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ZPRÁVA Z UDÁLOSTI:
Politika a sport v současném světě

Michal Bula1

Ač by to na první pohled nemuselo být patrné, politika a sportovní aktivity představují 
v dnešním světě úzce propojené fenomény. Mnohé režimy, jejichž fungování je spojeno 
s porušováním lidských práv, například využívají sport ke zlepšení své image na meziná-
rodní scéně. Sportovní kluby zase potřebují štědré sponzory. Sport též hraje významnou 
roli ve velmocenské diplomacii. Historie nejednou dokázala, že účast na sportovních klá-
ních může změnit vztahy mezi dotyčnými státy. Stále výrazněji je sport také využíván coby 
nástroj mezinárodního rozvoje. Jedná se tedy o aktuální jev, ke kterému mají co říct výzkum-
níci z nejednoho odvětví sociální a politické vědy.2 V závěrečných srpnových dnech se na 
půdě Katedry politologie a mezinárodních vztahů FF ZČU (Jungmannova 1, Plzeň) uskuteč-
nila událost, jež tyto skutečnosti reflektovala.

Letní škola s názvem Politika a sport v současném světě organizovaná doktorem Ji-
řím Zákravským proběhla mezi 26. a 30. 8. 2019. Ve svém programu obsáhla již etablované 
badatele i teprve začínající výzkumníky, kteří se v rámci své profesní i akademické činnosti 
dotýkají sportovní tematiky mnohdy dosti rozdílným způsobem. Během akce tak kupříkladu 
zazněly příspěvky pojednávající o sportu z historické, politologické, sociologické, ekonomic-
ké nebo rozvojové perspektivy. Mezi přednášejícími bylo celkem 11 osob, z nichž každá 
nahlížela na ústřední téma odlišně. Účastníci letní školy taktéž měli příležitost poslechnout 
si výklad profesionálů pohybujících se přímo ve sportovním prostředí. Každá z přednášek 
byla následována diskuzí reagující na rozličné aspekty podnětných příspěvků.

První den byl vyhrazen problematice rozvoje. Nejprve vystoupila Eva Válková z Ka-
tedry sociologie Univerzity Karlovy se svým příspěvkem o sportovní rozvojové iniciativě 
v Brazílii. K tématu autorka přistupovala z perspektivy genderu. Posluchačům byl před-
staven její etnografický výzkum, jenž probíhal v São Paulu. Na účast žen ve fotbalových 
zápasech je v Brazílii nahlíženo negativně. Zvýšená sportovní zátěž dle místních obyvatel 
vede k nabourávání jejich ženskosti. Dále nemohou tolik času věnovat péči o domácnost, 
rodinu nebo děti. Rozvojové aktivity, jichž se zde magistra Válková účastnila, napomáhaly 

1 Mgr. Michal Bula, doktorand na Katedře politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické Západočeské 
univerzity v Plzni (Jungmannova 1, 301 00 Plzeň). Kontakt: mbull@kap.zcu.cz. ResearcherID: G-7433-2019.
2 Pro ilustraci šíře daného tématu můžeme uvést některé významné autory a studie zabývající se dotyčnou 
problematikou. Z anglosaského prostředí je vhodné zmínit dílo Sports Diplomacy: Origins, Theory and Practi-
ce, jehož autorem je Stuart Murray (2018), texty Jonathana Grixe a Paula Michaela Brannagana pojednávající 
o vlivu tzv. sportovních mega-událostí na image států (Grix, Brannagan, Houlihan 2015; Grix, Brannagan 
2016; Grix, Brannagan, Lee 2019) či výzkum sociologa Barrieho Houlihana (1994; 1997), historika Jamese 
Antonyho Mangana (2008; 2010) nebo Davida McArdlea (2000; 2012), odborníka na právo. Rovněž ve stře-
doevropském regionu je možné nalézt vícero autorů, kteří na sebe upozornili svojí badatelskou činností v 
oblasti sportu a politiky. Opomenout bychom neměli například Michała Marcina Kobiereckiho a jeho studie 
sportovních akcí prizmatem mezinárodních vztahů (Kobierecki 2016; Kobierecki 2019), práce historika Petra 
Roubala (2003; 2006), sociologa Dina Numerata (2008; 2009; 2010) či doktora Zákravského (2017; 2019) nebo 
publikaci Športová diplomacia od Ivana Štulajtera, Matúše Štulajtera a Danky Bartekové (Štulajter, Barteková, 
Štulajter 2013).



