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ne variácie – a to dokonca v rámci jednotliv!ch krajín. Mô"eme 
si by# istí, "e trh s mediovan!m $portom porastie globálne a "e 
$porty, v ktor!ch dominujú západné krajiny, budú v blízkej 
budúcnosti tr"ne zv!hodnené. Je ale pred%asné hovori# o globál-
nom trhu s vysielan!m $portom, prinajmen$om kvôli tomu, "e 
máme nejasnú predstavu o vplyve digitálnej technológie, k tejto 
otázke sa predpokladám e$te dostaneme.

Zosta!me pri digitalizácii, jedná sa o zrejme najv"znamnej#í v"voj 
v oblasti médií za posledn"ch nieko$ko desa%ro&í. Digitalizáciu ospevujú 
za to, 'e divákom umo'ní vä&#í v"ber, dokonca sa tvrdí, 'e umo'ní úplne 
nové mediálne zá'itky. Ako zmení – prípadne u' dnes mení – digitalizá-
cia televízny #port? 
Pod&a m'a má digitalizácia primárne trojit! ú%inok na $port 
vysielan! v televízii: osobné nastavenia, prenosnos# a interakti-
vita. Postupne sa bude zmen$ova# podiel rozhodnutí, ktoré za nás 
u%inia mediálni producenti. Napríklad, miesto toho, aby sme sa 
v$etci pozerali na ten ist! program, mô"eme sa u" teraz pozera# 
na jedin! zápas (disciplínu, preteky) v rámci komplexn!ch $por-
tov!ch udalostí (napr. tenisové turnaje alebo olympiáda), alebo 
sa mô"eme pozera# na svojho ob&úbeného futbalového hrá%a, 
ako behá dokola sledovan! kamerou zameranou exkluzívne na 
neho a ma# zárove' k dispozícii v$etky dáta, ktoré sa t!kajú jeho 
v!konu. Konvergencia vysielania, telefonick!ch a po%íta%ov!ch 
slu"ieb nám umo"ní sledova# $portové udalosti na vzdialen!ch 
miestach, k!m %akáme na nadväzujúce letecké spojenie apod., 
pomocou osobn!ch technologick!ch pomôcok (momentálne 
mobiln!ch telefónov). Dostávame sa tie" bli"$ie k vnoreniu sa 
do $portového textu – zá"itky spojené s virtuálnou realitou, kto-
rá simuluje nielen sledovanie deja na ihrisku, ale tie" videnia na 
vlastné o%i, po%úvania na vlastné u$i a precítenia deja. 

Digitalizácia a technologická inovácia sú obklopené hyperla-
tívmi predov$etk!m kvôli tomu, "e sme vyz!vaní k ich nákupu 
a tie" k investovaniu do ich v!skumu a rozvoja. Digitalizácia má 

a bude ma# v!znamn! vplyv na konzumáciu $portu, nie v$etci 
sú v$ak zapálen!mi $portov!mi fanú$ikmi. Digitálna technoló-
gia sa pou"íva skrz celé spektrum vo&no%asov!ch aktivít a zába-
vy, $porty vysielané v televízii budú ma# bezpochyby siln!ch 
konkurentov. (portoví maniaci budú nad$ení, niektorí z nás ale 
majú aj iné kultúrne záujmy!  

Existuje m"tická predstava, pod$a ktorej je #port akousi nedotknutou, 
&istou entitou mimo dosahu pe!azí a politiky. Dnes u' si sná( ka'd" 
uvedomuje finan&né aspekty #portu. Stojí ale televízny #port mimo oblas% 
politiky?   

Názor, "e $port alebo %oko&vek mô"eme izolova# od politiky 
som v"dy pova"oval za sociologicky absurdn!. Tvrdenie, "e te-
levízny $port má by# oddelen! od politiky dáva zmysel iba ako 
predstava o lep$om svete, v ktorom ne"ijú "ivé, d!chajúce &ud-
ské bytosti. V tomto rozhovore som u" vyjadril názor, "e $tát by 
mal zasiahnu# do trhu so $portom vysielan!m v televízii v záuj-
me ob%anov, tak!to zásah je vo svojej podstate politick!m skut-
kom, preto"e by bez neho prevládal in! typ politiky: politika 
neoklasickej ekonómie. Neoklasická ekonómia je formou politi-
ky, ktorá sa sna"í maskova# t!m, "e sa odvoláva na nevidite&nú 
ruku riadiacu trh. Je v$ak potrebné sa zamyslie# nad t!m, "e 
pridelenie frekvencie a ude&ovanie licencií sú politick!mi pro-
cesmi, a tie", "e trh s televíznym $portom bol na za%iatku – mi-
nimálne v Európe – podporen! investíciami z verejn!ch zdrojov 
e$te predt!m, ne" mediálne korporácie zistili, "e by sa mohlo 
jedna# o ziskovú %innos# a „ujali“ sa ho. V tomto oh&ade je evi-
dentn! nasledujúci príklad: ke) v roku 2001 zlyhal trh a nieko&-
ko európskych krajín stálo zo%i-vo%i perspektíve m*tvych tele-
víznych obrazoviek po%as kórejsko-japonsk!ch majstrovstiev 
sveta v roku 2002, museli zasiahnu# národné vlády a presadi# 
práva divákov a pou"ili pritom verejné fi nancie. Ako inak by 
sme mali nazva# tento proces ne" politikou!

P"tala sa Monika Metyková

[…]

)port v sociológii a histórii

Vynikajúci preh&ad postavenia $portu v rámci sociálnej teórie 
nachádzame v knihe Jarvieho a Maguira (1994), ktorí popísali 
vplyv hlavn!ch sociologick!ch tradícií na sociológiu $portu 
a vo&ného %asu. Musíme v$ak poznamena#, "e na$e pojednanie 
síce zah*'a vz#ah medzi $portom a sociológiou, sústre)uje sa ale 
$pecifi cky na postavenie $portu v rámci mediálnych, prípadne 
kulturálnych $túdií. 

Donedávna si sociológovia mysleli, "e úloha $portu a vo&né-
ho %asu v modern!ch spolo%nostiach nie je hodná vá"neho 
a systematického bádania. Vo&n! %as bol pova"ovan! za nedôle-
"it!, ba dokonca iba za protipól práce. (port pravdepodobne 
predstavuje jednu z posledn!ch v!znamn!ch oblastí &udskej 
%innosti, ktorá je podrobená sociologickému skúmaniu. 

