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ÚVOD 

Takmer všetko, čo chcel autor tejto knihy povedať o súvislostiach filozofie, etiky 
a športu nájde čitateľ v jednotlivých kapitolách. Ale ani zďaleka to nie je všetko, čo 

je o tejto téme možné napísať. Desiatky iných kníh o filozofii športu a etike športu 
sú toho priamym aj sprostredkovaným dôkazom. Preto sa nazdávame, že to, čo 
bude čitateľovi chýbať v tejto knihe, môže objaviť v dielach iných autorov. Táto kni-

ha je predovšetkým určená študentom, ktorí študujú študijné programy zamerané 
na telesnú a športovú výchovu a na šport. Predovšetkým tomu je podriadený výber 
konkrétnych tém. 

Štruktúra tejto knihy obsahuje tri základné skupiny problémov. V prvej skupine 
tém sa rieši otázka reflexie športu vo filozofických pojmoch, alebo inak povedané, 

obsahuje niektoré filozofické problémy súčasného športu. Predovšetkým sa tu mô-
žeme v príslušných kapitolách dočítať o tom, čím sa zaoberá filozofia, ak sa stane 
predmetom jej záujmu šport. Osobitne upozorňujeme čitateľa na úsilie autora vy-

medziť predmet akademickej filozofie športu. Druhá oblasť tém knihy sa zameriava 
na hodnoty športu, na hodnotovú stránku športu a tým aj na všeobecné problémy 
hodnotenia športu. Sú to teda axiologické problémy, ktorým sa venuje primárna po-

zornosť. Samozrejme, že aj v tomto prípade je celkom zrejmá súvislosť filozofie 
a axiológie športu. Tretia skupina tém knihy sa zamerala na vybrané etické problé-
my súčasného športu. Dominujú tu otázky svedomia a adaptácie športovcov na 
zmeny, ktorými súčasná spoločnosť a s ňou aj súčasný šport prechádzajú. 

Väčšina tematických okruhov tejto knihy má len relatívne samostatnú filozofic-
kú, etickú a axiologickú interpretáciu. V knihe je to ako v živote, (takmer) všetko 
s takmer všetkým súvisí. Pričom vôbec nešlo o vyhľadávanie vzdialených a banál-

nych súvislostí. Každý zásadný problém života a športu je možné, alebo dokonca 
potrebné vidieť z pohľadu troch uvedených filozofických disciplín. Úvodné úvahy 
knihy sa zaoberajú aj otázkou komu je  kniha určená. V rukách študentov vysokej 

školy s orientáciou na telesnú a športovú výchovu a šport samotný môže táto kniha 
splniť veľmi praktický akademický účel. Odporúčame ju ako vhodný študijný text 
študentom v prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia k predmetom Filozo-

fická antropológia a axiológia, Filozofia športu, Etika športu alebo Estetika športu. 
Môžeme ju odporučiť aj študentom v treťom stupni vysokoškolského štúdia k pred-
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metom odboru športová humanistika alebo k predmetu Filozofia a epistemológia 

vedy. Prirodzene, štruktúra predmetov v študijných plánoch vysokých škôl sa mení, 
menia sa aj názvy predmetov a ich obsah. Ale filozofia zostáva! 

Autor prosí láskavého čitateľa, aby sa ne neho nehneval za to, že je filozof.  
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I. 

FILOZOFICKÁ A ETICKÁ REFLEXIA ŠPORTU 
V KONTEXTE ŠPORTOVEJ HUMANISTIKY 

1.1  Poslanie športovej humanistiky v súčasnosti 

Športová humanistika1 je, podľa nášho názoru, vedný odbor, ktorý vznikol pre-

dovšetkým v dôsledku pôsobenia objektívnej (spontánnej) potreby spoločenskej, 
športovej a telovýchovnej praxe. Jej vznik podmienili intenzívne a extenzívne para-
metre rozvoja športu. Princípy humanizmu a procesy humanizácie sú vlastné športu 

a to bez ohľadu na ktorékoľvek iné, dokonca aj negatívne a nehumánne tendencie 
dnes pôsobiace v tomto prírodne spoločenskom a kultúrne sociálnom fenoméne. 
Potreba humanizmu ako imanentnej vlastnosti a hodnoty športu je prirodzenou 

a vnútornou potrebou väčšiny aktérov a nositeľov športových aktivít. Mnohostranné 
ľudské súvislosti a problém humanizácie zodpovedajúci predstavám príslušnej epo-
chy sú sprievodnou líniou všetkých teoretických úvah o športe. V tomto kontexte 

môžeme chápať existenciu športovej humanistiky ako istú vedeckú nevyhnutnosť, 
pretože ľudské kultúrne duchovné problémy športu sa stali pre iné (exaktné, empi-
rické) disciplíny viac alebo menej cudzie, okrajové, nezrozumiteľné, nepochopiteľné 
a hádam aj pseudoproblémové. 

Genézu športovej humanistiky ovplyvnili a ovplyvňujú od jej vzniku mnohé okol-
nosti. Vznikla historicky ako výsledok a dôsledok nediferencovaného rozvoja vedy 
o športe (vied o športe). Ako pokus označiť tieto vedy univerzálnym pojmom bol 

použitý aj pojem „športológia” (Korček, 1994). V dôsledku špecifikácie vedeckých 
pohľadov na šport sa teoretická reflexia športu neustále rozširuje a detailizuje. Ve-
deckí a teoretickí pracovníci zainteresovaní v „športológii” si v dôsledku širokej 

                                                            
1 Na tomto mieste sa patrí pripomenúť, že športová humanistika ako vedný odbor a ako študijný program  

v 3. stupni vysokoškolského štúdia vznikla v Slovenskej republike v prvej polovici deväťdesiatych ro-
kov 20. storočia. Jej hlavným iniciátormi boli vtedajší učitelia FTVŠ UK profesor Ivan Macák a profesorka 
Jela Labudová. Ďalším významným predstaviteľom športovej humanistiky bol historik športu profesor 
Ján Grexa. Samozrejme, súčasne so športovou humanistikou vznikla aj športová edukológia a športo-
vá kinantropológia (bližšie Labudová, 1996). 
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škály pohľadov na šport nie vždy správne rozumejú, aj keď hovoria o tom istom  

a tými istými pojmami. V humanistike ide teda o uvedomelú systematizáciu a defi-
novanie principiálnych pojmov.  

Vznik športovej humanistiky je procesom (myšlienkovým pohybom) od synkre-
tizmu2 k syntéze. Každému vednému odboru ide „o postulovanie kvalitného života,  

o schopnosť vyjadriť vyššiu syntézu, a to tak, aby jej porozumel práve tak filozof 
ako aj športový edukológ, sociológ ako aj kinantropológ či psychológ ako aj psycho-
lóg športu (Grexa, 1998, 4)”. Z genézy športovej humanistiky preto vyplýva jej krea-

tívne poslanie – skúmať svoj predmet, kreovať nové poznatky o jeho existencii, teda 
o športe, rozvíjať metodológiu jej výskumov a tvoriť opozíciu určitým, vedecky ne-
korektným, názorovým prúdom, „dekódovať” rôzne pseudo teórie, konkurovať kvázi 

vedeckým a špekulatívnym tendenciám v „športovohumanistickom” myslení rodia-
cim sa na jej vlastnej pôde aj mimo nej. Konštruktívny pohľad na športovú humanis-
tiku hovorí, vyjadrené slovami Macáka, že „skúma predovšetkým individuálnu a so-

ciálnu subjektivitu športovej identity, postojov, motivácie, odolnosti, sebaobetovania 
v reálnych podmienkach športového života (Macák, 1998, 7)“. 

Vedu rozvíjajú ľudia, väčšinou za pomoci tvorivej invencie, vedeckej metodoló-
gie a vedeckej techniky. Dnes sme v štádiu, keď je možné personifikovať proces 
založenia a rozvoja športovej humanistiky, hoci z etického hľadiska je potrebné ho-

voriť o týchto záležitostiach veľmi skromne. K téme humanizácie športu sa často  
a účinne vyslovovali aj ľudia, ktorí sa neangažovali profesionálne v oblasti vedy  
o športe, napríklad osobnosti olympijského hnutia, vynikajúci športovci, tréneri, ma-
nažéri, spisovatelia, umelci alebo politici. 

Špecifické terminologické a metodologické nástroje športovej humanistiky umož-
ňujú tomuto vednému odboru skúmanie problémov športu a telesnej výchovy z hľa-
diska ich humanistickej funkcie. Teoretickým fundamentom a východiskom športo-

vej humanistiky je niekoľko vied, medzi ktorými má významné postavenie sociálna 
antropológia. „Predmetom štúdia humanistickej antropológie alebo humanológie je 
človek a to nielen ako jedinec, ale tiež ako druh Homo sapiens sapiens, tzn. celé 
ľudstvo. Obsahuje štyri základné oblasti: 

1. Človek ako nositeľ a tvorca hodnôt (etický prístup) 

2. Človek ako prírodná bytosť (biologický prístup) 

3. Človek ako kultúrna bytosť (civilizačný prístup) 

4. Človek ako spoločenská bytosť (sociálny a spoločenský prístup).  

                                                            
2 Synkretizmus je v tejto súvislosti mechanické spájanie poznatkov a názorov rôznych vedných odborov, 

ktoré sa zameriavajú na výskum športu. Netvorivo, synkreticky poňatá športová humanistika je v tomto 
zmysle iba konglomerátom logicky a vecne viac alebo menej súvisiacich teórií, koncepcií, interpretácií 
a výkladov športu. 
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Týmto oblastiam odpovedajú štyri základné antropologické disciplíny: všeobec-
ná, biologická, kultúrna a sociálna antropológia – humanológia (Wolf, 1993, 285).”  

Pre športovú humanistiku má bázický význam poňatie humanizmu v súčasnej 
vede, v antropologickom a sociálnom myslení. Podrobnejšie sa budeme týmto prob-
lémom zaoberať v inej kapitole. Teraz skúmame humanizmus iba v logickej súvis-

losti so športovou humanistikou. Tento pojem sa vo svojej všeobecnej a všeľudskej 
formulácii súbežne obohacuje o podnety mnohých vied o človeku. Moderný huma-
nizmus vo svojich teoretických i praktických iniciatívach hľadá nové formy vzťahu 

človeka k človeku, ale i nové formy vzťahu človeka k prírode. Ide, podľa nášho ná-
zoru, predovšetkým o tieto roviny vzťahov: 

– Človeka k človeku, občana k spoločnosti, občana k integračným zoskupeniam a spon-
tánne vznikajúcim globalizačným štruktúram.3 Športovec ako občan a sveto-
občan je prirodzeným ľudským prvkom týchto vzťahov. 

– Človeka k svojej identite – máme tým na mysli predovšetkým hľadanie identity 

osobnosti v nových podmienkach národného, medzinárodného a globálneho bytia. 
Aj mnohí športovci sú postavení súčasnými podmienkami pred úlohu nájdenia 
a upevnenia svojej ľudskej a občianskej identity. 

– Človeka k svojej osobe – k svojmu telu, psychike, intelektu a svedomiu. Vybudo-
vať si vzťah k sebe samému, k svojej telesnej, mentálnej a emocionálnej bytosti 
je veľmi dôležité poslanie športovca v priebehu jeho športovej a životnej misie. 

– Človeka k prírode, človeka ku kozmu: tento vzťah prechádza známou transformá-
ciou homocentrizmu na kozmocentrizmus. Filozoficky a metaforicky sa akcentuje, 
že „návrat“ k prírode ako k centru nášho bytia je návratom domov. Nájdenie svoj-
ho miesta v prírode aj prostredníctvom športu je nájdením svojho miesta v kozme.  

Dnešný moderný šport, ako ľudská aktivita, ktorá závažne vplýva na život, sa 

uskutočňuje v značnom rozsahu v umelom (urbanistickom) prostredí. Predovšetkým 
vrcholoví športovci dnes pociťujú stratu kontaktu s prírodným prostredím. Lenže 
kontakty a vzájomné vplyvy spoločenského, prírodného a športového prostredia 

zosilneli po všetkých stránkach. Známa osobnosť vo filozofii športu I. Jirásek sa však 
v uvedených súvislostiach domnieva, že hlavne dlhodobý pobyt v prírode „prekonáva 
spoločenské odcudzenie súčasnej spoločnosti ... Pobyt (citovaný autor použil v čes-

kom jazyku pojem „Pobývaní“ – pozn. J. O.) v prírodnom prostredí tak umožňuje 
útek od reifikácie (zvecnenie; pretváranie duševnej predstavy na skutočné veci: 

                                                            
3 „Dnes nestojíme len pred problémom všeobecnej krízy existujúcich systémov spoločenského poriadku, 

ale aj pred metafyzickou otázkou voľby nového smerovania ľudstva. ... V tomto jedinečnom okamihu, 
keď človek už pochoval vládcov minulého sveta, no nezrodil ešte nových, zostal sám, v úzkostnom 
stave dezorientácie, bez opravdivých pilotov a navigátorov, v cenzúre prítomnosti prepadávajúcej sa 
akoby do bezodna, uhranutý mrazivým pohľadom tisícov jej očí, v tomto zvláštnom momente potrebu-
jeme sa vypraviť na púť hľadania nevyslovených, no neustále doliehajúcich a naliehajúcich otázok 
(Pauer, 2006, 161).“    
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prejavuje sa najmä v reči, určitým patologickým správaním alebo tým, že sa abstrakt-

né pojmy chápu ako predmety), vnútorne očistenie, katharsis, obnovu bytostného  
a prirodzeného vzťahu k sebe, k ostatným ľuďom i k svetu (Jirásek, 2005, 208).“ 

Šport ako celok je v mnohých ohľadoch dôsledkom, iniciátorom a rovnako aj 
prejavom dynamiky života súčasného človeka, dynamiky zmien dnešného sveta 

a premien v nazeraní na humanizmus. V tejto súvislosti sme si vedomí, že jednou 
z úloh športovej humanistiky je definovanie samotných, kardinálne dôležitých poj-
mov humanizmus v športe a humanizácia športu a to predovšetkým slovníkom filo-

zofie športu a športovej etiky. Pokiaľ ide o športový humanizmus môžeme pre ilus-
tráciu uviesť jeho stručne koncipovaný obsah I. Macákom: subjektívna skúsenosť, 
zážitková emocionalita, poznávanie seba, formovanie vlastného sebaobrazu a seba-

vedomia, rešpektovanie pravidiel a hodnôt všetkých zúčastnených, spolupatričnosť 
a vzájomnosť (Macák, 1998, 11). Častým motívom filozofických úvah o športe sú 
preto humanistické podoby, prejavy a dôsledku športu a telesnej výchovy pre exis-

tenciu človeka i univerza. Ich závery sú prirodzene závislé na tom, aké je osobné 
a súčasne aj spoločensky akceptovateľné chápanie humanizmu v dnešných časoch. 

V tomto poňatí humanizmu musí byť dostatok priestoru pre individuálne, spo-
ločenské aj environmentálne záujmy, musia v ňom byť obsiahnuté istoty pre súčas-
nosť i budúcnosť. Takýto „športový“ humanizmus má charakter reálneho a rovného 

práva na „boj“, agón4, zápas o seba, o svoje záujmy. Svet totiž nie je záhrada 
altruistov a filantropov. To nie je v rozpore s myšlienkou, že humanizmus je 
pozitívne   a prosociálne myslenie, pretože neobdivuje a neglorifikuje egoizmus, 

žiadnu jeho reálnu mizantropickú podobu, ale popri tom ani neopovrhuje 
„rozumným“ egoizmom. Do dnešných čias sa nestala archaizmom ani 
anachronizmom myšlienka, ktorá na pozadí všetkého vidí človeka, usmerňuje 

všetko historické a ľudské v prospech človeka. Aj v apologetike športového 
humanizmu sa zdôrazňuje idea, že za všetkým, čo šport robí športom vidíme 
ľudskú bytosť. Motívom humanizmu zostáva dobro v jeho nespočetných podobách. 

Zlatým pravidlom humanizmu je imperatív: konaj dobro v prospech svoj 
i v prospech druhého. Ak nemôžeš konať dobro, nekonaj vedome zlo. 

 

Šport je významným a vplyvným spoločenským a ľudským fenoménom súčas-
nosti. Stal sa náplňou pracovného i voľného času, stal sa teda profesiou aj zábavou 

veľkého počtu ľudí. Pravdepodobne má však, okrem prívržencov, aj veľký počet 
odporcov a kritikov. Všetky otázniky aj výkričníky doby ho poznamenali. V tejto sú-
vislosti chceme upozorniť na základné aspekty humanistického poslania športu: 

                                                            
4 Drvivá väčšina športov má súťaživý, „bojový“ charakter. Napriek tomu nemožno stotožniť šport a ago-

nistiku. Tieto pojmy majú totiž odlišnú etymológiu, odlišný pôvod. Anglický termín sport, ktorý sa odvo-
dzuje od latinského pojmu desportáre „a obsahuje významové elementy zábavy a rozptýlenia na roz-
diel od ... termínu agonistika, ktorého pôvod pochádza z gréckeho pojmu agón a ktorý má významovo 
blízko k obsahu súčasných výrazov “viesť spor”, “zápasiť”, “bojovať” (Nemec, 2010 a, 37)“. 
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– Telesný aspekt – športovanie poskytuje širokú škálu možností, ako urobiť z tela 

umelecké dielo a dokonalé a zdravé teleso. Esteticky hodnotná proporcionalita 
tela, zdravie a krása tela sú závažné a vplyvné motívy k športovaniu. 

– Vitálny aspekt – v športe sa môžu prejaviť všetky tajomstvá života a vitality, v teles-
nej výchove sa môže odhaliť a využiť každá forma aktivity a elánu ľudskej bytosti.  

– Estetický aspekt – krásne a ušľachtilé sa výrazne prejavuje a demonštruje práve 
prostredníctvom športu. Prirodzene, „esteticky hodnotné vlastnosti športu nie sú 
ani nevyhnutné (v konštitutívnom zmysle), ale ani náhodné (Kobiela, 2013, 87)“. 

– Emotívny aspekt – prežívanie športu, športových udalostí a telesného pohybu pri-
pomína činnú sopku ľudských citov a emocionálnych prežitkov. Napríklad „slastné 
pocity športového víťazstva, dosiahnuté aj za pomoci pravidlami dovolenej agre-
sie, možno z tohto aspektu považovať za eticky pozitívne (Grexa, 2006, 54)“. 

– Morálny aspekt – športovanie na všetkých výkonnostných úrovniach dáva člove-

ku šancu na čestnú hru a čestný spôsob života. Šport testuje morálnu silu osoby. 
„Tu sa človek správa k človeku v rámci čistej, čestnej hry, dodržiava pravidlá sú-
ťaže, pomôže súperovi v núdzi, v zranení, prizná svoju chybu aj za cenu straty 

svojej šance na úspech, víťazstvo. To sú už hodnoty, princípy, ktoré determinujú 
správanie športovca ako celku, stávajú sa zmyslom jeho života (Kasa, 2006, 79).“ 

– Duchovný aspekt – človek si cibrí pri športových aktivitách svoje filozofické úvahy 
o vlastnej bytosti, o svete, o živote, o transcendentných hodnotách. „Veľa duchov-

ne založených osôb často chápe pohyb alebo šport ako prostriedok pre relaxáciu 
a tiež odreagovanie od vysokej mentálnej aktivity (Hurych a kol., 2013, 7).“  

Kardinálna, takmer osudová téma vrcholového športu rezonuje v otázke: Je 
človek nástrojom na jedno použitie? Samozrejme, nositeľmi športového humaniz-
mu sú predovšetkým športovci – slobodné, autentické a suverénne bytosti. Nemali 

by však so svojím telom narábať svojvoľne ako so svojím vecným vlastníctvom. 
Známa myšlienka hovorí, že ľudia nemajú telo, ľudia sú telom. 

V aplikácii na športovcov máme na mysli najmä viacej rozmerovú participáciu 
športu na socializácii indivídua prostredníctvom športovania alebo inej účasti na 

športových aktivitách, na jeho „zospoločenšťovaní” pri zachovaní všetkých pozitív-
nych originálnych čŕt osobnosti športovca. Domnievame sa, že šport a športová 
humanistika ako subsystémy im nadradených spoločenských systémov sa môžu 

inšpirovať aj zo slov H. Hendersonovej, ktorá zaraďuje medzi základné princípy 
výstavby súčasného „nového svetového poriadku rešpektovanie hodnoty všetkých 
ľudských bytostí, ich právo na uspokojovanie základných potrieb a rovnakú príleži-

tosť pre ich samorozvoj (In Černík, Viceník & Višňovský, 1997, 265)“. Neskoršie túto 
myšlienku rozvinieme aj v inej rovine. V podstate teda ide o odhaľovanie prirodze-
ných socializačných funkcií športu vždy v nových a iných spoločenských, prírodných 

a environmentálnych podmienkach. Ide však tiež o hľadanie optimálnych socializač-
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ných vplyvov športu a telesnej výchovy na osobnosť človeka so zreteľom na jeho 

biologicko-somatické, mentálne, vôľové a mravné predpoklady, prírodné a sociálne 
podmienky jeho existencie.5 

Z hľadiska načrtnutej problematiky treba, podľa nášho názoru, podčiarknuť prin-
cíp konzekvencializmu6 v metodológii športovej humanistiky a podporiť tým jeho 

autoritu. Inak povedané, ide o jej zameranie na dôsledky športu (ľudské, spoločen-
sky morálne a estetické, politické, ekologické, právne a iné), na výskum týchto dô-
sledkov. Dnes sa kladie v dôsledku pragmatického a utilitaristického prístupu k špor-

tu väčší dôraz na „výsledky” ako „dôsledky” športu v každom jeho odvetví, pretože 
„výsledok” sa vzťahuje k životu všetkých jeho aktérov aktuálne v duchu známeho 
„tu a teraz“, ovplyvňuje kvalitu ich aktuálneho materiálneho bytia, ovplyvňuje bytie 

takmer všetkých osôb zainteresovaných v športe a závislých na existencii športu. 
Uvedieme jeden pragmatický príklad: „Je všeobecne známym faktom, že trénerské 
povolanie patrí z hľadiska stability pracovného miesta vôbec k najrizikovejším u nás. 

