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AbstraktAbstraktAbstraktAbstrakt    

Príspevok zhŕňa súčasné trendy a stav výskumu vzťahu športu a médií v anglo-
americkom prostredí, čím poskytuje rozsiahly súbor návodov uchopenia problematiky 
športu v kontexte mediálnych, kulturálnych a lingvistických štúdií. V slovenskom pro-
stredí je zatiaľ výskum športu ojedinelý, prípadne nekompaktný, čo je paradoxné 
vzhľadom na postavenie, funkciu a vplyv športu na konštruovanie spoločensko-
kultúrneho priestoru. V príspevku čitateľovi predstavujeme inšpiratívny priestor inter-
disciplinárneho charakteru a hľadáme efektívne možnosti uplatnenia anglo-
amerických teoretických východísk v slovenskom prostredí, ktoré môžu záujemcovi 
o štúdium a výskum športu uľahčiť orientáciu. 
 
Kľúčové slováKľúčové slováKľúčové slováKľúčové slová    

šport – médium – kultúra – hra – gender – mediašport – mediálne štúdiá – kulturál-
ne štúdiá – lingvistika 

 

ŠŠŠŠport ako sociálny konštrukt, spoločenská praktika či inštitucionalizovaný 
kultúrny fenomén vstupuje do súčasného vedeckého výskumu v podobe širokej 
škály interdisciplinárnych vzťahov mapujúcich jeho aspekty v súvislostiach 
s rozmanitými zónami či prvkami spoločensko-kultúrneho prostredia. Predlo-
žený príspevok sa usiluje o vymedzenie pozície športu v kontexte viacerých teo-
retických koncepcií a jeho funkcie v daných akademických náhľadoch. Samo-
zrejme, na tomto mieste nie je z dôvodu ekonomizácie textu možné čitateľovi 
predostrieť podrobnú charakterizáciu vedeckých postojov k športu ako k sociál-
ne ukotvenému javu, preto sa sústredíme hlavne na koncepcie inklinujúce 
k mediálnym, kulturálnym a lingvistickým štúdiám. Špecifikovať každú z vy-
menovaných vedeckých disciplín znamená charakterizovať osobité metodolo-
gické východiská aplikovateľné na objekt výskumu, ale najmä charakter daného 
objektu. Z tohto pohľadu možno šport považovať za plastický sociálny kon-
štrukt, ktorý sa v každej vedeckej disciplíne „správa“ inak. Každá z uvedených 
disciplín buď vysvetľuje šport iným spôsobom, alebo si z jeho oblasti vyberá 
špecifické prvky vhodné na nahliadnutie na šport cez prizmu vlastnej ontológie. 
To znamená, že kým lingvistika upriamuje pozornosť výskumu najmä na zauží-
vaný, široko chápaný jazyk športu a zo svojich zistení sa snaží vyvodiť špecifiká 
tohto jazyka, napríklad, v kontraste s inými jazykmi, mediálne štúdiá sústredia 
svoju pozornosť najmä na vzťah športu a médií, a to v kontexte mnohorakých 
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charakteristík komunikačného oblúka zloženého z expedientov, vysielaných 
obsahov a percipientov, ktorí, či už aktívne alebo pasívne, zasahujú do tvaru 
mediálneho prostredia. Kulturálne štúdiá možno v takto ponímanej koncepcii 
charakterizovať ako priestor reflektujúci šport v intenciách predmetov, sociál-
nych praktík či reprezentácií, ktoré sa v spoločensko-kultúrnom prostredí pre-
javujú vo forme funkčných nástrojov, ideológií zviazaných so vzťahom kultúry 
a moci, ale najmä v používaní špecifického diskurzu vo foucaltovskom poníma-
ní, teda v skĺbení jazyka a praxe v podobe usmernených foriem hovoru o urči-
tom subjekte, prostredníctvom ktorých objekty a praktiky získavajú význam 
(porov. Barker, 2006, s. 41). Šport sa teda v prostredí kulturálnych štúdií chápe 
predovšetkým ako jeden z mnohých v kultúre vytvorených konštruktov posil-
ňujúcich jej vnútornú integritu, funkciu a opodstatnenie. 

Už letmý pohľad na niektoré z metodologických východísk troch vymeno-
vaných disciplín naznačuje, že priestor ich fungovania nemožno kategoricky 
ohraničiť. Veď napríklad semiotika, ktorá sa stala podložím na vznik modernej 
jazykovedy, nachádza uplatnenie vo výskume masmediálnych obsahov, ale aj 
v analýze vytvárania významov praktík v populárnej kultúre, kde sa predpokla-
dá, že „kultúra pracuje ako jazyk“ (porov. Barker, 2006, s. 177). Za ďalší aspekt, 
ktorý do určitej miery prepája mediálne, kulturálne a lingvistické štúdiá, možno 
považovať napríklad komunikačnú potenciu skúmaných objektov. Uvedomenie 
si existencie komunikačných aspektov pri výskume charakteru a spôsobu šírenia 
textov v širšom ponímaní súvisí najmä s jazykovedným obratom požadujúcim 
dôraz na skúmanie jazyka ako procesu namiesto jazyka ako systému. Toto pre-
konanie či, presnejšie povedané, obohatenie štrukturalistickej jazykovedy vnies-
lo do vedeckého diskurzu nóvum bohato aplikovateľné na výskum vzťahu člo-
veka a spoločnosti v postštrukturalistickom prostredí. Z tohto pohľadu teda 
možno jazyk chápať ako nástroj široko chápanej komunikácie, predmet mediál-
nych štúdií ako dôsledok funkčnej komunikácie v masovej forme a kulturálne 
štúdiá ako komunikáciu v rovine špecifických konceptov prislúchajúcich danej 
disciplíne. Napokon, aj Ch. Barker upozorňuje na fakt, že „tento obor [kulturál-
ne štúdiá] je definován spíš způsobem mluvy než pevným předmětem zájmu“ 
(Barker, 2006, s. 11), a zároveň, že sú kulturálne štúdiá ovplyvňované pluralitou 
smerov, ktorých línie sú „propojeny příbuzenskými vazbami“ (tamže). Možno 
teda povedať, že hranice medzi predmetnými vedeckými disciplínami treba 
chápať ako načrtnuté, východiskové styčné body, ktoré sa môžu voľne presúvať 
smerom k jednej či druhej disciplíne. Napríklad slovné spojenie „lingvistický 
výskum mediálneho textu“ priamo evokuje interdisciplinárny ráz výskumu, pri 
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ktorom sa skúma, všeobecne povedané, jazyk (primárne lingvistické hľadisko) 
v médiách (primárne mediálne hľadisko), pričom daná komunikácia prebieha 
na úrovni tvorby a recepcie textu, ktorý z pohľadu kulturálnych štúdií možno 
chápať ako „vše, co tvoří význam prostřednictvím praktik označování“ (Barker, 
2006, s. 191). Iným dôkazom prelínania teoretických koncepcií výskumu prv-
kov spoločensko-kultúrneho prostredia je napríklad medio-kulturálny prístup 
k teórii masovej komunikácie, tak ako ho opisuje D. McQuail (2002, s. 23), usú-
vzťažnený na základe mediálnych obsahov a prostredia, v ktorom sú dané obsa-
hy vysielané či prijímané. Priestor kultúry a priestor médií tu teda, úplne logic-
ky, tvoria východiskový komplex, ktorého výskum môže byť realizovaný ako 
prostriedkami mediálnych, tak aj kulturálnych štúdií.1 