Za posledn!ch desa# a" pätnás# rokov sa odohrala v!znamná 
zmena v prístupe k sociologickému $túdiu $portu a vo&ného 
%asu. (vi) Critcher 1992) (port sa presunul z periférie záujmu 
sociológov a zárove' za%ali sociológovia a mediológovia (resp. 
kulturológovia) diskutova# o najvhodnej$ích teoretick!ch para-
digmách, v rámci ktor!ch by sa mal $port skúma#. Niet pochyb-
ností o tom, "e na bádanie akademikov mala vplyv rastúca po-
pularita $túdia médií a narastajúci záujem médií o $port. 

Vo svojom preh&ade teoretick!ch v!chodisiek v rámci v!s-
kumu $portu a vo&ného %asu Chris Rojek (1992) zdôraznil, "e 
mnoho diel venovan!ch tejto oblasti pristupuje k predmetu 
$túdia z pozície paradigmy jednania alebo $truktúry. Prv! 
z t!chto prístupov chápe spolo%nos# ako pluralitn! systém, 
v ktorom vo&ba jednotlivca zásadn!m spôsobom ovplyv'uje 
v!voj vo&no%asov!ch aktivít. Zástancovia tohto prístupu síce 
pripú$#ajú, "e v pluralitnej spolo%nosti nemajú v$etky skupiny 
rovnakú moc, tá sa v$ak pod&a nich bez ak!chko&vek problémov 
presúva medzi jednotliv!mi skupinami a nakoniec sa celé pro-
stredie aj tak vyvíja na základe názorov a volieb jednotlivca. 

)port a moc  

Na rozdiel od tohto prístupu v!skumníci aktívni v rámci paradig-
my $truktúry a marxistickej anal!zy tvrdia, "e ekonomické 
a politické charakteristiky spolo%nosti ur%ujú charakter $portu 
a vo&no%asov!ch aktivít. Upozor'ujú tie" na zásadnú úlohu spo-
lo%ensk!ch tried a kapitálu vo formovaní mo"ností, ktoré sa 
jednotlivcom ponúkajú. (port a vo&n! %as chápu ako oblasti, 

v rámci ktor!ch sa medzi dominantn!mi a podraden!mi skupi-
nami vytvárajú a pretvárajú mocenské vz#ahy typické aj pre iné 
oblasti "ivota v kapitalistick!ch spolo%nostiach. Jednoducho 
povedané, $port a vo&n! %as sa stali prostriedkami sociálnej kon-
troly, vyu"ívania robotníkov, a zárove' upevnili moc kapitálu nad 
v$etk!mi oblas#ami &udskej aktivity. 

Táto teória v$ak nie je jednoliata. Feministky, napríklad Har-
greaves (1994) a Creedon (1994), zdôraznili rolu genderov!ch 
vz#ahov pri vytváraní vzorcov vo&no%asov!ch aktivít. Cashmore 
(1982)  sa venoval zásadnej roli, ktorú v prípade etnick!ch sku-
pín "ijúcich vo Ve&kej Británii zohráva v $portovom správaní 
rasa. Hargreaves a Cashmore pristupujú k problematike $portu 
z h&adiska procesu, tak!to prístup je charakteristick! obzvlá$# 
pre neomarxistov (ozna%uje sa tie" ako kulturologick!). Horne a 
kol. (1987) zhrnuli silné stránky neomarxistického prístupu 
v troch bodoch:

Pova"uje za zásadné, "e $port a vo&no%asové aktivity sú 
prejavmi mocensk!ch vz#ahov; zdôraz'uje rolu $tátu a eko-
nomiky v $truktúrovaní $portu a vo&no%asov!ch aktivít v sú-
%asn!ch spolo%nostiach a uplat'uje otvoren! prístup k $túdiu 
$portu a vo&ného %asu, %ím umo"'uje nedogmatické skúma-
nie ich v!voja.

(Horne, Jary a Tomlinson 1987: 188)

Rojek (1992: 8) uznáva, "e kulturologick! prístup je u"ito%-
n!, preto"e kladie dôraz na ukotvenie vo&ného %asu a $portu 
v sociálnych procesoch. Na druhú stranu ale tento prístup kriti-
zuje, preto"e je príli$ deterministick! a za#a"en! triedou a kapi-
tálom. Naviac – a v tomto oh&ade je ve&mi presved%iv! – upo-
zor'uje na to, "e v$etky $túdie a práca v teréne sú síce ukotvené 
v rámci britsk!ch kulturálnych $túdií, v skuto%nosti sa v$ak sú-
stre)ujú na Anglicko a anglickú spolo%nos#. Nezachytili tak 
kultúrne rozdiely, ktoré existujú inde, napríklad medzi (kótskom 
a Anglickom. 

Rojek sám seba umiestnil do inej paradigmy – do fi guratív-
nej teórie $portu a vo&ného %asu. (Dunning a Rojek 1992) Pred-
stavitelia fi guratívnej teórie %erpajú z práce Norberta Eliasa 
a ponímajú spolo%nos# ako súbor vzájomne prepojen!ch a zá-
visl!ch skupín, ktor!ch interakcia sa neustále mení a vyvíja. 
In!mi slovami umiest'ujú títo sociológovia jednotlivca do cent-
ra ve&kého súboru konfi gurácií, ktoré sa smerom od centra 
k okraju stávajú komplexnej$ími, pri%om neexistuje jedin! k&ú-
%ov! faktor, ktor! ovplyv'uje vz#ah medzi jednotlivcom a spo-
lo%nos#ou, naopak tak!chto faktorov a sociálnych skupín – kto-
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r!mi sú napríklad rodina, $kola, bydlisko a )al$ie podobné – 
je ve&ké mno"stvo. 

Pod&a Rojeka sa rozdiely medzi kulturologick!m prístupom 
a fi guratívnou teóriou prehá'ajú. Uznáva, "e medzi nimi existu-
je zásadn! rozdiel v tom, "e pod&a predstavite&ov fi guratívnej 
teórie by mal sociologick! v!skum v"dy smerova# k „odstupu, 
k metodológii vedomého odstupu od predmetu v!skumu“ (Ro-
jek 1992: 28) a nie k politickej motivovanosti, ktorou sa pod&a 
neho vyzna%ujú kulturálne $túdiá. Napriek tomu v$ak dospel 
k nasledujúcemu záveru:

Spolo%ná úcta k dejinám, spolo%n! dôraz na historickú a so-
ciálnu dimenziu toho, %o pova"ujeme za „prirodzené“ 
a „zrejmé“, spolo%ná aplikácia kultúrnej rôznorodosti a bo-
hatstva – to nie sú nepodstatné spolo%né rysy.

