Pøeklad

Rozhovor

ne variácie – a to dokonca v rámci jednotlivých krajín. Môžeme
si byť istí, že trh s mediovaným športom porastie globálne a že
športy, v ktorých dominujú západné krajiny, budú v blízkej
budúcnosti tržne zvýhodnené. Je ale predčasné hovoriť o globálnom trhu s vysielaným športom, prinajmenšom kvôli tomu, že
máme nejasnú predstavu o vplyve digitálnej technológie, k tejto
otázke sa predpokladám ešte dostaneme.
Zostaňme pri digitalizácii, jedná sa o zrejme najvýznamnejší vývoj
v oblasti médií za posledných niekoľko desaťročí. Digitalizáciu ospevujú
za to, že divákom umožní väčší výber, dokonca sa tvrdí, že umožní úplne
nové mediálne zážitky. Ako zmení – prípadne už dnes mení – digitalizácia televízny šport?

Podľa mňa má digitalizácia primárne trojitý účinok na šport
vysielaný v televízii: osobné nastavenia, prenosnosť a interaktivita. Postupne sa bude zmenšovať podiel rozhodnutí, ktoré za nás
učinia mediálni producenti. Napríklad, miesto toho, aby sme sa
všetci pozerali na ten istý program, môžeme sa už teraz pozerať
na jediný zápas (disciplínu, preteky) v rámci komplexných športových udalostí (napr. tenisové turnaje alebo olympiáda), alebo
sa môžeme pozerať na svojho obľúbeného futbalového hráča,
ako behá dokola sledovaný kamerou zameranou exkluzívne na
neho a mať zároveň k dispozícii všetky dáta, ktoré sa týkajú jeho
výkonu. Konvergencia vysielania, telefonických a počítačových
služieb nám umožní sledovať športové udalosti na vzdialených
miestach, kým čakáme na nadväzujúce letecké spojenie apod.,
pomocou osobných technologických pomôcok (momentálne
mobilných telefónov). Dostávame sa tiež bližšie k vnoreniu sa
do športového textu – zážitky spojené s virtuálnou realitou, ktorá simuluje nielen sledovanie deja na ihrisku, ale tiež videnia na
vlastné oči, počúvania na vlastné uši a precítenia deja.
Digitalizácia a technologická inovácia sú obklopené hyperlatívmi predovšetkým kvôli tomu, že sme vyzývaní k ich nákupu
a tiež k investovaniu do ich výskumu a rozvoja. Digitalizácia má

Šport, média a populárna kultúra:
teoretické otázky

a bude mať významný vplyv na konzumáciu športu, nie všetci
sú však zapálenými športovými fanúšikmi. Digitálna technológia sa používa skrz celé spektrum voľnočasových aktivít a zábavy, športy vysielané v televízii budú mať bezpochyby silných
konkurentov. Športoví maniaci budú nadšení, niektorí z nás ale
majú aj iné kultúrne záujmy!
Existuje mýtická predstava, podľa ktorej je šport akousi nedotknutou,
čistou entitou mimo dosahu peňazí a politiky. Dnes už si snáď každý
uvedomuje finančné aspekty športu. Stojí ale televízny šport mimo oblasť
politiky?

Názor, že šport alebo čokoľvek môžeme izolovať od politiky
som vždy považoval za sociologicky absurdný. Tvrdenie, že televízny šport má byť oddelený od politiky dáva zmysel iba ako
predstava o lepšom svete, v ktorom nežijú živé, dýchajúce ľudské bytosti. V tomto rozhovore som už vyjadril názor, že štát by
mal zasiahnuť do trhu so športom vysielaným v televízii v záujme občanov, takýto zásah je vo svojej podstate politickým skutkom, pretože by bez neho prevládal iný typ politiky: politika
neoklasickej ekonómie. Neoklasická ekonómia je formou politiky, ktorá sa snaží maskovať tým, že sa odvoláva na neviditeľnú
ruku riadiacu trh. Je však potrebné sa zamyslieť nad tým, že
pridelenie frekvencie a udeľovanie licencií sú politickými procesmi, a tiež, že trh s televíznym športom bol na začiatku – minimálne v Európe – podporený investíciami z verejných zdrojov
ešte predtým, než mediálne korporácie zistili, že by sa mohlo
jednať o ziskovú činnosť a „ujali“ sa ho. V tomto ohľade je evidentný nasledujúci príklad: keď v roku 2001 zlyhal trh a niekoľko európskych krajín stálo zoči-voči perspektíve mŕtvych televíznych obrazoviek počas kórejsko-japonských majstrovstiev
sveta v roku 2002, museli zasiahnuť národné vlády a presadiť
práva divákov a použili pritom verejné financie. Ako inak by
sme mali nazvať tento proces než politikou!
Pýtala sa Monika Metyková