 
Základom úspešného výskumu akéhokoľvek prvku spoločensko-kultúrneho 

prostredia je teda predovšetkým aplikovanie vhodných terminologických 
a metodologických konceptov na objekt výskumu a ich prísne dodržiavanie vo 
výskumnom procese. V nasledujúcich častiach textu sa pokúsime zhrnúť mož-
nosti výskumu športu v nadväznosti na aparát mediálnych, kulturálnych 
a lingvistických štúdií. 

 
ŠŠŠŠPORT AKO PREDMET MEDPORT AKO PREDMET MEDPORT AKO PREDMET MEDPORT AKO PREDMET MEDIÁLNYCH ŠTÚDIÍIÁLNYCH ŠTÚDIÍIÁLNYCH ŠTÚDIÍIÁLNYCH ŠTÚDIÍ    

V kontexte mediálnych štúdií sa šport chápe predovšetkým ako určitý obsah 
šírený (a komunikovaný) prostredníctvom masových médií. Pri výskume špor-
tových obsahov v mediálnom prostredí, ktorého náplňou môžu byť napríklad 
športové aktivity, hry alebo športové udalosti globálneho charakteru, je potreb-
né reflektovať a v rámci výskumu akceptovať momentálny stav vzťahu športu 
a mediálneho prostredia. Daný vzťah funguje v začiatočných fázach výskumu 
ako základné metodologické východisko pre porozumenie a obhájenie existen-
cie športu v mediálnom prostredí, z ktorého neskôr možno vyvodiť závažné 
konzekvencie súvisiace s povahou masového šírenia športových obsahov. 

Vzťah športu a médií sa často označuje ako symbiotický, prípadne sa metafo-
ricky chápe ako „dlhodobé manželstvo“ dvoch, do istej miery nezávislých inšti-
túcií. V tomto zmysle médium potrebuje šport, aby prežilo, a športovci potrebu-
jú médiá, aby mohli byť živými. Ako však tvrdí napríklad R. Bellamy (2006, 
s. 63 – 64), závažnosť športového obsahu v mediálnom prostredí dosiahla kritic-
ký bod, na úrovni ktorého už v podstate nemá význam diskutovať o vzťahu 

                                                      
1 Samozrejme, daný priestor možno skúmať aj aparátom iných disciplín, ako sú napríklad sociolingvistika, 

kognitívna lingvistika, psycholingvistika a pod. 
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športu a médií v zmysle dvoch separátnych inštitúcií, ale naopak, v zmysle zvia-
zaného komplexu „mediašportu“2 (v orig. Mediasport, pozn. autora), ktorý sa 
z hľadiska koncepčného vedeckého úsilia stáva čoraz významnejším. 

Oba načrtnuté pohľady majú spoločné východisko, za ktoré možno považo-
vať určitú zviazanosť, spletitosť vzťahov v rámci spoločensko-kultúrneho pro-
stredia, no koncepcia „mediašportu“ prízvukuje homogénnosť vnútri tohto 
komplexu. Šport a médiá takto spolu tvoria koherentný celok vznikajúci v ob-
jektívnej realite, pragmaticky formujúci pravidelné typy obsahov a z nich vyvo-
dené významy šírené smerom k recipientom prostredníctvom masových médií. 
Práve snaha opísať a vysvetliť proces prenosu informácie od vysielateľa 
k používateľovi je princípom oprávnenosti súčasných uvažovaní o vzťahoch 
médií a športu. 

Vnímanie vzťahu médií a športu ako dvoch separátnych inštitúcií je narušo-
vané aj dlhodobo vyvíjanou transformáciou spoločenského postavenia a funkcie 
médií. J. Thompson v tomto kontexte pripomína (Boyle – Haynes, 2010, s. 7), že 
mediálne inštitúcie nielenže prenášajú a finančne podporujú „pre-existujúce3 
kultúrne formy“, akými sú napríklad šport či populárna hudba, ale sa zároveň 
aktívne podieľajú na transformácii daných foriem. „Mediašport“ teda možno 
v tomto kontexte chápať ako pojem vyjadrujúci médiami vynútenú, pretran-
sformovanú podobu športu v súčasnom spoločensko-kultúrnom prostredí. Mož-
no ho považovať za mechanizmus diskurzívnej povahy, ktorý tak ako usmerňuje 
vývoj a trendy v médiách, usmerňuje aj vývoj samotného športu (napr. zavede-
nie kratších setov do volejbalu, zavedenie komerčných prestávok v rámci hoke-
jových zápasov, zmeny a úpravy času konania zápasov skoordinované s progra-
movacími zámermi a potrebami konkrétneho média a pod.). Šport v médiách 
teda už nie je len predmetom komunikácie medzi expedientom a recipientom, 
ale sa stal recipročným komplexom formujúcim spoločensko-kultúrny priestor. 