(Rojek 1992: 28)

Toto uistenie má ve&kú hodnotu. Napriek tomu v$ak medzi 
dvomi prístupmi zostáva v!znamn! rozdiel v lokalizovaní moci 
v spolo%nosti. Kulturológovia sú obvi'ovaní z toho, "e príli$ 
zdôraz'ujú triedu v roli ur%ujúceho faktora spolo%ensk!ch vz#a-
hov, na druhej strane sú predstavitelia fi guratívnej teórie vinení 
z podcenenia jej dôle"itosti. 

Naviac, predmetom sporu zostáva subjektivita v!skumníka 
v ka"dom v!skumnom procese a jeho schopnos# „oddeli#“ sa od 
svojej práce. Pravdepodobne najdôle"itej$ím bodom, na ktorom 
sa v!skumníci zhodujú, je, "e rôzne v!vojové vzorce $portu 
a vo&ného %asu musíme poníma# ako kontinuálny proces – 
v identifi kácii ur%ujúcich faktorov tohto procesu v$ak v!skum-
níci nie sú nutne jednotní. 

Jedn!m z dôsledkov tejto diskusie je posun $túdia $portu 
a vo&ného %asu z okraja do centra sociologického záujmu. Vo 
svojom závere Eric Dunning (v Dunning a Rojek 1992) vyjadril 
nádej, "e jeho kniha „presved%í mnoh!ch sociológov o tom, 
"e $port je "ivou a pulzujúcou oblas#ou“ (s. 277). Podobne sa 
vyjadrili aj  Jarvie a Maguire (1994). 

)port a historici

Okrem sociológie $portu existuje )al$ia oblas#, ktorá sa zaoberá 
$túdiom $portu – dejiny spolo%nosti. Historici zaoberajúci sa 
dejinami spolo%nosti mali snahu objasni# miesto $portu v $ir$ích 
ekonomick!ch a politick!ch súvislostiach, a práve oni sa zaslú-
"ili o zv!$enie prestí"e $túdia $portu v akademickom svete, 
preto"e toto $túdium chápu ako legitímnu a plodnú akademickú 
%innos#, ktorá objas'uje kultúrny, ekonomick! a politick! 
v!znam $portu pre spolo%nos#. Pod&a Jonesa

je v industriálnych spolo%nostiach $port ako tak! dôle"itou 
ekonomickou, spolo%enskou a politickou aktivitou, ktorá 
poskytuje zásadné informácie o pracovnom trhu, kapitálo-
v!ch investíciách, triede, genderi a dokonca o medzinárod-
n!ch vz#ahoch.       (Jones 1992: 2)

V!menu skúseností a znalostí medzi historikmi a sociológmi 
komplikuje spor o úlohu teórie v akomko&vek v!skume. Jadro 
sporu mô"eme popísa# ve&mi jednoducho: historici si myslia, "e 
sociologick! v!skum $portu je za#a"en! ideologick!m prístu-
pom v!skumníkov, sociológovia pou"ívajú $port na legitimizá-
ciu ur%it!ch teoretick!ch stanovísk, ktoré sú pod&a historikov 
neudr"ate&né, preto"e nie sú adekvátne pre historické ukotvenie 
$portového a kultúrneho kontextu. 

Na druhej strane, historikom – pod&a sociológov – ch!ba 
teoretická systematickos# a historická anal!za má naviac ob-
medzené vyu"itie pre pochopenie sú%asnej kultúry. (Táto kritika 
sa net!ka predstavite&ov fi guratívnej teórie a kulturológov.)

Pod&a v!skumníkov, ktorí pracujú v rámci kulturologickej 
tradície (popísanej vy$$ie) a ktorí ponímajú historické chápanie 
$portovo-kultúrneho kontextu ako k&ú%ové, má ve&ká %as# histo-
rick!ch anal!z (ktoré sú ako také ve&mi dôle"ité) nedostato%né 
teoretické ukotvenie. (Clarke a Critcher 1985) Práce z oblasti 
dejín spolo%nosti tak sk+zajú k jednoduchému popisu. Najplod-
nej$í v!skum o $porte v zmysle kultúrnej formy nachádzame 
v rámci kulturálnych a mediálnych $túdií, odborov, ktoré sú 
multi- a interdisciplinárne. Tak!to v!skum charakterizuje snaha 
o anal!zu sú%asnej $portovej kultúry v rámci historického kon-
textu, o anal!zu $portu v zmysle kultúrnej formy a o vytvorenie 
pevného teoretického základu pre skúmanie $portu.  

Napriek v!znamnej akademickej expanzii sa len malá %as# 
sociologického v!skumu zaoberá vz#ahom medzi médiami 
a $portom, %i e$te komplexnej$ím vz#ahom medzi médiami, 
$portom a formovaním identít. Neomarxistické prístupy boli 
vä%$mi zamerané na existujúce priepasti, systematické skúmanie 
$portovo-mediálne-sociálneho komplexu je zále"itos#ou nedáv-
nej minulosti. (Goldlust 1987; Hargreaves 1986; Whannel 1992; 
Blain a kol. 1993)

Vä%$ina v!skumu s tak!mto zameraním vznikla v rámci no-
v!ch odborov kulturálnych resp. mediálnych $túdií a $port poní-
ma ako oblas# $túdia, ktorá objas'uje $ir$ie súvislosti. Tieto sú-
vislosti majú ústredné miesto v disciplínach kulturálnych 
a mediálnych $túdií a zahr'ujú úlohu mediálnych in$titúcií 

v spolo%nosti, produkciu resp. konzumáciu kultúry a ideologickú 
v!znamnos# populárnej kultúry v modern!ch spolo%nostiach. 

Mediálne #túdiá a #port   

Sociologické skúmanie $portu sa do ve&kej miery sústredilo na 
$pecifi ckú dynamiku a ideológie zakotvené v $portovej kultúre 
danej spolo%nosti. Média – obzvlá$# televízia a tla% – v$ak zo-
hrávajú ústrednú úlohu v reprodukcii a posilnení mnoh!ch dis-
kurzov, ktoré sú v modernom svete asociované so $portom. 
Práve procesy reprodukcie a posilnenia diskurzov a ich ideolo-
gické dopady sú v stredobode záujmu mediológov a kulturoló-
gov. Pod&a Johna B. Thompsona

popová hudba, $porty a )al$ie vo&no%asové aktivity sú pod-
porované mediálnym priemyslom, ktor! netvorí iba sú%as# 
$írenia a fi nancovania existujúcich kultúrnych foriem, ale 
tieto formy tie" aktívne premie'a.     (Thompson 1990: 163)