2020 | Vol. 12 | No. 2  

46

obdobné  negativní postoje napravovat a posilovat postavení žen v tamní společnosti. Na 
své zkušenosti z terénu Válková (2020) navázala v lednu tohoto roku příspěvkem v prestiž-
ním americkém časopisu International Review for the Sociology of Sport.

Následně přednesla Simona Šafaříková z Katedry rozvojových studií na Univerzitě 
Palackého v Olomouci výklad na téma propojení sportu, rozvoje a politiky v současném svě-
tě. Doktorka Šafaříková má s danou problematikou dlouholeté zkušenosti a její články byly 
publikovány na stránkách nejednoho zahraničního periodika (Šafaříková 2011; Sobotová, 
Šafaříková, González Martínez 2016). Nejprve jmenovala množství různých příkladů využití 
sportovních aktivit pro rozvoj, aby poté zdůraznila, že sport již v dnešní době představu-
je regulérní nástroj pro řešení krizových situací i rozvojových problémů. Badatelka rovněž 
uvedla, že navzdory stále intenzivnější politické podpoře sportovních projektů pro rozvojo-
vé účely v akademickém prostředí přetrvává jistá skepse o efektivitě a pozitivních účincích 
daných iniciativ. Někteří kritičtí autoři například podotýkají, že sportovní iniciativy neslouží 
k dlouhodobým systémovým změnám, jež by se mohly odrážet na stavu dotyčné společnos-
ti, a že sport není všelék na neduhy rozvojového světa.

V závěru prvního dne letní školy hovořila Sonia Ennafaa o praktických aspektech 
působení rozvojové organizace Football for Development, která využívá sportovní činnos-
ti ke zlepšení života mládeže ze sociálně vyloučených lokalit. Posluchačům byla popsána 
historie uskupení, jeho rozmanitá činnost, obsah projektů pořádaných organizací či meto-
dologie a strategie využívané jejími pracovníky. Více informací o této výchovné iniciativě lze 
získat například z jejího příspěvku v odborném měsíčníku Řízení školy (Ennafaa 2019) nebo 
přímo na webových stránkách projektu (Fotbal pro rozvoj 2020).

Úvodním příspěvkem následujícího dne byla prezentace sociologa Dina Numerata 
zaměřená na problematiku kolektivní paměti a politizace fotbalového fanouškovství. Do-
cent Numerato pojednal o tom, jakým způsobem se projevuje kolektivní paměť fotbalových 
fanoušků (nostalgicky vzpomínajících například na „zlaté“ doby před přílišnou komerciali-
zací fotbalu) na jejich občanské politické angažovanosti. Během svého výkladu se dotknul 
jevů, proti nimž tyto fanouškovské skupiny protestují, cílů, za které bojují, nebo různoro-
dých strategií využívaných k dosažení daných zájmů. Jeho výzkum se v průběhu posledních 
let dotýkal tematiky fotbalu, politiky a kultury sportovních fanoušků ve vícero akademic-
kých statí (Numerato 2016; Numerato 2018; Numerato, Giulianotti 2018).

