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FUNKCE SPORTU
■ Výchovně vzdělávací

• Fyzický rozvoj

• Rozvoj poznání

• Pracovně profesionální rozvoj

• Mravní rozvoj

• Citový rozvoj

• Estetický rozvoj

• Sociální rozvoj

■ Zdravotní

■ Kulturní

■ Reprezentační



VZTAH 
SPORTU A 
SPOLEČNOSTI





Reciprocita

Sport jako faktor socializace

Působení společnosti na sport

Prostředí formující jedince





Od kuriozity k vědeckému poznání…

I) Dějiny sportu (sportovci a funkcionáři uspořádávající historii svých klubů)

II) Žurnalistické uchopení tématu (novinové články = přehled výsledků a osobností)

III) Vstup historiků na sportovní pole (sport jako součást celospolečenského dění)

- historické spektrum sportů

- sociální kontext sportovních disciplín

- vzájemný vztah jednotlivých odvětví

- percepce sportu sportovci, diváky, odpůrci

- vliv politických, ekonomických, sociálních a kulturních aspektů

- vrcholový sport/složka každodennosti 

- zohlednění geografie, etnické příslušnosti, talentu



Homo Ludus

Roger Cailois (1958):

1. AGON (soutěž, námaha, úsilí, boj)

2. ALEA (náhoda, nepředvídatelnost)

3. ILINX (opojení, závrať, zmatení)

4. MIMIKRI (maskování, role, fantazie)





https://www.youtube.com/watch?v=8Pocwj
KcP3o&feature=youtu.be



DĚJEPISECTVÍ, historiografie DĚJEPIS, historická věda





Teorie her

■ Hráči, tahy (strategie, akce), funkce 
(zisk):

1) Hra s nulovým součtem 

2) Vězňovo dilema

3) Hra na kuře

4) Vickreyova aukce

5) Ultimátum, diktátor

















Demetrius Vikelas, Atény, 1896



Pierre de Coubertin, Paříž, 1900



William Sloane, St. Louis, 1904



Charles Herbert, Londýn, 1908



Viktor Balck, 1912, Stockholm



Max de Bousies, 1920, Antverpy





Jiří Stanislav Guth
Jarkovský, 1924, 
Paříž

„Prvních 12 vybral Coubertin podle toho, 
jak je znal. Podle toho, že znal Gutha, tak 
tam vzal Gutha. Tím, že krátce předtím tam 
v roce 89 byly první mezinárodní 
gymnastické závody, kde ti sokolové vyrazili 
všem dech, protože tam byla tři družstva na 
prvních třech místech. On měl najednou 
pocit, že co Čech to Sokol a co Sokol to 
sportovec. Když za ním přišel tenkrát Guth, 
když byl na poznávací cestě v Paříži, první, 
co se ho zeptal, jestli je Sokol. On Guth
Sokolem být musel, protože se hlásil k 
Českému národnímu hnutí a tím pádem to 
bylo třeba. Řekl mu ano, jsem Sokol, ale 
necvičil. Kdyby nebyl nejmladší v tom 
profesorském sboru, tak nedostal ani 
předmět tělocviku učit. Protože ho musel 
někdo učit.“