Mnoh!ch k&ú%ov!ch autorov (Goldlust 1987; Whannel 
1992; Rowe 1995 a Wenner 1998), ktorí sa zaoberajú mediál-
nym $portom, zaujíma práve tento proces transformácie a jeho 
následky. Skúmanie politick!ch a ekonomick!ch $truktúr cha-
rakteristick!ch pre vz#ah medzi médiami a $portom sa stáva 
stále dôle"itej$ím. To isté platí pre skúmanie mediovan!ch re-
prezentácií, napr. postupov, pomocou ktor!ch televízne spolo%-
nosti diktujú, kedy sa budú odohráva# $portové udalosti (myslí-
me tu na presun futbalov!ch zápasov zo soboty na nede&u ve%er 
a pod.). Barnettova kniha Games and Sets: The Changing Face 
of Sport on Television (Hry a kulisy: Meniaca sa podoba !portu 
v televízii, 1990) je dobrou predstavite&kou empirickej tradície. 
Pre porovnanie, Whannel (1992) okrem politickej ekonómie 
mediálneho $portu zahrnul rovnak!m dielom aj anal!zu textov 
a ideológie, in!mi slovami ho zaujímalo, ak!m spôsobom medi-
álny $port presadil ur%ité typy uva"ovania o $porte a spolo%nosti, 
napr. úvahy o tom, "e $port nemá ni% spolo%ného s politikou 
alebo o tom, "e %erno$skí atléti sú „prirodzene“ nadanej$í ne" 
belo$i. 

Whannel je dôle"itou osobnos#ou skúmania mediálneho 
$portu, v Spojenom krá&ovstve Ve&kej Británie a Severného Ír-
ska bol prv!m v!skumníkom, ktor! sa vz#ahu $portu a médií 
venoval systematicky a kriticky, naviac si zachoval záujem 
o politickú ekonómiu a tie" o ideologickú stránku mediálneho 
$portu. Whannel skúma neustále komplexnej$í vz#ah medzi ka-
pitálom, televíziou a $portom (sprostredkovan! sponzorstvom, 
reklamou a medzinárodn!m marketingom), ale tie" ideologické 
implikácie tohto procesu pre reprezentáciu $portu. Má za cie& 
odpoveda# na tieto otázky:

Aké sú kultúrne a ekonomické vz#ahy medzi televíziou 
a $portom a ako – pokia& vôbec – televízia zmenila $port? Ak! 
je v tomto $pecifi ckom prípade vz#ah medzi kultúrnymi 
a ekonomick!mi dimenziami? 

(Whannel 1992: 4)

foto Dino Numerato
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Aj v novom miléniu je táto v!skumná agenda nespochybni-
te&ne dôle"itá pre systematické zachytenie vz#ahov medzi t!mi-
to dvomi in$titúciami. 

K$ú&oví autori v oblasti mediálneho #portu 

Goldlust (1987), Whannel (1992), Blain a kol. (1993) a nov$ie 
Wenner (1998) sa v$etci venujú roli, ktorú v modern!ch industri-
alizovan!ch spolo%nostiach zohráva mediovan! $port v zmysle 
symbolického rituálu. Títo autori skúmajú premenu $portu v te-
levíznom veku a tvrdia, "e $túdium mediálneho $portu je ob-
zvlá$# v!znamn!m príspevkom do anal!zy komodifi kácie popu-
lárnej kultúry. Venujú sa tie" pote$eniu, ktoré televízny $port 
priná$a divákom a spôsobom, ktor!mi kon$truuje reprezentácie, 
ktoré komentujú spolo%nos# a postavenie jednotliv!ch skupín 
(napr. "ien) v danej spolo%nosti. Blain a kol. (1993) naviac 
zdôraz'ujú prelínanie medzi doménami $portového a politického 
diskurzu, najmä vo vz#ahu k vytváraniu národn!ch charakteristík 
a identít – tvrdí sa, "e (kóti sú náru"iví, Taliani v!bu$ní, (védi 
chladní at).

Whannel (1992) sa sna"í vystríha# deterministického chápa-
nia moci televízie nad divákmi a pod&a neho komplex televízia/
$port/sponzorstvo premie'a $port v zmysle kultúrnej formy, ale 
tie" odrá"a hlb$ie ekonomické a kultúrne posuny v spolo%nosti. 

Dnes sa o%akáva, "e $porty budú podobné biznisu, majú by# 
v!konné a poskytova# priestor pre oslavu korporatívneho kapi-
talizmu, ponúka# VIP sekcie a vyberané ob%erstvenie, aby vyho-
veli prianiam komer%n!ch sponzorov a vo v$eobecnosti sa stali 
primárnymi miestami, na ktor!ch sa vytvára a reprodukuje pod-
nikate&ská kultúra. Túto premenu nespôsobila televízia ako taká, 
zohrala v$ak v!znamnú úlohu vo vytváraní k&ú%ov!ch elemen-
tov tohto procesu, predov$etk!m t!m, "e umo"nila rapídny ná-
rast sponzorstva.             (Whannel 1992: 208)

Whannel si uvedomuje, "e jeho anal!za je mo"no ekonomic-
ky deterministická, zakladá ju v$ak na politickej ekonómii a tie" 
na koncepte hegemónie, ktorú rozvinul Gramsci. Práve koncept 
hegemónie bol v posledn!ch dvoch desa#ro%iach ve&mi v!-
znamn! pre $túdium populárnej kultúry v rámci mediálnych 
resp. kulturálnych $túdií. 

Pravdepodobne jednou z najdôle"itej$ích kníh, ktorá buduje 
na Gramsciho tézach a aplikuje ich na $túdium $portu je Sport, 
Power and Culture: A Social and Historical Analysis of Popular 
Sports in Britain ("port, moc a kultúra: Sociálna a historická 
anal#za populárnych !portov v Británii, 1986) z pera Johna Har-
greavesa. Gramsciho koncept hegemónie je ústredn! pre jeho 
$túdiu rozvoja populárneho $portu v Británii. Historické ukotve-
nie $portovej kultúry a jej prelínanie sa s ekonomick!m a poli-
tick!m v!vojom britského $tátu je umiestnené do paradigmy 
hegemonického boja medzi dominantn!mi a podraden!mi sku-
pinami v britskej spolo%nosti. 