preložila Monika Metyková

[…]
Šport v sociológii a histórii
Vynikajúci prehľad postavenia športu v rámci sociálnej teórie
nachádzame v knihe Jarvieho a Maguira (1994), ktorí popísali
vplyv hlavných sociologických tradícií na sociológiu športu
a voľného času. Musíme však poznamenať, že naše pojednanie
síce zahŕňa vzťah medzi športom a sociológiou, sústreďuje sa ale
špecificky na postavenie športu v rámci mediálnych, prípadne
kulturálnych štúdií.
Donedávna si sociológovia mysleli, že úloha športu a voľného času v moderných spoločnostiach nie je hodná vážneho
a systematického bádania. Voľný čas bol považovaný za nedôležitý, ba dokonca iba za protipól práce. Šport pravdepodobne
predstavuje jednu z posledných významných oblastí ľudskej
činnosti, ktorá je podrobená sociologickému skúmaniu.
Za posledných desať až pätnásť rokov sa odohrala významná
zmena v prístupe k sociologickému štúdiu športu a voľného
času. (viď Critcher 1992) Šport sa presunul z periférie záujmu
sociológov a zároveň začali sociológovia a mediológovia (resp.
kulturológovia) diskutovať o najvhodnejších teoretických paradigmách, v rámci ktorých by sa mal šport skúmať. Niet pochybností o tom, že na bádanie akademikov mala vplyv rastúca popularita štúdia médií a narastajúci záujem médií o šport.
Vo svojom prehľade teoretických východisiek v rámci výskumu športu a voľného času Chris Rojek (1992) zdôraznil, že
mnoho diel venovaných tejto oblasti pristupuje k predmetu
štúdia z pozície paradigmy jednania alebo štruktúry. Prvý
z týchto prístupov chápe spoločnosť ako pluralitný systém,
v ktorom voľba jednotlivca zásadným spôsobom ovplyvňuje
vývoj voľnočasových aktivít. Zástancovia tohto prístupu síce
pripúšťajú, že v pluralitnej spoločnosti nemajú všetky skupiny
rovnakú moc, tá sa však podľa nich bez akýchkoľvek problémov
presúva medzi jednotlivými skupinami a nakoniec sa celé prostredie aj tak vyvíja na základe názorov a volieb jednotlivca.
Šport a moc
Na rozdiel od tohto prístupu výskumníci aktívni v rámci paradigmy štruktúry a marxistickej analýzy tvrdia, že ekonomické
a politické charakteristiky spoločnosti určujú charakter športu
a voľnočasových aktivít. Upozorňujú tiež na zásadnú úlohu spoločenských tried a kapitálu vo formovaní možností, ktoré sa
jednotlivcom ponúkajú. Šport a voľný čas chápu ako oblasti,
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v rámci ktorých sa medzi dominantnými a podradenými skupinami vytvárajú a pretvárajú mocenské vzťahy typické aj pre iné
oblasti života v kapitalistických spoločnostiach. Jednoducho
povedané, šport a voľný čas sa stali prostriedkami sociálnej kontroly, využívania robotníkov, a zároveň upevnili moc kapitálu nad
všetkými oblasťami ľudskej aktivity.
Táto teória však nie je jednoliata. Feministky, napríklad Hargreaves (1994) a Creedon (1994), zdôraznili rolu genderových
vzťahov pri vytváraní vzorcov voľnočasových aktivít. Cashmore
(1982) sa venoval zásadnej roli, ktorú v prípade etnických skupín žijúcich vo Veľkej Británii zohráva v športovom správaní
rasa. Hargreaves a Cashmore pristupujú k problematike športu
z hľadiska procesu, takýto prístup je charakteristický obzvlášť
pre neomarxistov (označuje sa tiež ako kulturologický). Horne a
kol. (1987) zhrnuli silné stránky neomarxistického prístupu
v troch bodoch:
Považuje za zásadné, že šport a voľnočasové aktivity sú
prejavmi mocenských vzťahov; zdôrazňuje rolu štátu a ekonomiky v štruktúrovaní športu a voľnočasových aktivít v súčasných spoločnostiach a uplatňuje otvorený prístup k štúdiu
športu a voľného času, čím umožňuje nedogmatické skúmanie ich vývoja.
(Horne, Jary a Tomlinson 1987: 188)
Rojek (1992: 8) uznáva, že kulturologický prístup je užitočný, pretože kladie dôraz na ukotvenie voľného času a športu
v sociálnych procesoch. Na druhú stranu ale tento prístup kritizuje, pretože je príliš deterministický a zaťažený triedou a kapitálom. Naviac – a v tomto ohľade je veľmi presvedčivý – upozorňuje na to, že všetky štúdie a práca v teréne sú síce ukotvené
v rámci britských kulturálnych štúdií, v skutočnosti sa však sústreďujú na Anglicko a anglickú spoločnosť. Nezachytili tak
kultúrne rozdiely, ktoré existujú inde, napríklad medzi Škótskom
a Anglickom.
Rojek sám seba umiestnil do inej paradigmy – do figuratívnej teórie športu a voľného času. (Dunning a Rojek 1992) Predstavitelia figuratívnej teórie čerpajú z práce Norberta Eliasa
a ponímajú spoločnosť ako súbor vzájomne prepojených a závislých skupín, ktorých interakcia sa neustále mení a vyvíja.
Inými slovami umiestňujú títo sociológovia jednotlivca do centra veľkého súboru konfigurácií, ktoré sa smerom od centra
k okraju stávajú komplexnejšími, pričom neexistuje jediný kľúčový faktor, ktorý ovplyvňuje vzťah medzi jednotlivcom a spoločnosťou, naopak takýchto faktorov a sociálnych skupín – kto-
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Šport a historici
Okrem sociológie športu existuje ďalšia oblasť, ktorá sa zaoberá
štúdiom športu – dejiny spoločnosti. Historici zaoberajúci sa
dejinami spoločnosti mali snahu objasniť miesto športu v širších
ekonomických a politických súvislostiach, a práve oni sa zaslúžili o zvýšenie prestíže štúdia športu v akademickom svete,
pretože toto štúdium chápu ako legitímnu a plodnú akademickú
činnosť, ktorá objasňuje kultúrny, ekonomický a politický
význam športu pre spoločnosť. Podľa Jonesa
je v industriálnych spoločnostiach šport ako taký dôležitou
ekonomickou, spoločenskou a politickou aktivitou, ktorá
poskytuje zásadné informácie o pracovnom trhu, kapitálových investíciách, triede, genderi a dokonca o medzinárodných vzťahoch.
(Jones 1992: 2)