Z hľadiska koncepcií výskumu športu v mediálnom prostredí je okrem ak-
ceptovania vzťahu medzi športom a médiami dôležité upozorniť aj na typ média, 
ktoré športový obsah šíri. Uvažovať tu možno v intenciách printového a elek-
tronického mediálneho prostredia, v rámci ktorého sa v súčasnosti vyvíjajú 
i tzv. „nové médiá“ (napr. prostredie internetu, mobilných telefónov typu smart 

                                                      
2  V slovenskom prostredí je pojem „mediašport“ zameniteľný „slovenskejším“ pojmom mediálny šport. 

Domnievame sa, že vďaka možnostiam flektívnosti slovenského jazyka v ňom nie je formálne previazanie 
pojmov media a sport (ako v anglickom jazyku) nutné. Keďže sa však štúdia venuje najmä teoretickým 
východiskám v anglo-americkom prostredí, v tomto prípade ponechávame v texte pojem mediálneho 
športu vo forme „mediašport“. 

3  Vlastný preklad anglického pojmu pre-existing. Máme tu na mysli dávno existujúce kultúrne formy. 



Šport ako predmet výskumu v kontexte mediálnych, kulturálnych a lingvistických štúdií 
    

    

88888888    

a pod.). Základný rozdiel v náhľadoch na diferencie medzi médiami spočíva 
v praktických možnostiach šírenia obsahov v danom type média. Printové mé-
diá informujú o výsledkoch športových podujatí s časovým odstupom, rozhlaso-
vé či televízne médiá navyše disponujú možnosťou prenosu informácií zo špor-
tových podujatí aj izochrónne s časom, v ktorých prebiehajú. To znamená, že 
zatiaľ čo sú printové médiá odkázané najmä na predzápasové a pozápasové ana-
lýzy, elektronické médiá ponúkajú recipientom navyše možnosť simultánneho 
„prežitia“ športového podujatia prostredníctvom reportážnych priamych rozhla-
sových či televíznych prenosov priamo v čase konania udalosti. Fenomén oka-
mžitého zážitku je smerodajný aj z hľadiska nových médií, ktoré sú schopné 
ponúkať, ale zároveň aj archivovať informácie z prebiehajúcich udalostí v „onli-
ne“ (písanej) alebo „livestream“ (audiovizuálnej) podobe. V lineárnom vývoji 
médií teda možno badať aktualizácie významu pôvodných funkcií prezentácie 
športu – šport sa v mediálnom prostredí etabloval ako predmet informácie (pri-
ntové médiá), neskôr sa stal zároveň predmetom zábavy (elektronické médiá) 
a dnes je ho možné aj archivovať (video, neskôr digitálne médiá). 

Každý typ média sa teda na formovaní „mediašportu“ podieľa iným spôso-
bom. K vzťahu televízie a rozhlasu je potrebné pripomenúť fakt, že audiovizua-
lita televízie odrážajúca prítomnosť auditívnej a vizuálnej zložky kódovania me-
diálneho textu ponúka percipientom širšiu škálu možností zapojenia sa do ko-
munikačného procesu ako jediným, auditívnym kanálom disponujúci rozhlas. 
Hoci sa nové médiá zdajú z pohľadu dostupnosti voči televízii revolučné, po-
dobne ako bola televízia revolučná voči rozhlasu v 50. a 60. rokoch minulého 
storočia, neočakáva sa, že by mohli televíziu plne nahradiť. R. Bellamy (2006, 
s. 64) v kontexte šírenia športových obsahov upozorňuje na fakt, že hoci široko-
pásmový internet poskytuje možnosť sledovať športové obsahy, a to buď vo 
forme streamingu, alebo downloadingu, a hoci mobilné telefóny disponujú 
schopnosťou prehrávať videozáznamy, ide stále o rozširovanie možností televíz-
neho média, ktoré expanduje na pôdu nových médií. Za centrálne médium bu-
dujúce diskurz mediálneho športu možno teda v súčasnosti považovať televíziu, 
a to najmä vďaka jej všeobecnej dostupnosti a obľúbenosti. Priamy športový te-
levízny prenos ako centrálny priestor, v ktorom sa prejavuje existencia „mediaš-
portu“, v súčasnosti funguje ako pevná, pravidelná súčasť programových štruk-
túr televízií s vysokým potenciálom sledovanosti najmä v prípade globálnych 
športových udalostí (letné olympijské hry, zimné olympijské hry, majstrovstvá 
sveta vo futbale a pod.). Ako možno televíziou proklamovaný „mediašport“ de-
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finovať, prečo je pre výskum športových obsahov v mediálnom prostredí dôleži-
té si ho uvedomovať? 

Súbor vlastností „mediašportu“ možno chápať ako potvrdenie existencie kľú-
čového televízneho modelu (v orig. key television exemplar, pozn. autora) prog-
ramovania, využívaním ktorého rastie význam domáceho i medzinárodného 
televízneho prostredia (Bellamy, 2006, s. 66 – 67). Na tomto mieste predkladá-
me atribúty televízneho športu, ktoré sa primárne podieľajú na vnímaní vzťahu 
športu a médií ako vnútorne koherentného, homogénneho celku (podľa Bella-
my – Walker, 2005, citované podľa: Bellamy, 2006, s. 67): 
1. Športové podujatia sú typicky prezentované „naživo“ spolu s prvkom neisto-

ty konečného výsledku. 
2. Na rozdiel od iných „naživo“ prezentovaných programov sa šport prezentuje 

v pravidelných časoch, pokračujúc vo forme série/seriálu, čo možno považo-
vať za znak ekonomickej rentability. 