           

Hegemónia znamená, "e ur%itá trieda alebo %as# triedy %i 
aliancia tried dosiahne vodcovstvo nad ostatnou %as#ou spolo%-
nosti – samozrejme v súlade s vlastn!mi záujmami. […] Moc 
vyjadruje schopnos# hegemonickej skupiny získa# súhlas a pod-
poru pre svoje vodcovstvo […] hegemónia sa dosiahne systema-
tickou prácou […] rôzne skupiny sa získajú pre $port, nie sú 
k $portu nútené ani manipulované.          (Hargreaves 1986: 7)

Hargreavesov!m prvotn!m cie&om je dokáza#, "e populárny 
$port bol miestom boja medzi spolo%ensk!mi skupinami a v!-
sledok tohto boja pomohol zavedeniu a zachovaniu bur"oáznej 
hegemónie v britskej spolo%nosti. Pod&a neho bol $port k&ú%o-
v!m dejiskom fragmentácie robotníckej triedy (a in!ch podrade-
n!ch skupín) a ich rekon$titúcie pod bur"oáznou hegemóniou. 
(Hargreaves, 1986, str. 209). Hargreaves zdôraz'uje, "e tento 
stav nie je v!sledkom pôsobenia v$emocného jednania, ale poli-
tického procesu, ktor! v sebe niekedy nesie protiklady. 

Je zaujímavé, "e mediálnemu $portu venuje Hargreaves iba 
jednu kapitolu, a ten tak zostáva nerozvinutou %as#ou jeho tézy. 
Hargreavesovo dielo je kritizované za ústredné postavenie hege-
mónie, ktoré je príli$ limitujúce s oh&adom na rôznorodé a kom-
plexné aktivity, ktoré sú sú%as#ou $portovej kultúry. Skepticiz-
mus oh&adne mo"nej aplikácie hegemónie na $túdium $portu 
a $portovej kultúry v$ak nezdie&a mnoho politológov, preto"e 
ich primárnym cie&om je skúma# vz#ah medzi $portom a politic-
kou kultúrou a hoci ich mô"eme kritizova# za zanedbanie roli 
médií v tomto vz#ahu, ich argumenty nám poskytujú odrazov! 
mostík pre $ir$iu diskusiu o roli $portu vo formovaní identít. 

Televízia a #port

(túdium a v!skum vz#ahov medzi televíziou a $portom sa rela-
tívne nedávno stali akademickou oblas#ou v!skumu a kumula-
tívnych znalostí. Mediologické prípadne kulturologické  $túdie 
o televíznom $porte sa sporadicky objavovali v 70-tych rokoch 
20. storo%ia, literatúra o tomto predmete sa za%ala v!znamne 
roz$irova# v 80-tych rokoch a v 90-tych rokoch sa objavil syste-
matickej$í prístup k $túdiu televízie a $portu. Ak vezmeme do 
úvahy mno"stvo literatúry, ktorá sa venuje in!m televíznym "á-
nrom (obzvlá$# spravodajstvu, publicistike a populárnej drama-
tickej tvorbe) %i in!m aspektom súvisiacim so $portom (hlavne 
futbalovému huligánstvu), je prekvapujúce, "e akademick! v!s-
kum sa za%al venova# jednému z najv!raznej$ích aspektov na$ej 
populárnej kultúry tak neskoro. Televízny $port je na$ou najdôle-
"itej$iou väzbou na $port a je tie" úzko spojen! s na$im zm!$&a-
ním o národe, triede, rase, genderi, veku a invalidite. Predstavu-
je teda bohat! v!skumn! materiál oh&adne sociálneho, 
kultúrneho, ekonomického a politického "ivota. 

Whannel (1992) zdôraznil, "e odbor mediálnych $túdií vy-
produkoval relatívne ve&ké mno"stvo materiálov o televíznom 
$porte, a to v dôsledku schematického rozkolu v akademickom 
skúmaní televízie na: 1. textuálnu alebo semiotickú kritiku, kto-
rá vychádzala z fi lmovej teórie a 2. socio-ekonomickú anal!zu, 
ktorá sa zamerala na produk%né postupy v médiach a politickú 

organizáciu médií. Prv! prístup sa najv!raznej$ie prejavil v pub-
likácii Britského fi lmového in$titútu (British Film Institute) Fo-
otball on Television (Futbal v televízii, ed. Buscombe) z roku 
1975, ktorá obsahovala sériu textuálnych anal!z televízneho 
vysielania Svetového pohára v roku 1974. Táto priekopnícka 
práca mala ve&k! vplyv na neskor$í v!skum televízneho $portu, 
najmä ideologick!ch elementov v $portovom vysielaní.

Anal!za $trukturálnych aspektov televízno-$portového kom-
plexu predstavuje alternatívny prístup v mediologickom $túdiu 
$portu, tak!to prístup nachádzame napríklad v dielach Radera 
(1984), Goldlusta (1987) a Barnetta (1990). (túdie t!chto auto-
rov skúmajú premenu $portu spôsobenú nástupom televízie, za-
ujíma ich hlavne náväznos# tejto premeny na televízne ekono-
mické imperatívy a sponzorstvo %i kultúrnu politiku národn!ch 
$tátov v oblasti vysielania verejnej slu"by. 

Iné v!znamné $túdie, predov$etk!m od Wennera (ed., 1989), 
Whannela (1992) a Blaina a kol. (1993), sa sna"ili prekona# túto 
analytickú priepas# a pou"ili kombináciu prístupov charakteris-
tick!ch pre disciplíny politickej ekonómie, textuálnej anal!zy 
a estetiky. Je zrejmé, "e tieto $túdie naväzujú na interdisciplinár-
nu agendu britsk!ch kulturálnych $túdií, ktoré majú svoje kore-
ne v Centre pre sú%asné kulturálne $túdiá (Centre for Contempo-
rary Cultural Studies)1 na birminghamskej univerzite.  

Otázkou moci sa zaoberali aj feministické kritiky $portu 
a médií. Tento prístup je charakteristick! pre Hargreaves (1994) 
v Británii a Creedon (1994) v severnej Amerike. Otázky spojené 
s rasou a televíznym $portom sú do ve&kej miery zanedbané, 
v!nimku tvorí Dysonova (1993) $túdia o basketbalovej mega-
hviezde Michaelovi Jordanovi a Hobermanova práca (1997) 
o afroamerick!ch atlétoch. 

V oblasti expandujúceho sociologického a kulturologického 
v!skumu futbalu sa futbalu vysielanému v televízii dostala po-
zornos# iba prednedávnom. Teoretick! záujem typick! pre tak!-
to v!skum mal svoje korene v snahe objasni# násilné chovanie 
fanú$ikov. Musíme prizna#, "e niektoré nedostatky doplnili $tú-
die Redheada (1991, 1997), Williamsa a Wagga (1991), Taylora 
(1992), Sugdena a Tomlinsona (1994) a Kinga (1998), aby sme 
spomenuli aspo' niektor!ch, av$ak "iadna h+bková $túdia vz#a-
hu medzi televíziou a $portom sa neobjavila v %ase písania tejto 
knihy. Jedinou v!nimkou v tomto oh&ade je práca v!znamnej 
britskej v!skumnej skupiny zameranej na futbal, Centra Sira 
Normana Chestera pre v#skum futbalu (Sir Norman Chester 
Centre for Football Research) na univerzite v Leicesteri. 
Vyzdvihli by sme vynikajúcu preh&adovú sta# Williamsa (1994) 
o premenách v televízno-futbalového komplexu na za%iatku 
90-tych rokov 20. storo%ia. 

