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!asto sa poukazuje na vz"ah medzi #portom a peniazmi, tento vz"ah je 
predmetom mnoh$ch debát (napr. o príjmoch Davida Beckhama, o rusk$ch 
milionároch, ktorí kupujú futbalové kluby at%.). V prípade prepojenia 
televízneho #portu a pe&azí si mnohí vybavia obrovské sumy, ktoré sa 
platia za prenos #portov$ch udalostí. Je prenos olympiády naozaj tak$m 
dobr$m obchodom alebo sú v pozadí aj iné dôvody kvôli ktor$m sa platia 
vysoké sumy?
Ekonomika !portu vysielaného v médiách sa "asto javí paradox-
nou. V#hradné práva na prenos olympiády, svetového pohára "i 
dôle$it#ch národn#ch turnajov sú stredobodom obrovského zá-
ujmu. Tí, ktorí ich nakoniec kúpia, sa v!ak "asto s%a$ujú na ve&ké 
fi nan"né straty. V mojej knihe !port, kultúra a média venujem 
tomuto paradoxu celú podkapitolu (nazvanú „Ako zarobi% aj ke' 
je vysielanie !portov#ch udalostí stratové“). Podstatné je, $e 
vysielanie !portu v televízii je potenciálne ziskové, takéto vysi-
elanie je vyh&adávan#m artiklom kvôli mnoh#m in#m dôvodom. 
Tie zahr(ujú celkovú pozíciu siete kanálov "i televíznej spolo"-
nosti, kultúrna prestí$ a dosah !portu sú momentálne tak v#znam-
né, $e súkromné aj verejné vysielanie by bolo bez nich vnímané 
ako neúplné. Populárne !portové programy, obzvlá!% vysielanie 
v#znamn#ch !portov#ch udalostí, sú v prípade komer"ného ne-
spoplatneného vysielania pova$ované za vynikajúce vábidlo di-
vákov, preto$e tí sú potenciálne vystavení aj in#m typom progra-
mov (napr. dramatick#m, dokumentárnym "i spravodajsk#m) 
a t#m pádom existuje !anca, $e si „navyknú” na sledovanie da-
ného kanálu. V prípade spoplatneného vysielania je !port pova-
$ovan# za najefektívnej!í nástroj na prilákanie ve&kého po"tu 
predplatite&ov, obzvlá!%, ke' sa jedná o „$ivé“ a exkluzívne 
vysielanie, ktoré nie je k dispozícii na nespoplatnen#ch kanáloch 
"i vo vysielaní verejnej slu$by. 

Myslím si, $e existuje e!te 'al!í element, ktor# nemá s eko-
nomikou ni" spolo"ného. Získanie práv na vysielanie !portovej 
udalosti sa samo o sebe stáva udalos%ou – mô$e by% v#born#m 
stimulátorom morálky v mediálnej spolo"nosti a mô$e samo-
zrejme demoralizova% protivníkov. Svoju rolu mo$no zohráva aj 

machizmus majite&ov médií, ktorí si predstavujú, $e získanie 
práv je podobné ví%aznému gólu vo fi nálovom zápase svetového 
pohára.

Nechcem t#m ale nazna"i%, $e ortodoxné tr$né sily nehrajú 
$iadnu rolu, v posledn#ch rokoch sme boli svedkami v#znamné-
ho poklesu ceny práv na !portové prenosy. Jedná sa "iasto"ne 
o nadbyto"nú ponuku, ale tie$ o v!eobecn# pokles v sledovaní 
televízie dospel#mi, ktor# je charakteristick# aj pre !port. Nap-
riek tomu v!ak !tatistiky globálnych „megamediálnych“ !porto-
v#ch udalostí neprestajne rastú a národné !portové sú%a$e na'a-
lej predstavujú ve&mi siln# magnet, ktor# pri%ahuje divákov.  