3. Vo vzťahu k televíznym divákom možno pri sledovaní mediálneho športu 
uvažovať len o minimálnych bariérach z pohľadu jazyka a gramotnosti. 

4. Aj „nefanúšikovia“ sú voči športu na televíznych obrazovkách tolerantní. 
Len veľmi málo divákov „nenávidí“ mediálny šport. 

5. Šport na televíznych obrazovkách môže v spoločnosti vyvolať také pocity 
ako máloktorý iný program (oslava, reálne emócie, zomknutie národa). 

6. Športový prenos ponúka bohaté možnosti tzv. zap-proof reklamy.4 
 

7. Športový prenos je vhodným priestorom na propagáciu iných programov 
danej televízie. 

8. „Dlhodobé manželstvo“ médií a športu zapríčinilo, že priemysel je čoraz viac 
integrovaný do „túžob“ a stratégií významných mediálnych korporácií.5  
Osem vymenovaných znakov naznačuje, že „mediašport“ v televíznom pro-

stredí úspešne funguje preto, lebo divákom ponúka autentický zážitok s neistým 
koncom, navyše s potenciálom euforického prežívania zobrazovanej udalosti. 
Pre mediálne inštitúcie je zasa šport zdrojom takmer istého profitu a vhodným 
priestorom na dosiahnutie vlastných i cudzích marketingových cieľov. V me-
diálnych štúdiách má výskum športu pevné miesto najmä preto, že sa šport chá-
pe ako médiami šírený obsah, prípadne ekonomická komodita, ktorej vzťah sa 
dynamicky rozvinul so vznikom profesionálneho športu. Mediálne štúdiá naze-

                                                      
4  „Zap proof advertising“ je slangový výraz označujúci „nekončiacu“, prípadne „nezmazateľnú“ reklamu, 

ako je napríklad sponzorská reklama na dresoch športovcov, reklamné tabule pri hracej ploche a pod. 
5 Vlastnosti 1 – 8: vlastný preklad autora. 
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rajú na šport najmä cez prizmu jeho vzťahu k médiám a prostredníctvom des-
kripcie a explikácie väzieb medzi jednotlivými typmi médií a prezentáciou 
športu v ich prostredí. 

 
ŠPORT AKO PREDMET KUŠPORT AKO PREDMET KUŠPORT AKO PREDMET KUŠPORT AKO PREDMET KULTURÁLNYCH ŠTÚDIÍLTURÁLNYCH ŠTÚDIÍLTURÁLNYCH ŠTÚDIÍLTURÁLNYCH ŠTÚDIÍ    

Keď sa šport stal súčasťou masových médií, okrem informačného priestoru 
opisujúceho športové udalosti a prinášajúceho aktuálne výsledky sa začal for-
movať aj širší priestor reflektujúci kontinuitu kultúry, v ktorej sa preferujú 
a pripomínajú rekordy, obdivujú sa športové výkony, prípadne vznikajú mýty 
spojené so „zlatými érami“ rôznych športových kolektívov (Goldlust, 1987, ci-
tované podľa: Rowe, 2004, s. 40). Šport vstupuje do kultúry v tomto zmysle ne-
pretržite a podieľa sa tým na jej integrujúcej funkcii. 

K. Liessmann (2012, s. 83 – 84) napísal, že filozofia nerada reflektuje šport, 
pretože „chce být duchem, ve sportu vidí důraz na tělo“. Šport v kultúre vystu-
puje ako istý protipól duševných činností, najčastejšie sa totiž asociuje s „těles-
ností, soutěží a hrou“ (tamže). Ide teda o akýkoľvek druh inštitucionalizovanej 
telesnej činnosti zameranej na pestovanie tzv. „kultúry tela“, a to v individuál-
nej alebo v kolektívnej podobe. Šport sa vo všeobecnosti chápe buď ako relax či 
zábava, alebo, a to napríklad v kontexte „mediašportu“, ako profesionálne odve-
dená práca či ekonomická komodita. Načrtnutá dvojakosť vnímania športu (pro-
striedok relaxu – oddych, prostriedok zárobku – živobytie) kooperuje s lineár-
nou transformáciou pozície a funkcie športu v kultúre, a to najmä v zmysle 
upevnenia profesionálneho športu ako prostriedku určeného na zveľaďovanie 
finančného profitu v kontraste s amatérskym športom, ktorý plní najmä rela-
xačnú funkciu a z hľadiska miery propagácie je v súčasnom mediálnom prostre-
dí v úzadí. 

Kulturálne štúdiá vstupujú do výskumu športu najmä prostredníctvom ter-
minologických pojmov a kategórií, ktorými sa snažia opísať, ako mediálne šíre-
né športové obsahy, teda „reprezentace určitých praktik označování“ (Barker, 
2006, s. 97), vstupujú do „sociálních a materiálních kontextů produkce, oběhu 
a recepce“ (tamže). Kulturálne štúdiá teda skúmajú, ako sa šírené obsahy po-
dieľajú na formovaní vlastností a vzťahov, mohli by sme tiež povedať, na for-
movaní prevládajúcich ideológií či praktík označovania vnútri spoločensko-
kultúrneho komplexu. Uchopiť reprezentácie šírené v mediálnom prostredí je 
kľúčové z hľadiska akéhokoľvek výskumu „mediašportu“, pretože mediálny 
šport je nasýtený ideami, hodnotami, obrazmi a diskurzmi, ktoré niekedy re-
flektujú, konštruujú, ustanovujú, legitimizujú, vyzývajú a dokonca rekonštruujú 
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postoje prenikajúce hlbšie do spoločnosti (Boyle – Haynes, 2010, s. 107). Šport je 
preto potrebné vnímať ako diskurzívny nástroj schopný tvarovať jednak podobu 
spoločnosti, jednak nálady v jej štruktúrach. 