Neakademická práca o televíznom $porte je reprezentovaná 
populárnymi titulmi o futbale, ktoré profi tovali z prudkého rastu 
$portovej literatúry. Tento rast od$tartovala fanú$ikovská sub-
kultúra (Haynes, 1995) a úspech fanú$ikovskej autobiografi e 
z pera Nicka Hornbyho (1992). Fynn a Guest (1994) obzvlá$# 
podrobne odkr!vajú fungovanie futbalového priemyslu a ovlád-
nutie $portovej budúcnosti televíziou, pri%om o nov$ie údaje ich 
$túdiu doplnil Conn (1997).

Kódy, konvencie a praktiky televízneho $portu sú v mnoh!ch 
"ivotopisoch odkr!vané priamo zvnútra televízneho sveta. Naj-
lep$ími z nich sú "ivotopisy Teddyho Wakelama (1938) o ran-
nom rugby vysielaní v BBC, Kennetha Wolstenholma (1958) 
o programe Sports Special,2 Briana Johnstona (ed., 1968) o ko-
mentovaní kriketu, Sida Waddella (1979) o hádzaní $ípkami, 
Franka Bougha (1980) o uvádzaní programu Grandstand,3 Dana 
Maskella (1988) o tenise, Christophera Martina-Jenkinsa (1990) 
o krikete a Archieho MacPhersona (1991) o $kótskom futbale. 
V$etky tieto "ivotopisy poskytujú dôle"it! poh&ad na produkciu 
vysielaného $portu, obzvlá$# "ivého komentovania. Aspekty 
produk%ného kódu a praktík zau"ívan!ch v televíznom $porte 
tie" nachádzame v mediologick!ch $túdiach televízie, ktoré 
pojednávajú o britskom vysielaní vo v$eobecnosti. 

Mediovan" #port a identita  

Prepojenie $portu a identity je tie" predmetom zaujímav!ch 
$túdií, ktoré síce nie sú priamo zamerané na rolu médií, ale ktoré 
upozor'ujú na to, "e je dôle"ité k mediálnemu $portu pristupova# 
zo$iroka. Historickej dimenzii národn!ch $portov!ch identít a ich 
prepojeniu s politickou kultúrou sa venuje zbierka esejí Tribal 
Identities (Kme$ová príslu!nos%), ktorú editoval Mangan (1996). 
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Antropologick! prístup, ktor! zvolil MacClancy (1996), odkr!va 
úzke prepojenie medzi kolektívnymi etnick!mi identitami, ich 
prejavmi a umocnením prostredníctvom $portov!ch foriem. 

Nedávny v!skum, ktor! vykonal jeden z autorov tejto knihy 
(Boyle 1995), sa zameral na vz#ah medzi futbalom a kolektívny-
mi identitami v Glasgow a Liverpoole a dospel k záveru, "e 
mediálne reprezentácie sú %asto dôle"it!m faktorom, ale nie sú 
nutne najvplyvnej$ie vo vz#ahu k formovaniu individiuálnych 
a kolektívnych identít. (iroké spektrum faktorov, napr. $kola, 
socializácia v rodine, nábo"enstvo a tradi%né vzorce správania 
a viery, hrajú ústrednú úlohu v procese vymedzovania hraníc 
medzi skupinami. Záva"nos# t!chto faktorov sa lí$i, napr. nábo-
"enstvo a nábo"enské ozna%enie je dôle"ité pre fanú$ikov 
v Glasgow, ale v dne$nom Liverpoole nezohráva takmer "iadnu 
úlohu.

Ústrednú rolu tie" zohráva miera vplyvu vzdelanostn!ch 
a nábo"ensk!ch vzorcov vo vytváraní vz#ahov k rôznym klu-
bom v mestách a tieto vz#ahy sa potom stávajú sú%as#ou vyme-
dzenia identít. Fandenie ur%itému klubu sa stáva známkou iden-
tity, ktorá naväzuje na )al$ie kultúrne ur%ujúce faktory, ak!mi 
sú nábo"enstvo %i národnos#. Fandenie klubom potom spája 
osobnú identitu s identitou kolektívnou, s vä%$ími skupinami, 
ktoré charakterizuje spolo%ná vá$e' a pocit lojality k tímu alebo 
klubu, k mestu alebo dokonca k vä%$ej politickej %i kultúrnej 
jednotke, napr. (kótsku, Anglicku %i Írsku. 

V!skum nazna%il, "e média mô"u reprodukova#, posilni# %i 
dokonca  rekon$tituova# %asti identít stoto"nen!ch s klubmi, 
mestami a fanú$ikmi, pri%om mnohé z t!chto %astí u" existujú 
v rámci a medzi %lenmi danej sociálnej skupiny (v tomto prípade 
fanú$ikov ur%itého klubu). Neznamená to, "e na &udí bez-
prostredne pôsobia vonkaj$ie sily, skôr sa jedná o to, "e v$etci 
síce konáme vo&by a rozhodnutia, tie sú v$ak %asto ovplyvnené 
prostredím, v ktorom sme vyrástli. Skuto%nos#, "e futbalové 
fandenie je v Glasgow defi nované pozd+" nábo"ensk!ch línií 
(a v Liverpooli tomu tak nie je), nie je determinovaná médiami, 
ale mno"stvom sociálnych a kultúrnych faktorov. 

Média hrajú zásadnú úlohu v tom zmysle, "e pomáhajú vy-
tvori# pocit kolektívnej identifi kácie medzi %lenmi sociálnej 

skupiny a mô"u dokonca sprostredkova# kontakt medzi jednot-
liv!mi %lenmi, mô"e sa jedna# o ve&mi komplexn! proces. 
V prípade mnoh!ch fanú$ikov Celticu sa ich pocit kolektívnej 
fanú$ikovskej identity stup'uje spolo%n!m pocitom, "e s ich 
klubom média jednajú  neférovo (Boyle 1995). Média sa mô"u 
vedome alebo náhodne ú%astni# procesu vytvárania hraníc me-
dzi skupinami, tento proces podlieha sústavn!m zmenám v poli-
tickej a ekonomickej klíme. 