Nerada by som venovala ve'a priestoru ve'k$m „hrá(om“ na poli #portu 
vysielaného v televízii, myslím si ale, )e sa nemô)eme vyhnú" dominant-
nej pozícii BSkyB a skuto(nosti, )e jej majite' Rupert Murdoch je jednou 
z najvplyvnej#ích osobností v oblasti #portu. Pod'a m&a má takéto domi-
nantné postavenie znepokojujúce následky (napr. vo vz"ahu k prístupu 
#irokej – neplatiacej – verejnosti k televíznym #portov$m udalostiam) 
a v záujme ochrany verejného záujmu by mali fungova" rôzne opatrenia. 
Je pod'a vás dominantné postavenie BSkyB problematické? A aké opa-
trenia by mohli slú)i" na zachovanie prístupu verejnosti k vysielan$m 
#portov$m udalostiam? 
Myslím si, $e komer"n# monopol alebo oligopol v$dy vy$aduje 
pozornos%, "i u$ sa jedná o televízny !port alebo inú oblas%. 
Z Ruperta Murdocha sa stal „bubák“, pri"om si túto reputáciu 
"iasto"ne zaslú$il. Murdocha je v!ak tie$ jednoduch!ie identifi -
kova% a zapamäta% si ne$ top mana$érov in#ch mediálnych 
korporácií, ktor#ch tváre pre nás zostávajú neznámymi. Práve 
preto sa Murdoch stal „neprijate&nou tvárou“ televízneho !por-
tového kapitalizmu. V anglofónnom svete sa o Silviovi Berlus-
conim nehovorí tak "asto, ako by sa malo – jeho dosah mo$no 
nie je tak# globálny ako Murdochov, ale !éfuje ve&kej európskej 
krajine! 

Silnejúcu dominanciu BSkyB v oblasti spoplatneného vysie-
lania v Európe a na in#ch trhoch, kde News Corporation pôsobí 

(vrátane Austrálie, kde $ijem), v!ak vnímam ako problém. Rov-
nako podrobne by som ale skúmal akúko&vek spolo"nos%, 
obzvlá!% ak pri vyjednávaní sedí na oboch stranách stola (záro-
ve( vlastní !portové kluby aj v#znamné televízne spolo"nosti). 

Som presved"en#, $e by !tát mal zasiahnu% v záujme ochra-
ny verejného záujmu spojeného so sledovaním v#znamn#ch 
!portov#ch udalostí kultúrneho v#znamu bez spoplatnenia, ob-
zvlá!% ak sú vysielané televíziami verejnej slu$by. Ponímam to 
ako právo súvisiace so sú"asn#m kultúrnym ob"ianstvom. Toto 
právo musí by% garantované napríklad pomocou zoznamu uda-
lostí, ktoré nesmú by% vysielané exkluzívne na spoplatnen#ch 
televíznych kanáloch a in#ch opatrení. Nerád by som vyzeral 
ako propagátor vlastného "lánku, ale jedná sa o komplikovanú 
oblas% a napísal som o nej pomerne rozsiahlu sta% pre European 
Journal of Cultural Studies, pokia& by mal niekto záujem 
o podrobnej!í v#klad. 

Diskusia o globalizácii #portu a #portu vysielaného v televízii za(ala 
pomerne nedávno a pokr$va mno)stvo aspektov a tém. Z nich by som 

vyzdvihla jedinú: existuje globálny trh v oblasti #portu vysielaného 
v televízii?  
Nie som si ist#, $e momentálne existuje globálny trh v akej-
ko&vek oblasti. Pokia& by existoval, tak by televízny !port, po-
pulárna hudba, fi lm, nealkoholické nápoje a móda ponúkaná 
obchodn#mi re%azcami boli celkom ur"ite v prvej desiatke. Je 
ve&mi jednoduché zveli"i% údaje o globálnom sledovaní !porto-
v#ch udalostí, preto$e sú !pekulatívne a metodologicky elastické, 
"asto sa tie$ poukazuje na to, $e neberú oh&ad na skuto"nos%, $e 
ve&ká "as% svetovej populácie stále nemá v domácnosti televízny 
prijíma". Je pravdou, $e po"et divákov, ktorí nesledujú !portové 
udalosti, sa zmen!uje ka$d# rok, navy!e rapídny rast "ínskej 
ekonomiky a expanzia záujmu )í(anov o !port v#znamne zr#ch-
lili proces globalizácie !portu. Pekinská olympiáda v roku 2008 
a svetov# pohár vo futbale, ktor# prebehne v Ju$nej Afrike v roku 
2010, markantne prispejú k rozvoju globálneho trhu s mediova-
n#m !portom.

Existuje v!ak ve&mi málo !portov a !portov#ch udalostí, 
o ktoré je záujem celosvetovo, v oblasti !portu sú zna"né kultúr-
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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-

#port, média a populárna kultúra: 
teoretické otázky
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