míry li&it.

Sport jako opium?

Refl exe diváckého sportu jako v$znamné sou%ásti integrující 
masové kultury a jako nositele politicky v$znamn$ch hodnot 
ukazují pouze n#které z variant ve &kále jeho ideologického p'-
sobení. Dal&í p!ibli"ují teorie, které toto fungování sportu odvo-
zují spí&e z jeho vztahu k oblasti práce jako primárního zdroje 
odcizení ne" z jeho kulturn# podmín#ného obsahu. Diváck$ sport 

je z tohoto hlediska ur%itou formou eskapismu, nebo) umo"(uje 
emocionální kompenzaci odcizené práce. Zatímco je v jedné 
oblasti sociálního !ádu %lov#ku emocionální napln#ní znemo"-
n#no, v dal&í se mu nabízí jako komodita ve form# sportovní 
podívané. (Alt 1983) Ale v situaci, kdy jsou sporty pouh$m do-
%asn$m úto%i&t#m p!ed odcizujícím tlakem sv#ta práce, nemohou 
b$t pln# rozvinuty. Podle Hocha (1972), kter$ v tomto ohledu 
navazuje na n#které my&lenky mladého Marxe, p!ejímají divácké 
sporty funkci nábo"enství jako „opia“, odvád#jícího pozornost 
od reality spole%ensk$ch problém' a konfl ikt'. Diváctví a velké 
emocionální zaujetí pro sport zvy&ují pasivitu a od%erpávají 
takové mno"ství %asu a energie, "e „tyto problémy nebudou 
nikdy ani diskutovány, nato" vy!e&eny.“ (Hoch 1972: 23)

Ve slu&bách národa

Mezi r'zn$mi hodnotami a politick$mi idejemi, které sport m#l 
a má zprost!edkovávat, vyniká koncepce národa. Národní státy, 
organizace, média i jednotlivci vyu"ívají sportu k vyjád!ení 
p!edstav o své kolektivní existenci. Tyto p!edstavy mají p!itom 
i mnohem &ir&í politické d'sledky, ne" by se mohlo na první 
pohled zdát. Jak jsem ji" nazna%il v$&e, historicky se moderní 
sport vyvinul v bezprost!edním kontextu formování národa jako 
specifi cky západního projektu spjatého s modernizací a centrali-
zací národního státu. Tento proces sice obvykle nem#l ur%ující 
vliv na konkrétní podobu ur%itého sportu,6 bezpochyby ale p'so-
bil p!i jeho institucionalizaci na národní úrovni a p!i roz&í!ení 
my&lenky mezinárodních sout#"í. Sou%asn# sport na této úrovni 
k probíhající národní integraci také sám aktivn# p!isp#l. V$-
znamné sportovní události nap!íklad poskytly vhodn$ prostor 
k politick$m ceremoniím oslavujícím národní identitu. (viz 
Hobsbawm 1983; Hargreaves 1986b; Maguire 1999) Pro tento 
druh kolektivní identifi kace ale znamenala v$razn$ impuls p!e-
dev&ím koncepce národní reprezentace.

Zvlá&t# t$mové sporty p!edstavují unikátní p!íle"itost ke 
konstrukci národní identity, a to i pro ty, kte!í se o politick$ 
nebo kulturní "ivot národa p!íli& nezajímají. Jak ve své refl exi 
fenoménu mezistátních fotbalov$ch zápas' poznamenal 
Hobsbawm (1990: 142), „imaginární spole%enství milión' se 
zdá b$t reáln#j&í, má-li podobu t$mu jedenácti lidí s konkrétní-
mi jmény“. Jednotliví hrá%i, ale i fanou&ci, jsou zde vlastn# 
symbolick$m vyjád!ením národa jako celku. Vít#zství a prohry 
sportovc' reprezentujících národ jsou tudí" %asto interpretovány 
v kontextu hodnocení pozice národa samotného. (Jarvie 1993) 
Nap!íklad neúsp#chy anglického fotbalového t$mu byly v po-
sledních letech vnímány jako symptomy krize anglického náro-
da. (Maguire 1999) Podobné interpretace se net$kají jen v"sled-
k# v$znamn$ch sportovních klání. Samotn$ v$kon fotbalového 
t$mu na h!i&ti je v podstat# identifi kován s obrazem, kter$ si 
o své kolektivní identit# fotbalov$ fanou&ek utvá!í. (Coelho 
1998)