Poté František Kolář, přední český odborník na historii olympionismu, jenž ve svých 
textech mnohdy řeší témata úzce spojená se sportem i politikou (Kolář 2010; Kolář 2015), 
hovořil o bojkotech olympijských her motivovaných politickými podněty. Centrem jeho zá-
jmu byly zejména letní hry konané v letech 1980 a 1984, nicméně zmínil i mnohé další. 
Výchozím bodem byly olympijské hry pořádané v Berlíně roku 1936, kdy vůbec poprvé v his-
torii zamýšlela nějaká země (ČSR) svojí neúčastí na hrách vyjádřit nesouhlas s politickým 
děním. Kolář se během svého detailního výkladu pokrývajícího několik dekád minulého sto-
letí věnoval jednotlivým státům, jež chtěly bojkotu využít či tak učinily, politickým otázkám, 
které jejich postoj vyvolaly i historickému pozadí jednotlivých her.

Následovala přednáška Jana Děkanovského, který dorazil z Katedry mediálních stu-
dií na Metropolitní univerzitě Praha. Jejím tématem byla politická ideologie a způsoby její 
reprezentace sportovních úspěchů v kinematografii. Jednalo se o poslední výstup druhé-
ho dne letní školy. Posluchači se dozvěděli, že ve sportovních snímcích/dokumentech tzv. 
kulturní paměti (kdy je upřednostňována vzpomínaná historie společnosti daného náro-
da před dějinnými fakty) bývají přítomny prvky mytizace, patosu, idealizace vlastní kultury 
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a dehonestace oponenta (většinou nejen sportovního, ale zároveň ideologického). Doktor 
Děkanovský rovněž podotkl, že pro adekvátní ideologické vyznění filmu kulturní paměti je 
využíváno spíše kolektivních sportů, při nichž se tým sportovců obvykle musí semknout, 
aby mohl uspět. Obdobnými myšlenkami se zabývají i další jeho studie (Děkanovský 2008; 
Děkanovský 2015; Děkanovský 2018).

Na počátku třetího dne události přednesl Michal Burian, ředitel Odboru muzeí 
Vojenského historického ústavu Praha, příspěvek o sudetoněmeckých nacionalistických 
tělovýchovných organizací a jejich působení v ČSR během období 1918–38. Tematiku propo-
jení sportovních spolků s německou nacionální politikou zpracoval v průběhu předchozích 
dekád již v několika publikacích (Burian 2004; Burian 2012). Plukovník Burian nejprve po-
sluchačům sdělil, že využití sportu jako prostředku propagandy politické ideologie proběhlo 
poprvé při letních olympijských hrách v Berlíně roku 1936. Po popisu historického pozadí 
problematiky sahajícího až ke vzniku turnerského hnutí na počátku 19. století se jeho výklad 
stočil k sudetoněmeckým nacionalistickým spolkům (v podstatě polovojenským jednot-
kám), které byly na území ČSR zakládány pod záminkou sportovních organizací. Jeho výstup 
se taktéž zaměřil na osobu Konráda Henleina, jenž byl aktivním turnerem, později se stal 
vůdcem Sudetoněmecké strany a stál u rozpadu ČSR.

Další přednáška se týkala tvorby sportovní legislativy na Slovensku v důsledku neúspě-
chu slovenské sportovní výpravy na olympijské hry v Londýně z roku 2012. Doktorka Zuzana 
Botiková z Katedry Sociologie na Masarykově univerzitě při výkladu prezentovala cíle a závěry 
své studie na výše uvedené téma. Jedním z ústředních problémů byla problematika vztahu 
společné (národní) identity a sportu, kdy je identita anonymního několikamilionového spo-
lečenství formována skupinou několika známých sportovců a jejich výsledky. Každý národ si 
přeje být úspěšný a při sportovním neúspěchu pociťuje potřebu reflektovat (ne)efektivnost 
národní sportovní politiky. Botiková zjišťovala, jakým způsobem je za těchto okolností možné 
ze sociologické perspektivy uchopit proces novelizace slovenské sportovní legislativy po fiasku 
z londýnských olympijských her. Výsledky svého výzkumu vzájemného působení mezi národní 
identitou, médii a sportem autorka publikovala již v předešlých letech (Botiková 2015). 