Veľmi často je trénerská činnosť hodnotená len a len dosiahnutými výsledkami. Je 
logické, že hlavným kritériom hodnotenia každej práce je dosiahnutý výsledok. Ale 
je hlavným poslaním trénerskej profesie len dosiahnutie lepších športových výsled-

kov? A veľmi často bez ohľadu na použité prostriedky (Grosz, 2006, 63)?“ V etickom 
myslení má takáto metodológia prívlastok teleologická (cieľ je to, čomu sa bezvý-
hradne podriaďuje proces činnosti a prostriedky). Medzi činom a výsledkom činu je 

takmer bezprostredný kontakt a určitá časová následnosť, ale dôsledky (dobré i zlé, 
no predovšetkým tie zlé) sa prejavia prevažne v budúcnosti, teda neskôr, a preto 
akoby sa ich (i nás) netýkali.  

Športová humanistika, tak ako ktorýkoľvek vedný odbor minulosti a prítomnosti, 
je poznačená alebo ovplyvnená spôsobom vedeckého a teoretického myslenia, ktorý 

v danej dobe prevažuje. V tejto súvislosti sa hovorí napríklad o príslušnom type ra-
cionality. Súčasné relatívne osamostatňovanie sa športovej humanistiky jej posky-
tuje právo podieľať sa na rozvoji nového, neklasického, typu racionality. Tento pred-

pokladaný a moderný typ racionality akcentuje sociálny kontext svojich dôsledkov, 
ako aj sociálny kontext rozvoja reflektovanej a projektovanej reality, teda v našom 
prípade športu. Podľa úvah J. Naisbitta, ktoré publikoval v roku 1985, „žijeme v ča-

se parentézy, v čase medzi dvoma štruktúrne odlišnými érami. Naša spoločnosť sa 
nachádza v akomsi medzidobí, postupuje od starého k novému. V procese tejto 

                                                            
5 Z tohto hľadiska treba rešpektovať vedeckú špecifiku športovej humanistiky. „Pri vedeckom skúmaní  

v oblasti predmetu športovej humanistiky, nie je možné plne použiť inštrumentárium a kritériá exaktnosti 
prírodných a technických vied. Pri vedeckom skúmaní ľudských, sociálnych a iných javov i procesov 
nemáme do činenia len s predmetnou objektivitou, ale aj autentickou subjektivitou ... V športovej hu-
manistike vedeckosť a exaktnosť tu má špecifické formy a kritériá (Glesk, 1998, 38-39).” 

6 Metodologický princíp konzekvencializmu sa opiera o. i. o metodiku anticipácie (predpokladania), prog-
nózovania, predikcie, abdukcie (abdukcia hľadá pravidlo na vysvetlenie prekvapivých faktov, pre ktoré 
doposiaľ nemáme vysvetlenie iné tým, že zbaví fakty ich prekvapivosti (pozri Hendl, 2005, 37). 
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štruktúrnej transformácie sme vystavovaní turbulenciám. Ak chceme v čase tejto 

parentézy získať ekonomické a iné výhody (či už individuálne, profesionálne alebo 
inštitucionálne), mali by sme sa usilovať rozpoznať zmysel tejto transformácie, utvá-
rať si pokiaľ možno čo najjasnejšiu predstavu o ceste, ktorá je pred nami. A najspo-

ľahlivejším spôsobom anticipovania budúcnosti je pochopenie súčasnosti, identifi-
kácia trendov, ktoré sa presadzujú v procese transformácie starého na nové (In Čer-
ník, Viceník & Višňovský, 1997, 264). 

Otázku predmetu športovej humanistiky treba riešiť vo veľmi širokých súvislos-

tiach, s ohľadom na iné oblasti vedy a spoločenského života a v globálnych rozme-
roch. Predmetom výskumu športovej humanistiky a jej vedeckých disciplín je: 

a) tvorba filozofických, politologických, historických, sociologických, psycholo-
gických, sociálne antropologických, estetických, právnych, ekonomických, informač-
ných a organizačných hodnotových systémov v telesnej výchove a športe; 

b) ich analýza a zákonitosti realizácie v podmienkach našej športovej praxe; 

c) skúmanie:  

– hodnôt, postojov, stavov, perspektív, prognóz, programov, regulačných, motivač-
ných, sebarealizačných mechanizmov človeka v TV a športe; 

– špecifických humanisticky hodnotových profilov športovcov;  
– systémových vzťahov duševnej a sociálnej sebarealizácie človeka v pohybových 

a športových aktivitách;  

– humanistických hodnôt športu v jeho rôznych štruktúrach; 
– právnych, sociálnych a informačných procesov a štruktúr riadenia, organizácie, prog-

nózovania, skúmanie ekonómie, manažmentu a marketingu v športe na jeho rôz-
nych úrovniach realizácie (Macák, 1998, 13-14; upravil J. O.). 

Celkom evidentne, v intenciách uvedenej koncepcie, treba akceptovať a podčiar-

knuť požiadavku poľudštenia samotných medziľudských vzťahov v športe a rozší-
renie demokracie z politickej oblasti na oblasť športovú. V týchto súvislostiach sa 
tiež hovorí o novej demokratickej architektúre budúcnosti športu.  

Meniť treba, a to kontinuálne, aj spoločenský a teoretický náhľad na telesnú  

a športovú výchovu ako na školský výučbový predmet. Predovšetkým, a v prvom 
rade ako nevyhnutná podmienka, je neprípustná akákoľvek jeho diskriminácia v po-
rovnaní s inými školskými predmetmi. Súčasne si treba dôslednejšie uvedomiť, že 

telesná výchova v doslovnom poňatí oboch slov, ktoré tvoria daný pojem je „iba“ 
tradičný názov predmetu. Mieri však na celú ľudskú osobu, teda aj na svet vnútor-
ných hodnôt mladého človeka. „V školskej telesnej výchove je edukačný proces 

veľmi špecifický, variabilný a zložitý. Takým ho robí prostredie, široký obsah a cel-
ková zameranosť vyučovacieho predmetu. Má pôsobiť na telesný, funkčný, psychic-
ký, intelektuálny aj sociálny rozvoj žiaka. Z toho vyplýva, že výchovná stránka edu-
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kácie je nemenej dôležitá ako osvojovanie poznatkov, pohybových návykov a zruč-
ností (Chromík, 2006, 65).“  

Komenského princíp schola ludus má svoje poslanie aj v telesnej výchove. 
K samotnej hre počas výučby však treba pristupovať kreatívne, inšpiratívne a moti-
vačne. „Keď učiteľ na hodine telesnej výchovy direktívne zadá: ‛Dnes budeme na 

hodine hrať basketbal a budete využívať útočnú kombináciu „hoď a bež“!‛, stratí sa 
najdôležitejší aspekt hry, ktorým je sloboda výberu a z ‛hry‛ ostane ‛úloha‛. Žiaci, 
ktorí túto športovú hru dobre ovládajú alebo majú k nej pozitívny vzťah, sa môžu 

dobre zahrať, zabaviť. Pre iných žiakov to bude len aktivita, ktorej sa musia zúčast-
niť, ktorú treba nejako prekonať, pretože nedostali možnosť voľby (Štefaničiaková, 
2006, 74).“ 

2. Predmet a úlohy filozofie športu  

Nezastupiteľnú úlohu vo vedeckom a filozofickom skúmaní športu, v humanis-

tickej analýze jeho podstaty, poslania a dôsledkov majú filozofia športu a etika špor-
tu, resp. športová etika. „Tradícia filozofie a jej vplyv na vedy o športe má úž svoju 
dlhú históriu. Tieto vedy sa vyvíjajú aj na báze používania rôznych filozofických poj-

mov a filozofických interpretácií dimenzií človeka a jeho aktivít (Vrabcová, 2003b, 
155).“ 

Filozofický a etický výskum športu rieši sebe vlastné, originálne a špecifické 
problémy súčasného športu. Tak ako iné pohľady na šport – napríklad edukologické, 

kinantropologické, právne, sociologické, pedagogické, medicínske – tak aj tento  
filozofický pohľad na šport je de facto nenahraditeľný. Všeobecne môžeme filozo-
fické výskumy charakterizovať ako snahu odhaľovať meniaci sa význam športu 

a telesnej výchovy v živote individuálneho človeka i spoločnosti, ako úsilie o základ-
ný, holistický a univerzálny výklad športu v súčasnom globalizujúcom sa svete. 
V terminologickej rovine sa filozofický a etický výskum označuje pojmami „filozofia 

športu“ a „etika športu“ (v druhom prípade sa používa aj pomenovanie športová 
etika). Z metodologického, noetického (poznatkového) a vecného hľadiska je potreb-
né diferencovať medzi filozofickým a etickým pohľadom na šport, medzi filozofickou 

a etickou analýzou športu. Výsledky filozofických výskumov majú predovšetkým 
všeobecnú poznatkovú a metodologickú hodnotu, sú vyjadrené v najvšeobecnejších 
pojmoch športovej terminológie. Výsledky etických výskumov športu majú všeobec-

nú podobu z hľadiska morálneho, ale majú aj normatívnu hodnotu, vedú k tvorbe 
konkrétnych športových etickým noriem.  

Filozofia športu a etika športu existujú ako samostatné myšlienkové a vedecké 
iniciatívy. V našich podmienkach sú však z organizačného a vedeckého hľadiska 
subsumované do všeobecnejšieho vedeckého systému športovej humanistiky a tá 
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je, ako sme uviedli na inom mieste, súčasťou systému vied o športe. Žiada sa však 

isté terminologické spresnenie. V odborných textoch sa môžeme stretnúť s pojmom 
športová filozofia. Tento pojem je však v zainteresovanej domácej a zahraničnej 
odbornej verejnosti známy skôr ako filozofia športu7 alebo v konotácii filozofia a šport. 

V tomto zmysle je filozofia športu používanejší a vhodnejší pojem. Z vedeckého 
hľadiska sa filozofia športu chápe ako nová vedecká disciplína, ktorá sa rozvíja 
v súlade s miestnymi podmienkami iba v priebehu posledných desaťročí 20. storo-

čia, a ktorá vychádza z tradičnej západnej filozofie športu a kultúry tela. Filozofia 
športu je teda súčasne jednou z filozofických disciplín, ktoré spolu vytvárajú všeo-
becný systém filozofie. Dosiaľ neexistuje jednotné poňatie filozofie športu a to aj 

z toho dôvodu, že sa nemôže opierať o jednotné chápanie filozofie. Naša koncepcia 
akceptuje také filozofické školy, ktoré všestranne akcentujú a interpretujú vedu ako 
dominantný kognitívny fenomén ľudstva a šport ako hodnotovú pohybovo kultúrnu 

humanistickú aktivitu človeka. Na tomto základe možno povedať, že filozofia športu 
je aplikovaná vedecká teória (subdisciplína), skúmajúca a explanujúca (vysvetľujú-
ca) všeobecnú podstatu a genézu športu, humánne poslanie, všeobecné ľudské 
 a sociálne súvislosti športu a zákonitosti existencie a vývinu športu.8 

S témou „predmet filozofie“ sa prirodzene spája téma alebo skôr otázka, či je 
šport dôstojným problémom filozofického myslenia. Či je šport vôbec hoden záujmu 
filozofie? Tí autori, ktorí majú k uvedeným témam pozitívny a súhlasný prístup sa 

domnievajú, že šport z každého aspektu svojej existencie je nielen vhodným, ale aj 
nutným predmetom filozofického myslenia. Dnešný šport patrí medzi „veľmi reálne, 
hmatateľné a univerzálne ľudské problémy, ktoré poskytujú podnet a motiváciu pre 

filozofiu (Solomon, 2004a, 24)“. Bez filozofickej interpretácie by bola interpretácia 
športu značne povrchná, ochudobnená a redukovaná. 

V súčasnej dobe, s ohľadom na spoločenský a individuálny význam športu, 
s ohľadom na jeho význam v ontogenéze aj vo fylogenéze človeka, je nemožné 
filozoficky „ignorovať“ šport alebo sa voči nemu stavať povýšenecky. Vo vede sa 

musíme zmieriť s „etablovaním a akceptovaním problematiky športu ako filozoficky 
relevantného problému (Šmidkeová, 2006, 272)“. Dnes sa už stali verejným bohat-
stvom myšlienky o športovej súťaži ako bráne k filozofii kultúry a zdroju tvorivosti, 

                                                            
7 Pozrime napríklad:  
   Šmidkeová, 1998, s. 60-63.  
   Šmidkeová, 2006, s. 272-275.  
   Philosophy  of physical culture. 1997.  
   Philosophie des Sports. 1973.  
   Kosiewicz, 2009. 
8 Pojem filozofia športu sa v odbornej verejnosti používa aj ako synonymum iných pojmov, ktoré stoja 

relatívne mimo vedu – napríklad pojmov stratégia športu, základná koncepcia rozvoja športu, základná 
charakteristika športu, hlavná myšlienka rozvoja športového odvetvia, aktuálna paradigma chápania 
športu a i. 
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o tom, že kultúra nie je potomkom práce, ale dcérou športu. Šport je pútavým a po-
divuhodným divadlom sveta a napínavým príbehom života. 

Šport bol a je v modernej dobe vždy v ohnivku záujmu rôznych foriem myslenia, 
rôznych vedeckých disciplín, ale aj mimo vedeckých foriem uvažovania o jeho po-
slaní v živote spoločnosti a človeka. Aj určité formy filozofického myslenia považujú 

samy seba za nie-vedecké (teda mimo vedecké) formy uvažovania o svete, pretože 
problémy, ktoré sú centrom ich záujmu nie sú (v aktuálnom čase) problémami vedy. 
Svojho času sa takto zmýšľalo napríklad o postmodernistickej filozofii. To platí aj 

napriek tomu, že svoje myslenie rozvíjajú na základe vedeckej metodológie a ter-
minológie. O šport sa zaujímalo a naďalej zaujíma napríklad aj ekonomické, poli-
tické, ekologické a vojenské myslenie. Novodobé skúsenosti s týmto fenoménom 

a jeho gigantickým rozmachom však povolali do služieb jeho teoretickej reflexie aj 
filozofiu. „Akcentovanie filozofie športu sa stalo sprievodným znakom vývinu teore-
tickej reflexie problematiky športu, v rámci ktorej sa vo všeobecnosti v posledných 

rokoch začala pociťovať potreba participácie filozofie na riešení jej problémov (Šmid-
keová, 2006, 272).“ 

Predmetom filozofie športu je škála podstatných, bytostných a imanentných 
problémov športu – zmysel športu, jeho postavenie v živote človeka a spoločnosti, 
jeho vplyv na kultiváciu, humanizáciu a formovanie osobnosti jednotlivca, hodnoto-

vé stránky a súvislosti športu, poňatie športu ako oduševnenej formy pohybu, afinita 
vlastností športu a vlastností človeka. Ide teda o základné a všeobecné aspekty 
športu z hľadiska humanizácie človeka a samotného športu. Vo filozofii športu sa 

koncentruje, syntetizuje, systematizuje a zovšeobecňuje súbor poznatkov o športe 
(porovnaj tiež Korček & Blicha, 1995, 72-73) . 

V exaktnej a konkrétnej podobe môžeme povedať, že predmetom filozofie špor-
tu sú, okrem ďalších, tieto okruhy problémov: 

1. prejavy atributívnych vlastností športu, súcnosť športu (ontologická rovina) 

• súťaživosť 

• výkon (filozofia výkonu)  

• kultúrny pohyb ľudského tela 

2. výskum športu ako ľudského fenoménu (humanologická rovina) 

• šport ako uskutočnenie človeka  

• šport a zmysel života 

• šport ako forma medziľudskej komunikácie 

• analýza jazyka športu 

3. hodnotové aspekty športu a športovania (axiologická rovina) 

• človek ako „spoločná hodnota“ jednotlivých športových disciplín 
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• hodnotový prínos športu ku kvalite ľudského bytia 

• hodnotové prežívanie športu a športovej činnosti 

4. všeobecná rovina vzájomných vzťahov športu, spoločnosti a prírody 

• šport, sociálne, fyzické a mentálne zdravie spoločnosti 

• šport ako kultúrne antropologický fenomén 

• environmentálne súvislosti rozvoja športu. 

Filozofia športu sa dnes angažuje v podobe teoretickej reflexie športu ako celku 

a športu ako koexistencie jeho podstatných systémových prvkov. Súčasne sa filo-
zofia športu chápe v pragmatickej a hermeneutickej rovine ako komunikačný nástroj 
medzi odborníkmi, ktorí sa výskumom športu zaoberajú, ako nástroj porozumenia 

premenám, ktorými šport prechádza v týchto časoch, ako všeobecná komunikačná 
terminológia v  ich odborných diskusiách.9 Z tohto hľadiska rozvíjajú filozofické spo-
znávanie športu predovšetkým predstavitelia analytickej filozofie a špecificky pred-
stavitelia filozofie jazyka. 

Filozofia športu má svoje špecifické, dnes už možno povedať historické pra-
mene, medzi ktoré bezpochyby patrí filozofia hry. Klasickú koncepciu tejto filozofie 
hry vytvoril J. Huizinga. Svojej koncepcii dal kultúrne podložie. Rovnako aj šport sa 

považuje v súčasnej vede za kultúrny fenomén, doslova za artefakt, predovšetkým 
v najširšom význame slova kultúra. Huizinga sa domnieva, že „kultúra vzniká v po-
dobe hry, že kultúra je spočiatku hraná. ... V dvojjedinosti kultúry a hry je hra prvot-

nou, objektívne vnímateľnou skutočnosťou, kým kultúra je iba nálepkou, ktorú jej 
náš historický úsudok pripisuje (Huizinga, 1990, 252)“. Explicitne aj implicitne spája 
Huizinga hru so športom alebo šport s hrou. Dodávame na margo témy, že šport 

nie sú len športové hry, ale aj (!) športové hry, pričom hra vo filozofickom význame 
slova je podstatou každej športovej disciplíny. Súvis „kultúry s hrou treba hľadať 
menovite vo vyšších formách spoločenskej hry, tam, kde táto spočíva v usporiada-

nej činnosti jednej skupiny či spoločenstva alebo dvoch protichodných skupín (Hui-
zinga, 1990, 252)“. Ešte aj súťaženie a predvádzanie „nevychádzajú z kultúry ako 
rozptýlenia, ale skôr jej predchádzajú. ... Ak je nejaká hra pekná na pohľad, už tým 
je okamžite daná jej hodnota pre kultúru (Huizinga, 1990, 253)“. 

Všimnime si významu filozofie a filozofie hry pre šport na pozadí pojmu pravda. 

V športe vo všeobecnosti a predovšetkým v športovej hre sa ukazuje filozofická, 
vedecká a ľudská pravda10 prostredníctvom veľmi špecifických komunikačných fo-

                                                            
9 Vec má však aj druhú stranu. Filozofiu nemožno pokladať za empirickú vedu, „tvorí idey, ktoré mnohí 

chápu ako metafyzické idey špekulatívneho charakteru. Pri vedeckých objavoch sa im prisudzuje síce 
pozitívna úloha, ale aj negatívna v prípade, že prekážali vede v jej progresívnom raste (Vrabcová, 
2003b, 201).“ 

10 Pre modernú vedu je stále ešte otvorenou témou hodnoverná, všeobecne akceptovateľná a verifiko-
vaná koncepcia pravdy a pravdivosti napríklad empirických tvrdení. Vo filozofickej rovine sa hovorí 
o týchto základných alternatívnych koncepciách (teóriách) pravdy: korešpondenčná koncepcia (výrok 
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riem. Vedecká pravda sa formuluje pomocou empirických (kvantitatívnych) i kvali-

tatívnych (teoretických) výskumov. Vzniká na pôde konkrétnych vied a jej platnosť 
je analogicky tomu „obmedzená“ len na objekty alebo javy, ktoré sú predmetom 
skúmania daných vied. Inak je tomu v prípade transcendentného významu a obsahu 
pojmu pravda. 

Pre ilustráciu uvedených slov môžeme ponúknuť príklad – je ním práve filozo-
fická interpretácia hry a športovej hry. Za touto interpretáciou kráča filozofická prav-
da. Cesta k nej vedie cez kvalitatívne výskumy. „Kvalitatívny výskum má význam 

práve preto, že je schopný postihnúť kontextualitu, pozadie, horizont, celok (Hoge-
nová, 2005, 291).“ Takáto interpretácia umožňuje dialóg (v zmysle rozhovor) medzi 
predstaviteľmi odborníkmi z oblasti teórie hry a umožňuje zapojiť sa do dialógu aj 

teoretikom rôznych športových hier. Pojem hra i hra samotná má totižto komunikač-
nú funkciu. „Otvára totiž prístup k nepredmetným kontextom, horizontom, celkom, 
presahom, hra má transcendentujúcu funkciu. Celky, ktorých sme súčasťou, sú 

v priebehu hry sprítomnené, sú prežívané veľmi intenzívne. Jedinec sa hrou mení, 
obohacuje, kultivuje (Hogenová, 2005, 289).“  Každá hra, teda aj športová, je krea-
tívna aktivita. Každý hráč je permanentne vystavený nutnosti tvoriť, teda rýchlo vy-

hodnotiť situáciu a rovnako rýchlo reagovať. V týchto horizontoch a súvislostiach 
vyjavuje pravdu o sebe, o svojich hráčskych kvalitách. 