D'vod, pro% je sport p!i &í!ení národních hodnot podporován 
státem, se zdá b$t na první pohled z!ejm$. Mezi primární zájmy 
národních stát' pat!í toti" také posílení identifi kace sv$ch ob%a-
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n' se spole%enstvím, které sv$mi hranicemi vymezují. Snaha 
posílit tento druh „kolektivního v#domí“ je tudí" i jedním z mo-
tiv' státní podpory sportu. (Sage 1998; Rowe 1999; Coakley 
2001) Ur%ité formy her a cvi%ení b$vají pova"ovány za nedílnou 
sou%ást národní kultury, mnohdy mají dokonce vyjad!ovat ná-
rodní povahu, a jako takové jsou sponzorovány. P!edev&ím jsou 
tu ale v$znamné sportovní události, které poskytují pot!ebn$ 
prostor pro reprezentaci identit, ú%ast na nich je proto d'le"itá 
nejen pro sportovce, ale i pro samotné národní státy. Masová 
pozornost namí!ená k t#mto událostem potom p!edstavuje ideál-
ní p!íle"itost k národnímu sjednocení, kterému se n#kdy politi%-
tí p!edstavitelé sna"í je&t# více napomoci svou fyzickou p!ítom-
ností. P!esto"e je národní jednota takto dosa"ená obvykle pouze 
do%asná a v "ádném p!ípad# sama o sob# ne!e&í trvající regio-
nální, etnické, t!ídní nebo genderové rozd#lení zem#, b$vá poli-
tiky pova"ována za v$znamn$ krok na cest# k dosa"ení hlub&í 
integrace. (Eitzen 1999) Pravd#podobnost, "e budou za ú%elem 
udr"ení pocitu identity a jednoty intervenovat, se je&t# zvy&uje, 
ohro"uje-li diferenciace spole%nosti v rámci národního státu 
jeho existenci nebo dochází-li k dramatick$m sociálním zm#-
nám. (Coakley 2001) 

Národní identita musí z tohoto hlediska pro %lov#ka nab$vat 
v#t&ího v$znamu ne" jiné zdroje identit. Také proto7 n#kte!í au-

to!i (nap!. Hoch 1972; Hargreaves 1986a; Sage 1998) pova"ují 
národní identitu ve sportu za nástroj, kter$m je posilována legi-
timita stávajícího politického a sociálního uspo!ádání. Nap!íklad 
podle Hargreavese (1986a) p!edstavuje tato forma kolektivní 
sounále"itosti, masov# propagované prost!ednictvím médií, snad 
nejd'le"it#j&í oporu systému hegemonie. Také Sage (1998) vidí 
ve spojování národní tématiky se sportovními událostmi v$-
znamn$ prost!edek &í!ení hodnot dominantních sociálních vrs-
tev. Národní identita se z tohoto úhlu pohledu jeví jako „materi-
ál“, kter$m je podpírána a udr"ována sociální struktura pozdního 
kapitalismu. Vládnoucí vrstvy podle teoretik' hegemonie pod-
porují sportovní nacionalismus, nebo) jsou jeho prost!ednictvím 
potvrzovány a roz&i!ovány postoje p!inejmen&ím implicitn# po-
silující spole%ensk$ status quo. Nejenom "e jsou národní vá&n#, 
které v$znamné sportovní události vyvolávají, rovn#" ur%it$m 
druhem „opia“ odvád#jícího pozornost od reality sociálních 
problém'. Samy navíc odrá"ejí hodnoty, které jsou v p!evládají-
cí koncepci národa obsa"eny a kter$mi je sociální, politick$ 
a ekonomick$ !ád reprodukován.