foto Dino Numerato

rými sú napríklad rodina, škola, bydlisko a ďalšie podobné –
je veľké množstvo.
Podľa Rojeka sa rozdiely medzi kulturologickým prístupom
a figuratívnou teóriou preháňajú. Uznáva, že medzi nimi existuje zásadný rozdiel v tom, že podľa predstaviteľov figuratívnej
teórie by mal sociologický výskum vždy smerovať k „odstupu,
k metodológii vedomého odstupu od predmetu výskumu“ (Rojek 1992: 28) a nie k politickej motivovanosti, ktorou sa podľa
neho vyznačujú kulturálne štúdiá. Napriek tomu však dospel
k nasledujúcemu záveru:
Spoločná úcta k dejinám, spoločný dôraz na historickú a sociálnu dimenziu toho, čo považujeme za „prirodzené“
a „zrejmé“, spoločná aplikácia kultúrnej rôznorodosti a bohatstva – to nie sú nepodstatné spoločné rysy.
(Rojek 1992: 28)
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Toto uistenie má veľkú hodnotu. Napriek tomu však medzi
dvomi prístupmi zostáva významný rozdiel v lokalizovaní moci
v spoločnosti. Kulturológovia sú obviňovaní z toho, že príliš
zdôrazňujú triedu v roli určujúceho faktora spoločenských vzťahov, na druhej strane sú predstavitelia figuratívnej teórie vinení
z podcenenia jej dôležitosti.
Naviac, predmetom sporu zostáva subjektivita výskumníka
v každom výskumnom procese a jeho schopnosť „oddeliť“ sa od
svojej práce. Pravdepodobne najdôležitejším bodom, na ktorom
sa výskumníci zhodujú, je, že rôzne vývojové vzorce športu
a voľného času musíme ponímať ako kontinuálny proces –
v identifikácii určujúcich faktorov tohto procesu však výskumníci nie sú nutne jednotní.
Jedným z dôsledkov tejto diskusie je posun štúdia športu
a voľného času z okraja do centra sociologického záujmu. Vo
svojom závere Eric Dunning (v Dunning a Rojek 1992) vyjadril
nádej, že jeho kniha „presvedčí mnohých sociológov o tom,
že šport je živou a pulzujúcou oblasťou“ (s. 277). Podobne sa
vyjadrili aj Jarvie a Maguire (1994).

Výmenu skúseností a znalostí medzi historikmi a sociológmi
komplikuje spor o úlohu teórie v akomkoľvek výskume. Jadro
sporu môžeme popísať veľmi jednoducho: historici si myslia, že
sociologický výskum športu je zaťažený ideologickým prístupom výskumníkov, sociológovia používajú šport na legitimizáciu určitých teoretických stanovísk, ktoré sú podľa historikov
neudržateľné, pretože nie sú adekvátne pre historické ukotvenie
športového a kultúrneho kontextu.
Na druhej strane, historikom – podľa sociológov – chýba
teoretická systematickosť a historická analýza má naviac obmedzené využitie pre pochopenie súčasnej kultúry. (Táto kritika
sa netýka predstaviteľov figuratívnej teórie a kulturológov.)
Podľa výskumníkov, ktorí pracujú v rámci kulturologickej
tradície (popísanej vyššie) a ktorí ponímajú historické chápanie
športovo-kultúrneho kontextu ako kľúčové, má veľká časť historických analýz (ktoré sú ako také veľmi dôležité) nedostatočné
teoretické ukotvenie. (Clarke a Critcher 1985) Práce z oblasti
dejín spoločnosti tak skĺzajú k jednoduchému popisu. Najplodnejší výskum o športe v zmysle kultúrnej formy nachádzame
v rámci kulturálnych a mediálnych štúdií, odborov, ktoré sú
multi- a interdisciplinárne. Takýto výskum charakterizuje snaha
o analýzu súčasnej športovej kultúry v rámci historického kontextu, o analýzu športu v zmysle kultúrnej formy a o vytvorenie
pevného teoretického základu pre skúmanie športu.
Napriek významnej akademickej expanzii sa len malá časť
sociologického výskumu zaoberá vzťahom medzi médiami
a športom, či ešte komplexnejším vzťahom medzi médiami,
športom a formovaním identít. Neomarxistické prístupy boli
väčšmi zamerané na existujúce priepasti, systematické skúmanie
športovo-mediálne-sociálneho komplexu je záležitosťou nedávnej minulosti. (Goldlust 1987; Hargreaves 1986; Whannel 1992;
Blain a kol. 1993)
Väčšina výskumu s takýmto zameraním vznikla v rámci nových odborov kulturálnych resp. mediálnych štúdií a šport poníma ako oblasť štúdia, ktorá objasňuje širšie súvislosti. Tieto súvislosti majú ústredné miesto v disciplínach kulturálnych
a mediálnych štúdií a zahrňujú úlohu mediálnych inštitúcií