Pravda hry je jej ľudskou esenciou. V tejto súvislosti sa hovorí napríklad o slo-
bode hrajúceho sa, o slobode hráča. „... hrajúci sa je vyviazaný z protenciality11, 
ktorá v bežnej každodennosti neustále determinuje naše konanie a rozhodovanie 

(Hogenová, 2005, 290).“ V tomto zmysle hra oslobodzuje od toho „musíme“ na zá-
klade skúsenosti. „Herné pravidlá, či túžba po víťazstve sú súčasťou hry, nie sú však 
protenciami toho typu, ktoré riadia náš denný rozvrh a priebeh životných aktivít“ 

(tamtiež). Ak sa pozrieme na problém ešte hlbšie môžeme vysloviť súhlas aj s ďal-
šou myšlienkou citovanej autorky. Totiž, protencie, ktoré nás v normálnom režime 
plne ovládajú, v hre nemajú žiadnu dôležitosť, hra si prináša vlastný svet. „Hra pri-

náša do nášho konzumného sveta priestory autentickej slobody, jedinečnosti (Ho-
genová, 2005, 290).“ 

                                                                                                                                                       
je v súlade s tým, o čom vypovedá), koherenčná teória pravdy (výrok je pravdivý ak je koherentný 
s inými výrokmi, ak s nimi nie je v rozpore), konsenzuálna teória pravdy (tvrdenie je pravdivé ak je 
všeobecne akceptovateľné – napríklad v odbornej športovej komunite), autoritatívna koncepcia pravdy 
(výrok alebo teória je pravdivé, pretože jej autorom a stúpencom je autorita v danom odbore) a prag-
matická teória pravdy (ak nie je možné výrok porovnať so skutočnosťou, treba preskúmať aký má 
praktický dôsledok). 

11 Protencia (z latinského protendere – naťahovať); vo fenomenológii E. Husserla (1859 – 1948) moment 
vnútorného vedomia, ktorý je v prítomnosti pociťovaný ako očakávanie; je podmienený súčasným 
okamžikom a retenciou. V tejto prítomnosti je však obsiahnuté i očakávanie budúceho. Dá sa tak vy-
svetliť podivuhodný fenomén prekvapenia. Čosi nás môže totiž prekvapiť len preto, že sme očakávali 
niečo iné. Retencia (z francúzskeho retenir – držať v pamäti), inak povedané zadržovanie práve uply-
nulého v širšom vedomí prítomnosti. 
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Analogicky uvažujeme aj v súvislosti s hrou na hodinách školskej telesnej a špor-

tovej výchovy. Na pozadí teoretického i vlastného empirického výskumu to potvr-
dzuje Štefaničiaková, autorka a súčasne aktívne pôsobiace učiteľka telesnej a špor-
tovej výchovy. „Ak chceme zachovať spontánnosť pri hrách na telesnej výchove, 

nesmieme ju preťažiť didaktickými cieľmi a direktívnosťou. Keď vidíme hrať chlap-
cov basketbal vonku, na ulici, vidíme, že hrajú všetci. Do hry sa zapoja aj tí, ktorí 
sa iba prizerajú. Navonok sú pasívnymi, ale vnútorne veľmi aktívnymi účastníkmi. 

O zapojení alebo nezapojení do hry sa rozhodli sami. Pravidlá hry si upravili po vzá-
jomnej dohode a dobrovoľne ich dodržiavajú. Z hry odstúpia alebo hru celkovo ukon-
čia tiež podľa vlastného rozhodnutia (Štefaničiaková, 2006, 70).“ 

Proti tejto filozofii hry v športe a v telesnej môžu, samozrejme, zaznieť protiar-

gumenty. Žijeme v dobe, programovo a systémovo organizovanej, v ktorej je všetko 
vopred dané. Napríklad, športovci sa spolu s trénermi usilujú nacvičiť „herné situá-
cie“, ktoré majú vytvoriť pripravenosť reagovať na priebeh hry, na situácie, ktoré sú 

typické a opakujúce sa. Považuje sa však za „nebezpečné“ preháňať mieru tohto 
nácviku, pretože sa tým znižuje kreativita, ktorú považujeme za veľmi dôležitú pre 
hru. V hre však musí byť priestor pre náhodu, ktorá môže byť niekedy šťastím pre 

samotnú hru. „Náhoda je vlastne onen originálny počiatok, ktorý nemôže byť vopred 
pripravený a vôbec nevadí, že sa s náhodou počíta. Dôležité je prežiť ju v jej origi-
nalite, na túto originalitu sa čaká, je vítaná. Táto náhoda robí z futbalového zápasu 
niečo, čo obdaruje, čo je nositeľom radosti (Hogenová, 2005, 294)“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  19 



II. 

HUMANOLOGICKÝ POHĽAD NA ŠPORT 

Najsamprv sa vyjadríme k ponímaniu humanizmu v jeho dominantnej histo-
rickej forme, ktorá aj dala názov veľkej historickej epoche ľudstva. Termínom hu-
manizmus označujeme obdobie hlbokých spoločenských zmien v 15. – 17. storočí. 

„Humanizmus je myšlienkový smer ktorý sa výrazne prejavil vo filozoficko-etických 
a pedagogických názoroch ľudí danej epochy. Centrom záujmu sa stal človek, jeho 
záujmy a potreby, vychádzajúc zo svetonázoru založenom na racionálnom výklade 

sveta. Inšpiráciu nachádzal v antike a usiloval sa o obnovu kalokagatického ideálu 
(Nemec, 2012, 35).“12 Ako je to s ponímaním humanizmu v dnešných časoch? 
V názve kapitoly sme použili pojem „humanologický“ a to zámerne, napriek tomu, 

že v našej jazykovej kultúre znie pojem humanológia neobvykle. V inom jazykovom 
prostredí však tento pojem používajú častejšie, napríklad aj v nám blízkom českom 
jazyku.13 Z mnohých, ale skutočne z mnohých dôvodov sa môžeme domnievať, že 

pojem humanizmus je dnes už prázdnym pojmom (v antických časoch používali aj 
výrok flatus vocis – prázdny zvuk, slovo, ktoré neoznačuje žiaden reálny vecný ale-
bo ideálny ekvivalent). Humanizmus akoby dnes nahradzoval pojem právny štát, 

vláda práva. Tento pesimistický postoj k pojmu humanizmus nezdieľame a preto sa 
pokúsime stručne vymedziť jeho obsah. 

– Humanizmus má charakter reálneho a rovného práva na pokojný život, ale aj na 
„boj“ o seba, o svoje záujmy; svet totiž nie je záhrada altruistov a filantropov. 

– Humanizmus je pozitívne a prosociálne ladené myslenie, neobdivuje a nepropa-

guje žiadnu formu bezohľadného egoizmu, žiadnu jeho reálnu proti morálnu podo-

                                                            
12 „Humanizmus zdôrazňoval slobodu myslenia, túžbu po poznaní a potrebu fyzickej zdatnosti človeka. 

Preto sa humanisti odvracali od stredovekého asketického spôsobu života a nastoľovali požiadavku 
harmonického rozvoja človeka. V dôsledku toho ožil antický kult zdravého a vitálneho tela (Nemec, 
2012, 35).“ 

13 Napríklad v Okruhoch otázok k Štátnej záverečnej skúške v magisterskom studiu na Ústave antropo-
lógie Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity v Brne môžeme nájsť aj tieto tézy: Antropologie 
jako věda a Humanologie jako kulturní aktivity (in http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=268). 
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bu, ale ani neopovrhuje „rozumným“ alebo „psychologickým“ egoizmom, ako sa 
o ňom môžeme dočítať napríklad u T. Hobbesa.14 

– Do dnešných čias sa nestala archaizmom myšlienka, ktorá na pozadí všetkého 
a za všetkým vidí človeka, za všetkým vidíme ľudskú bytosť; všetko v prospech 
človeka, (možno je to všedné, ale nič lepšieho sme nevymysleli). 

– Motívom humanizmu zostáva dobro v jeho nespočetných podobách. Zlatým pra-
vidlom humanizmu je imperatív: konaj dobro v prospech svoj i v prospech druhého. 
Ak nemôžeš konať dobro, nekonaj vedome zlo. 

Súčasný humanizmus vo svojich teoretických i praktických iniciatívach hľadá 
nové formy vzťahu človeka k človeku, ale i nové formy vzťahu človeka k prírode. Ide 
podľa nášho názoru o tieto roviny vzťahov: 

– Človeka k človeku, občana k spoločnosti, občana k integračným geopolitickým 
zoskupeniam. Sme súčasťou Európskej únie! 

– Človeka k sebe – máme tým na mysli predovšetkým hľadanie identity osobnosti  
v nových podmienkach národného, medzinárodného a globálneho bytia.  

– Človeka k prírode, človeka ku kozmu: tento vzťah prechádza známou transformá-
ciou homocentrizmu na kozmocentrizmus; návrat k prírode ako k centru nášho 

bytia je návratom domov; nájdenie svojho miesta v prírode aj prostredníctvom 
športu je nájdením svojho miesta v kozme. Jirásek (2005, 208) sa v podobnej 
súvislosti domnieva, že hlavne dlhodobý pobyt v prírode „prekonáva spoločenské 

odcudzenie súčasnej spoločnosti ... Pobývání (v slovenskom jazyku hľadáme pre 
tento pojem len veľmi neľahko filozofický ekvivalent – pozn. autora) v prírodnom 
prostredí tak umožňuje útek od reifikácie15, vnútorne očistenie, katharsis, obnovu 
bytostného a  prirodzeného vzťahu k sebe, k ostatným ľuďom i k svetu“. 

Šport je významným spoločenským, kultúrnym a ľudským fenoménom súčas-

nosti. Šport je významný ľudský artefakt. Všetky udalosti, otázniky aj výkričníky do-
by ho poznamenali. V tejto súvislosti chceme predostrieť základne aspekty huma-
nistického poslania súčasného športu v našom poňatí: 

– Telesný – športovanie poskytuje širokú škálu možností, ako urobiť z tela takmer 

umelecké dielo a dokonalé teleso; avšak len v tom prípade, že v zdravom a krás-
nom tele je aj duch a v tom najlepšom prípade „zdravý duch“. 

                                                            
14 Turčan (2014) problém psychologického egoizmu u T. Hobbsa vysvetľuje nasledovne: egoizmus je 

dôsledkom inštrumentálne chápanej racionality. Psychologický egoizmus je teória, „podľa ktorej je 
celé ľudské konanie motivované výlučne záujmom o seba samého. ... Podľa Hobbesa sa človek vo 
svojom konaní riadi úzko definovaným vlastným záujmom (Turčan, 2014, 44).“ Egoizmus u Hobbesa 
má však aj druhú stránku. „V prevažujúcom egoizme musí byť taký záujem, aby samotnému jednotliv-
covi nejakým spôsobom prospieval. Z toho, že tento záujem prospieva danému jednotlivcovi, samo-
zrejme ešte nevyplýva, že musí ostatným škodiť (Turčan, 2014, 48).“  

15 Zvecnenie; stav, v ktorom sa človek cíti ako vec, ako tovar; pretváranie duševnej predstavy na 
skutočné veci: prejavuje sa najmä v reči, určitým patologickým správaním alebo tým, že sa abstraktné 
pojmy chápu ako predmety. 
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– Vitálny – v športe sa môžu prejaviť všetky tajomstvá života, v telesnej výchove sa 
môže odhaliť a využiť každá forma aktivity a elánu ľudskej bytosti. 

– Estetický – krásne a ušľachtilé sa s obľubou ukazuje práve prostredníctvom športu. 

– Emotívny – prežívanie športu, športových udalostí a telesného pohybu pripomína 
činnú sopku ľudských citov. 

– Morálny – športovanie na všetkých výkonnostných úrovniach dáva človeku šancu 
na čestnú hru a čestný spôsob života. 

– Duchovný (spirituálny) – človek si cibrí pri športových aktivitách svoje filozofické 
úvahy o vlastnej bytosti, o iných ľuďoch, o svete, o živote. „Uvedomení si a oce-
není druhého včítanie sebe sama, ďalších osôb, skupiny, okolitého prostredia 
a v určitých prípadoch tiež božstva (Robinson & Parry, in Hurych a kol., 2013, 18).“ 

Humanistické uvažovanie o športe neznamená, že si nasadzujeme ružové oku-
liare pri jeho analýze, že nevnímame s nesúhlasom daktoré tendencie vnútri športu 
a športovaní. Preto chceme pripomenúť existenciu niektorých kontroverzných prob-
lémov súčasného športu: 

– Zakázané podporné látky a metodiky (doping) – áno alebo nie. Ide o takmer ha-

mletovskú otázku. Jej známa súčasná podoba ako dialóg stúpencov a odporcov 
dopingu pripomína dialógom hluchého s nemým. „Doping umelo navýšil svetové 
rekordy a zlepšenie bez neho je len ťažko možné (Gotaas, 2013, 349).“ 

– Vrcholový šport, taký ako ho poznáme zo súčasnosti, je stále ešte tradičným špor-

tom? Oponenti a kritici hovoria: Stráca sa v ňom človek ako s ničím nezameniteľ-
ná hodnota. Entuziazmus nahradili dril, vedecké laboratória a vôbec veda. Hravosť 
a prežitok nahradili biznis a „šou“. Ľudská bytosť sa vo vrcholovom športe postup-

ne a nebadane stáva „robotom“. Na mieste je preto otázka: Je ešte stále šport 
enklávou slobody?16 

– Humanizmus športu a športové rekordy, predovšetkým cesta k týmto rekordom 
na seba pozerajú nedôverčivo, možno až nepriateľsky. „Na začiatku dvadsiateho 
storočia ovládali bežeckú scénu prirodzené talenty, dokonca aj olympijskí majstri 

                                                            
16 V knihe The Ethics of Sports Medicine nájdeme aj tieto kapitoly: 1. Doctoring risk: Responding to Risk-

taking Athletes. 2. Doping under medical Control - Conceptually Possible but Impossible in the World 
of Professional Sports? 3. Genetics, Bioethics and Sport. 4. Respecting Privacy in Detecting Illegiti-
mate Enhancements in Athletes. 5. Genetic Enhancement, Sports and Relational Autonomy. 8. Is 
Enhancement in Sport Really Unfair? Arguments on the Concept of Competition and Equality of Oppor-
tunities. 10. Who’s Afraid of Stella Walsh? On Gender, "Gene Cheaters" and the Promises of Cyborg 
Athletes (Tamburrini, C. & Tännsjö, T., eds., 2011). Mnohé štúdie tejto knihy spochybňujú reálnu 
slobodu konania vrcholového športovca. Ponúkame tento preklad uvedených názvov kapitol: 1. 
Riziko liečby: Reakcia športovcov na podstúpenie rizika. 2. Doping pod lekárskym dohľadom – Kon-
cepčne možné, ale nemožné vo svete profesionálneho športu? 3. Genetika, bioetika a šport. 4. Rešpek-
tovanie súkromia v detekcii nelegitímneho zlepšenia športovcov. 5. Genetická zlepšenia, šport a relačná 
autonómia. 8. Je zlepšenie v športe naozaj nekalé? Argumenty v prospech koncepcie súťaže a rov-
nosti príležitostí. 10. Kto sa bojí Stelly Walsh? Rodová príslušnosť, "Genetickí podvodníci" a prísľub 
Cyborg športovcov. 
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trénovali len jeden či dvakrát týždenne. O sto rokov neskôr trénovali tí najlepší viac 

v priebehu jedného dňa ako mnohí z voľakedajšej svetovej špičky v priebehu jed-
ného týždňa (Gotaas, 2013, 349).“17  

– Humanizmus športových rekordov preferuje „kvantitatívnu“ a výkonovú, výsadne 
len merateľnú, šokujúcu a ohurujúcu stránku rekordov. Podľa Semana však „pre 

dobrý telesný pocit, teda pocit, keď sa človek dobre cíti, nie je vhodné príliš na-
máhavo trénovať, ale udržiavať si určitú intenzitu cvičenia a nezameriavať sa na 
jednostranné zaťaženie organizmu (Seman, 2013a, 85)“. Uvedený záver autora 
sa opiera o vedecky fundované skúsenosti z dejín športu a športovej teórie. 

– Ušľachtilé športové činy nie sú celkom bežná prax akejkoľvek (rekreačnej a vý-

konnostnej) formy športovania. Nepopierame ich existenciu, udeľovanie ceny Fair 
play to potvrdzuje. Ale poznáme aj prípady „maskovania“ a utajovania čestného 
konania v športe (akoby sa športovci hanbili za ušľachtilé činy a správanie). 

– Niektoré otázky hodné diskusie vyvoláva i šport hendikepovaných, a  to napriek 

sympatiám, ktoré mu všetci zainteresovaní prejavujú. Prenikajú do jeho sféry ma-
niere športu ako celku. 

Kardinálna, takmer osudová téma vrcholového športu rezonuje v otázke: Je 
človek nástrojom na jedno použitie? Samozrejme, nositeľmi športového humaniz-
mu sú predovšetkým športovci, slobodné a suverénne bytosti. Nemali by však so 

svojím telom narábať „slobodne“ ako so svojím vecným vlastníctvom. Známa my-
šlienka hovorí, že ľudia nemajú telo, ľudia sú telom. 

Zmeniť treba, podľa nášho názoru, aj náhľad na telesnú a športovú výchovu 
ako na školský predmet. Predovšetkým je neprípustná jeho diskriminácia v porov-

naní s inými predmetmi školských osnov. Súčasne si treba dôslednejšie uvedomiť, 
že telesná a športová výchova je „iba“ názov predmetu. Mieri však na celú ľudskú 
osobu, teda aj na svet vnútorných hodnôt mladého človeka, žiaka základnej a stred-
nej školy. 

Humanistický šport a telesná výchova sú také formy aktivít, ktoré umožňujú 

jedincovi byť sám sebou. To je historicky overená idea výchovy. Seman (2013, 33) 

v úvahách nad pedagogickým odkazom P. de Coubertin podčiarkuje, že napríklad 
štátny paternalizmus je v tejto súvislosti v rozpore s demokraciou a  humanizmom 

športu. „Kontrola štátu nad výchovou – pretože štát by mal mať primárny záujem, 
aby výchova prebiehala v súlade s jeho rozvojom – je určitý princíp, ktorý demo-
kracia potvrdzuje. ... Áno, štát by mal výchovu kontrolovať, ale súčasne by jeho 

občania mali dať dôveru určitému systému, ktorý výchovu nezneužije a kontrolou 
bude vyžadovať, aby ju v štáte tiež nikto nezneužil (Seman, 2013, 33).“  

                                                            
17 „Výskumníci vyrátali, že športovci v Aténach v roku 1896 využívali len 95 percent svojej telesnej kapa-

city. Najlepší športovci využívajú dnes 99 alebo viac zo svojej kapacity a k tomu, aby sa mohli dostať 
na túto úroveň, prispela aj veda (Gotaas, 2013, 349).“ 
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Často sa v súvislosti s naplnením potreby byť sám sebou spomínajú tzv. „adre-

nalínové športy“, ktoré nepíšu dlhú históriu a ich vznik sa traduje približne od 90. 
rokov minulého storočia. Uprednostňujú mladšieho športovca z vekovej kategórie 
povedzme 15 – 30 ročných. Filozofia ich športovania súvisí s voľnosťou a bezpro-

strednosťou pri výkone adrenalínových prvkoch. Rozmer osobnej ľudskej slobody 
sa rozširuje s prekonaním obmedzujúcej sily vlastného strachu a rešpektu pred ne-
bezpečnou prekážkou. Technické prvky sú vopred nacvičené a výkon je umocnený 

aj autentickou diváckou kulisou. Športovec i divák majú veľkú šancu na veľmi ob-
dobnú formu a intenzitu vnútorného prežitia daného športu. 

Z humanistického športu nemôžu len tak „odpochodovať“ idey a étos. Šport mal 
a má naratívny charakter – vypráva príbehy a sú v ňom zapísané príbehy ľudí; šport 

bez príbehov je vyfučaná lopta. Neobávajme sa vyprávať spolu-bytostiam, kolegom, 
priateľom, spoluhráčom v svojom okolí príbehy zo športu. Sú poučné a možno i vý-
chovné. 

Hodnotové prežívanie športovej aktivity, jej konštruktívnosť a scenáre uskutoč-
nenia  sú späté s tvorivosťou a sú prejavom tejto tvorivosti. Tvorivosť je humánna 

črta osoby i osobnosti športovca. Človek je tvor tvorivý, je obdarený túžbou po sláv-
nom antickom „heureka“ (objavil som). Jeho rodovou charakteristikou je homo cre-
ator (invensis). V tejto charakteristike je zakódovaná široká škála prejavov tvorivosti 

vyjadrená predovšetkým v schopnosti vytvárať kultúru, do ktorej celé stáročia patrí 
aj šport. Významnou charakteristikou človeka oddaného športu je homo aestheticus. 
Duša športovcov tak „vstupuje“ do bytosti, ktorá je schopná estetického posudzo-

vania, vnímania a tvorby krásy. To, k čomu sa dnešný šport dopracoval, by nebolo 
možné dosiahnuť bez pudu k tvorivosti. Autentické prežívanie športu ľudskou by-
tosťou športovca má nutné podmienky – patrí medzi ne subjektivita, hravosť a tvo-

rivosť. Hypertrofované riadenie a koučovanie športovca trénerom so sebou prináša 
viacero negatívnych dôsledkov. Patrí k nim zvecnenie osobnosti, ktorému by prislú-
chala iba rola mysliacej veci pri športovom úkone (akte). Vysoká športová úroveň 

by v príslušnom športovom odvetví prinášala „len“ potešenie z výkonu, nie zo sa-
motného športovania. Ak je v podstate športu jeho ludickosť (hravosť), potom je 
namieste aj otázka: Športovec má mať radosť zo športovania ako z hry, alebo má 
byť objektom „hry“ iných?  