Pod&a nás sa média mô"u sta# sú%as#ou komplexného vz#a-
hu, ktor! pomáha prepoji# jednotlivca s vä%$ím kolektívom. 
V ur%it!ch okamihoch zohrávajú média dôle"itú úlohu v legiti-
mizovaní a vytváraní profi lu fanú$ikov, ako sa stalo napr. v prí-
pade pokrytia v!hry vo Svetovom pohári %i po tragédii v Hils-
borough. Inokedy – a hlavne za $pecifi ck!ch sociálnych 
podmienok – sú média menej dôle"ité. Pod&a nás je zásadné, 
aby sme ani v knihe, ktorá sa zaoberá mediálnym $portom, ne-
zabudli na $ir$ie tlaky – politické, ekonomické a kultúrne – kto-
ré %asto defi nujú parametre, v rámci ktor!ch sa formuje mediál-
ny $port a jeho väzby na kolektívne identity. 

Nakoniec by sme v rámci tohto úvodného preh&adu literatú-
ry venovanej $portu chceli upozorni# na rastúce mno"stvo $túdií 
o globalizácii televízneho $portu – ktorá je spojená 

s globálnym dosahom megaudalostí (napr. Svetového pohá-
ra) – a o lokálnych vplyvoch v rámci jednotliv!ch národov. 
V tomto oh&ade pova"ujeme za v!znamné diela nasledujúcich 
autorov: Blain a kol. (1993), v rámci fi guratívnej teórie Maguire 
(1991, 1992 a 1994), vo vz#ahu k Austrálii Rowe, Lawrence, 
Miller a McKay (1994) a zvlá$tne %íslo %asopisu Media, Culture 
and Society o $porte, globalizácii a médiach (Sport, Globaliza-
tion and the Media), ktoré editovali Rowe a Wood (1996). Glo-
balizácia sa stáva záva"nou témou v rámci $túdia futbalu, vi) 
napr. Sugden a Tomlinson (ed., 1994, 1998), Giulianotti 
a Williams (ed., 1994) a Wagg (ed, 1995).

Kráten# v#$atok zo !túdie Boyle, R.; Heynes, R. 2000. 
Power Play: Sport, the Media and Popular Culture. 
London: Longman. [s. 3–14]

Poznámky:

1) Vi) Revue pro média %. 1, prosinec 2001. (pozn. prekladate&ky)
2) Program BBC venovan! futbalu, existoval v rokoch 1956-61. (pozn. 

prekladate&ky)  
3) Grandstand je najstar$í kontinuálne vysielan! program BBC (od roku 

1958) venovan! $portu, je na programe ka"dú sobotu poobede a trvá asi 5 hodín. 
(pozn. prekladate&ky)

Literatúra:

Barnett, S. 1990. Games and Sets: The Changing Face of Sport on Televi-
sion. London: BFI.

Blain, N., Boyle; R. a O’Donnell, H. 1993. Sport and National Identity in 
the European Media. Leicester: Leicester University Press. 

Bough, F. 1980. Cue Frank! London: MacDonald Futura. 
Boyle, R. 1995. Football and Cultural Identity in Glasgow and Liverpool. 

PhD. Thesis. University of Scotland, Stirling. 
Buscombe, E. (ed.). 1975. Football on Television. London: BFI.
Cashmore, E. 1982. Black Sportsmen. London: Routledge and Kegan Paul. 
Clarke, J. a Critcher, C. 1985. The Devil Makes Work: Leisure in Capitalist 

Britain. Basingstoke: Macmillan.
Conn, D. 1997. The Football Business: Fair Game in the 90s? Edinburgh: 

Mainstream.
Creedon, P. 1994. Women, Media and Sport: Challenging the Gender Order. 

London: Sage. 
Critcher, C. 1992. „Is There Anything on the Box? Leisure Studies and 

Media Studies.“ Leisure Studies, 11 (2).
Dunning, E. a Rojek, C. eds. 1992. Sport and Leisure in the Civilising 

Process. London: Macmillan.

Dyson, M. E. 1993. „Be Like Mike?: Michael Jordan and the Pedagogy 
of Desire.“ Cultural Studies, 7 (1).

Fynn, A.; Guest, L. 1994. Out of Time. London: Simon and Schuster.
Goldlust, J. 1987. Playing for Keeps: Sport, the Media and Society. Mel-

bourne: Longman.
Giulianotti, R.; Williams, J. (eds.). 1994. Games Across Frontiers: Football, 

Identity and Modernity. Aldershot: Arena. 
Hargreaves, John. 1986. Sport, Power and Culture. London: Polity. 
Hargreaves, Jen. 1994. Sporting Females. London: Routledge.
Haynes, R. 1995. The Football Imagination: The Rise of the Fanzine Cultu-

re. Aldershot: Arena. 
Hoberman, J. 1997. Darwin’s Athletes: How Sport has Damaged Black 

America and Preserved the Myth of Race. New York: Mariner Books.
Hornby, N. 1992. Fever Pitch: A Fan’s Life. London: Victor Gollancz. 
Horne, J.; Jary, D.; Tomlinson, A. (eds.). 1987. Sport, Leisure and Social 

Relations. London: Routledge and Kegan Paul. 
Jarvie, G.; Maguire, J. 1994. Sport and Leisure in Social Thought. London: 

Routledge. 
Johnston, B. (ed.). 1968. Armchair Cricket 1968. London: BBC Publicati-

ons.
Jones, S. G. 1992. Sport, Politics and the Working Class. Manchester: Man-

chester University Press.
King, A. 1998. End of the Terraces: The Transformation of English Football 

in the 1990s. Leicester: Leicester University Press.
MacClancy, J. (ed.). 1996. Sport, Identity and Ethnicity. Oxford: Berg.
MacPherson, A. 1991. Action Replays. London: Chapman.
Mangan, J. A. ed. 1996. Tribal Identities: Nationalism, Sport, Europe. Lon-

don: Frank Cass.
Martin-Jenkins, C. 1990. Ball by Ball: The Story of Cricket Broadcasting. 

London: Grafton Books.
Maskell, D. 1988. Oh I Say! London: Collins.
Redhead, S. 1991. Football With Attitude. Manchester: Wordsmith.

Redhead, S. 1997. Post-Fandom and the Millennial Blues: The Transforma-
tion of Soccer Culture. London: Routledge. 

Rojek, C. 1992. „The Field of Play in Sport and Leisure Studies.“ In Sport 
and Leisure in the Civilising Process (Dunning, E. a Rojek, C. eds.). London: 
Macmillan.

Rowe, D. 1995. Popular Cultures: Rock Music, Sport and the Politics 
of Pleasure. London: Sage. 