v spoločnosti, produkciu resp. konzumáciu kultúry a ideologickú
významnosť populárnej kultúry v moderných spoločnostiach.
Mediálne štúdiá a šport
Sociologické skúmanie športu sa do veľkej miery sústredilo na
špecifickú dynamiku a ideológie zakotvené v športovej kultúre
danej spoločnosti. Média – obzvlášť televízia a tlač – však zohrávajú ústrednú úlohu v reprodukcii a posilnení mnohých diskurzov, ktoré sú v modernom svete asociované so športom.
Práve procesy reprodukcie a posilnenia diskurzov a ich ideologické dopady sú v stredobode záujmu mediológov a kulturológov. Podľa Johna B. Thompsona
popová hudba, športy a ďalšie voľnočasové aktivity sú podporované mediálnym priemyslom, ktorý netvorí iba súčasť
šírenia a financovania existujúcich kultúrnych foriem, ale
tieto formy tiež aktívne premieňa. (Thompson 1990: 163)
Mnohých kľúčových autorov (Goldlust 1987; Whannel
1992; Rowe 1995 a Wenner 1998), ktorí sa zaoberajú mediálnym športom, zaujíma práve tento proces transformácie a jeho
následky. Skúmanie politických a ekonomických štruktúr charakteristických pre vzťah medzi médiami a športom sa stáva
stále dôležitejším. To isté platí pre skúmanie mediovaných reprezentácií, napr. postupov, pomocou ktorých televízne spoločnosti diktujú, kedy sa budú odohrávať športové udalosti (myslíme tu na presun futbalových zápasov zo soboty na nedeľu večer
a pod.). Barnettova kniha Games and Sets: The Changing Face
of Sport on Television (Hry a kulisy: Meniaca sa podoba športu
v televízii, 1990) je dobrou predstaviteľkou empirickej tradície.
Pre porovnanie, Whannel (1992) okrem politickej ekonómie
mediálneho športu zahrnul rovnakým dielom aj analýzu textov
a ideológie, inými slovami ho zaujímalo, akým spôsobom mediálny šport presadil určité typy uvažovania o športe a spoločnosti,
napr. úvahy o tom, že šport nemá nič spoločného s politikou
alebo o tom, že černošskí atléti sú „prirodzene“ nadanejší než
beloši.
Whannel je dôležitou osobnosťou skúmania mediálneho
športu, v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska bol prvým výskumníkom, ktorý sa vzťahu športu a médií
venoval systematicky a kriticky, naviac si zachoval záujem
o politickú ekonómiu a tiež o ideologickú stránku mediálneho
športu. Whannel skúma neustále komplexnejší vzťah medzi kapitálom, televíziou a športom (sprostredkovaný sponzorstvom,
reklamou a medzinárodným marketingom), ale tiež ideologické
implikácie tohto procesu pre reprezentáciu športu. Má za cieľ
odpovedať na tieto otázky:
Aké sú kultúrne a ekonomické vzťahy medzi televíziou
a športom a ako – pokiaľ vôbec – televízia zmenila šport? Aký
je v tomto špecifickom prípade vzťah medzi kultúrnymi
a ekonomickými dimenziami?
(Whannel 1992: 4)
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Aj v novom miléniu je táto výskumná agenda nespochybniteľne dôležitá pre systematické zachytenie vzťahov medzi týmito dvomi inštitúciami.
Kľúčoví autori v oblasti mediálneho športu
Goldlust (1987), Whannel (1992), Blain a kol. (1993) a novšie
Wenner (1998) sa všetci venujú roli, ktorú v moderných industrializovaných spoločnostiach zohráva mediovaný šport v zmysle
symbolického rituálu. Títo autori skúmajú premenu športu v televíznom veku a tvrdia, že štúdium mediálneho športu je obzvlášť významným príspevkom do analýzy komodifikácie populárnej kultúry. Venujú sa tiež potešeniu, ktoré televízny šport
prináša divákom a spôsobom, ktorými konštruuje reprezentácie,
ktoré komentujú spoločnosť a postavenie jednotlivých skupín
(napr. žien) v danej spoločnosti. Blain a kol. (1993) naviac
zdôrazňujú prelínanie medzi doménami športového a politického
diskurzu, najmä vo vzťahu k vytváraniu národných charakteristík
a identít – tvrdí sa, že Škóti sú náruživí, Taliani výbušní, Švédi
chladní atď.
Whannel (1992) sa snaží vystríhať deterministického chápania moci televízie nad divákmi a podľa neho komplex televízia/
šport/sponzorstvo premieňa šport v zmysle kultúrnej formy, ale
tiež odráža hlbšie ekonomické a kultúrne posuny v spoločnosti.
Dnes sa očakáva, že športy budú podobné biznisu, majú byť
výkonné a poskytovať priestor pre oslavu korporatívneho kapitalizmu, ponúkať VIP sekcie a vyberané občerstvenie, aby vyhoveli prianiam komerčných sponzorov a vo všeobecnosti sa stali