Existujú mnohé ďalšie dehonestácie športu. Patrí k nim napríklad istá forma 
odcudzenia (alienácia), lebo pocity športovca nemožno vyjadriť ako pocity človeka, 
ktorý sa identifikuje so svojou činnosťou, pretože ju nepovažuje v úplnosti za svoju 

činnosť, za vlastnú aktivitu. Neosobné, neautentické prežívanie športu je dôsledkom 
plnenia cudzej vôle, je konzekvenciou inštrumentálneho postavenia športovca v sys-
téme športu. Postupne si musíme privykať takmer „sci-fi“ sofistikovaným formám 

športovej prípravy. Pre ilustráciu uvedeného môžeme uviesť nasledovný príklad. 
Futbalisti Nemecka majú „najprepracovanejšiu zložku adaptability. Presne a opti-
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málne vedia, ktorý hráč, čo a kedy má dostať. Dokážu optimálne vyladiť biorytmus. 

Majú prepracovanú liečbu svalového a kĺbového aparátu (Malovič18, in Spál, 2014).“ 
Táto tendencia odovzdania časti osobnej slobody a tvorivosti v športovej kariére sa 
prejavovala v dejinách športu v určitej miere vždy, dnes je však nebývalou silou pod-

porená možnosťami a požiadavkami modernej doby, komercializáciou aj vstupom 
vedy a jej aplikácií, napríklad elektroniky, do rôznych sfér športovania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                            
18 MUDr. Jozef Malovič, primár kliniky telovýchovného lekárstva Univerzitnej nemocnice v Bratislave.  
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III. 

AUTENTICKOSŤ ŠPORTU 

1. Sémantika kľúčových pojmov 

V prvej časti nášho záujmu o autentickosť športu sa vyjadríme k významovej 
stránke kľúčových pojmov danej témy. Robíme to z toho dôvodu, aby sme načrtli 

základy teoretických pozícií, na ktorých budeme rozvíjať ďalšie úvahy o autenticite 
športu. Niektoré myšlienky budú mať preto slovníkový charakter. Pre potreby tohto 
záujmu je potrebné vymedziť pojmy „autentický“ a „neautentický“ v rovine všeobec-

ného významu pojmu, ďalej v rovine filozofického významu pojmu a tematické do-
kreslenie naznačuje vedecký a estetický aspekt daných pojmov. 

Pokiaľ ide o všeobecný význam pojmu, potom je treba podčiarknuť známu 
skutočnosť, že pojem autentický deklaruje pôvodný, pravý, hodnoverný charakter 
skutočnosti, ktorá sa v ňom reflektuje (môže to byť textový dokument, prameň infor-

mácie, správa o priebehu nejakej udalosti, záznam športového výsledku, ktorého 
autorom je priamy účastník športového podujatia). V pojmovej výpovedi platí princíp, 
že medzi udalosťou a svedectvom o udalosti nie je žiaden medzičlánok (napríklad 

informátor, interpretátor). Správa o športovej udalosti je autentická vtedy, ak jej au-
tor, napríklad novinár, bol priamym svedkom udalosti na športovisku. Informácia 
o športovom výsledku, ktorá pochádza priamo od účastníka športovej udalosti (na-
príklad rozhodcu) je autentická, tým však nie je povedané, že je pravdivá.  

Na pozadí toho, čo sme doteraz uviedli môžeme povedať, že autentický šport 
je činnosť, ktorá je prejavom ľudskej prirodzenosti v športovej, predovšetkým  pohy-
bovej aktivite; je stav, v ktorom je človek (priamy aktér a účastník športovej udalos-

ti) subjektívne sám sebou. Autentické športovanie teda nemôže byť človeku nikým 
nanútené, prikázané alebo prisúdené istými nepriaznivými okolnosťami.   

Filozofický význam pojmu autentický (a neautentický) špecifikuje jeho všeobec-
ný význam. Autenticita (z gréc. authentes – zhotovený vlastnou rukou) – pojem, 
ktorý používa predovšetkým existencializmus a tzv. fundamentálna ontológia (pred-

staviteľom je napríklad známy filozof 20. storočia M. Heidegger); zdôrazňuje sa 
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v ňom bezprostredný a zodpovedný vzťah ľudskej existencie k sebe samej. Auten-

ticita ako pojem i stav je jedným z možných opozít (protikladov) odcudzenia (aliená-
cie) vo filozofickom význame slova. Filozofické koncepcie, v ktorých má autenticita 
silné postavenie akcentujú, že vzťahu k sebe samému sa nemožno „zbaviť“, nikto 

sa tohto vzťahu nemôže zbaviť, tak ako sa nemôže zbaviť sám seba a svojho „ja“. 
Je to záväzok, z ktorého sa nemožno vymaniť.  

Zodpovednosť je atribút ľudského činu a myšlienky. V športe je zodpovednosť 
nesuplicitnou (nenahraditeľnou) hodnotou. Zodpovedný vzťah športovca k sebe je 

žiaduci, ale nevylučuje napríklad „experimentovanie“ na svojej osobe. Ako ilustratív-
ny príklad uvádzame fragment z výsledkov nášho dotazníkového prieskumu medzi 
maratóncami. Všimnime si v obrázku 1 pojmu „zvedavosť“.19 Zvedavosť sa 
niekedy nachádza v nepriateľskom vzťahu so zodpovednosťou. 
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Obr. 1 

Štruktúra motivácií k prvému maratónskemu behu 

Autenticita ľudského bytia sa prejavuje v bezprostrednom pochopení jeho zmy-
slu (existencie) a v starostlivosti o jeho naplnenie. Pojem autenticita ľudského bytia 
môže, ale nemusí mať status etickej kategórie. V etickom význame (napríklad u J.-

P. Sartra) vyjadruje autenticita úprimnosť vo vzťahu bytosti k sebe samej a uvedo-
menie si svojej ničoty a zodpovednosti za svoju slobodu. Neautentické bytie, podľa 
J.-P. Sartra, je samo k sebe neúprimné, je v stave úteku pred svojou slobodou. 

Šport je vynikajúca, svojím spôsobom špecifická a nenahraditeľná „príležitosť“ 
ako preniknúť do hlbín svojej bytosti. Predovšetkým šport, lepšie povedané príslušná 

športová aktivita, ktorá vyžaduje od človeka „všetko“, čo ponúka rezervoár jeho by-
tostných a imanentných síl. V takých okamihoch môžeme hovoriť o autenticite ľud-
ského bytia v plnej sile a zážitkovej „nenahraditeľnosti“. V maratónskom behu je tak-

mer každý kilometer šancou na autentický športový prežitok. Veľmi často sa v tejto 
súvislosti spomína problém s menom „35. kilometer“. Športové skúsenosti však na-
značujú, že autentické pocity vytrvalosti aj vyčerpania sú adekvátne predovšetkým 

                                                            
19 Ďalšie ponuky odpovedí, ktoré nie sú v obrázku uvedené: Prehovorili ma iní bežci; Stávka s priateľmi; 

Iné motívy. 
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osobnej športovej kondícii. Konkrétne vyhodnotenie týchto skúseností nájdeme 
v obr. 2. 
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Obr. 2 

Hodnotenie fenoménu „35. kilometra“ maratónskej trate 

Filozofická terminológia v súvislosti s problémom autenticity športového prežit-
ku používa aj pojmy vnútorné vnímanie seba,20 dispozícia načúvať seba samého  

a schopnosť byť noeticky (myšlienkovo) sám so sebou. V živote športovca, predo-
všetkým počas športového úkonu, to znamená vydržať silu ťaživých okamihov bez 
vonkajších podnetov, schopnosť oslobodiť sa napríklad od rušivých vonkajších pod-

netov. V iných chvíľach života športovca je to umenie pocítiť samotu a mať zážitok 
ako príjemná je samota. 

Život športovca, ktorý túži po vysokých športových métach je v neustálom kon-
flikte s autentickosťou. Športové ambície si vyžadujú k svojmu naplneniu odriekanie 
si, tzv. voľný čas sa napĺňa stále viac a viac tréningom, životospráva v najširšom 

zmysle slova sa podriaďuje požiadavkám úspechu v športovej disciplíne. Túžbou 
človeka v súťažnom športe je byť nadpriemerný, byť výnimočný, pričom je to priro-
dzená túžba, to nemôže nikto poprieť. Avšak život je viac ako zložitá cesta k nad-

priemernosti. Samotný športovec je dôležitou, možno aj hlavnou postavou v danej 
športovej aktivite. Je však obkolesený na svojej ceste k nadpriemernosti celým tí-
mom odborníkov, blízkych aj menej blízkych osôb. Na jeho súkromný (športový aj 

nešportový) život vyvíja tlak aj širšie sociálne okolie. Nadpriemernosť je vykúpená 
stratou autentickosti, prienikom manipulácie do sféry osobných rozhodnutí športov-
ca a nezriedka aj dobrovoľným zrieknutím sa práva na „svoj život“. V našej spoloč-

nosti však vidíme aj druhú stránku straty svojskosti, straty životnej autenticity. Žije-
me totiž v spoločnosti a spoločenstvách, ktorým je autenticita cudzia lebo je prekáž-
kou v existencii konzumnej forme života a na pragmatický výkon zameranej society. 

Ale neautentické spoločenstvo neznáša nadpriemerných. „Priemernosť, ktorá tu 
vládne, striehne na každú výnimku a potichu ju potláča (Piaček, 1998, 441).“ Ne-
priateľstvo a nežičlivosť sa „vkrádajú“ aj na športoviská. 

                                                            
20 V českom jazyku môžeme v naznačených súvislostiach čítať aj takýto pojem: „zření“. 
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Vedecký výskumný význam pojmu autentický a neautentický má tiež niekoľko 
podôb. Pripomenieme len niektoré.   

 Autentický športový výskum – bezprostredný empirický výskum daného prob-
lému v športovej oblasti relevantnou a adekvátnou metodikou a v adekvátnom čase. 
Je to priame skúmanie neznámeho javu alebo hľadanie vysvetlenia určitého proce-

su v tréningu či v ľudskom organizme. Nie je to teda tzv. sekundárne skúmanie ná-
zorov o danom jave21 alebo skreslených a zdanlivých prejavov daného javu ako 
dôsledok pôsobenia rôznych okolitých vplyvov. 

 Autentické verifikačné kritérium empirických viet – kritérium, ktoré je „nezá-
vislé“ na týchto empirických vetách, teda nie je ani ich variantnou podobou.22 Na 

otázku „Čo je to empirický vedecký fakt?“ nemožno odpovedať tautologicky, naprí-
klad, že je to časť praktickej objektívne existujúcej fakticity skúmaného javu. V tej 
súvislosti sa uvádza príklad baróna Prášila, ktorý vyprával, že v istej ťažkej situácii 
sám seba vytiahol za vlasy z močariska.  

 Neautentické verifikačné kritérium empirických viet – autoreferencia, to zna-
mená relevancia kritéria voči sebe samému; kritérium zmysluplnosti empirických 
viet spočíva v zmysluplnosti samotných empirických viet. Podstata problému sa for-

muluje niekedy aj v nasledovnej otázke: Ak princípy, postupy, prístupy formulované 
vedou majú všeobecnú platnosť, sú teda aplikovateľné aj samy na seba? Vo filozo-
fii vedy sa v daných súvislostiach používa pojem „nadosobný subjekt vo vede“. Je 

to miera „odfiltrovania“ psycho-biologických dispozícií človeka – vedca a miery vply-
vu emocionálnosti, predstavivosti a individuálneho rebríčka hodnôt človeka. To všet-
ko spôsobuje výber informácií a hodnotenie a spracovanie vedeckých poznatkov. 

Príklad vedeckej aplikácie pojmu autentický môžeme uviesť v nasledujúcej rov-
nici. Vyjadruje vzťah medzi mierou intenzity a kvality hodnotového prežívania špor-

tu, športovej udalosti a faktormi, ktoré tento vzťah ovplyvňujú. Hp = f (EQ, IQ, Hs, 
As, R). 

 

                                                            
21 Týmto tvrdením, samozrejme, nevylučujeme názorovú konfrontáciu poznatkov iných autorov v rovna-

kej oblasti výskumu. Pre ilustráciu môžeme uviesť príklad: „Komplexná športová diagnostika odhalí 
slabé i silné stránky športovca. ... Hoci sme sa v texte sústredili aj na porovnávanie parametrov s iný-
mi autormi, treba k výsledkom diagnostiky pristupovať intraindividuálne (autenticky! – poznámka J.O.) 
a sledovať vývoj športovca v rôznych fázach prípravy vzhľadom na jeho individuálne osobitosti (Lopa-
ta, Pelikánová, Lengvarský & Csáderová, 2014, 21).“ 

22 Opäť môžeme uviesť ilustračný príklad: „Pri porovnávacích analýzach sa často stáva, že zistené roz-
diely nie sú štatisticky významné, no mnohí odborníci považujú rozdiel za hodnotný. Príkladom môže 
byť zlepšenie o 0,1 s v behu na 50 m špičkových šprintérov. Často sa po špeciálne zameranom tré-
ningu zlepšia len niektorí probandi, no pokiaľ ide o celý výber, nemôžeme zovšeobecňovať. Musíme 
potom prihliadať na športovca ako na individuálnu osobnosť a hodnotiť ju neštatisticky (autenticky! – 
poznámka J. O.). Pri vyhodnocovaní výsledkov výskumov sa tak nemôžeme slepo opierať len o šta-
tistickú významnosť. ... Vedecká významnosť totiž nespočíva len v štatistickej významnosti (Čierna, 
2014, 32).“   
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Legenda: 

Hp – intenzita, kvalita a trvanie hodnotového prežívania športovej udalosti 

f – funkcia 

EQ – emočný kvocient osoby športovca, diváka, trénera, .... 

IQ -  inteligenčný kvocient osoby športovca, diváka, trénera, .... 

Hs – hodnotová (atraktívna, kreatívna, humánna) potencialita športovej udalosti 

As – miera autentickosti participácie na športovej aktivite 

R – podmienky, prostredie, náhoda a iné relevantné vonkajšie vplyvy 

Šport je významný kultúrny fenomén, v ktorom majú dôležité postavenie este-
tické hodnoty. Je to pôsobivý estetický fenomén. Autentický a neautentický šport je 
dokresľovaný estetickým významom, estetickou pôsobivosťou športu, bez tohto 

aspektu by bolo uvažovanie o hodnotách športu značne ochudobnené. Ide naprí-
klad o osobné hĺbavé vnímanie (recepcia) estetického objektu (vecí okolo nás, ume-
leckého diela, hudby, gymnastického cvičenia, bežca, voľné jazdy krasokorčuliarov) 
v úlohe diváka, poslucháča, čitateľa, rozhodcu, spoluhráča, partnera. 

Ďalšou estetickou kategóriou, ktorá má afinitu na autentický šport je zaintere-

sovaný estetický prežitok pôvabného, krásneho, vznešeného, ošklivého, odporného 
prejavu športu alebo športového činu. K uvedenému je možné pripojiť schopnosť 
dospieť ku katarzii – k vnútornej morálnej „očiste“ vplyvom estetických podnetov 

športu. To však predpokladá kontemplatívne ponorenie sa myšlienky do deja, do 
športovej udalosti s cieľom tvorby nezávislého estetického postoja a súdu. Odtiene 
autentického športu však nachádzame aj vo „vonkajších“ stránkach estetična. Patrí 

sem originalita osobného estetična – vkus, obliekanie, umelecké záujmy, voľba dre-
su. Neprávom sa označuje pozornosť, ktoré venuje športovec týmto skutočnostiam 
neadekvátnym pojmom plytká metrosexualita (hovoríme o nej na inom mieste knihy). 

Človek je sám sebe estetickým objektom a aj posudzovateľom. Ide o rozštiepenie 
sebareflexie – jedna časť reflektuje, druhá časť je reflektovaná.  

2. Osobitosti doby a situácia človeka 

Každá doba má svoje osobitosti a dominantné črty. Prejavujú sa vo väčšej ale-

bo menšej miere v ktorejkoľvek oblasti ľudských aktivít. Často ide len o to, či si člo-
vek uvedomuje tieto osobitosti v ich skutočnej podobe, alebo či ich vidí v krivom 
zrkadle. Či ich reflektuje ako skutočne určujúce a rozhodujúce, alebo len ako mar-

ginálne záležitosti. Podľa týchto osobitostí dávame dokonca príslušnej dobe určitý 
prívlastok. Dejiny nám k dokumentácii danej skutočnosti nazhromaždili veľa histo-
rických príkladov. Minulé (20.) storočie významne poznamenali často búrlivé politické, 
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kultúrne, národne, vedecké a technické revolúcie. Boli to hektické časy, na ktoré 

spomínajú mnohí radi, iní s odporom. Nie všetky tieto revolučné udalosti, prevraty 
a premeny prispeli rovnakou mierou do fondu humanizácie života človeka. Nedá sa 
dokonca s istotou ani povedať, že všetky tie zmeny, ktoré v globálnom meradle pre-

vrátili svet a jeho pôvodné hodnoty, priniesli jasno do nazerania globálneho spolo-
čenského poriadku. Zdá sa, že v jeho vnímaní sa prejavuje ešte stále veľa chaosu.23  
Otvorená otázka je napríklad reálna doska hodnôt, o ktorej by sa dalo usúdiť, že 
môže byť hodnotovým fundamentom výchovy predovšetkým mladých ľudí. 

Situáciu dnešného človeka, ktorého svet sa „globalizuje“, charakterizuje výbuch 
možností k jeho sebauskutočňovaniu. Skutočne ide o expanziu šancí na osobné 
rekordy, bohatstvo a prekračovanie svojho tieňa. Lenže všetko sa deje v hektickom 

a šprintérskom tempom. Bežiaci (utekajúci) človek však nemá prehľad o sebe a o svo-
jom smerovaní. Vôbec sa teda nedá povedať, že sme zmúdreli v riešení otázky „kto 
som ja a kde je moje miesto vo svete“? Či chceme, či nie, aj v súčasných procesoch 

ľudskej fyzickej a myšlienkovej migrácie a akultúrácie potrebuje človek chvíle na 
zamyslenie o sebe. „V tomto procese človek zároveň hodnotí, prehodnocuje svet, 
kultúrnu identitu (vrátane rekonštrukcie nadobudnutých stereotypov konania, sprá-

vania atď.) a to z hľadiska vlastných problémov, potrieb, túžob, záujmov, vnútorné-
ho presvedčenia, tvorby a aktivity, ale i požiadaviek, ktoré vyplývajú z neho samot-
ného a z jeho postavenia vo svete, a obracia svoje vedomie k tomu, čo sa deje v ňom 

a s ním vo svete. Tu realizuje reflexiu sveta i sebareflexiu (Klimeková, 1999, 151).“ 
Doba, v ktorej žijeme je fantastická z hľadiska ponuky, predpokladá však vyššie 
uvedené, aby sme sa vedeli v danej ponukovej škále zosobniť. Teda nie, aby sme 

boli priradení k nejakému zástupu konzumentov a iba bojovali o popredné miesto 
v rade.   

Hovorí sa, že po minulom storočí nezostal v ničom kameň na kameni. Naprí-
klad „... posúva sa vnímanie výkonu povolaní, spoločenských rolí a tradičných inšti-
túcií. Otec už nie je tým, kto trestá a riadi život v domácnosti, kňaz lieta s deťmi za 

futbalovou loptou, mladí nežijú v manželstvách, starí a učitelia stratili svoju autoritu 
... Životný spôsob ukotvený tradíciou prestáva ľudí našej civilizácie viesť ako loďka 
k cieľu (Šulavíková, 2004, 485).“ Každý revolučný prevrat, každý nový myšlienkový 

                                                            
23 Prečítajme si jeden z názorov na problém. „Systém vytvorený našou kultúrnou výchovou pôsobí zne-

pokojujúco krehko a zraniteľne. Ten náš je len jeden z mnohých možných poriadkov a my nemáme 
istotu, že je tým pravým. Nemôžeme si byť ani istí, že je lepší ako ktorýkoľvek z jeho variantov. Nátlak 
na prispôsobenie sa normám presadzovaným kultúrnou výchovou býva ako je pravda obvykle sprevá-
dzaný úsilím o diskreditáciu a očierňovanie noriem iných kultúr, rovnako ako ich produktov – alterna-
tívnych poriadkov. Iné kultúry údajne vykazujú absenciu kultúry – sú vraj <necivilizovaným>, drsným, 
hrubým a surovým spôsobom existencie, skôr zvieracím ako ľudským. Ak sú uznávané iné spôsoby 
života za právoplatné, životaschopné kultúry, sú zobrazované ako bizarné, podradnejšie a určitým 
spôsobom hrozivé a nebezpečné, prijateľné hádam len pre iných, menej náročných ľudí, rozhodne 
nie však pre nás, ľudí na úrovni. ... Dôležité je teda zamyslieť sa nad povahou inakosti (Dopita, 2004, 
43; preložil J.O.).“ Ide v podstate o prejavy rôznych foriem xenofóbie (strach z cudzieho) a heterofóbie 
(strach z odlišného). 
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štýl mal protirečivý a ambivalentný (pozitívny aj negatívny) charakter, predovšetkým 

v rovine jeho ľudských dôsledkov. Neboli to však len revolučné a pokrokové akty, 
ktoré radikálne vstúpili do života ľudí. A prirodzene, vyvolali v ňom aj rozpačité doj-
my. Esejisticky povedané: „Aj po prelome milénia žijeme vo svete, ktorý je stále  ten 

istý, pretože nič z veľkých hrozieb sa samo – iba zmenou letopočtu – nezmenilo. 
Veľké očakávania prostých optimistov sa nenaplnili a tak stále môžeme vnímať sil-
nejúcu hrozbu globálnej krízy, vojen, civilizačných chorôb. Avšak zrejme už defini-

tívne skončila doba príliš jednoznačných hodnotení príčin tejto znepokojujúcej situ-
ácie. Ideológie hľadajú nové explikačné módy, lebo už dávno nemožno hovoriť len 
<áno – áno>, <nie – nie> (Jemelka, 2002, 35).“24 Všeobecne sa situácia dnešného 

človeka často ponáša na turistický pochod po chodníkoch, ktoré kľučkujú medzi 
mnohými priepasťami. 