Rowe, D.; Lawrence, G.; Miller, T.; McKay, J. 1994. „Global Sport? Core 
Concern and Peripheral Vision.“ Media, Culture and Society, 16.

Sugden, J.; Tomlinson, A. (eds.). 1994. Hosts and Champions: Soccer Cul-
tures, National Identities and the USA World Cup. Aldershot: Arena. 

Sugden, J.; Tomlinson, A. (eds.). 1998. FIFA and the Contests for World 
Football. Cambridge: Polity Press.

Taylor, R. 1992. Football and its Fans. Leicester: Leicester University 
Press.

Thompson, J. B. 1990. Ideology and Modern Culture. Cambridge: Polity 
Press. 

Waddell, S. 1979. The Book of World Darts. London: BBC Publications. 
Wagg, S. (ed.) 1995. Giving the Game Away: Football, Politics and Culture 

on Five Continents. Leicester: Leicester University Press.
Wakelam, H. T. B. 1938. Half Time: ‘The Mike and Me’. London: Nelson.
Wenner, L. A. 1998. „Playing the Media Sport Game.“ In MediaSport 

(Wenner, L.A. ed.) London: Routledge.
Whannel, G. 1992. Fields in Vision: Television Sport and Cultural Transfor-

mation. London: Routledge.    
Williams, J.; Wagg, S. (eds.). 1991. British Football and Social Change. 

Leicester: Leicester University Press. 
Williams, J. 1994. The Local and the Global in English Soccer and the Rise 

of Satellite Television. Sociology of Sport Journal, 11(4).
Wolstenholme, K. 1958. Sports Special. London: Stanley Paul.

(Kokon sportovní bezprost!ednosti a) 
monumentalita ve fotografiích utopená 

Hra uskute!"ovaná mezi médii a jejich publikem má svá nevyslovená 
pravidla, mezi n#$ pat%í i tichá dohoda, $e média budou uzavírat zdánliv# 
otev%ené texty a p%eddefinovávat tak jejich interpretaci. N#která média si 
k tomu, aby zjistila, jak texty uzavírat, platí realizaci focus group& !i do-
tazníkov'ch (et%ení. Na základ# v'sledk& anal'z a interpretace dat, které 
jim p%edlo$í symboli!tí analytici z marketingov'ch a v'zkumn'ch agentur 
a které si zástupci médií !asto dop%edu p%ejí a symboli!tí analytici jim je 
podle toho p%edlo$í, pak text uzav%ou. Mimo jiné i díky kvalitní technologii, 
ji$ mají k dispozici. 

Revue pro média takové mo$nosti ne v$dy má, a tak hrozí, $e autorsk' 
zám#r vtisknut' do n#kter'ch sd#lení nemusí b't nutn# rozkryt a $e kv&li jejich 
nadm#rné otev%enosti se jejich p&vodní v'znam ocitne kdesi ve vytracenu. To 
se net'ká ani tak text&, jako spí(e obrazov'ch ilustrací !i fotografií, a zvlá(t# 
pak fotografií zve%ejn#n'ch v tomto !ísle. I proto p%ipojujeme stru!nou po-
známku, je$ by se mohla stát jist'm vodítkem p%i jejich prohlí$ení.

Série fotografií p%edstavuje Olympijsk' stadión v )ím# (d%íve, ve 30. letech 
minulého století, Cyp%i(ov' stadión), p%ed ním se rozléhající Foro Italico 
(d%íve Foro Mussolini) a mosty Ponte Flaminio a Ponte Duca D´Aosta, nejd&-
le$it#j(í cesty p%ivád#jící sportovní fanou(ky na Olympijsk' stadión. P%edsta-
vuje místa, která mohou oslnit svou do detail& propracovanou monumenta-
litou a která mohou, situováním jejich vzniku do dobového kontextu, toti$ 
Mussoliniho fa(istického vládnutí, nazna!it vztah mezi ideologií, kultem 
osobnosti a sportem. A tím, pojímáme-li ve%ejné prostory a architekturu jako 
média, mohou nazna!it i vztah mezi médii a sportem, kterému se symbolicky 
fotbalové, jedenácté !íslo Revue pro média v#nuje. 

Bylo by a$ p%íli( snadné v tomto kontextu p%ipomínat jména jako Leni 
Riefenstahl !i vyu$ít p%íkladu vytetovaného nápisu DUX na pa$i kanon'ra 
%ímského fotbalového klubu Lazio Paola di Cania, a potvrdit tak sociáln#-
v#dn' obraz r'sující a$ p%íli( pevnou, na jedné stran# hermeneuticky 
ukotvenou, na stran# druhé pozitivisticky p%ímo!arou kauzální linii mezi 
ideologií a jejím otiskem na t#lech a v mysli sportovc& a jejich fanou(k&.

Zám#r fotografií, definovan' (up%ímn#) tak trochu ex-post, byl odli(-
n'. Tím, co je v nich nep%ítomné, se sna$íme poukázat na nadm#rné de-
kontextualizování a schematizaci vztahu mezi sportem a médii. Ideologic-
ká monumentalita byla v perspektiv# digitálního Canonu P70 zám#rn# 
utopena v turistické naivit#. S cílem vybalancovat dominantní reprezenta-
ci sportu p%ítomné v sociáln#v#dné reflexi snímky ukazují, $e ideologie 
m&$e b't chladná (v ka$dodenním, nikoli McLuhanovském slova smyslu) 
a nevtahující a $e architektura a v'znam do ní strategicky zabudovan' 
m&$e v jist'ch chvílích, a to zejména v momentech faktického uskute!n#-
ní sportu, p&sobit pouze jako vn#j(í, nefunk!ní dopln#k. 

Sport se odehrává, jak se ve v#deck'ch studiích p%íli( !asto nezd&-
raz"uje, na sportovním poli, a ve své konkrétní praxi je obalen kokonem 
bezprost%ednosti. Tu sociální v#da vedena étosem uja%mení nepostihne, 
i kdy$ svou, v&!i vn#j(ímu sv#tu dekonstruktivistickou rétoriku rozpoutá 
na nejvy((í úrove", jakou jí gramatická struktura jazyka dovolí. Optika 
zvolená p%i fotografování je optikou takov'm kokonem jakoby obalenou 
a p%edstrukturovanou. Nep%ítomnou monumentalitou fotografie sd#lují, 
$e v momentech sportovní bezprost%ednosti je ideologie od sportu jedno-
du(e vyvázána. 

Tak. A to je k uzavírání obrazov'ch sd#lení v tomto !ísle v(e. 
A* z&stane také je(t# n#co otev%eno k mediální recepci. P%íjemnou podí-
vanou.

Dino Numerato
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Pøeklad Pøeklad
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