primárnymi miestami, na ktorých sa vytvára a reprodukuje podnikateľská kultúra. Túto premenu nespôsobila televízia ako taká,
zohrala však významnú úlohu vo vytváraní kľúčových elementov tohto procesu, predovšetkým tým, že umožnila rapídny nárast sponzorstva.
(Whannel 1992: 208)
Whannel si uvedomuje, že jeho analýza je možno ekonomicky deterministická, zakladá ju však na politickej ekonómii a tiež
na koncepte hegemónie, ktorú rozvinul Gramsci. Práve koncept
hegemónie bol v posledných dvoch desaťročiach veľmi významný pre štúdium populárnej kultúry v rámci mediálnych
resp. kulturálnych štúdií.
Pravdepodobne jednou z najdôležitejších kníh, ktorá buduje
na Gramsciho tézach a aplikuje ich na štúdium športu je Sport,
Power and Culture: A Social and Historical Analysis of Popular
Sports in Britain (Šport, moc a kultúra: Sociálna a historická
analýza populárnych športov v Británii, 1986) z pera Johna Hargreavesa. Gramsciho koncept hegemónie je ústredný pre jeho
štúdiu rozvoja populárneho športu v Británii. Historické ukotvenie športovej kultúry a jej prelínanie sa s ekonomickým a politickým vývojom britského štátu je umiestnené do paradigmy
hegemonického boja medzi dominantnými a podradenými skupinami v britskej spoločnosti.
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Hegemónia znamená, že určitá trieda alebo časť triedy či
aliancia tried dosiahne vodcovstvo nad ostatnou časťou spoločnosti – samozrejme v súlade s vlastnými záujmami. […] Moc
vyjadruje schopnosť hegemonickej skupiny získať súhlas a podporu pre svoje vodcovstvo […] hegemónia sa dosiahne systematickou prácou […] rôzne skupiny sa získajú pre šport, nie sú
k športu nútené ani manipulované.
(Hargreaves 1986: 7)
Hargreavesovým prvotným cieľom je dokázať, že populárny
šport bol miestom boja medzi spoločenskými skupinami a výsledok tohto boja pomohol zavedeniu a zachovaniu buržoáznej
hegemónie v britskej spoločnosti. Podľa neho bol šport kľúčovým dejiskom fragmentácie robotníckej triedy (a iných podradených skupín) a ich rekonštitúcie pod buržoáznou hegemóniou.
(Hargreaves, 1986, str. 209). Hargreaves zdôrazňuje, že tento
stav nie je výsledkom pôsobenia všemocného jednania, ale politického procesu, ktorý v sebe niekedy nesie protiklady.
Je zaujímavé, že mediálnemu športu venuje Hargreaves iba
jednu kapitolu, a ten tak zostáva nerozvinutou časťou jeho tézy.
Hargreavesovo dielo je kritizované za ústredné postavenie hegemónie, ktoré je príliš limitujúce s ohľadom na rôznorodé a komplexné aktivity, ktoré sú súčasťou športovej kultúry. Skepticizmus ohľadne možnej aplikácie hegemónie na štúdium športu
a športovej kultúry však nezdieľa mnoho politológov, pretože
ich primárnym cieľom je skúmať vzťah medzi športom a politickou kultúrou a hoci ich môžeme kritizovať za zanedbanie roli
médií v tomto vzťahu, ich argumenty nám poskytujú odrazový
mostík pre širšiu diskusiu o roli športu vo formovaní identít.
Televízia a šport
Štúdium a výskum vzťahov medzi televíziou a športom sa relatívne nedávno stali akademickou oblasťou výskumu a kumulatívnych znalostí. Mediologické prípadne kulturologické štúdie
o televíznom športe sa sporadicky objavovali v 70-tych rokoch
20. storočia, literatúra o tomto predmete sa začala významne
rozširovať v 80-tych rokoch a v 90-tych rokoch sa objavil systematickejší prístup k štúdiu televízie a športu. Ak vezmeme do
úvahy množstvo literatúry, ktorá sa venuje iným televíznym žánrom (obzvlášť spravodajstvu, publicistike a populárnej dramatickej tvorbe) či iným aspektom súvisiacim so športom (hlavne
futbalovému huligánstvu), je prekvapujúce, že akademický výskum sa začal venovať jednému z najvýraznejších aspektov našej
populárnej kultúry tak neskoro. Televízny šport je našou najdôležitejšiou väzbou na šport a je tiež úzko spojený s našim zmýšľaním o národe, triede, rase, genderi, veku a invalidite. Predstavuje teda bohatý výskumný materiál ohľadne sociálneho,
kultúrneho, ekonomického a politického života.
Whannel (1992) zdôraznil, že odbor mediálnych štúdií vyprodukoval relatívne veľké množstvo materiálov o televíznom
športe, a to v dôsledku schematického rozkolu v akademickom
skúmaní televízie na: 1. textuálnu alebo semiotickú kritiku, ktorá vychádzala z filmovej teórie a 2. socio-ekonomickú analýzu,
ktorá sa zamerala na produkčné postupy v médiach a politickú