Z hľadiska výskumu športu v paradigme kulturálnych štúdií sa javí ako 
ústredný koncept identity. Identitu možno chápať buď ako fixný diskurzívny 
konštrukt viazaný na kultúru (Barker, 2006, s. 75), alebo ako „průběžně se po-
souvající popis nás samotných“ (tamže). Druhé hľadisko de facto popiera mož-
nosť vyčerpávajúceho opisu identity, skôr predstavuje „momentální snímek 
krystalizujících významů“ (tamže) podliehajúci odkladu v zmysle, v akom ho 
vníma J. Derrida (porov. Barker, 2006, s. 40 – 41).6 Napriek tomu možno identi-
tu chápať ako čiastočne stabilizovanú koncepciu, a to najmä prostredníctvom, 
derridovsky povedané, pragmaticky ustálených významov, ktoré prisudzujeme 
zvukom a písmenám (porov. tamže, s. 37, 41). V každom prípade, v oblasti kul-
turálnych štúdií pojem identity v súčasnosti stmeľuje a prepája výskum vzťahu 
športu a kultúry azda najvýraznejšie. Anglo-americké prostredie výskumu 
športu využíva koncept identity najmä prostredníctvom kategórií rasy, etnicity 
a genderu (ďalej sú to napríklad telo, národná identita, queer teórie a pod.). 
V nasledujúcej časti textu krátko charakterizujeme aspoň dve z nich – rasu 
a gender. 

Pre naše potreby možno chápať kategórie rasy a etnicity ako korešpondujúce, 
hoci je potrebné aspoň stručne pripomenúť, že zatiaľ čo etnicita „v konstrukci 
subjektivity a identity přiznává roli dějinám, jazyku a kultuře“ (Barker, 2006, s. 
49), rasa skôr odkazuje k biologickým či fyziologickým danostiam formujúcim 
sociálnu identitu. Úlohou kulturálnych štúdií je vlastne skúmať „charakter kul-
turních chápání rasy a etnicity měnící se na základě reprezentace“ (tamže, 
s. 167). Na reprezentáciu je pritom potrebné nahliadať v zmysle primárnej sta-
vebnej plochy, na ktorej sa konštruujú a konštituujú identity individuálneho, 
ale aj kolektívneho charakteru (porov. Grainger – Newman – Andrews, 2006, 
s. 448). V súvislosti s mediálnymi reprezentáciami sa často pripomína nastoľo-
vanie tzv. rasového poriadku (v orig. racial order, pozn. autora), v ktorom sa 
problematika rasy (ale aj iných kategórií identity) čoraz viac reflektuje práve ich 
prostredníctvom. Na médiá sa teda v tomto kontexte nehľadí ako na sprostred-
kovateľa už vyformovaných sociálnych identít, ale ako na konštrukčný nástroj 
formujúci kultúrne vzťahy. 

                                                      
6  Jednoducho povedané, podľa J. Derridu nemožno uspokojivo vysvetliť žiadny pojem, pretože každý pojem 

vysvetľujeme len pomocou iných pojmov. 
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Pozornosť výskumu mediálnych reprezentácií súvisiacich s rasou a etnicitou 
sa v anglo-americkom prostredí sústreďuje najmä na postavenie černošských 
(v kontexte americkej terminológie tzv. afroamerických) športovcov v mediál-
nom prostredí. Skúma sa napríklad podiel spravodajstva, v ktorom sa černosi 
objavujú (tzv. coverage – napr. tu má relevantný význam historický vývoj po-
dielu černošských správ v americkom spravodajstve), obsahy a významy, do 
ktorých sa černošskí športovci v rámci spoločensko-kultúrneho prostredia naj-
častejšie dostávajú (tzv. content – obsah, s ktorým sú černosi spájaní, napr. kri-
minalita, prirodzená fyzicky zdatná telesná konštrukcia, drogy a pod.) a stereo-
typizácia (tzv. stereotyping), ktorú možno považovať za proces neustáleho opa-
kovania, reprezentácie prevládajúceho modelu černocha prezentovaného v me-
diálnom prostredí. Kategória rasy je využiteľná aj v komplexných analýzach 
charakteru mediálneho diskurzu. Napríklad Sabo a Jansen (cit. in Messner – 
Dunbar – Hunt, 2000, citované podľa: Rowe, 2004, s. 231) upozorňujú na fakt, 
že hoci diváci NBA (kanadsko-americká basketbalová liga) vídajú na palubov-
kách väčšinou černošských športovcov, málokedy počúvajú, resp. sledujú čer-
nošských komentátorov – nepriamo sa tu vynára téza, že NBA možno považovať 
v tomto zmysle za show „čiernych“ určenú „bielym“. Ďalej možno v americkom 
kontexte uvažovať o zobrazovaní minoritných černošských hokejistov v rámci 
NHL (kanadsko-americká hokejová liga), v štruktúre ktorej černosi plnia rolu 
modelu exotického typu. Z toho možno vyvodiť skutočnosť súvisiacu s kategó-
riou rasy, a to uznanie kultúrne šíreného stereotypu, podľa ktorého sú niektoré 
športy doménou černošských športovcov (basketbal), iné skôr doménou beloš-
ských športovcov (hokej).7 

 
Kontrastné vzťahy v zobrazovaní športovcov možno registrovať aj v anglo-

amerických výskumoch genderu. „Šport bol vždy sexuálnym frontom“, tak za-
čínajú svoje úvahy o genderi R. Boyle a R. Haynes (2010, s. 122), čím nepriamo 
odkazujú na existenciu rodového napätia v spoločensko-kultúrnom prostredí 
reflektujúcom šport. Gender ako ďalšia z kategórií konštruujúcich identitu pre-
niká do výskumu športu so snahou pomenovať a vysvetliť vzťahy vznikajúce 
v priestore „mediašportu“ odkazujúce na prejavy femininity a maskulinity. Ako 
pripomína M. Duncan, hovoriť o ženách v kontexte športu je trochu paradoxné, 
keďže šport je väčšinou považovaný za oblasť maskulínneho či patriarchálneho 
charakteru, v ktorej sa manifestuje najmä „oslava mužnosti“ (v orig. celebration 

