
Dějiny a organizace sportu 2, 3.3. 2022 

Udělení zápočtu je podmíněno splněním všech tří kritérií: 80% účast na hodinách (tzn. přítomnost na 
devíti lekcích), zdůvodnění absence na exkurzi či přednášce externího řečníka a včasné odevzdání dvou 
originálních kritických esejí, každé o rozsahu tří normostran. Vlastní texty mají studenti možnost 
zaměřit na libovolné téma, které během výkladu látky zmíníme. Při hodnocení bude zohledněna 
schopnost kritického myšlení, úroveň formulace vlastních postojů a míra využití získaných poznatků 
během společných setkání. Pro připuštění k závěrečnému testu potřebují mít studenti s běžným 
režimem studia hotové všechny tři povinnosti.  

Dějiny a organizace sportu 2, 10.3. 2022 

Pojem kultura zahrnuje jednání a chování člověka ve společnosti. Jednou z jejích složek je tělesná 
kultura související s fyzickou schránkou lidí. Ta se dále dělí na tělesnou výchovu (snaha zúčastněné 
formovat), pohybovou rekreaci (pohyb jako odreagování a uvolnění) a sport (pravidly řízená aktivita 
uskutečňované pomocí podávaných výkonů s cílem dosáhnout výsledku).  

Funkce sportu (role, kterou ve společnosti sport plní): 

A) Výchovně-vzdělávací (disciplína a učení, osvojování „pravidel hry“) 
- Fyzický rozvoj (pohybový rozvoj, tělesná zdatnost) 
- Rozvoj poznání (technika pohybu, vědomí vlastní tělesnosti, objevování motoriky) 
- Pracovně profesionální rozvoj (smysl pro povinnost) 
- Mravní rozvoj (zodpovědnost a fair-play) 
- Citový rozvoj (kultivace vlastního nitra, vztah k okolí a sobě samému) 
- Estetický rozvoj (smysl pro krásu, cit pro eleganci a tvořivost) 
- Sociální rozvoj (soutěživost, regulace agrese, mezilidské vztahy) 

B) Zdravotní, tzn. prevence (předcházení úrazů) a kompenzace (např. sedavého životního stylu) 
C) Kulturní (zdroj zábavy) 
D) Reprezentační (zastupování státu a národa, mírové soužití jednotlivých celků) 

 

Vzájemná vazba sportu a společnosti: 

MULTIDISCIPLINÁRNÍ FENOMÉN = Sport prostupuje prakticky všemi oblastmi lidského života. 

A) FAKTOR SOCIALIZACE 
Sport usnadňuje začleňování lidí do společnosti, jeho prostřednictvím si lidé osvojují hodnoty, 
normy a chování potřebné pro plnohodnotné fungování ve skupině.  

B) ZRCADLO SPOLEČNOSTI  
Sport je takový, jaká je společnost. Pokud bude společnost orientovaná na výsledek, klesá 
zájem sportujících o provozování sportu pro pouhou radost ze hry). 

C) VLIV SPORTOVNÍHO PROSTŘEDÍ NA JEDINCE  
Jedinec přejímá vzorce ze sportovního prostředí a přenáší je do dalších sfér svého života. Pokud 
trenér na hráče od útlého věku křičí, podepíše se to na jeho sebevědomí a poznamená 
možnosti konstruktivní kritiky do budoucna. 

 

V minulosti byl sport sledován zpočátku samotnými sportovci, kteří si vedli kroniky svých oddílů, kam 
zaznamenávali z jejich subjektivního pohledu důležité události. Poté, co začal sport poutat pozornost 
diváků, se stal předmětem zájmu sdělovacích prostředků, které sportovní události přeměnily na 



mediální obsah, pro který byla zásadní především jeho atraktivita. Ve třetí fázi uchopili sportovní dějiny 
historici, takže byl vysvětlován a začleňován do celospolečenského kontextu jako jeho neodmyslitelná 
součást. 

Na minulost nelze v žádném případě nahlížet jako na statistický souhrn toho, co se stalo. Je třeba mít 
na paměti, že hybateli dění byli vždy lidé se svými emocemi, pohnutkami, zájmy a vášněmi. Proto se 
v historii nemluví pouze o tom, co bylo, ale zároveň je snaha hledat vysvětlení doplňujícími otázkami 
PROČ a JAK. 

Na příkladu vzniku moderních olympijských her se ukazuje význam vlivu událostí 19. století, ve kterém 
došlo k několika válečným střetům po celé zeměkouli. Na neutěšený stav globálního lidství reagoval 
Pierre de Coubertin návrhem mezinárodní sportovní akce, při níž by se v míru a porozumění střetávali 
zástupci celého světa a díky společně strávenému času poznávali spolu s přihlížejícími, že mají 
společných rysů mnohem víc než dílčích rozdílů. 

Za účelem obnovy olympijského hnutí ustavil Mezinárodní olympijský výbor, do kterého vybral členy, 
kteří s jeho názory souhlasili. Ideová jednota je jeden z nejdůležitějších předpokladů prosazení 
vlastních zájmů. Výběr dějiště her konaných v období 1896-1924 závisel na národní příslušnosti 
zakládajících členů MOV a ochotě států, které zastupovali, podílet se na přípravě doposud největší 
sportovní události.  
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