Poslední výstup toho dne probíhal v prostorách LOGSPEED CZ Arény. Lucie Muží-
ková, marketingová manažerka a tisková mluvčí HC Škoda Plzeň, se v něm s účastníky letní 
školy podělila o své dlouholeté zkušenosti z marketingového oddělení nejvýznamnějšího 
hokejového klubu v Plzni. Při besedě měli posluchači možnost seznámit se s jejím příběhem 
či s množstvím zajímavých informací ze zákulisí plzeňské hokejové scény.

Následující den započal příspěvkem Tomáše Křivdy, odborníka ze sportovně-marke-
tingového prostředí, jenž se zabýval komunikací a aktivací sponzoringu sportovních klání. 
Po nastínění historických kořenů sponzoringu se Křivda věnoval vývoji reklamních strategií. 
Cílem podniků nejprve bylo pouhé zviditelnění a budování povědomí o dané značce (ná-
sledkem čehož se začala ve sportu objevovat loga výrobců), zatímco v současné době usilují 
o to stát se přímo součástí života fanoušků/potenciálních zákazníků. K tomu tyto komerční 
subjekty využívají tzv. aktivace sponzoringu. Jedná se například o praktiky, jakými je na-
bídka různých vstupenek a VIP zážitků pro návštěvníky sportovních akcí ze strany stadionů 
výměnou za registraci k produktu sponzora poskytujícího finance danému sportovišti, čímž 
vydělají všechny tři strany.

Závěrečnou přednášku představovalo pojednání Jiřího Zákravského o cyklistice, 
sportovní diplomacii a nedemokratických režimech. Posluchačům nejprve byly objasně-
ny základní teoretické koncepty, s nimiž bylo později operováno, jako měkká moc, veřejná 
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a sportovní diplomacie. Poté došlo na uvedení různých aktérů sportovní diplomacie a si-
tuací, při nichž se uchylují k využití sportu ke svým politickým cílům. Při výkladu se doktor 
Zákravský soustředil především na cyklistiku. Dotyčné sportovní odvětví čelí úbytku spon-
zorů v důsledku dopingových afér či kontroverzí a je proto ochotno přijímat finanční 
prostředky od nedemokratických režimů, které na oplátku získávají příležitost pozitivně 
se zviditelnit. Rozličným situacím, při nichž je sportu v mezinárodním prostředí využíváno 
jakožto instrumentu zahraniční politiky států nebo pro dosažení nacionalistických a sece-
sionistických ambicí různých frakcí se autor příspěvku věnuje v množství odborných textů 
(Zákravský 2016; Zákravský, Vargová 2017). Nově například v prestižním magazínu Sport in 
Society (Zákravský, Leichtová 2020).

Součástí programu byly taktéž dobrovolné sportovní aktivity probíhající vždy ve volném 
čase po přednáškách, promítání dokumentárních snímků souvisejících se sportem a politikou 
či vypracování skupinových projektů. Akce cílila především na studenty vysokých škol, na své 
si ovšem přišli i mladí badatelé stojící na počátku své akademické kariéry či již zkušení vý-
zkumníci, kteří rovněž mezi posluchači našli své místo. Veškerý obsah letní školy směřoval 
k cíli představit jejím účastníkům problematiku politiky a sportu z rozličných perspektiv a po-
jmout ji co nejkomplexněji. Odpovídala tomu pestrá náplň jednotlivých přednášek.

Závěrem je třeba dodat, že událost vzbudila pozitivní reakce a slušný divácký ohlas. 
Vzhledem k zájmu účastníků je nasnadě v budoucnu očekávat další ročníky letní školy, jež 
by mohly hlouběji prozkoumat komplexní vztah mezi sportovními odvětvími, politikou a di-
plomacií. Tematika propojení sportu s politickými otázkami představuje dosud nevytěžený 
prostor, v němž je stále možné objevovat nové a aktuální poznatky.
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