organizáciu médií. Prvý prístup sa najvýraznejšie prejavil v publikácii Britského filmového inštitútu (British Film Institute) Football on Television (Futbal v televízii, ed. Buscombe) z roku
1975, ktorá obsahovala sériu textuálnych analýz televízneho
vysielania Svetového pohára v roku 1974. Táto priekopnícka
práca mala veľký vplyv na neskorší výskum televízneho športu,
najmä ideologických elementov v športovom vysielaní.
Analýza štrukturálnych aspektov televízno-športového komplexu predstavuje alternatívny prístup v mediologickom štúdiu
športu, takýto prístup nachádzame napríklad v dielach Radera
(1984), Goldlusta (1987) a Barnetta (1990). Štúdie týchto autorov skúmajú premenu športu spôsobenú nástupom televízie, zaujíma ich hlavne náväznosť tejto premeny na televízne ekonomické imperatívy a sponzorstvo či kultúrnu politiku národných
štátov v oblasti vysielania verejnej služby.
Iné významné štúdie, predovšetkým od Wennera (ed., 1989),
Whannela (1992) a Blaina a kol. (1993), sa snažili prekonať túto
analytickú priepasť a použili kombináciu prístupov charakteristických pre disciplíny politickej ekonómie, textuálnej analýzy
a estetiky. Je zrejmé, že tieto štúdie naväzujú na interdisciplinárnu agendu britských kulturálnych štúdií, ktoré majú svoje korene v Centre pre súčasné kulturálne štúdiá (Centre for Contemporary Cultural Studies)1 na birminghamskej univerzite.
Otázkou moci sa zaoberali aj feministické kritiky športu
a médií. Tento prístup je charakteristický pre Hargreaves (1994)
v Británii a Creedon (1994) v severnej Amerike. Otázky spojené
s rasou a televíznym športom sú do veľkej miery zanedbané,
výnimku tvorí Dysonova (1993) štúdia o basketbalovej megahviezde Michaelovi Jordanovi a Hobermanova práca (1997)
o afroamerických atlétoch.
V oblasti expandujúceho sociologického a kulturologického
výskumu futbalu sa futbalu vysielanému v televízii dostala pozornosť iba prednedávnom. Teoretický záujem typický pre takýto výskum mal svoje korene v snahe objasniť násilné chovanie
fanúšikov. Musíme priznať, že niektoré nedostatky doplnili štúdie Redheada (1991, 1997), Williamsa a Wagga (1991), Taylora
(1992), Sugdena a Tomlinsona (1994) a Kinga (1998), aby sme
spomenuli aspoň niektorých, avšak žiadna hĺbková štúdia vzťahu medzi televíziou a športom sa neobjavila v čase písania tejto
knihy. Jedinou výnimkou v tomto ohľade je práca významnej
britskej výskumnej skupiny zameranej na futbal, Centra Sira
Normana Chestera pre výskum futbalu (Sir Norman Chester
Centre for Football Research) na univerzite v Leicesteri.
Vyzdvihli by sme vynikajúcu prehľadovú stať Williamsa (1994)
o premenách v televízno-futbalového komplexu na začiatku
90-tych rokov 20. storočia.
Neakademická práca o televíznom športe je reprezentovaná
populárnymi titulmi o futbale, ktoré profitovali z prudkého rastu
športovej literatúry. Tento rast odštartovala fanúšikovská subkultúra (Haynes, 1995) a úspech fanúšikovskej autobiografie
z pera Nicka Hornbyho (1992). Fynn a Guest (1994) obzvlášť
podrobne odkrývajú fungovanie futbalového priemyslu a ovládnutie športovej budúcnosti televíziou, pričom o novšie údaje ich
štúdiu doplnil Conn (1997).