                                                      
7 Daný stereotyp vychádza aj z predpokladov v realite, teda z možností Američanov – basketbal je oproti 

hokeju dostupnejší, finančne nenáročný šport. 
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of manhood, pozn. autora) (Duncan, 2006, s. 231). Autorka však ďalej upozor-
ňuje, že v posledných dvoch desaťročiach neustále rastie aj popularita ženského 
športu, napríklad ženského tenisu či ženských futbalových majstrovstiev sveta, 
čo predznamenáva fakt, že ženský šport sa voči mužskému pomalými, ale istými 
krokmi emancipuje, teda zastáva v kontexte spoločensko-kultúrneho prostredia 
čoraz signifikantnejšiu pozíciu. Napriek tomu však ešte stále možno hovoriť 
o prevládajúcich stereotypoch spojených s vnímaním športu ako dominantne 
mužského fenoménu. 

Muži a ženy v koncepcii genderu zohrávajú nielen rozdielne, ale priam opo-
zitné úlohy. Muž vnímaný ako fyzicky zdatný vystupuje v diskurze „mediašpor-
tu“ v hegemonickej pozícii voči žene, ktorá je fyzicky slabšia, akoby predurčená 
k neschopnosti dosiahnuť hranice mužských výkonov. Možno aj preto sa muži 
často pozastavujú nad zmyslom ženského hokeja či ženského futbalu, v ktorých 
archetypálna nežnosť a dobrota ženy kontrastuje s vyžadovaným fyzickým kon-
taktom. V niektorých prípadoch teda (extrémnym príkladom je box) vnímajú 
muži ženu ako osobu snažiacu sa napodobniť muža, snažiacu sa o prienik do 
mužského sveta, v iných prípadoch zasa žena zastupuje viac-menej symbol krá-
sy a ideálneho tela. Máme tým na mysli existenciu športových či športovo-
umeleckých činností (napr. synchronizované plávanie, tanec, moderná gymnas-
tika, roztlieskávačky, mažoretky a pod.), v ktorých sú ženy z pohľadu muža 
vnímané prirodzene, a to ako krásne a v súlade s inštitucionálnym zámerom 
danej prezentácie. Na stereotypy spojené s pohlaviami možno poukázať aj pro-
stredníctvom tzv. tradície Battle of the Sexes – ide o oficiálne tenisové zápasy 
medzi mužmi a ženami.8 Pokusy o zblíženie ženského a mužského pohlavia 
v prostredí športu manifestuje tenis aj vo svojej inštitucionalizovanej forme (tzv. 
štvorhra – mix párov), z iných športov napríklad krasokorčuľovanie (športové 
páry, tance) či športové tance. 

Načrtnutý koncept tela ako objektu mediálnej percepcie doplníme o jednu 
poznámku súvisiacu s genderom. Kulturálne štúdiá reflektujú pri opise spolo-
čensko-kultúrneho poriadku aj koncept „ideálneho tela“, ktoré sa v spoločen-
sko-kultúrnom prostredí konštruuje opakovanou reprezentáciou a postupne 
sa môže stať všeobecným vzorom krásy. Športovci teda často plnia funkciu mo-
delov ustanovujúcich krásu. Avšak v autonómne chápanom športovom diskurze 

                                                      
8  Jeden z najznámejších zápasov tohto typu sa konal v roku 1998, keď neznámy nemecký tenista Karsten 

Braasch (203. v rebríčku ATP) pomerne jednoznačne porazil obe „tenisové sestry“ Williamsové, ktoré 
pred zápasom vyhlásili, že by porazili hociktorého muža na 200. a nižšom mieste. Viac o tenisových súbo-
joch pohlaví napr. tu: http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Sexes_%28tennis%29 [2. 12. 2012]. 
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možno o koncepte tela uvažovať aj v rovine jedného pohlavia. D. Stevenson 
(2002, citované podľa Rowe, 2004, s. 279 – 281) v tomto kontexte pripomína 
pnutie sexualít francúzskej tenistky A. Mauresmovej a ruskej tenistky A. Kurni-
kovovej, ktoré boli pre médiá v oboch prípadoch atraktívne, pretože vybočovali 
z rámca všednosti. Francúzka reflektovaná z pozície svojej homosexuality a sily 
evokovanej stavbou tela i mužskými rysmi bola v ostrom mediálnom kontraste 
s „hyperfeminínnou Ruskou“ (v orig. hyperfeminine Russian) reprezentovanou 
v pozícii „sexbomby“, pri ktorej bolo dôležitejšie kochať sa telom než sledovať 
hru. Aj v dnešnom mediálnom prostredí možno nájsť športovkyne, ktoré istým 
spôsobom vybočujú z rámca stereotypne vnímanej identity, čím v diskurze spo-
ločensko-kultúrneho priestoru vyvolávajú rôzne diskusie. Príkladom môže byť 
prípad juhoafrickej atlétky C. Semenyeovej, ktorej namerali oproti iným atlét-
kam výrazne zvýšenú hladinu testosterónu, čo ju v mediálnom svete prezento-
valo ako mužatku nerešpektujúcu hranice možností ženského pohlavia. 

Rozvinutie konceptu rasy a genderu preukazuje, že kulturálne štúdiá zohrá-
vajú významnú úlohu pri výskume športu v spoločensko-kultúrnom prostredí 
najmä v zmysle usmernenia interpretácie vplyvu šírených mediálnych obsahov 
smerom na konštruovanie individuálnej či kolektívnej identity v rámci spolo-
čensko-kultúrneho diskurzu. Pohľad kulturálnych štúdií na šport a médiá teda 
pomáha bádateľovi exaktnejšie pochopiť vzťahy vnútri „mediašportu“, ktorý sa 
v spoločnosti prejavuje vo forme sociálneho konštruktu. 