Je napospol známym faktom, že prítomný človek vedie v našej kultúrnej sfére 
výrazne odlišný spôsob života ako generácie jeho rodičov a prarodičov. Transfor-

mácia industriálnej spoločnosti smerom k spoločnosti informácií (informačná spoloč-
nosť) od počiatku 80. rokov minulého storočia prešla (?) niekoľkými vlnami veľkých 
zmien (ako o tom píše napríklad Alvin Toffler). Vďaka obrovskému nárastu sofisti-

kovanej počítačovej technológie vyústila v terajšie dramatické zmeny, pre ktoré je 
typický posun od bezprostredných medziľudských kontaktov k elektronicky spro-
stredkovaným kontaktom ľudí a vedie aj k zmenám v povahe práce a formách vyu-

žitia voľného času. Napokon aj do športovej oblasti preniká inteligentná elektronická 
technika v ohromujúcom rozmere. Často sa v tejto súvislosti hovorí o „elektronickom 
rozhodcovi“, ktorý má eliminovať nedokonalosť ľudských zmyslov či dokonca sub-

jektívne zámery k nesprávnym rozhodnutiam. Osobne považujeme túto tendenciu 
za prejav deautentizácie športovania, pretože ľudský prvok je prirodzeným segmen-
tom športu aj v rovine rozhodovania.  

Presun aktivít človeka k počítačovej technike má veľa dôsledkov a možno ho 
skúmať z rôznych aspektov. V nadväznosti na to sa hovorí napríklad o epidémii se-

davého spôsobu života (sedentary living), ktorá presakuje do súčasného životného 
štýlu občanov vyspelých a bohatých krajín a prejavuje sa v pohybovo neaktívnom 
spôsobe života. To všetko napriek tomu, že image telesne zdatných a zdravých ob-

čanov je dnes mediálne permanentne silnejúcim posolstvom. Neprináša však skutoč-
ne rastúcu fyzickú aktivitu širokých vrstiev obyvateľstva tak v lokálnom, regionálnom 
alebo globálnom meradle. Oficiálne zdravotnícke dokumenty v technicky najvyspe-

lejších krajinách registrujú viac ako 60 % tých, ktorý z hľadiska fyzického pohybu 
nedosahujú ani najnižšej úrovne odporúčaných hodnôt (Sekot, 2003/c, CD ROM,  

                                                            
24 V závere je pripísaná celkom osobná sympatická poznámka autora: „Mám rád horrory, protože proti 

světu <tam venku> jsou vlastně idilické. Lze v nich po autorovi požadovat aspoň náznak happy-endu. 
Realita však autora nemá. Pokud se zde někdo o autorství pokouší (politik), nezbývá mu než vsadit 
i na onu iracionální temnou stránku našeho bytí (Jemelka, 2002, 36).“ 
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1 – 5). Sedavý spôsob života, ktorý vedú najmä ľudia stredného a vyššieho veku 
opečatil svojim rozsahom aj spoločnosť výstižným názvom – sedavá spoločnosť. 

Keď ľudstvo vstúpilo do 21. storočia, náležite a okázalo to oslávilo, ale všetky 
jeho dnešné kroky sú podmienené tým, čo sa odohralo v politike, ekonomike, kultú-
re, vzdelaní, v technike a vo vede v storočí minulom. Jedným z typických procesov 

minulého storočia bol práve búrlivý vývin vedy a techniky, ktorý dostával rozličné 
prívlastky. Jeho pokračovanie v kvalitatívne nových formách a v každej oblasti spo-
ločenského života monitorujeme a prežívame aj v súčasnosti. Žiadna oblasť sociál-

neho a individuálneho života človeka nebola vedeckým a technickým progresom 
ušetrená. V plnej miere to platí aj o celom systéme športu a jeho dôsledkoch v rovi-
ne životného štýlu človeka (pozri Glesk, 2003, 32 – 35). Moderné výdobytky tech-

nických inovácií vstúpili do celého života človeka, ale nie vždy v súlade so želania-
mi samotného. Vstúpili do jeho života aj vtedy, keď neboli pozvané, spôsobili aj to, 
o čo neboli požiadané.  

Jedným z typických procesov minulého storočia vo vývine vedy a techniky, bo-
la teda  jeho vše obsiahlosť a spojenie do jednotného toku tzv. vedecko-technickej 

revolúcie. Existuje veľa iných pojmových označení tohto procesu, ale to pre nás nie 
je v intenciách nášho záujmu dôležité. Hektický rozvoj technických aplikácií vedy 
a jeho výpady do každého sektoru nášho života pokračuje. V plnej miere to platí aj 

o celom systéme športu. „Najdôležitejším znakom našej spoločnej doby je to, čo je 
pokladané za <nové>. To <nové> prichádza stále rýchlejšie a tak je zakaždým nov-
šie a vždy je rýchlejšie novšie (Hogenová, 2003, 48).“ Moderné výdobytky technic-

kých inovácií vstúpili do celého života človeka v horizontálnej i vertikálnej rovine. 
Priniesli do jeho života raj i peklo.  

Aj tu sa teda prejavili paradoxy hedonizmu prameniace z technického pokroku. 
Tvorcovia veľkých vedeckých a technických inovácií premýšľali o zdokonalení a uľah-

čení ľudského života, o rozšírení sféry hedonistických pôžitkov, ktoré človeku pou-
žívanie technických inovácií prinesie. Neuvažovalo sa však dostatočne vážne o kva-
lite inovácií ľudského života ani o kvalite samotného pretechnizovaného spôsobu 

života. Napríklad v mediálnej oblasti „televízia namiesto autentického diania ponúka 
jeho elektronický záznam, ktorý neponecháva priestor fantázii diváka, sediaceho 
v kresle pred obrazovkou. Mohla by mu poskytnúť aspoň ilúziu prítomnosti a tým aj 

podiel na tomto dianí, napríklad na štadióne. Ale niečo také napríklad televízni ko-
mentátori športových prenosov nedovolia a usilujú sa zamestnať diváka debatou, 
ktorá s dianím na obrazovke súvisí veľmi voľne, a do ktorej divák nemôže zasiahnuť 

ani tak, ako v krčme pri pive. Tu sa už veľmi agresívne presadzuje zámer degrado-
vať diváka na pasívneho konzumenta, ktorý tak či onak v nedeľu popoludní pri špor-
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tovom prenose zaspí (Diatka, 2001, 54)“.25 Divák je spoluúčastník športového pod-

ujatia a súčasné média umožňujú túto spoluúčasť ľuďom v planetárnych rozmeroch. 
Byť účastníkom olympijských súťaží môže teoreticky i prakticky aj ten, kto ani nevie, 
kde sa olympiáda uskutočňuje a žije na tisícky kilometrov od civilizácie. To je pozi-

tívny fakt, ktorý však môže mať uvedenú negatívnu stranu mince života. Spôsob, 
akým média prezentujú dané športové podujatie môže byť veľmi svojský, zodpove-
dajúci predovšetkým zámerom mediálnych tvorcov. A tak sa môže prihodiť, že mé-

dia utvárajú síce našu skúsenosť so športom a to v masovom meradle konzumen-
tov, ale táto skúsenosť nie je bezprostredne nikoho z nás, pretože nie je autentická 
a plnohodnotne osobná. Aj zaangažovanosť vedy do všetkých aspektov rozvoja 

športu išla týmto smerom, ako sa môžeme pozorným pohľadom na problém pre-
svedčiť. Ale, ako hovorí filozofický aforizmus, všetko je alebo môže byť inak. 

Aplikácia moderných technických prostriedkov a pomôcok vedie ku kvalitatív-
nym zmenám uskutočňovania človeka v rôznych formách svojich aktivít. Paradoxne 

však vedie aj k tomu, čo sme od týchto zmien neočakávali. Vedecké aplikácie v ob-
lasti športu neboli domyslené s humanologického a antropologického hľadiska, ne-
boli domyslené z hladiska vplyvu (dosahu) na kvalitu života človeka. Istú negatívnu 

úlohu tu zohrala aj komercionalizácia športu. V nazeraní na šport, predovšetkým 
vrcholový šport, silnejú tendencie inštrumentalizácie športu a čo je osobitne disku-
tabilné, aj inštrumentalizácie športovca. V týchto tendenciách dominuje chápanie 

športu sprvu „ako prostriedku, ktorý slúži pri dosahovaní iných účelov (Šmidkeová, 
2002b, 143)“. Šport sa stal nástrojom biznisu, z ľudského hľadiska aj nástrojom vy-
korisťovania bytostných a imanentných síl človeka a v úlohe dirigenta týchto proce-

sov tu stojí často veda, ako pravdepodobný sprostredkovateľ záujmov určitej sociál-
nej, politickej a ekonomickej lobistickej skupiny.  

„Technizácia“ nášho ľudského organizmu, uskutočňovaná cez symbiózu orgá-
nov nášho tela s technikou, cez aplikácie vedeckých poznatkov priamo do nášho 
organizmu, vedie k celkovému zvýšeniu našej výkonnosti, pretože na túto výkonnosť 

je primárne a neraz bezohľadne zameraná. Z bývalých fragmentov a epifenomé-
nov26 doby sa stal systém často povyšujúci výkon na samoúčel. Športujeme vý-
hradne a len pre dosiahnutie výkonu. Tento systém má svojich stúpencov a nekri-

tických obdivovateľov. Má však aj svojich kritikov. Pre filozofické pochopenie výko-

                                                            
25 V citácii uvedeného autora môžeme pokračovať, lebo aj ďalšie slová hovoria k veci. „A tak napríklad 

počas pretekov Formuly 1 divák počúva debatu aj o dejinách, o tom, čo sa stalo na predchádzajúcom 
preteku a čo by sa mohlo stať už nabudúce, pasívne registruje bulvárne správy o pilotoch pretekajú-
cich vozov, o ťažkostiach, ktoré majú výrobcovia ich pneumatík, vrátanie hlbokomyseľných úvah o tom, 
že po daždi býva vozovka mokrá. Tento druhý program má znemožniť účasť na pretekoch ešte aj tým 
divákom, ktorý by ju chceli pri svojich prijímačoch prežívať ako v skutočnosti. Tvorcovia programu totiž 
už ani nepredpokladajú, že takí diváci ešte jestvujú (Diatka, 2001, 54).“ 

26 Epifenomén je jav sprevádzajúci nejakú vec alebo proces, ktorého prítomnosť poprípade neprítomnosť 
danú vec alebo proces neovplyvňuje. Napríklad kladná vonkajšia atmosférická teplota neovplyvňuje 
kvalitu ľadu na zimnom štadióne, zmenená farba vlasov skokanky do výšky neovplyvňuje jej športovú 
výkonnosť. 
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nu je dôležité pozadie a prostredie, v ktorom sa „čosi“ stáva výkonom. „Pravý 

výkon znamená nenechať sa vysávať systémami, v tom je možnosť našej slobody 
(Hogenová, 2003, 50).“ Pre filozofa je však pravý výkon iným pojmom, ako pre 
športového pragmatika. 

Strategické civilizačné procesy aktuálnej doby sa odohrávajú tiež v oblasti špor-

tu. Sú športom akceptované, dynamizované, zdokonaľované a dostávajú aj v ňom 
zmysel. Premeny a procesy doby, ako všeobecný výraz ľudského pohybu v globál-
nom aj regionálnom rozmere, sa uskutočňujú aj v športe, v športovom pohybe. Po-

hyb je imanentnou hodnotou a podobou života. Súčasný šport je jedno zo synoným 
terajšej doby. „Šport je spoločenský fenomén, jeho podstata, význam, prejavy, sú 
determinované celospoločenskými súvislosťami, hlavne kultúrnou, politickou, sociál-

nou a ekonomickou sférou. ... Na druhej strane, šport spätne vplýva na spoločnosť. 
Mnohé hodnoty, vzory správania, ktoré sa presadzujú hlavne vo vrcholovom športe 
si postupne osvojuje celá spoločnosť (Leška, 2003/a, 109).“ Táto doba je aj „špor-

tovou dobou“. Veľké športové podujatia uvádzajú do pohybu veľké masy ľudí, zabá-
vajú ich, oduševňujú, ale ich aj manipulujú, oberajú o osobnosť, animalizujú ich a zo-
tročujú degenerovaným pocitom voľnosti a slobody.   

Adorovanou, zbožšťovanou stránkou športu sú predovšetkým výkony. Športové 
výkony a participácia súčasnej sofistikovanej (inteligentnej) techniky na ich hodno-

tách sú neoddeliteľné procesy. V mase konzumentov hodnôt sa zážitok zo športu 
spája prednostne s vrcholným alebo i rizikovým výkonom športovcov. Aby sme sa 
však nezakonzervovali na pozícii osvieteneckého a romantického kritika permanen-

tnej evolúcie športových výkonov, pripomenieme ešte raz citovanú autorku. „Výkon 
ako bytostná ontická potreba je výrazom hrôzy pred prázdnotou, ničotou, nenapl-
nenosťou zmyslom a opustenosťou, je to ľudská hrôza pred chtóniou (chtonický – 

zemi patriaci, podzemný; ch-é božstvá žijúce a pôsobiace pod zemou – pozn. J. O.), 
apeironom, chaosom (Hogenová, 2003, 52).“ Výkon je teda spontánna (vrodená?) 
potreba sebauskutočnenia človeka zaoberajúceho sa športom a športovým pohy-
bom a je to aj prirodzená požiadavka človeka zabávajúceho sa športom. 

3. Autentický a neautentický športovec  

Problém objektívnej hodnotovosti športového výkonu pochopiteľne nespochyb-
ňujeme. V našom postoji chceme túto skutočnosť podporiť, ale súčasne chceme 

upriamiť pozornosť na odlišnosť autentického prežívania športového výkonu, ako 
dôležitej hodnoty skutočnej ľudskej činnosti, a neautentického prežívania športové-
ho výkonu. Za premisu svojho uvažovania o danej téme môžeme navrhnúť nasle-

dovné stanovisko. „Prožitky ve sportu patří k těm, jejichž zaměřenost je jasná a te-
prve jejich přítomností je sportovní zážitek ucelený a jedinečný. V tomto prožitku 
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člověk prožívá daný moment celou svou bytostí a nic není důležitejší než přítomný 

okamžik. Přednost sportovního prožitku před jinými je ta, že zde nejde pouze o spor-
tovní výkon nebo upevnění zdraví, ale jde o komplexní smysl bytí – o život jako 
celek (Langer, 2003, 35).“ S tým súvisí aj podčiarknutie odlišnosti športu (športova-

nia) ako tvorivého a ludického procesu od športu ako výsledku činnosti riadeného 
až manipulovaného indivídua alebo skupiny športovcov. Ide tu čiastočne aj o dile-
matické motto športovania: Mať radosť alebo  byť nástrojom radosti iných? 

Život človeka v lone vedy a vo víre prevratných technických inovácií je jeho 

„osudom“. V nám známych a aktuálnych dejinách, ktoré aktuálne žijeme, je veda, 
technika, technotronika a nanotechnika súčasťou ľudskej kultúry. Inak tomu dnes 
nemôže byť, aj keď niekedy len „pozeráme“, čo prináša rieka. Aj to máme podchy-

tené. Ešte v hlbinách 20. storočia písali myslitelia o nehumánne pôsobiacej tendencii 
v sile technického pokroku. Plasticky  a metaforicky túto tendenciu vyjadroval (a vy-
jadruje) pojem „Robot“ z mysliteľského odkazu českého spisovateľa svetového roz-

meru Karla Čapka. Akého človeka si vyžaduje súčasná perfektná a dokonalá veda 
ako všadeprítomné prostredie nášho života? Zrejme tiež perfektného, bezchybného 
a dokonale konajúceho. Hovorí sa však, že to nie je možné. Súčasný človek je veľmi 

vzdelaný aj vo vede o sebe, je antropologicky veľmi vzdelaný. Podpora pracovných 
a výkonných potencií človeka môže byť aj prejavom jeho túžby po perfekcionizmu, 
túžby, ktorú nemožno jednoducho zneuznávať. Aj v športe je perfekcionizmus aspek-

tom dokonalosti jeho hodnotovej stránky. Ale žiada sa aj niečo navyše. Človek je 
fenoménom, ktorý realizuje skúsenosť vo svete i o svete, poznávaním doň preniká, 
hodnotí ho a mení na objekt svojej činnosti a túžby. Zároveň je človek pozemským, 

kultúrne identickým tvorom (majúcim svoju kultúrnu identitu – napríklad svoj typický 
a obľúbený šport) a preto musí byť aj objektom vlastnej poznávacej pozornosti 
a skúsenosti, sebareflexie, ale aj sebahodnotenia. 

Vedecké predpoklady rozvoja súčasného športu sú iba jedna stránka mince. 
Pričom vieme, možnosti prežívania hodnotovosti športu a tvorby športových hodnôt 

bez využitia súčasnej inteligentnej techniky by boli veľmi obmedzené. To by mohol 
popierať len človek trpiaci rozvinutým štádiom technofóbie. Ak by veda a technika 
stáli mimo udalostí v dnešnom športe, nevšímali by si ho, stal by sa tento šport insit-

nou záležitosťou. Angažovanosť vedy v športe je súčasťou kultúrnej podstaty dneš-
ného športu. Nemožno byť súčasne schizofrenicky nezmieriteľným stúpencom aj 
odporcom pokroku. Súhlasíme: „Vrcholové športové súťaže a výkony sú takisto kul-

túrnymi hodnotami a poskytujú divákom kultúrne a umelecké zážitky. ... vrcholový 
šport pri všetkej jeho komerčnosti dokáže zušľachťovať aktérov a kultivovať divákov, 
ich etiku, vlastenectvo, zmysel pre krásu pohybu a dramatickosť čestných zápolení 

(Grexa, 2003, 5).“ Netreba osobitne zdôrazňovať, že uvedená myšlienka hovorí 
o prítomnosti športu, nie o jeho poetickej minulosti.  
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Pojem „hodnota“ pre nás preto v tejto súvislosti aj naďalej predstavuje niečo 

vnútorne subjektívneho a osobného, je hodnotná iba pre nás, pretože „my“ ju ako 
hodnotu preciťujeme, uspokojuje našu potrebu a prebúdza v nás pocity slasti. V inej, 
ale aj pre nás platnej súvislosti, bolo povedané. „Říše skutečnosti a říše hodnot ne-

jsou si zcela cizí, ale nemohou také splynout, neboť kdyby se to stalo, ustala by vůle, 
ustalo by chtění a směřování za něčím a svět by strnul v stavu věčné skončenosti 
(Neff, 1993, 141-142).“ Hodnoty športu, hodnotové prežívanie športu a všeobecne 
humánne vplyvy športu na rozvoj človeka treba vždy vidieť optikou príslušnej doby. 

Presnejšia vnútorná diferenciácia reflexie danej problematiky upozorňuje ďalej 
na potrebu odlíšenia hodnotovej osobitosti jednotlivých druhov športu a hodnotovej 
osobitosti vrcholového a rekreačného športu. Niektoré druhy športu sú hravé, „paci-

fistické“, zážitkové, niektoré možno až kontemplatívne, iné na druhej strane sú na-
vonok brutálne, plné bolesti, dokonca takmer „krvilačné“. Mnohé výskumné autority 
upozorňujú, že hodnotové špecifiky vrcholového športu ho odlišujú od pôvodnej 

podstaty a smerovania záujmového a rekreačného športu, ktorý je pre porovnanie 
charakterizovaný voľnočasovou zakotvenosťou, dôrazom na dobrú fyzickú a psy-
chickú kondíciu a zdravie, radosť z pohybu, zdieľanie športovej aktivity s niekým, 
nie proti niekomu (Sekot, 2003/a, 54). 

Do súčasného vrcholového športu vstúpili moderné miniaturizované technické 

prostriedky prenosu informácií, pokynov a komunikácie. Ide predovšetkým o prenos 
pokynov od športového trénera a manažéra k samotnému športovcovi. Môžeme 
uviesť niekoľko príkladov. V automobilových pretekov sú inštrukcie odovzdávané 

pilotovi z boxov bežnou profesionálnou záležitosťou. Všeobecne možno povedať, 
že na slúchadlách sú všetci motoristickí pretekári. Odborníci však upozorňujú, že 
súčasné vysielačky môžu byť len neškodnou zábavkou v porovnaní s tým, čo všet-

ko môže priniesť budúci vývin. Je dokonca „možné, že vďaka prenosu pokynov do 
počítačov v autách sa úplne stratí podiel jazdca na výsledku. Monoposty F1 by sa 
už teraz mohli stať autíčkami na diaľkové ovládanie“ ((jč), 2004, 26). Koučove rady 

v slúchadlách  počúvajú aj hráči amerického futbalu. Slúchadlá možno vidieť v ušiach 
cestných cyklistov alebo horolezcov.  