foto Dino Numerato

Kódy, konvencie a praktiky televízneho športu sú v mnohých
životopisoch odkrývané priamo zvnútra televízneho sveta. Najlepšími z nich sú životopisy Teddyho Wakelama (1938) o rannom rugby vysielaní v BBC, Kennetha Wolstenholma (1958)
o programe Sports Special,2 Briana Johnstona (ed., 1968) o komentovaní kriketu, Sida Waddella (1979) o hádzaní šípkami,
Franka Bougha (1980) o uvádzaní programu Grandstand,3 Dana
Maskella (1988) o tenise, Christophera Martina-Jenkinsa (1990)
o krikete a Archieho MacPhersona (1991) o škótskom futbale.
Všetky tieto životopisy poskytujú dôležitý pohľad na produkciu
vysielaného športu, obzvlášť živého komentovania. Aspekty
produkčného kódu a praktík zaužívaných v televíznom športe
tiež nachádzame v mediologických štúdiach televízie, ktoré
pojednávajú o britskom vysielaní vo všeobecnosti.
Mediovaný šport a identita
Prepojenie športu a identity je tiež predmetom zaujímavých
štúdií, ktoré síce nie sú priamo zamerané na rolu médií, ale ktoré
upozorňujú na to, že je dôležité k mediálnemu športu pristupovať
zoširoka. Historickej dimenzii národných športových identít a ich
prepojeniu s politickou kultúrou sa venuje zbierka esejí Tribal
Identities (Kmeňová príslušnosť), ktorú editoval Mangan (1996).
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Antropologický prístup, ktorý zvolil MacClancy (1996), odkrýva
úzke prepojenie medzi kolektívnymi etnickými identitami, ich
prejavmi a umocnením prostredníctvom športových foriem.
Nedávny výskum, ktorý vykonal jeden z autorov tejto knihy
(Boyle 1995), sa zameral na vzťah medzi futbalom a kolektívnymi identitami v Glasgow a Liverpoole a dospel k záveru, že
mediálne reprezentácie sú často dôležitým faktorom, ale nie sú
nutne najvplyvnejšie vo vzťahu k formovaniu individiuálnych
a kolektívnych identít. Široké spektrum faktorov, napr. škola,
socializácia v rodine, náboženstvo a tradičné vzorce správania
a viery, hrajú ústrednú úlohu v procese vymedzovania hraníc
medzi skupinami. Závažnosť týchto faktorov sa líši, napr. náboženstvo a náboženské označenie je dôležité pre fanúšikov
v Glasgow, ale v dnešnom Liverpoole nezohráva takmer žiadnu
úlohu.
Ústrednú rolu tiež zohráva miera vplyvu vzdelanostných
a náboženských vzorcov vo vytváraní vzťahov k rôznym klubom v mestách a tieto vzťahy sa potom stávajú súčasťou vymedzenia identít. Fandenie určitému klubu sa stáva známkou identity, ktorá naväzuje na ďalšie kultúrne určujúce faktory, akými
sú náboženstvo či národnosť. Fandenie klubom potom spája
osobnú identitu s identitou kolektívnou, s väčšími skupinami,
ktoré charakterizuje spoločná vášeň a pocit lojality k tímu alebo
klubu, k mestu alebo dokonca k väčšej politickej či kultúrnej
jednotke, napr. Škótsku, Anglicku či Írsku.
Výskum naznačil, že média môžu reprodukovať, posilniť či
dokonca rekonštituovať časti identít stotožnených s klubmi,
mestami a fanúšikmi, pričom mnohé z týchto častí už existujú
v rámci a medzi členmi danej sociálnej skupiny (v tomto prípade
fanúšikov určitého klubu). Neznamená to, že na ľudí bezprostredne pôsobia vonkajšie sily, skôr sa jedná o to, že všetci
síce konáme voľby a rozhodnutia, tie sú však často ovplyvnené
prostredím, v ktorom sme vyrástli. Skutočnosť, že futbalové
fandenie je v Glasgow definované pozdĺž náboženských línií
(a v Liverpooli tomu tak nie je), nie je determinovaná médiami,
ale množstvom sociálnych a kultúrnych faktorov.
Média hrajú zásadnú úlohu v tom zmysle, že pomáhajú vytvoriť pocit kolektívnej identifikácie medzi členmi sociálnej

Poznámky:
1) Viď Revue pro média č. 1, prosinec 2001. (pozn. prekladateľky)
2) Program BBC venovaný futbalu, existoval v rokoch 1956-61. (pozn.
prekladateľky)
3) Grandstand je najstarší kontinuálne vysielaný program BBC (od roku
1958) venovaný športu, je na programe každú sobotu poobede a trvá asi 5 hodín.
(pozn. prekladateľky)
Literatúra:
Barnett, S. 1990. Games and Sets: The Changing Face of Sport on Television. London: BFI.
Blain, N., Boyle; R. a O’Donnell, H. 1993. Sport and National Identity in
the European Media. Leicester: Leicester University Press.
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skupiny a môžu dokonca sprostredkovať kontakt medzi jednotlivými členmi, môže sa jednať o veľmi komplexný proces.
V prípade mnohých fanúšikov Celticu sa ich pocit kolektívnej
fanúšikovskej identity stupňuje spoločným pocitom, že s ich
klubom média jednajú neférovo (Boyle 1995). Média sa môžu
vedome alebo náhodne účastniť procesu vytvárania hraníc medzi skupinami, tento proces podlieha sústavným zmenám v politickej a ekonomickej klíme.
Podľa nás sa média môžu stať súčasťou komplexného vzťahu, ktorý pomáha prepojiť jednotlivca s väčším kolektívom.
V určitých okamihoch zohrávajú média dôležitú úlohu v legitimizovaní a vytváraní profilu fanúšikov, ako sa stalo napr. v prípade pokrytia výhry vo Svetovom pohári či po tragédii v Hilsborough. Inokedy – a hlavne za špecifických sociálnych
podmienok – sú média menej dôležité. Podľa nás je zásadné,
aby sme ani v knihe, ktorá sa zaoberá mediálnym športom, nezabudli na širšie tlaky – politické, ekonomické a kultúrne – ktoré často definujú parametre, v rámci ktorých sa formuje mediálny šport a jeho väzby na kolektívne identity.
Nakoniec by sme v rámci tohto úvodného prehľadu literatúry venovanej športu chceli upozorniť na rastúce množstvo štúdií
o globalizácii televízneho športu – ktorá je spojená
s globálnym dosahom megaudalostí (napr. Svetového pohára) – a o lokálnych vplyvoch v rámci jednotlivých národov.
V tomto ohľade považujeme za významné diela nasledujúcich
autorov: Blain a kol. (1993), v rámci figuratívnej teórie Maguire
(1991, 1992 a 1994), vo vzťahu k Austrálii Rowe, Lawrence,
Miller a McKay (1994) a zvláštne číslo časopisu Media, Culture
and Society o športe, globalizácii a médiach (Sport, Globalization and the Media), ktoré editovali Rowe a Wood (1996). Globalizácia sa stáva závažnou témou v rámci štúdia futbalu, viď
napr. Sugden a Tomlinson (ed., 1994, 1998), Giulianotti
a Williams (ed., 1994) a Wagg (ed, 1995).
Krátený výňatok zo štúdie Boyle, R.; Heynes, R. 2000.
Power Play: Sport, the Media and Popular Culture.
London: Longman. [s. 3–14]
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(Kokon sportovní bezprostřednosti a)
monumentalita ve fotografiích utopená