 
ŠPORT AKO PREDMET LIŠPORT AKO PREDMET LIŠPORT AKO PREDMET LIŠPORT AKO PREDMET LINGVISTICKÝCH ŠTÚDIÍNGVISTICKÝCH ŠTÚDIÍNGVISTICKÝCH ŠTÚDIÍNGVISTICKÝCH ŠTÚDIÍ    

Lingvistika sa v kontexte výskumu športu viaže najmä na opis jazyka, ktorý 
médiá, resp. šport, využívajú v komunikácií s inými sférami spoločensko-
kultúrneho priestoru. Výskum jazyka športu9 prináša signifikantné zistenia 
najmä z pohľadu deskripcie spôsobov, ktorými možno verbálne vyjadriť vzťahy 
v objektívnej realite. Keďže je jazyk športu širokospektrálny pojem zahrňujúci 
jazyk fanúšikov, ale najmä jazyk športových žurnalistov, či priamo aktérov špor-

                                                      
9  Z dôvodu zjednodušenia textu používame v celom texte štúdie výraz jazyk športu (prebratý z angl. Langu-

age of Sport), ale upozorňujeme na fakt, že za vhodné metodologické východisko (vychádzajúce 
z prostredia sociolingvistiky a lexikológie) možno pri lingvistickom výskume športu považovať najmä Ho-
reckého koncept komunikačného registra. M. Ološtiak charakterizuje komunikačný register „ako súbor 
jazykových a nejazykových komunikačných prostriedkov, ktoré sa preferenčne používajú v istých viac 
alebo menej typizovaných komunikačných sférach a komunikačných situáciách, kreujúcich sa na základe 
spoločnej činnosti komunikujúcich jednotlivcov ako nositeľov istých sociálnych rol“ (2011, s. 273). Apli-
káciu daného konceptu, a to na pozadí vymedzenia komunikácie medzi trénermi a hráčmi, približuje na-
príklad štúdia D. Slančovej a T. Slančovej s názvom Sociálna inštitúcia – komunikačný register – šport 
(v tlači). 
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tových udalostí, pre plodný lingvistický výskum jazyka športu je dôležité vyme-
dzenie konkrétneho jazykového poľa,10 ktorým sa zaoberá. Ak máme záujem 
skúmať žurnalistický jazyk, musíme od seba napríklad oddeliť jazyk printových 
či elektronických médií (samozrejme, to aj v prípade, že mienime komparatis-
tickými metódami skúmať podobnosti jazyka rozdielnych médií). Predsa len, od 
povahy analyzovaného typu média (noviny, rozhlas, televízia a pod.) závisia aj 
terminologické či ontologické východiská jazyka, ktorými sa počas výskumu 
usilujeme riadiť. 

Jazyk športu možno považovať z hľadiska kvalít jeho používania za stereo-
typný. J. Hargreaves v danom kontexte navyše pripomína aj relatívnu chudobu 
jazyka športu (1986. s. 151, citované podľa Rowe, 2008, s. 118).11 To predpokla-
dá, že výskum jazyka športu je funkčný napríklad v prípade upriamovania po-
zornosti výskumu na analogické konštrukcie v jeho štruktúre, ktoré odkazujú 
na výrazne a opakovane presadzované špecifiká formálneho charakteru. D. Ro-
we (2008, s. 118 – 119) vo vzťahu k existencii športu a textu, ktorý o ňom hovo-
rí, upozorňuje, že neexistuje nič, čo by bolo možné definovať pojmom „typický 
športový text“, no zároveň priznáva existenciu spleti, resp. siete žánrov (v orig. 
jumble of genres, pozn. autora) a objektov (mohli by sme zrejme povedať texto-
vých útvarov), ktoré vykazujú spoločné charakteristiky, a to súvislosťami s my-
tológiou, organizáciou a personálom športového diskurzu. Takéto texty vizuál-
neho alebo auditívneho charakteru v tlačenej alebo hovorenej podobe podľa D. 
Rowea preberajú napríklad spôsob „živého“ komentovania v televízii či existujú 
vo forme stručných aktualizácií alebo deskriptívneho typu reportáží. Každý typ 
športového textu sa teda vyznačuje vlastnými pravidlami formálneho i obsaho-
vého charakteru. Za spoločný znak všetkých týchto textov možno považovať 
prislúchajúci kontext – objektívnu realitu súvisiacu so športovým metadiskur-
zom. 

Kontext športových textov zdôrazňujeme aj preto, lebo jeho akceptovanie je 
základným kameňom pre uvedenie ambiciózneho výskumu jazyka športu v šir-
šom spoločensko-kultúrnom poňatí. Za kontext v tomto zmysle považujeme 
„všetko“, čo súvisí s akýmkoľvek analyzovaným textom z prostredia športového 
diskurzu. Vyššie sme načrtli, že „mediašport“ sa prezentuje ako nekončiaci typ 
diskurzu seriálového typu. Za dôkaz dosvedčujúci prítomnosť seriality vnútri 
športových textov možno z lingvistického pohľadu považovať napríklad kontex-

                                                      
10  V nadväznosti na poznámku 9 možno za jazykové pole považovať konkrétny komunikačný register. 
11  Tu sa skôr prikláňame k pozitívnej forme tvrdenia – šport disponuje bohatým jazykom, no bohatým 

v nižšej miere, než napríklad umelecký jazyk. 
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tové parentézy v štruktúre komentátorského textu. Športový komentátor sa ok-
rem komentovania práve prebiehajúceho zápasu v spomienkach či štatistikách 
vracia aj k udalostiam, ktoré predchádzali momentálne prebiehajúcej udalosti 
a ktorými funkčne dotvára kontext športovej udalosti. 