Zd'raz(uje se mytick$ charakter národní jednoty, kter$ na 
jedné stran# pomáhá zastírat sociální rozdíly a rozpory, na stran# 
druhé sugeruje p!edstavu celku zalo"eného na sdílen$ch hodno-
tách, je" jsou ve skute%nosti hodnotami dominantních vrstev. 
Nap!íklad podle Bruce Kidda (1992) p!ispívá národní jednota, 
oslavovaná p!i p!íle"itosti triumfu kanadského hokejového 
t$mu, k hegemonii anglicky mluvících %len' vládnoucí vrstvy 
kanadského patriarchátu. Potenciál sportovního nacionalismu 
k propagaci hodnot vrstev vládnoucích v rámci národního státu 
se zdá b$t z!ejm$. Je ale mo"né jej takto vyu"ívat i v dob# 
globalizace? V dob#, kdy jsou r'zné d!íve v$sadní funkce 
národních stát' zpochyb(ovány a omezovány?

Sport, národní identita a globalizace

Jestli"e je národní identita s p'sobením národního státu spojová-
na, zdá se b$t vzhledem k probíhajícímu globaliza%nímu procesu 
logické p!edpokládat pokles její intenzity. K n#mu v&ak zdaleka 
nedochází a sportovní nacionalismus naopak oprávn#n# vyvolá-
vá stále v#t&í pozornost ve v#decké komunit#. Jednou z mo"nos-
tí jak tento paradox vysv#tlit, je pova"ovat p!edpov#di krize 
národního státu a tím i nacionalismu za p!ed%asné. (nap!. Bairner 
2001) Jiní auto!i je naopak potvrzují, ale tvrdí, "e „%ím více je 
politická, ekonomická a vojenská suverenita státu podlamována, 
tím více je pro státy pot!ebné, aby utvá!ely alespo( ‚sémioticky‘ 
siln$ národ.“ (Rowe et al. 1998: 133) Nabízí se v&ak i pochyb-
nost, zda je v'bec nutné národní identitu ve sportu, ale i obecn# 
do takové míry spojovat s mocí státu. Stejn# jako „se mohou 
sportovní fanou&ci vystrojit do národních dres' a pomalovat si 
tvá!e národními barvami, ani" by jen vzdálen# byli p!itahováni 
nacionalistickou politikou“ (Bairner 2001: 17), m'"e b$t rovn#" 
národní identita mocnou kulturní silou, která ji" existuje do zna%-
né míry nezávisle na politickém p'sobení státu. P!esto se ani 
v dob# globalizace ne&í!í v mocenském vakuu a na její podobu 
mají v$znamn$ vliv p!edev&ím média a jejich prost!ednictvím 

i &ir&í zájmy ekonomick$ch skupin. Mediální sport nadále posky-
tuje bohat$ symbolick$ materiál, s ním" se mohou jeho p!íjemci 
identifi kovat. Udr"uje také %asto stereotypy o národní povaze 
a konstruuje národ jako koherentní, bezproblémovou a homogen-
ní komunitu, ve které sehrává d'le"itou roli uniformita a konfor-
mita. (Bishop, Jaworski 2003) Funkce národní identity p!i 
utvá!ení a udr"ování sdílen$ch p!edstav o správném %i lépe „p!i-
rozeném“ chodu spole%nosti se tedy ani s procesy deregulace 
a privatizace médií nem#ní. Ani razantní vstup nadnárodních fi -
rem na mediální trh zdaleka nev#stí konec národní identifi kace 
prost!ednictvím sportu. (Miller et al. 2001)

Jistá unifi kace obsahu mediáln# p!ená&eného sportu ov&em 
neznamená, "e v ka"dé zemi existuje jednotná forma sportovní-

ho nacionalismu, kterou r'zní akté!i sdílejí. Vedle „ofi ciálního 
nacionalismu“ b$vá zd'raz(ována pluralita etnick$ch anebo 
i národních identit v rámci jednoho národního státu, která se 
m'"e i ve spojení se sportem stát nástrojem vyjad!ujícím alter-
nativní vize národa. (Bairner 2001) Sociologick$ pohled samo-
z!ejm# tíhne k up!ednost(ování sociáln# podmín#n$ch a skupi-
nov# sdílen$ch identit. V$znamy p!ikládané sportu i národní 
identit# se ale mohou li&it i v závislosti na postojích jednotlivc'. 
Jejich interpretace práv# tak jako obsah, kter$m bude daleko 
mocn#j&ími subjekty napl(ována p!edstava národa, sehrají 
v boji o kulturní v$znam globalizace d'le"itou roli.
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Poznámky:

1) K vysv#tlení pojmu hegemonie viz Heslá! v tomto %ísle Revue pro média.
2) Historicky se moderní sport vyvinul do zna%né míry práv# ve vztahu 

k t#mto v$chovn$m cíl'm vy&&ích a st!edních vrstev. Ze stejn$ch d'vod' byla 
nap!íklad ukládána p!ísn#j&í pravidla na d!íve neorganizované hry, jako byl fotbal, 
a vznikaly i zcela nové racionalizované hry a t#lesná cvi%ení. Ke spole%enské at-
mosfé!e, v ní" se sport rozvíjel, pat!il také strach z fyzické i morální degenerace 
obyvatel a p!edstava, "e je z tohoto d'vodu ohro"ena samotná existence národa. 
(viz Olivová 1979; Hargreaves 1986b; Coakley 2001) Vedle represí dosavadních 
her a dal&ích aktivit ni"&ích vrstev, které byly pova"ovány za p!íli& násilné, hrubé 
a nemorální, byly proto iniciovány i r'zné sportovní programy. „Tím, "e zavedou 
povinnou t#lesnou v$chovu a sport na státních &kolách, a mimo n# ulo"í rigidn#j&í 
pravidla ve sportech, jako byl nap!íklad box, kriket anebo fotbal, se elitní a nábo-
"enské skupiny domnívaly, "e by mohly udr"ovat káze( mezi d#lnick$mi vrstva-
mi.“ (Rowe 1999: 16)

3) V tomto textu se podrobn#ji nezab$vám dal&ími politick$mi dimenzemi 
sportu, které by v&ak proto nem#ly b$t opomenuty. Jedná se p!edev&ím o proble-
matiku mocenského fungování sportovní byrokracie a otázku právního zaji&)ování 
komer%ního i amatérského sportu. Zajímav$m tématem je také vyu"ívání sportu 
p!i prosazování zahrani%n#politick$ch cíl'. (viz Eitzen 1999)

4) Podobn# „mediální popis t$mové práce sportovc' %asto nab$vá v$znamu 
poslu&nosti autorit# jako centrální slo"ce pracovního procesu v kapitalismu“. 
(Kinkema, Harris 1998: 43)

5) Ve v$zkumech mediálního obsahu jsou mimo zde uvedená témata identifi -
kovány %asto hodnoty autoritá!ské, nacionalistické a oslavující násilí, dále pak 
rasové, etnické a genderové stereotypy. 

6) V$jimkou jsou ov&em sporty, které byly od po%átku rozvíjeny s ohledem na 
sv'j „národní charakter“. Nap!íklad n#mecká turnérská cvi%ení byla zam$&lena 
také jako symbolická oslava n#mecké národní identity. (Olivová 1978) Podobn# 
ve Spojen$ch státech byly n#které specifi cké sporty, jako nap!íklad americká verze 
fotbalu, basketbal a baseball, rozvíjeny tak, aby p!isp#ly k &í!ení americké národní 
identity. (Coakley 2001) Dal&í formy sportovních aktivit sice také mohly mít ur%i-
t$ nacionální v$znam a to do té míry, do jaké m#ly p!isp#t k v$chov# %lov#ka loa-
jálního ke své zemi. P!i jejich organizování a utvá!ení jejich pravidel v&ak tyto 
my&lenky nehrály tak zásadní roli jako ve v$&e uveden$ch p!íkladech. 

7) „Nacionalismus stejn# tak jako lokální patriotismus obecn# disponuje silou, 
která p'sobí proti solidarit# d#lnick$ch vrstev a solidarit# mezi pod!ízen$mi vrst-
vami v'bec. Tato síla je v kone%ném d'sledku podporou stávajícímu sociálnímu 
!ádu a to i p!es vn#j&í odpor, kter$ k n#mu zaujímají fotbaloví chuligáni a kter$ je 
%asto barvit# lí%en.“ (Hargreaves 1986a: 108)
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