Bylo by až příliš snadné v tomto kontextu připomínat jména jako Leni
Riefenstahl či využít příkladu vytetovaného nápisu DUX na paži kanonýra
římského fotbalového klubu Lazio Paola di Cania, a potvrdit tak sociálněvědný obraz rýsující až příliš pevnou, na jedné straně hermeneuticky
ukotvenou, na straně druhé pozitivisticky přímočarou kauzální linii mezi
ideologií a jejím otiskem na tělech a v mysli sportovců a jejich fanoušků.
Záměr fotografií, definovaný (upřímně) tak trochu ex-post, byl odlišný. Tím, co je v nich nepřítomné, se snažíme poukázat na nadměrné dekontextualizování a schematizaci vztahu mezi sportem a médii. Ideologická monumentalita byla v perspektivě digitálního Canonu P70 záměrně
utopena v turistické naivitě. S cílem vybalancovat dominantní reprezentaci sportu přítomné v sociálněvědné reflexi snímky ukazují, že ideologie
může být chladná (v každodenním, nikoli McLuhanovském slova smyslu)
a nevtahující a že architektura a význam do ní strategicky zabudovaný
může v jistých chvílích, a to zejména v momentech faktického uskutečnění sportu, působit pouze jako vnější, nefunkční doplněk.
Sport se odehrává, jak se ve vědeckých studiích příliš často nezdůrazňuje, na sportovním poli, a ve své konkrétní praxi je obalen kokonem
bezprostřednosti. Tu sociální věda vedena étosem ujařmení nepostihne,
i když svou, vůči vnějšímu světu dekonstruktivistickou rétoriku rozpoutá
na nejvyšší úroveň, jakou jí gramatická struktura jazyka dovolí. Optika
zvolená při fotografování je optikou takovým kokonem jakoby obalenou
a předstrukturovanou. Nepřítomnou monumentalitou fotografie sdělují,
že v momentech sportovní bezprostřednosti je ideologie od sportu jednoduše vyvázána.
Tak. A to je k uzavírání obrazových sdělení v tomto čísle vše.
Ať zůstane také ještě něco otevřeno k mediální recepci. Příjemnou podívanou.
Dino Numerato

Hra uskutečňovaná mezi médii a jejich publikem má svá nevyslovená
pravidla, mezi něž patří i tichá dohoda, že média budou uzavírat zdánlivě
otevřené texty a předdefinovávat tak jejich interpretaci. Některá média si
k tomu, aby zjistila, jak texty uzavírat, platí realizaci focus groupů či dotazníkových šetření. Na základě výsledků analýz a interpretace dat, které
jim předloží symboličtí analytici z marketingových a výzkumných agentur
a které si zástupci médií často dopředu přejí a symboličtí analytici jim je
podle toho předloží, pak text uzavřou. Mimo jiné i díky kvalitní technologii,
již mají k dispozici.
Revue pro média takové možnosti ne vždy má, a tak hrozí, že autorský
záměr vtisknutý do některých sdělení nemusí být nutně rozkryt a že kvůli jejich
nadměrné otevřenosti se jejich původní význam ocitne kdesi ve vytracenu. To
se netýká ani tak textů, jako spíše obrazových ilustrací či fotografií, a zvláště
pak fotografií zveřejněných v tomto čísle. I proto připojujeme stručnou poznámku, jež by se mohla stát jistým vodítkem při jejich prohlížení.
Série fotografií představuje Olympijský stadión v Římě (dříve, ve 30. letech
minulého století, Cypřišový stadión), před ním se rozléhající Foro Italico
(dříve Foro Mussolini) a mosty Ponte Flaminio a Ponte Duca D´Aosta, nejdůležitější cesty přivádějící sportovní fanoušky na Olympijský stadión. Představuje místa, která mohou oslnit svou do detailů propracovanou monumentalitou a která mohou, situováním jejich vzniku do dobového kontextu, totiž
Mussoliniho fašistického vládnutí, naznačit vztah mezi ideologií, kultem
osobnosti a sportem. A tím, pojímáme-li veřejné prostory a architekturu jako
média, mohou naznačit i vztah mezi médii a sportem, kterému se symbolicky
fotbalové, jedenácté číslo Revue pro média věnuje.
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