Komentátorský text možno považovať za ústredný typ športového textu, 
v ktorom sa manifestujú vlastnosti jazyka športu. D. Rowe (2008, s. 119) vy-
zdvihuje v súvislosti s komentátorským jazykom fakt, že je to zároveň mediálny 
jazyk najdiskutovanejší, kritizovaný a často parodovaný. V každom prípade, ide 
o špecializovaný jazyk disponujúci relatívne autonómnym slovníkom využíva-
júcim určité ustálené konvencie či idiomatické frázy, ktorými „hovorí“ a kto-
rým „rozumie“ relatívne veľké množstvo divákov/poslucháčov (Krone, 2005, 
s. 9). Primárna funkcia komentátorského jazyka tkvie v deskripcii a explikácii 
javov, ktoré sa odohrávajú na televíznej obrazovke. Avšak televízni komentátori 
tvoria text v aktuálnom čase konania športovej udalosti (napr. futbalového zápa-
su), a preto ich činnosť analogicky pripomína činnosť hráčov a rozhodcov, kto-
rých komentátori opisujú a hodnotia (Rowe, 2008, s. 119). Komentátori pri ko-
mentovaní, čo je logické, zvyknú robiť chyby presne tak isto ako hráči pri hraní, 
a preto, ako nemôže svoju chybu napraviť hráč (napr. vlastný gól), tak ju nemô-
že napraviť ani komentátor (napr. omyl, brbt, dvojzmysel a pod.).12 A to je dô-
vod, pre ktorý je komentátorský jazyk častým a „ľahkým terčom“ kritiky. Des-
kriptívna a explikatívna funkcia komentátorského jazyka sa tu prienikom jeho 
konkrétnych častí (napr. citátov) do iného prostredia spoločensko-kultúrneho 
priestoru transformuje, a to v súlade s jedným zo sekundárnych účelov jazyka 
športu, v prezentácii jeho častí ako parodických útvarov.13 Citáty televíznych 
komentátorov však, samozrejme, nemusia byť len parodického charakteru, pre-
tože komentátorský text funguje v spoločnosti, napríklad, aj ako nástroj napo-
máhajúci budovaniu naratívnych konštruktov. Jazyk sa vtedy z pohľadu tele-
víznych divákov stáva dramatizujúcim prostriedkom prežívania naratívneho 
konštruktu šíreného prostredníctvom „mediašportu“. 

Poznanie športového diskurzu prostredníctvom lingvistických štúdií teda 
vedie jednak k opísaniu a pochopeniu určitých opakovaných konvenčných fo-
riem jazyka športu, jednak k prehodnoteniu funkcií jazyka športu v súčasnom 
spoločensko-kultúrnom prostredí. 

 

                                                      
12 Presnejšie je zaujať stanovisko, že komentátor môže chybu napraviť, no tá už zostane navždy zaznamenaná. 
13 Archivované citáty komentátorov možno nájsť napríklad tu: http://sport.sme.sk/ninajovsvet/ [2. 12. 2012]. 
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ZÁVEROMZÁVEROMZÁVEROMZÁVEROM    

V slovenskom mediálnom prostredí sa inšpiratívne javí niekoľko tendencií či 
otázok spojených s výskumom povahy mediálne šírených športových obsahov 
fungujúcich v spoločensko-kultúrnom komplexe, a to najmä: 
1. v posledných rokoch možno badať výrazný príklon športového spravodajstva 

k bulvárnemu spôsobu podávania informácií (bulvárny jazyk, selekcia popu-
lárnych športov na úkor minoritných), 

2. badateľne sa posilňuje vplyv ekonomiky na šírenie priamych televíznych 
prenosov (časté presuny vysielania reprezentačných futbalových zápasov, 
zahraničných futbalových líg z jednej televíznej stanice na inú, čo je dôka-
zom chápania športu ako konkurencieschopnej komodity), 

3. akým jazykom sa v súčasnosti v kontexte priamych športových televíznych 
prenosov prezentujú televízni komentátori? 

4. koncept identity možno vo výskume mediálnych textov využiť najmä v sú-
vislosti s nárastom počtu športovcov vykazujúcich známky „celebritizácie“ – 
športové hviezdy (napr. Hamšík, Škrteľ, Hantuchová, Zuzulová a pod.), 

5. ale aj v súvislosti so skúmaním prevládajúceho rodu v štruktúre mediálnych 
obsahov, sú športové platformy slovenských médií dominantne mužské či 
ženské? 
Na pomerne malej ploche sme sa snažili čitateľa inšpirovať najmä subjektív-

ne vybranými konceptuálnymi východiskami, ktoré považujeme za vhodný 
„odrazový mostík“ k funkčnému pohľadu na šport bližšie vysvetľujúcemu daný 
fenomén aj v slovenskom prostredí. Poukázali sme na previazanosť športového 
diskurzu v kontexte mediálnych, kulturálnych a lingvistických štúdií. Zostáva 
len dúfať, že výskum športu ako všadeprítomného spoločensko-kultúrneho fe-
noménu bude aj v slovenskom prostredí podrobený dôkladnej analýze. 
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AbstractAbstractAbstractAbstract    

Paper describes the contemporary trends and state of research related to the media 
and sport relationship in Anglo-American backgrounds, offering extensive group of 
approaches in sport in the context of media studies, cultural studies and linguistic 
studies. Until now, this type of research in Slovakia seems to be sporadic, eventually 
incompact, appears to be paradoxical considering the status, function and influence 
of sport on constructing socio-cultural area. Paper offers several possible theoretic 
and methodological concepts trying to facilitate orientation to given topic. 
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vyplývajúce teorémy medzi jazykom, skutočnosťou a športom ako spoločenským fenomé-
nom, ale aj jazyková povaha textov sprevádzajúcich „živé“ športové vysielanie. Z odbor-
ného hľadiska sa okrem lingvistiky venuje najmä športu v mediálnom prostredí a teórii 
a dejinám filmu. 
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