Sú však športové odvetvia, kde je iná  situácia. V tenise dostane hráč za kou-
čovanie trénerom z hľadiska napomenutie, alebo aj odobratie fiftínu. A to aj napriek 

tomu, že sú hráči, ktorí potrebujú cítiť kontakt s trénerom. Aj atléti majú byť  počas 
preteku odkázaní predovšetkým sami na seba. To sa však pri výnimočných príleži-
tostiach (pokusy o rekordné výkony) rôznymi spôsobmi nerešpektuje. V orientačnom 

behu by využitie vysielačiek nihilizovalo samu podstatu tohto športu. V známosť 
stúpil aj pokus futbalového trénera koučovať svoje mužstvo cez brankára s minislú-
chadlom. Dnešná realita v tejto oblasti musí rešpektovať predovšetkým príslušné 

športové pravidlá. Tie sa stavajú k využitiu týchto prostriedkov často odmietavo. 
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Takže bežný kontakt trénera so športovcom počas športového podujatia cez smart-
fón, vysielačku a minislúchadlo je experiment, recesia či skorá budúcnosť? 

Každá ľudská činnosť má svoje etické paradigmy, ktoré zodpovedajú konkrét-
nej dobe. Platí to aj v športe. Poslanie trénera aj formy, ktorými toto poslanie usku-
točňuje, podliehajú akceptovaným morálnym normatívom. Domnievame sa preto, 

že etické hranice koučingu a technizácie športu existujú, aj keď sú relatívne, pohyb-
livé a premenlivé. Nesúhlasíme s víziou športovcov – robotov (kyborgov), ktorí by 
mali iba plniť pokyny ako podať  maximálny výkon, v ktorom sa prejaví ich talent  

a tréningové úsilie. Viedlo by to k strate identity osobnosti, k odosobneniu ľudskej 
bytosti športovca. Profesionálna a športová činnosť človeka je spätá „s mravnou 
autonómiou, so všetkými dimenziami a vrstvami človeka, s jeho individuálnym i so-

ciálnym bytím (Žilínek, 1996, 5)“. Pretechnizované koučovanie môže viesť k prevratu 
hodnoty samotného koučingu, môže dostať podobu dirigizmu. 

Hodnotové prežívanie športovej aktivity je späté s tvorivosťou pri tejto činnosti. 
Tvorivosť je humánna črta osobnosti športovca. Človek je bytosť tvorivá. To, k čo-
mu sa dnešný šport dopracoval, by nebolo možné dosiahnuť bez pudu k tvorivosti. 

Autentické prežívanie športu ľudskou bytosťou športovca má nutné podmienky – 
patrí medzi ne subjektivita, hravosť a tvorivosť. Hypertrofované elektronické riade-
nie a koučovanie športovca trénerom so sebou prináša viacero negatívnych dôsled-

kov. Patrí k nim zvecnenie osobnosti, ktorému by prislúchala rola mysliacej veci pri 
športovom úkone (akte). Vysoká športová úroveň by v príslušnom športovom od-
vetví prinášala „len“ potešenie z výkonu, nie zo samotného športovania. Ak je v pod-

state športu geneticky zakódovaná jeho ludickosť, potom je namieste aj otázka: 
Športovec má mať primárne sám radosť zo športovania, alebo má byť v prvom rade 
komerčným žriedlom radosti iných a v lepšom prípade mať radosť z toho, že sa 

z neho radujú iní? Mnohí vynikajúci športovci sú v situácii, ktorú filozofia označuje 
pojmom pseudosubjektivita. Sú orientovaní na sféru mimo vlastné bytie, ale cez 
svoje vlastné schopnosti a talent. Vtedy sa o nich hovorí, že subjektom nie sú oni 

sami, ale sú tým, čo majú, čo vlastnia. Svedomie športovca varuje: to, čo mám, i ja 
sme sa stali vecami a ja ich mám preto, pretože mám možnosť si ich privlastniť. 
Týmito vecami je ľudské športové telo, ale i talent a vôľa presadiť sa za každú cenu. 

Tá istá filozofia v tejto situácii odporúča otvoriť dvere renesancii človeka. K renesan-
cii človeka ako subjektu seba samého môže prísť, ak dokáže považovať za cennej-
šie to, čo je v ňom, nie to, čo si dokáže privlastniť.  

Príkazový štýl vedenia športovca trénerom má v sebe ďalšie nebezpečenstvá 

a spôsobuje existenciu mnohých iných dehonestácií športu a osôb športovcov. Patrí 
k nim aj istá forma športového a zážitkového odcudzenia (alienácie), lebo pocity 
športovca nemožno vyjadriť ako pocity človeka, ktorý sa identifikuje so svojou čin-

nosťou, pretože ju nepovažuje v úplnosti za svoju činnosť, za vlastnú aktivitu. Od-
cudzenie pre neho znamená, že schopnosti patriace potenciálne alebo fakticky člo-
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veku, sa prenášajú na nejaký druh autority. Neosobné, neautentické prežívanie špor-

tu je dôsledkom plnenia cudzej vôle, je konzekvenciou inštrumentálneho postavenia 
športovca v systéme športu. Táto tendencia sa prejavovala v dejinách športu v určitej 
miere vždy, dnes je však nebývalou silou umocnená možnosťami modernej elektro-
niky a komercionalizáciou. 

4. Vzťah športovca k svojej osobe 

Motto našich ďalších úvah znie: K neautentickému životu dochádza vtedy, keď 
sa človek vyhýba sebe samému, nevydrží napríklad ťažobu svojej smrteľnosti, vy-

hýba svojmu vlastnému bytiu  tým, že sa ponára do sveta každodennosti. Stáva sa 
neautentickou bytosťou, stáva sa súčasťou anonymnej masy (in Šulavíková, 2006, 
67; v tomto prípade však ide o interpretáciu a náčrt postoja a myšlienky filozofa 20. 
storočia Martina Heideggera). 

Medzi základné módy v téme vzťahu športovca k svojej osobe zaraďujeme tie-

to modus vivendi: autentický modus, neautentický modus a športové indivíduum 
a športová komunita. V prípade prvých dvoch módov ide o spolužitie človeka na 
spôsob „sám so sebou“, v poslednom, treťom sa hovorí o spolužití s inými. Dôvody 
stručnosti nás vedú k tomu, aby sme si vypomohli tabuľkou (1).  

Príklad na ilustráciu autentickej formy vzťahu športovca k svojej osobe môžeme 
uviesť k tabuľkovej položke „emotívny“. Pozrime sa na problém strachu v rovine 
„strach o vlastný život“; je chronicky a všeobecne známe, že kto nepociťuje strach, 
nežije autenticky. Použijeme dva príklady: 

 Strach a maratón: Televízny redaktor pri moderovaní priameho prenosu z Praž-

ského medzinárodného maratónu, ktorý sa bežal 13. mája 2007 sa pýtal spolu 
moderátora Róberta Štefka (R. Š., vynikajúci český bežecký vytrvalec slovenské-
ho pôvodu), čím to je, že na mnohých maratónoch prekvapia (napríklad zabeh-
nutým časom) začiatočníci, bežci, ktorí bežia svoj prvý životný maratón?  

R. Š. Možno je to tým, že títo „začiatočníci“ nevedia do čoho idú. Nepoznajú 
útrapy maratónu. Idú psychicky odľahčení na jeho trať. Ale ... 

 Strach a horolezectvo: Otázka novinára pre popredného slovenského horolez-
ca znela: Mávate pred výstupom strach?  

Jozef Kopold27: „Keby som ho nemal, tak už by som tu asi nebol. Keď ho cítim, 
uvedomujem si nebezpečenstvo. Strach musí človek počúvať. Je to kontrolka, 

ktorá v tele bliká. Strach mi zachraňuje život“ (Zeman, 2007, 8).“ Ako komentár 

                                                            
27 Jozef Kopold, 27 rokov, rodák z Bratislavy, vyštudoval lodnú dopravu; talentovaný slovenský (svetový) 

horolezec, vyhľadáva najťažšie a extrémne cesty. V apríli 2007 zdolal himalájske vrcholy Čo Oju (8201) 
a Šiša Pangmu (8046). Pod Šišou Pangmou zahynul jeho priateľ Marek Hudák. 
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k uvedenej odpovedi sa žiada pripojiť slová filozofa: „Jen jsoucno, kterému jde 
v jeho bytí o toto bytí samo, se může bát (Heidegger, 1996, 168).“ 

Tabuľka 1  

Autentický a neautentický modus vzťahu športovca k svojej osobe 

Autentický modus Súvislosti a vzťahy Neautentický modus 

zodpovedný Rozdielnosť a prelínanie nezodpovedný 

osobný Rozdielnosť a prelínanie neosobný, formálny 

slobodný Rozdielnosť a prelínanie manipulovaný 

zameraný na budúcnosť 
(teleologický) 

Prelínanie 
zameraný na okamih 
(carpe diem) 

eudaimonistický  
(zameraný na šťastie) 

Prelínanie  
hedonistický  
(zameraný na rozkoš) 

filantropický Radikálna rozdielnosť mizantropický 

emotívny 
Akceptovateľná 
rozdielnosť 

citovo chladný 

estetický Rozdielnosť ošklivý 

cnostný Rozdielnosť neúctivý, hanebný 

korektný Radikálna rozdielnosť podvodný 

ako k sebe samému Rozdielnosť a prelínanie ako k cudziemu človeku 

Výsledok: Odhodlanosť, 
odvaha, nevyhýbanie sa sebe 
samému, starostlivosť o seba. 

← « 
požiadavky na prechod do 

autenticity 

Dôsledok: Človek rezignuje 
na svoju slobodnú vôľu, 
vzdáva sa zodpovednosti za 
svoj osud, stáva sa 
súčasťou anonymnej masy, 
neexistuje ako osobnosť, 
ale ako vec. 

 

Domnievame sa, že uvedená myšlienka dotvára mozaiku pohľadov na problém 
hodnoty športového výkonu. Na miskách axiologických váh sú na jednej strane špor-

tový výkon a na strane druhej zdravie (možno dokonca život) športovca. Adorova-
nou stránkou športu sú predovšetkým výkony. V mase konzumentov hodnôt sa zá-
žitok zo športu spája prednostne s vrcholným výkonom športovcov. Aby sme však 

nepózovali na pozícii pohŕdača športovými výkonnmi, pripomenieme názor jednej 
veľmi renomovanej autorky, ktorá sa domnieva, že výkon ako bytostná ontická po-
treba je výrazom hrôzy pred prázdnotou, ničotou, nenaplnenosťou zmyslom a opus-

tenosťou. „Výkon je mocnost rozprostírající se do budoucnosti, protože zaručuje 
akceptaci u druhých, u ostatních – vědoucích o daném výkon. Výkon otvírá uznání 
v čase, dokonce i po smrti konatele. Zaručuje tedy jistou nesmrtelnost (Hogenová, 

2005, 72).“ Výkon je teda prirodzená potreba seba uskutočnenia človeka zaobera-
júceho sa športom a športovým pohybom a je to aj prirodzená požiadavka človeka 
zabávajúceho sa športom. 
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Príklad na ilustráciu neautentickej formy vzťahu športovca k svojej osobe mô-

žeme uviesť k tabuľkovej položke (v tab. 2) „hedonistický (zameraný na rozkoš)“: 
Filozof 19. storočia S. Kierkegaard použil v tej súvislosti metaforu estetické alias 
casanovské štádium existencie (in Neff, 1993, 174). Kierkegaardova metafora hovorí 

o tom, že človek „egoisticky a osobně prožíval jen to, co mu nabízela skutečnost 
(Kierkegaard, 1970, 26)“, odovzdáva sa pôžitkom, ktoré sú pominuteľné, po ktorých 
zostáva znechutenie, nuda, pocit vnútornej prázdnoty, ktorý prechádza do úzkosti 
a tá vedie k zúfalstvu a beznádeji. 

Existencia individuálnych a tímových športov, tímový charakter prípravy vrcho-
lového športovca, sociálny spôsob života športovca a niektoré ďalšie okolnosti aktu-
alizujú problematiku vzťahu v línii športové indivíduum a športová komunita.28 Feno-

mén spolubytia v hlbokom význame tohto slova nemôže nahradiť žiadny suplement, 
ktorý ponúka moderná doba, napríklad v podobe prostriedkov elektronickej komu-
nikácie medzi ľuďmi. Spolubytie s inými je formou domova. „Človek hľadá domov 

nielen v priestore a čase, ale aj medzi ľuďmi, v spolužití a spolubytí s druhými. Ta-
kýmto spoločenským domovom človeka, prirodzenou formou jeho spolubytia s dru-
hými je nepochybne komunita (Višňovský, 2007, 44-45).“ Klasifikácia športov na 

individuálne a kolektívne je z príslušného, predovšetkým technického a organizačné-
ho hľadiska oprávnená, ale z hľadiska našich kľúčových pojmov (autentický a neau-
tentický šport) je len metodická a relatívna. Významná je skutočne „len“ zo športovo-
technického hľadiska. 

V absolútnom význame a v optike nevyhnutnej sociability individuálny šport ne-

existuje. Individuálny je iba výkonný článok príslušnej športovej disciplíny, teda daný 
športovec, povedzme športový strelec, skokan na lyžiach, zjazdový lyžiar, skokan 
do výšky, bežec a pod. Individualita športovca sa neprejavuje nezávislosťou na tí-

movej pomoci príslušného personálu, na pomoci blízkeho morálneho a sociálneho 
okolia, ale na jeho tvorivosti, na jeho štýlovej osobitosti. Ad absurdum – individuálny 
šport v sociálnom vákuu by bol možný iba ako „športovanie“ pustovníka na opuste-
nom ostrove.  

Z tohto hľadiska sa nazdávame, že každý šport má „komunitný“ charakter (me-
dzi komunitných aktérov patria: športovec, divák, rozhodca, tréner, lekár, psychológ 
a iní). Teda všetci zainteresovaní spolutvoria, sú spolutvorcami jedného diela, ktoré 

má podobu športového výkonu, športového zážitku a športovej udalosti. Autenticita 
športovca spočíva v hodnotách škály „autentický modus“, nie v izolácii pred vplyvmi 
„iných“ na jeho osobu, nie v pocitoch alienácie, samoty a opustenosti. 

Športová komunita sa javí ako autentický domov individuálneho športovca vo 
vymedzenom čase jeho ľudského bytia. Prečo tomu tak je osvetľujú tieto argumenty: 

                                                            
28 Komunita – z lat. communitas – spoločenstvo, spoločnosť, zmysel pre spoločenstvo, vľúdnosť, láska-

vá povaha, družnosť. 
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 ľudské bytie je komunitné bytie, je to spolubytie 

 človek je komunitná bytosť, je zoon politikon 

 človek potrebuje byť zakotvený, potrebuje niekam patriť 

 človek potrebuje mať spoločnú kultúrnu identitu (aktérmi tejto identifikácie sú 
v športovej terminológii napríklad atléti, futbalisti, golfisti....), spoločnú symboliku, 

spoločné hodnoty a významy, túžby a presvedčenia, lojálnosť, solidaritu, ale i zá-
väzky  

 človek chce a môže sa sebarealizovať (iba) v komunite, jednotlivec nadobúda 
hodnotu až vo vzťahu k iným, až v porovnaní s inými 

 športový kolektív alebo spoločenstvo sú špecifickou, lokálnou komunitou 

 komunita je autentická forma spolubytia človeka s človekom. 

Medzi našou individuálnou autenticitou a naším spolubytím s druhými je napä-
tie, z ktorého plynie pochybnosť: môžeme byť autentickí v spolubytí s inými v komu-
nite? V diskurze o autenticite ľudského života sa dospelo k poznaniu, „že na to, aby 

mohol byť jedinec skupinou prijatý a akceptovaný, musí byť konformný s jej norma-
mi, cieľmi a hodnotami, pričom rozoznáva stav, keď sú sociálne normy interiorizo-
vané a stávajú sa osobnými hodnotami, teda aj motívmi činnosti (tzv. spontánna, 

pravá alebo autentická konformita – pozn. J. O.), a stav, keď sociálne normy poci-
ťuje indivíduum ako vonkajšie tlaky a koná podľa nich len z obavy pred možnými 
dôsledkami ich ignorovania29 (Šulavíková, 2006, 19)“. 

Prirodzene, pohľad na tento problém komplikuje celá plejáda pravidiel, zákon-
ných a iných noriem, konvencie, etiketa a ďalšie možnosti spoločenskej kontroly nad 

jedincom. Istá miera konformizmu však neznamená stratu identity a autenticity: pre 
funkčný a dobrý život v komunite je potrebná, ak nie dokonca nutná. Športovec 
musí byť do istej miery konformný. Žiť konformne pripúšťa občas sa prikrčiť, ale 
neznamená to žiť v predklone a zhrbený.  

Krikľavým príkladom formálneho, pragmatického, teda neautentického vníma-
nia športu je inštrumentalistický prístup športovca k celej svojej bytosti a predovšet-
kým k svojmu telu. Prejavy tohto inštrumentalizmu sú známe. Či chceme, či nie, 

v inštrumentalizme je vyjadrený prístup k ľudskému telu ako prístup k veci, doslova 
ako k nástroju. Uznávame, že tento prístup má logický základ – veď telo športovca 
je skutočne jeden z „nástrojov“ športového výkonu alebo jeden z nástrojov príjem-

ného zážitku z rekreačného pohybu v prírode. To všetko je známe. V logike inštru-
mentalizmu je však aj určitá chyba: „K telu sa predovšetkým nemôžeme správať 
ako k veci. Ak hovoríme o tele ako o veci, vytvárame niečo, čo tu nie je (Jirásek, 

2005, 81).“ Viac alebo menej známe sú aj ľudské dôsledky inštrumentalizmu, ktoré 
humánna koncepcia športu posudzuje a odmieta ako neprozreteľné. 

                                                            
29 Je to tzv. indukovaná, nepravá, neautentická konformita. 
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Športová prax však v značnej miere tieto prejavy a dôsledky technologického 

narábania s človekom akceptuje. Dôsledky inštrumentalizmu vo vzťahu k telesnej 
podstate človeka sú napríklad tieto: 

 s fenoménmi tela sa narába ako so „súčiastkami“ človeka 

 komponentové (segmentové) chápanie bytosti športovca 

 temporárne chápanie bytosti športovca (telo je dočasná, prechodná hodnota (biol. 
dočasné vyhľadávanie hostiteľa cudzopasníkom kvôli výžive) 

 prevažuje komerčná hodnota nad humánnou hodnotou človeka („predali ma“!, po-
kojne povie športovec sám o sebe) 

 odcudzovanie sa človeka historickou skúsenosťou petrifikovanej a zdôvodnenej 
ľudskosti, odcudzovanie sa sebe samému ako indivíduu 

 zánik integrity a autenticity osobnosti športovca.  

Mnohé zo skutočností, ktoré sme uviedli v tejto kapitole sú danosťou doby. 
V dobrom aj v zlom význame spoluvytvárajú historickú a dobovú realitu. Ľudstvo 

však potrebuje odstup od reality, potrebuje nadobudnúť skúsenosť zo svojho života, 
aby oddelilo perspektívne od neperspektívneho, humánne od nehumánneho. Je 
údelom teórie stavať sa kriticky aj k tomu, čo prax v danej chvíli obdivuje. 

Závery a podnety k úvahe 

 Autentické prežívanie športu ľudskou bytosťou športovca má nutné podmienky 

– patrí medzi ne subjektivita, hravosť (ludickosť) a tvorivosť. 

 Výchovná a seba realizačná funkcia športu sa v plnej sile prejavuje v autentic-
kých formách športu. 

 Športový hedonizmus musí mať oporu v odhodlanosti, odvahe, v nevyhýbaniu 
sa sebe samému, v starostlivosti o seba. 

 Športová komunita je autentickým domovom individuálneho športovca vo vyme-

dzenom čase jeho ľudského bytia. 

 Neosobné, neautentické prežívanie športu je dôsledkom plnenia cudzej vôle, je 
konzekvenciou inštrumentálneho postavenia športovca v systéme športu. 

 Do úvah „šport a zdravie“ patrí aj morálna a psychologická stránka problému, 
teda nielen telesná. Zdravie nie je jednofarebné a jednozložkové. 

 Poznatky a zážitky o autenticite športovania majú v sebe potenciu posilniť moti-

vácie slovenskej populácie k športovaniu. Totiž: pokles športovej aktivity a záuj-
mu o telesnú výchovu môže byť aj dôsledkom neporozumenia športu.   

 Autentický šport je hľadaním ľudskej prirodzenosti v športovej, predovšetkým  
pohybovej aktivite; je konaním, v ktorom je človek subjektívne sám sebou. 
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IV. 

HODNOTY A ŠPORT 

1. Filozofický a axiologický aspekt hodnôt športu  
a športovania 

Téma hodnôt športu, ktorej sa bude venovať táto časť monografie môže byť 

celostne, fundovane a s ohľadom na potreby vedy a športovej praxe skúmaná z hľa-
diska niekoľkých vedeckých disciplín. Každá zo sociálnych, ekonomických, filozo-
fických a športových vied, v nadväznosti na vlastné kognitívne a epistemologické 

kompetencie, zdôrazní na danom predmete svojho výskumu hodnôt športu svoje 
špecifické aspekty. Nezastupiteľné postavenie v skúmaní témy športových hodnôt 
patrí filozofii a filozofickým disciplínam, v tomto prípade axiológii. „Pre filozofiu je cha-

rakteristické, že predmet skúma z hľadiska jeho podstaty, hodnoty a zmyslu (Šmid-
keová, 2001, 137).“ Je tomu tak aj v prípade filozofie hodnôt. Takéto skúmanie svoj-
ho predmetu neprináleží žiadnej inej vedeckej iniciatíve, ktorá sa hodnotami zaobe-

rá. Žiadna veda nemôže filozofiu športu nahradiť, ale je pravda, že sa možno bez 
nej v jednotlivých prípadoch zaobísť, že možno vysvetliť šport aj v „nižších vrstvách“ 
všeobecnosti, aby sme mu ako tak porozumeli. Filozofia totiž nie je veda v plnom 

význame toho slova. Jej záujem o šport spôsobuje človeku skôr radosť, ako bolesť 
hlavy z nezvládnuteľného poznania.30 Avšak filozofické myšlienky o hodnotách špor-
tu môžu vyvolávať v ľuďoch aj obavy, pretože spochybňujú istoty a odhaľujú šport 

v jeho protirečivej existencii. O filozofii športu platí, že je intelektuálska a akademic-
ká. Z toho vyplýva jedna dôležitá skutočnosť: v dôsledku toho je kritická. Väčšina 
akademických a intelektuálskych disciplín je kritická už len tým, že majú odpor voči 

servilnosti a povrchnému surfovaniu na módnych vlnách úvah o športe. Aj v tomto 
ohľade je filozofia hodnôt športu „užitočná“, lebo kritické postrehy sú podstatou ozaj-
stnej vedy  a symbolikou demokratického uvažovania o športe. 

                                                            
30 Filozofia ako celok je mnohotvárna a rozmanitá. Radosť z filozofovania môže spočívať práve v boha-

tosti a rozmanitosti, ale súčasne môžu tieto jej charakteristiky spôsobiť jej čitateľovi problémy a vyvo-
lať v ňom rozpačité dojmy. „Ľudia zaujímajú k filozofii – a celkom prirodzene – rôzne postoje: uznáva-
jú ju, obávajú sa jej, zatracujú ju či jednoducho ignorujú (Višňovský, 2004,  9).“ 
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Šport 21. storočia je gigantický spoločenský fenomén. Je takým kvôli svojej pri-

rodzenej veľkosti a určité maniere gigantizmu sa v ňom na svetovej úrovni z času 
na čas skutočne i prejavujú. Úmerne tomu, čo bolo o jeho veľkosti povedané, je 
zložitá každá všeobecná filozofická analýza športu. V úvode našej teoretickej ana-

lýzy športových hodnôt a hodnôt športu vo filozofických, ľudských a kulturologických 
súvislostiach chceme preto upozorniť čitateľa aj na komplikovaný problém štruktúry, 
obsahu a podstaty športu. Ide napríklad o klasifikáciu športu z hľadiska jeho jed-

notlivých odvetví a disciplín. Najdôležitejšie klasifikačné hľadisko, v súvislostiach 
našich úvah, je však to, ktoré člení šport na profesionálny a neprofesionálny. Ešte 
presnejšie je to povedané v nasledovných slovách. „V závislosti od motivácie, resp. 

účelu športových pohybových aktivít, možno rozdeliť šport na dve veľké skupiny:  
1. Výkonnostný a vrcholový šport (ktorý sa môže realizovať amatérsky alebo profe-
sionálne), pri ktorom je motiváciou dosahovanie maximálnych výkonov a víťazstvo 

nad súperom. 2. Rekreačný šport, resp. šport pre všetkých, kde prvotnou motiváciou 
nie je dosahovanie maximálnych výkonov, ale zvyšovanie fyzickej kondície, pesto-
vanie tela, odbúranie stresu, radosť a zážitok z pohybu a pod. (Leška, 2004a, 4).“ 

Ďalšia komplikácia sa vynorí, ak použijeme pojem pohybové aktivity v jeho po-

drobnejšej štruktúrovanej podobe.31 V našej ani v nám známej odbornej literatúre 
nejestvuje všeobecne akceptované riešenie tejto problematiky, preto predkladáme 
stručný a schematický náčrt danej témy. V tabuľke 2 „Základné prvky systému (pro-

fesionálneho) športu“ vyjadrujeme predovšetkým štruktúru profesionálneho športu 
a graficky odlišujeme tie prvky, ktoré pokladáme za výsostné produkty kultúry a ci-
vilizačného vývoja. Súčasne predpokladáme, že táto koncepcia vyvolá medzi zain-

teresovanou odbornou verejnosťou a predstaviteľmi rôznych športových disciplín 
praktickú i vedeckú polemiku.  

Existencia súčasného profesionálneho, predovšetkým tzv. vrcholového športu 
na národnej a svetovej úrovni „skomplikovala“ pozíciu axiológie športu a pozíciu fi-
lozofie športových hodnôt. Dôvodov pre túto komplikáciu sa vyskytlo viacero. Predo-

všetkým môžeme upozorniť, že šport nepatrí medzi klasické témy filozofie a filozofi 
sa o ňom vyjadrovali len veľmi sprostredkovane a marginálne. Reálny historický 
fenomén – šport – sa v modernej dobe rozvinul a rozvíja skôr ako predmet intenzív-

nej pozornosti vedy, ktorá skúma možnosti zvyšovania športového výkonu v jednotli-
vých disciplínach než ako problém špecificky filozofickej reflexie. Príčin tejto sku-
točnosti je zrejme viacero. Určite k nim patrí aj to, že šport nebol pre mnohých filo-

                                                            
31 Podnetná štúdia A. Sekota tento problém v pojmovej rovine dešifruje. „Môžeme sa ... stretnúť so širo-

kou plejádou pojmov ako je pohybová aktivita, telovýchovná aktivita, telocvičná rekreácia, telesná vý-
chova, telesná kultúra, telesná činnosť, telesné cvičenia, rekreačný šport, výkonnostný šport, špičkový 
šport, vrcholový šport, elitný šport, profesionálny šport, organizovaný a neorganizovaný šport, maso-
vý šport, amatérsky šport, šport pre všetkých. Už samotný výpočet týchto častokrát nejednoznačných 
pojmov odráža prieniky a vzájomné vzťahy spoločnosti a športu v rovine dynamiky sociálnej štruktúry, 
hodnotových orientácií, povahy procesu socializácie, fungovania masových médií, profesionalizácie  
a komercionalizácie športu či športového fandovstva (Sekot, 2003b,  128).“ 
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zofov dostatočne dôležitým problémom výskumu a adekvátne významným fenomé-

nom pre život jednotlivého človeka i ľudstvo ako celok. Šport v dnešnej, predovšet-
kým v profesionálnej podobe, nebol filozofiou, dokonca ani olympijskou filozofiou 
prognózovaný a očakávaný. To platí napriek tomu, že filozofia hodnôt i šport pre-

zentujú a vyjadrujú bytostné záujmy, potreby, túžby, pocity a možnosti súčasného 
človeka.  

Tabuľka 2 

Základné prvky systému (profesionálneho) športu 

Športovanie (činnosť) 

Športovci 

Tréneri, metodici, lekári, maséri  
Priamo aktívne 

Rozhodcovia  

Organizácia športu, inštitúcie  

Manažérstvo,  sponzoring 

Zabezpečenie, servis 

Pozorovateľ (divák, inštruktor) 

Súkromné, rodinné a spoločenské 
väzby 

8
Ľ

u
d

sk
é 

p
rv

ky
 š

p
o

rt
u

 

Sprostredkovane 
aktívne 

Intelekt (FTVŠ UK, vedecké ústavy, 
katedry telesnej výchovy a športu) 

Hmotné (terén, voda, sneh, vzduch) 

„Technické“ (kameň, konár) 

Priestorové (príroda) 

Animálne (kôň, ťava, pes, slon) 

Prirodzené 

Prirodzená výživa a tekutiny 

Materiálne (žrď, lopty, športové 
topánky, ľad, veslo atď.) 

Technické (s motorovým pohonom,  
s prírodným pohonom, bicykel, 
trampolína) 

Priestorové (telocvičňa, haly, klziská)  

V
ec

n
é 

p
rv

k
y 

š
p

o
rt

u
 

Umelé 

Suplementy výživy a tekutín 

 

 

Adekvátna 
diferencová 
praticipácia 

vedy  
na rozvoji 
systému 
športu 

 

V nadväznosti na uvedené treba zdôrazniť dôležitý fakt. Súčasný šport na svo-
jej vrcholovej úrovni, top šport, svojou hodnotovou orientáciou, o ktorej sa píše aj na 

iných miestach, akoby sám urobil kroky mimo predmetné pole filozofovania a axio-
lógie. Dnešný profesionálny šport signalizuje, že šport a filozofická axiológia (špor-
tovanie a filozofovanie) sú dve zásadne odlišné a nekorešpondujúce oblasti ľudských 

aktivít, medzi ktorými nie je možné bežné porozumenie ani komunikácia. Tak sa 
teda pýtame, či nevznikla situácia, že profesionálny šport sa situoval do roviny tak-
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mer nonkognitívneho javu (nepoznateľného ako celok a vo všetkých podrobnostiach) 

vo vzťahu k filozofii a axiológii. Domnievame sa, že celkom oprávnene sa možno aj 
pýtať, či súčasný profesionálny šport, minimálne však niektoré jeho odvetvia, sú 
dôstojným predmetom záujmu filozofie. Opodstatnenosť takéhoto pýtania vyplýva 

zo skutočností, že určité oblasti športu ovládli také hodnotové priority, ktoré filozo-
fia ako celok nie je ochotná akceptovať ako svoje záujmové priority. 

Kritické výhrady zo strany športovej intelektuálnej i laickej verejnosti voči urči-
tej filozofickej reflexii športu a filozofickej interpretácii jeho hodnotovosti mali a majú 

reálne pozadie. Domnievame sa, že majú svoju oporu okrem iného aj v existencii 
tzv. dualistickej interpretácie športu. Podľa tohto dualizmu športové aktivity z hľa-
diska svojej hodnoty existujú akoby v dvoch rovinách. Prvá rovina, „svetská“ a teles-

ná, je nehodná (a nevhodná) ako objekt filozofovania a nevyjadruje žiadne sofisti-
kované hodnoty ani hodnoty dobra, ušľachtilosti a múdrosti. Vecné podklady pre 
tieto športovo axiologické úvahy poskytuje tiež faktická nevkusná kultúrna inkliná-

cia niektorých športovcov a činovníkov športu. Druhá rovina, konštituovaná v duchu 
platónskeho učenia o „pravej“ a nemennej hodnotovosti sveta ideí, teda sveta ideí 
športu, však existuje iba vo víziách filozofov a športových intelektuálov. Aj človeka 

– športovca nazerá filozofia (žiaľ, nielen filozofia) ako „mechanickú“ dualitu tela 
a duše (mysle). Prvá, telesná substancia je objektom manipulácie športového esta-
blishmentu, t. j. skupiny ľudí, ovládajúcich túto oblasť ľudskej činnosti. Druhá sub-

stancia stelesňuje v intenciách nášho záujmu platonickú lásku voči ušľachtilým ideám 
a ideálnemu poslaniu športu.  

Vec však nikdy nie je taká jednoduchá, ako ju jedno slovo (myšlienka) vyjadru-
je. Kultúrnou a javovou hodnotovou stránkou športu je demonštrácia telesnej krásy, 
telesnej a duševnej vyspelosti a zručnosti športovca, demonštrácia výkonu a radosti, 

ale aj demonštrácia oduševnených myšlienok o športe a človeku. Aplikujúc úvahy 
istej filozofickej štúdie na tému myseľ a kultúra, môžeme povedať, že súčasné my-
slenie o športe sa rozvíja v priebehu našej fylogenézy, myslenie o športe a šport sa 

vyvíjajú časovo takmer súčasne, ale predmetom ich vývinu nie sú rovnaké akty. 
Športovému mysleniu môže niekedy chýbať sociokultúrny rozmer, môže mu chýbať 
„jeden zásadný komponent“, totiž „ľudská myseľ sa ako sociálna (sociokultúrna) 

nerodí, ale sa ňou stáva, a to v ontogenetickom vývoji jednotlivca“. O kúsok ďalej 
v citovanej štúdii môžeme na podporu svojho stanoviska nájsť ešte pôsobivejšiu 
myšlienku. „Myseľ je imanentne sociokultúrna a zrelá myseľ dospelého človeka je 

sociokultúrny produkt.  Človek sa nerodí s (hotovou) mysľou – myseľ nie je hotová 
danosť, ale je to produkt vývoja, ktorý závisí práve od kultúry, kultivácie, kultúrnych 
podnetov a možností (Višňovský, 2003, 6).“ 

Kritikom niektorých športovo pohybových aktivít môžeme dať v istom slova 

zmysle za pravdu, aj keď nie omni tempore (kedykoľvek, vždy a v každom ohľade). 
Šport je nepochybne vplyvný sociálny a kultúrny fenomén. To je všeobecne akcep-
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tovaná paradigma teórie športu. Ale ako je tomu s touto paradigmou v skutočnosti? 

Pozrime sa na tento  problém napríklad vo futbale. Bezpochyby, na majstrovstvách 
sveta vo futbale v roku 2014 v Brazílii sme mohli vidieť vynikajúce športové, herné 
aj tvorivé výkony v podaní takmer všetkých účastníkov. Ale futbalová minca má aj 

druhú stranu. V interview pre O Globo vyhlásil tréner futbalistov Brazílie Luiz Fellipe 
Scolari: „Rozhodcovia tolerujú surovosť. Neymar32 dostal úder do stehna a vinník 
nevidel ani žltú kartu. To je cieľ? Zlikvidovať najlepších hráčov? Nežiadam od roz-

hodcov pomoc, ale chcem, aby nenechali hráčov mrzačiť (Spál, 2014, 20).“ Uvá-
dzame názor skutočného futbalového odborníka, ktorý v čase interview  ani netušil, 
že mladý futbalista Neymar majstrovstvá sveta v dôsledku „likvidačného“ faulu v zá-

pase s Kolumbiou ani nedohraje. Futbal nie je výnimkou. Surovosť na ihriskách mno-
hých kontaktných športových hier sa stala takmer „bežným“ javom. Pokojne môže-
me teda vyhlásiť, že šport v mnohých disciplínach je asociálny a nekultúrny jav.  

V takomto vyhlásení je však viac emotívneho postoja k veci ako triezvej teoretickej 
úvahy. Totiž aj ľudská surovosť  a asociálne správanie je imanentným prvkom spo-
ločnosti a jej kultúry. Šport súčasnosti sa v niektorých formách z toho dôvodu sku-
točne neprezentuje v plnej sile ako sociokultúrny jav.  

Telesná stránka športovania má skutočne niektoré znaky nedôstojnej animál-
nosti a biologickej živočíšnosti prenesenej do ľudského sveta. „Z celého radu stroho 
biologicky orientovaných výskumov je zrejmé, že ľudskú hostilitu netvoria iba biolo-

gické komponenty jedinca, ale je potrebné ju spájať so sociálnymi, pedagogickými, 
psychologickými a kultúrnymi interpretáciami sledovaného konania (Charvát, 2003, 
1).“ Prejavy a dôsledky športu sú skutočne niekedy aj ominózne (zlovestné) a dras-

tické, pretože kvázi „športová telesná činnosť“ je vlastná celému živočíšnemu sve-
tu, predovšetkým stavovcom (napríklad vtáky, cicavce, ryby) – je teda (aj) mimo kul-
túrna. Avšak terminologicky sa vyjadrujú hodnoty telesnosti a športového telesného 

pohybu pojmami, teda kultúrnymi formami. Povedané slovami analytickej filozofie, 
hodnotovú stránku športu svojou rečou robíme predmetom komunikácie a reprezen-
tujeme. Reprezentácia športových hodnôt vypovedá istú fakticitu, hovorí o existen-

cii istých obsahov. „Reprezentácie, ktoré vytvárame a používame vo svojej činnosti 
na to, aby sme mysleli a hovorili o niečom, majú predovšetkým funkciu zastupova-
nia, nie zrkadlenia, a to preto, aby sme vedeli s objektom, ktorý je obsahom repre-

zentácie, lepšie prakticky narábať (Višňovský, 2003, 7).“ Hodnotenie pohybu týchto 
živočíchov vyjadrujeme tiež a rovnako axiologickými pojmami, predovšetkým este-
tickými axiologickými pojmami (ladný let vtáka, pôvabný beh gazely) a hádam všetci 

vieme, že nehovoríme o ľuďoch, teda o kultúrnych bytostiach. Naša pozornosť sa 
koncentruje predovšetkým na špecificky ľudskú hodnotovosť športu a športovania. 

 

                                                            
32 Neymar da Silva Santos Júnior, skrátene Neymar, je brazílsky futbalista, narodený 5. 2. 1992. 
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2. Poslanie a predmet športovej axiológie 

Športová axiológia je aplikovaná filozofická axiologická disciplína, ktorej pred-

metom sú hodnoty a hodnotovosť športu. Vo svojich úvahách o športe sa preto musí 
opierať o určitú základnú filozofickú a axiologickú koncepciu hodnôt, alebo si takúto 
koncepciu sama pre svoje potreby „vytvorí“. Primárnym a východiskovým problé-

mom je definovanie hodnoty. Tu sa však hneď v samom počiatku úvah o hodnotách 
objavuje určitá komplikácia. O tejto téme niet dvoch rovnako zmýšľajúcich jedincov. 
„Človek ako indivíduum s danou štruktúrou vedomia je jedinečný. I napriek tomu, 

že máme spoločné somatické i psychické, biologické a iné znaky, každý jednotlivec 
má vlastnú štruktúru osobnosti (Baláž, Žák, 2003, 6).“ Domnievame sa však, že aj 
v tejto otázke je možné predpokladať medzi čitateľmi a v príslušnej odbornej verej-

nosti existenciu známeho faktu, ktorý literatúra označuje ako predporozumenie. Po-
jem „hodnota“ pre nás v súvislostiach tejto štúdie predstavuje dynamický a flexibilný 
komplex axiologického, filozofického, kultúrneho a športového aspektu daného poj-

mu. Samozrejme, že športový aspekt je v tejto zostave dominujúcim a jednotiacim 
prvkom.  

Stručne môžeme jednotlivé aspekty hodnôt športu načrtnúť nasledovným spô-
sobom.  

Axiologický aspekt: sú to deje, obsahy, alebo predmety, na ktoré sa orientuje 
náš pocit potreby v oblasti športu; hodnota je ľudskou určenosťou objektu. Z ponu-

ky objektu „využívame“ to, čo je pre nás hodnotou – napríklad: vo vode možno len 
tak ležať, ale aj plávať, surfovať, uhasiť ňou smäd a podobne. V hodnote vyjadruje-
me mieru osobitosti a rozdielnosti nám užitočných predmetov a javov. 

Filozofický aspekt: vyjadruje skutočnosť, že hodnoty posudzujeme všeobecne 
cez prizmu pojmov objektívne – subjektívne, absolútne – relatívne, podstatné – ja-

vové, racionálne – iracionálne, dobré – zlé, krásne – škaredé, nové – staré, auten-
tické – sprostredkované, skutočné – kvázi, humánne - nehumánne ap. 

Kultúrny aspekt: prejavuje sa postupne narastajúcou prevahou cieľavedomého 
charakteru ľudského športového pohybu nad chaoticky živelným, animálnym, imbe-

cilným. Prejavuje sa vo vonkajších formách „hrou“ svalov. Huizingove otázky sa pý-
tajú: „Nakoľko sa kultúra, v ktorej žijeme, rozvíja vo formách hry? Nakoľko ovplyvňuje 
duch hravosti človeka prežívajúceho túto kultúru? ... Na prvý pohľad sa zdá, že stratu 

foriem hry v živote spoločnosti vyrovnal a prevýšil jeden mimoriadne významný 
kompenzačný jav. Neprestajne vzrastal význam športu ako spoločenskej funkcie 
v spolužití spoločnosti a pole jeho pôsobnosti sa stále rozširovalo (Huizinga, 1990, 
352).“ 

Športový aspekt všeobecného pojmu hodnota môžeme pracovne a stručne vy-

jadriť takto: vyjadrujú ho deje, obsahy, alebo predmety, na ktoré sa v istej historic-
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kej etape ľudstva orientujú naše potreby, a ktoré identifikujeme v špecifických špor-

tových pojmoch. Športový aspekt hodnoty hľadáme predovšetkým v hre a súťaži-
vosti, v ktorých platia „špecifické a bezpodmienečné pravidlá (Huizinga, 1971)“, ale 
aj vo výkonoch a rekordoch. Preto sa športová orientácia encyklopedicky definuje 

ako „hľadanie športového zacielenia, ktoré by umožňovalo jednotlivcovi vzhľadom 
na jeho predpoklady zvoliť si športové odvetvie, resp. disciplínu, ktorá by mu posky-
tovala uspokojenie a sebarealizáciu (Havlíček, 1995, 268)“. Športový aspekt hod-

noty hľadáme predovšetkým v hre, súťaživosti a pretekaní, v ktorých platia špecific-
ké pravidlá.  

Šport je z hľadiska našej témy nositeľom systému hodnôt. Je dynamickým, fle-
xibilným, premenlivým, hierarchickým, dobovo podmieneným a usporiadaným sys-

témom hodnôt so znakmi relatívne objektívneho a stabilizovaného systému. Treba 
zdôrazniť práve vývin a otvorenosť hodnotového systému športu. Súčasne sa do-
mnievame, že každý konkrétny šport je akoby „obyvateľom platónskej jaskyne“, po-

zerá sa na svet len cez priestor, ktorý mu poskytuje veľkosť vchodu do jeho jaskyne; 
analogicky môžeme uvažovať aj o športovcoch, tréneroch, funkcionároch, manažé-
roch, divákoch, „obyvateľoch“ svojej jaskyne. 

Presnejšia vnútorná diferenciácia uvedenej axiologickej reflexie danej problema-
tiky upozorňuje ďalej na potrebu odlíšenia hodnotovej osobitosti jednotlivých druhov 

športu, športových disciplín a hodnotovej osobitosti vrcholového a rekreačného špor-
tu. Túto diferenciáciu si šport radikálne aj vyžaduje. Je to objektívna požiadavka. 
„Hodnotové špecifika vrcholového športu ho odlišujú od základnej podstaty a sme-

rovania záujmového a rekreačného športu, ktorý je pre porovnanie charakterizova-
ný voľnočasovou ukotvenosťou, dôrazom na dobrú fyzickú a psychickú kondíciu  
a zdravie, radosť z pohybu, zdieľanie športovej aktivity s niekým, nie proti niekomu 

(Sekot, 2003a, 54)“. Ako vidno, v rekreačnej forme športu napríklad absentuje tra-
dičná súťaživosť a výkon ako dôležitá hodnota vrcholového športu. 

Vyzerá to tak, že kultúra spoločnosti je zdrojom charakteristických čŕt hodnôt  
a kultúry športu a kultúra športu je inšpiráciou obsahu a rozvoja športovej mysle. 

Všetky športové mentálne a hodnotové fenomény – športové myslenie, vedomie, 
cítenie sa prezentujú, napriek svoje relatívnej samostatnosti, „len“ ako hodnotové 
sociokultúrne fenomény, ako plody, v ktorej vznikajú. Preto, ako hovorí jeden zná-
my aforizmus, nehnevaj sa na zrkadlo, že v ňom vidíš krivé ústa. 

Zaujímavou rovinou úvah o hodnotách športu je rovina zábavy v športe (ako 

jeho neodmysliteľnej hodnotovosti) a senzibility športovania a športového zážitku. 
Šport, zábava a senzibilita sú neoddeliteľné v daných spojitostiach. Bežne sa preto 
v tejto súvislosti píše o športe ako aktivite, ktorá prináša príjemné vzrušenie a kom-

penzuje napätia každodenného života, alebo ako o aktivite, prostredníctvom ktorej 
môže spoločenské indivíduum prejaviť svoju kreativitu a objaviť pramene „telesného 
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blahobytu a duševnej rovnováhy (pozri napríklad Sekot, 2003a, 51-54)“. Aj spolo-

čenský život indivídua a spoločenstva má svoje senzibilné aspekty, ktoré sa pro-
stredníctvom akulturácie prelínajú so športom, presakujú do športu. Toto prelínanie 
má aj niektoré tienisté stránky. Platí teda aj pre vývin športu to, čo napísal M. Macho-

vec na zodpovedajúcu tému? Pozrime sa na jednu z jeho myšlienok. Viaceré iniciatí-
vy z komerčných dôvodov „nabízí lidem jen podprůměrné veselí a zábavu, udržujíc 
tak lidi v jejich hloupém životě ze dne na den, většina lidí vedle nezajímavé a nudné 

práce už se jen chce bavit, ano ona chce <být bavena>; myslit na něco vážného  
a znepokojivého prostě nechce, předem odmítá dostat o čemkoliv <nezábavném> 
nějaké informace (Machovec, 1998, 10)“.  

Vznik moderného športu je historicky spätý s nárastom úlohy vedy v spoločen-

skom živote a s prikláňaním sa človeka k racionalizmu a k pojmovému mysleniu. 
Nie vždy však boli tieto tendencie expanzie vedy sprevádzané humanistickými dô-
sledkami. Vyššie citovaný autor upozornil aj na túto skutočnosť. Pre ľudí pojmové-

ho myslenia „ono běžné radostné veselí lidské společnosti se začíná měnit v jakýsi 
tanec kostlivců, a to nejen v představivosti našich snů, v jakousi bláznovskou orgii 
na pokraji propasti. Skrze rozpoutanost lidské touhy po štěstí ke katastrofě (Macho-

vec, 1998, 9-10)“. Koordinovaný a intenzívny prienik vedy do celého systému špor-
tu priniesol očakávaný a celkom zreteľný a evidentný posun v oblasti športových 
výkonov. Vedecká revolúcia v športe má exaktnú podobu v revolúcii rekordov.  

Človek neprestal túžiť ani v terajšej dobe po hodnotách, ktoré nemožno racio-
nálne vyjadriť. Veľa športovcov sa venuje svojej disciplíne premyslene, racionálne. 

Nikdy však neprestali v súvislosti so športom túžiť aj po hodnotách vnútorného sve-
ta človeka. Na niektoré iracionálne formy senzibility upriamil esejistickú pozornosť 
A. Camus. Hovoril o „absurdnej senzibilite“, s „ktorou sa v tomto storočí (19. storočí 

– pozn. autor) často stretávame... Pritom však nebude od veci poznamenať, že ab-
surdno, chápané dosiaľ ako konečné vyústenie, ponímam v tejto eseji ako výcho-
disko (Camus, 1993, 5)“. Camus v tejto súvislosti vyslovil aj vážny kritický úsudok 

o absurdite, v ktorom, samozrejme, nepriamo hovorí i o situácii športu (v športe?). 
V rovine absurdnej senzibility a absurdna možno totiž akceptovať aj problém „samo-
vraždy” v športe. Šport je často, predovšetkým vo vrcholových formách, plný absurd-

ností a absurdného konania športovcov. „...viem aj o takých, ktorí sa paradoxne dá-
vajú zabíjať za myšlienky alebo ilúzie, ktoré ich životu dávajú zmysel (Camus, 1993, 
7)“. Myšlienka víťazstva ako ilúzia víťazstva je pre mnohých športovcov dôvodom 

k pomalej „samovražde“ – spôsobuje ju doping, vyčerpanie, neadekvátne riskova-
nie. Na počiatku každej športovej tragédie je, alebo môže byť logické uvažovanie. 
„Možno byť logický, nemožno však takmer nikdy ostať logický až do konca. Ľudia 

zomierajú vlastnou rukou, keď klesnú pod tlakom svojich citov až na samé dno (Ca-
mus, 1993, 11)“. Absurdné je nielen konanie športovcov, ale aj ďalších aktérov mo-
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derného športu – manažérov, divákov, rozhodcov, športových lekárov, majiteľov 
klubov a i. 

Nemožno zabudnúť ani na kultúrne hodnoty športu z oblasti umenia, na kultúr-
ne umelecké „produkty“ športu. Určité druhy športu možno priamo podradiť predo-
všetkým pohybovému druhu umenia a jeho žánrovým výrazom. Ich dominantnou 

črtou, ako je známe, je umelecký prejav a dominantným výsledkom je umelecký 
zážitok z ich estetickej hodnoty. „Základnou zložkou estetiky v športe je estetický 
pohybový prejav, spočívajúci v schopnosti dokonalého zvládnutia štruktúry pohybo-

vej činnosti, v rytmike, dynamike, presnosti, elasticite, celistvosti, kombinácii a har-
mónii pohybu (Kyselovičová, 2013, 96).“ V takýchto „umeleckých“ športoch má špor-
tová hodnota pôsobivú umeleckú formu. Dané športové odvetvie v podaní svojich 

interpretov musí prezentovať umelecké hodnoty. Obdobne, aj keď v obrátenom va-
riante, je tomu v niektorých prípadoch predovšetkým tanečného umenia. Umelecké 
žánre tohto typu (tanec, resp. balet) musia mať v pozadí svojho „výkonu“ športovú 

stránku vyjadrenú napríklad v kondícii umelca. Táto však nie je na prvý pohľad zrej-
má, ale nutne patrí do výbavy príslušného tanečného a baletného umelca. 

Špecificky ľudská hodnotovosť športu je pre naše potreby rozhodujúca, pretože 
kladie akcent na jeho subjektivitu. Šport a športovanie je späté s túžbou po pozitív-
nom telesnom a duševnom zážitku, túžbou po dobrom pocite z telesného pohybu. 

Tieto vnútorne stavy umožňuje docielenie hodnôt telesnej zdatnosti, dokonalého 
ovládnutia vlastného tela, zdravia, estetického zážitku. Tieto skutočnosti sa však  
u rôznych jednotlivcov objavujú na inom stupni ich hodnotového rebríčka. Hodnoty 

a hodnotovosť športu sú však ako celok transsubjektívne (transcendentné), trans-
personálne, to zn., že prekračujú svojím významom potreby jedinca. To však nezna-
mená, že sú transcendentálne, nezávislé na ľudskej skúsenosti, majúci božský cha-
rakter, alebo vyjadrujúce kozmický logos. 

Je známou skutočnosťou, že prístup človeka k hodnotovosti športu je ambiva-
lentný. Registrujeme tu pohyb v protipóloch, ktoré tvoria nekritická akceptácia  športu 
verzus antiempatické odmietanie športu ako antihodnoty. Možný je, samozrejme, 

aj indiferentný vzťah človeka k športu prejavený v celkovom nezáujme o šport. Sa-
motný šport je z axiologického hľadiska ambivalentný. „Nebol by zrejme problém, 
ak by boli v športe obsiahnuté iba hodnoty, o ktorých by sme mohli jednoznačne 

tvrdiť, že sú prostriedkom sebarealizácie človeka, a šport by reprezentoval oblasť, 
prostredníctvom ktorej by si človek mohol osvojovať hodnoty v dimenziách humani-
ty a humanizácie. Problém je však v tom, že oblasť športu integruje v sebe širokú  

a rozmanitú škálu hodnôt, tak pozitívnych ako i negatívnych. To je pravdepodobne 
aj jednou z príčin, pre ktoré sa šport stal predmetom kritiky a diskutovaným problé-
mom i zo strany viacerých filozofov (Šmidkeová, 2002a, 63).“ 
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Z faktu, že šport je sociálny fenomén môžeme vyvodiť niektoré axiologické zá-

very. Šport totiž nie je žiadna virtuálna realita. Je veľmi reálnou a všadeprítomnou 
skutočnosťou človeka ako jedinca i spoločnosti. Hodnotu i hodnotovosť športu teda 
spájame so sociálnou aj osobnou významovosťou (utilitárne povedané s užitočnos-

ťou) športu. Martínková túto situáciu v športe posudzuje ako voľbu subjektu: Ide  
o výber medzi trhom alebo chrámom.33 Z hľadiska analytickej filozofie a jej postoja 
k hodnotám vymedzuje z logickej štruktúry športu dva druhy vnútornej inštrumenta-

lity v športe, presnejšie, usudzuje, že vnútorná inštrumentalita v oblasti športu má 
dva aspekty:  

1. Šport sú činnosti, ktoré majú za ciel plniť úlohu, ktorá je daná dohodnutými 
pravidlami v rámci konkurenčného (súťaživého) prostredia.  

2. Aj športy sú súťaže, a preto majú interný (vnútorný) ciel: vyhrať, snažiť sa  
zvíťaziť, tzn. dosiahnuť najvyššiu pozíciu v rebríčku, poprípade aspoň neprehrať 

(Martínková, 2013, 27). Prostredníctvom aktívneho športovania tieto aspekty inštru-
mentality sprístupňujú človeku vnútorné hodnoty športu. V tomto sa analytická filo-
zofia nemýli.  

Filozofické a axiologické úvahy je však vhodné podporiť empirickou faktografiou. 

Výskum Lešku uvádza hodnotenie významu športových aktivít obyvateľov Sloven-
ska v závislosti od vzdelania: za veľmi dôležitý považuje šport 74,6 % respondentov 
so stredoškolským vzdelaním, len 19 % vysokoškolákov a 6,5 % respondentov so 

základnou školou. Obdobné rozloženie je i v prípade hodnotenia športu ako dosť 
dôležitý: 67,9 % : 21,3 % : 10,8 %. Pri vyhodnotení výsledkov z pohľadu vzdelania 
vidíme väčšiu rôznorodosť. Heterogénna je skupina respondentov so základnou 

školou – na jednej strane 18,52 % považuje šport za veľmi dôležitý, až 35,8 % za 
dosť dôležitý, na druhej strane je vysoký podiel takých respondentov, ktorí považujú 
šport za menej dôležitý, či vôbec nie dôležitý (spolu 27,16 %). Vyrovnanejšie hod-

noty sú u respondentov so stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním. Za veľmi 
dôležitý až priemerne dôležitý považuje šport až 90,6 % respondentov so stredo-
školským a 84,74 % respondentov s vysokoškolským vzdelaním. Najmenší význam 

pripisujú športu, podľa očakávaní, respondenti s ukončenou základnou školou, je 
tu však veľká heterogénnosť rozloženia ich záujmu. Dokazuje to, že okrem vzdela-
nia tu zohrávajú úlohu aj ďalšie faktory (Leška, 2002, 38). 

Súčasným generáciám ľudí sa ponúkajú aj v športe mnohé zdroje zážitkov. 
Veľa z týchto zdrojov však ponúka len povrchné, citovo a intelektuálne „nenáročné“ 

prežitie určitej udalosti, alebo činnosti. Je to zväčša prežívanie bez iniciatívy, bez 
aktívnej a zainteresovanej účasti na deji. Môže to byť pritom aj atraktívny zážitok. 
Hodaň v tejto súvislosti upozorňuje na určité „nebezpečí, zejména v některých pro-

jevech vrcholového sportu, že dojde k převaze vnějšího efektu nad podstatnou hod-

                                                            
33 V origináli: Choosing the fair or the temple.  
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notou. Nejen u diváka, ale i u sportovce (Hodaň, 2000, 27)“. Aj v tejto rovine očaká-
vame od športovej axiológie určité kroky smerujúce k náprave veci. 

3. Ľudský a kultúrny aspekt športových hodnôt 

Kultúrna podstata športu 

Šport je všeobecne, medzi teoretikmi aj praktickými aktivistami, takmer abso-
lútne považovaný za sociálny fenomén. To platí aj v tom prípade, že niektorí kritici 
súčasného športu ho považujú za asociálny a ľudskému indivíduu nebezpečný jav. 

To je však nepresná práca s príslušnými pojmami. Šport nie je iba „aktívna pohybová 
a herná aktivita, je aj sociálny fenomén, ktorého význam ďaleko prekračuje dosiah-
nuté výsledky či štatistiky vzájomných stretnutí. Šport je organicky prepojený s da-

ným sociálnym a kultúrnym kontextom, odráža a svojbytne ilustruje tento kontext  
a prispieva tak k pochopeniu našich väzieb so svetom okolitých hodnôt“ (Sekot, 
2003a, 50). Ak je tomu tak, potom medzi športom a „zvyškom“ sociálnych a indivi-
duálnych aktivít človeka prebiehajú procesy spomenutej akulturácie. 

V tejto knihe sa na viacerých miestach a z pozície viacerých vedných disciplín 
podčiarkuje, že šport je kultúrny fenomén. Je teda aj kultúrnou hodnotou celého sú-
časného ľudstva. Svojou hodnotovosťou neprináleží len určenému národu, rase, 

náboženstvu a pod. Prežívanie akýchkoľvek kultúrnych hodnôt je však v priamej 
závislosti od ľudskej schopnosti percepcie týchto hodnôt. Aj kvalita a intenzita vní-
mania napríklad hodnôt umeleckého diela je podmienená úrovňou porozumenia 

tomuto dielu a vycibrenosťou hodnotového postoja diváka. Hovorí sa, že k plnohod-
notnému „čítaniu“ a vnímaniu kultúrneho umeleckého artefaktu treba byť obdarený 
a vybavený schopnosťou čítať a vnímať. Aforizmus, ktorého autorstvo sa pripisuje 

K. Čapkovi, expresívnou formou hovorí: Nehádžte perly sviniam do koryta. Ony 
vám povedia, akéže svinstvo nám to hádžete. Ku každému kultúrnemu predmetu si 
musíme jednoducho nájsť cestu, aby sme mu porozumeli. 

Šport v tomto zmysle netvorí výnimku. Na športových aktivitách sa zúčastňujú 
ľudia z celého vzdelanostného, vekového, pohlavného a sociálneho spektra obyva-

teľstva, skrátka všetci konzumenti kultúry. Žiadne, alebo takmer žiadne športové 
odvetvie nie je dnes určené len pre skupinky vyvolených, osobitne sociálne situova-
ných a špeciálne vzdelaných jedincov, alebo len pre príslušnú vekovú skupinu. Dnes 

už je anachronizmom a predsudkom hovoriť o športe, dajme tomu, ako o doméne 
mladých. Pre ilustráciu môžeme uviesť prípad, ktorý približuje hodnotovú valenciu 
športu vo vzťahu k vekovej kategórii športujúcich. Vedecký výskum (Štilec & Bunc, 

2004, 13-16) si kládol za cieľ preukázať oddialenie involučných vplyvov organizmu 
seniorov, ktorí sa experimentálne venovali športovým pohybovým aktivitám. Vychá-
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dzalo sa z hypotetických predpokladov, že pohybové aktivity znamenajú pre star-

šieho človeka fyzické impulzy, ale tiež i výrazné psychické podnety. Pohybové cvi-
čenia majú potenciu vyvolať zmenu vzťahu uvedených osôb k sebe samým, môžu 
byť zdrojom radosti a vnútorných prežitkov, ktoré obohacujú život človeka.34 Vyhod-

notenie výsledkov výskumu tieto predpoklady potvrdilo. Navyše sa preukázalo, že 
„starší ľudia (nad 60 rokov, žijúci v Prahe – pozn. J. O.) nemajú vytvorené podmien-
ky pre zdravotne preventívne pohybové aktivity, ale predovšetkým, že mnohí sú si 
vedomí, ako im k plnohodnotnému životu chýbajú (Štilec & Bunc, 2004, 16)“. 

Napriek tomu, alebo v dôsledku toho možno povedať, že k športu, rovnako ako 
k akejkoľvek inej hodnote majú ľudia vzťah, ktorý zodpovedá ich hodnotovému re-
bríčku, ich osobnej kultivovanosti a osobnej kultúre. To je jedna z determinant sprá-

vania sa športovcov, trénerov a divákov pri športových podujatiach, ale aj jedna 
z determinant oduševnenosti hodnotového prežívania športu. Pre šport musia byť 
ľudia patrične vychovaní a vzdelaní. To je jedna z ciest, ktorá napomáha športovo 

aktívnym osobám hlbšie pochopiť hodnoty športu, odhaľovať jeho ľudské bohatstvo 
a kultúrny potenciál. V týchto otázkach majú nezastupiteľnú úlohu mnohé spoločen-
ské vedy. Predovšetkým etika kultivuje túto ľudskú schopnosť pozitívneho vníma-

nia hodnôt športu. Športová etika a športová axiológia má obrovský význam pre 
intelektuálne a kultúrne formy prežívania hodnôt športu. Umožňujú preniknúť do 
hodnotovej imanentnej sily športu. Bez ich pohľadu zostáva šport „len“ povrchnou 

zábavou. Vo svojej špičkovej úlohe formuje najmä intelektuálne hodnotové prežíva-
nie športu jeho aktérmi.  

Šport je ďalej vo vede vymedzený ako humanologický, morálny, emotívny, edu-
kačný a kultúrny fenomén. Z hľadiska edukologického sa pozornosť prioritne zame-
riava na šport ako na kreatívne, výchovné, kognitívne a kultúrno-pohybové aktivity 

človeka (športovca), ktoré ho povznášajú z ríše prirodzeného prírodného konania 
do ríše ľudskej kultúry. Svoju doménu v zostave pedagogických a výchovných akti-
vít zastáva športová etika. Jej axiologická funkcia spočíva, podľa nášho názoru v tom, 

že formuluje základy filozofie výchovy k športovým hodnotám, výchovy človeka pro-
stredníctvom športu a výchovy samotných športovcov (ak už nehovoríme aj o divá-
koch, tréneroch, učiteľoch telesnej výchovy a iných odborníkoch pracujúcich v oblasti 

športu). V každom prípade však platí, že výchovný potenciál športu bezprostredne 
a relevantne súvisí s jeho hodnotovým potenciálom. To treba rešpektovať predo-
všetkým u mladých ľudí a potenciálnych mladých športovcov. „Keďže ale každý 

človek má nielen iné potreby, ale aj iné prahy uspokojenia, a to všetkých každoden-
ných spoločných potrieb, treba rátať s tým, že každý môže inak reagovať na zdan-
                                                            
34 Dve z troch konkrétnych hypotéz zneli: „2. Osveta a pravidelná pohybová intervencia prispeje k psy-

chickej odolnosti seniorov a k zachovaniu ich osvojených stereotypov (well-being, dôvera vo svoje 
schopnosti). 3. Pravidelne uskutočňované pohybové aktivity budú schopné u seniorov kladne ovplyv-
niť aeróbnu zdatnosť, silové dispozície, stabilitu tela, vybrané parametre telesného zloženia a i. (Štilec; 
Bunc, 2004, 13).“ 
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livo rovnaké hodnoty, ktoré chceme vo výchove využiť (Diatka, 2001, 104).“ O tom 

niet pochybností, preto výchova hodnotami musí rešpektovať osobitosti a situáciu 
vychovávaného. Človeka prejedeného športom interesujú a priťahujú hodnoty športu 
inak, ako človeka trpiaceho hladom po športe a prenasledovaného abstinenčným 
športovým syndrómom. 

V tejto, povedzme modernej dobe, by sme nenašli žiadnu významnú ľudskú 
aktivitu, ktorú by bolo možné vykonávať kvalitne, profesionálne a zodpovedne bez 
príslušného vzdelania. Športová etika a športová axiológia má obrovský význam 

pre intelektuálne a kultúrne formy prežívania hodnôt športu. Umožňujú preniknúť 
do hodnotovej imanentnej sily športu. Bez ich pohľadu zostáva šport „len“ povrch-
nou zábavou. Skutočná hodnota veci a subjektívne vnímaná hodnota veci sa však 

môžu líšiť. Pre podporu tohto tvrdenia máme empirický podklad. Uskutočnili sme 
prieskum perceptibility športovej etiky u študentov a absolventov FTVŠ UK v rokoch 
2002 a 2013. Prieskum sa uskutočnil dotazníkovou metodikou.35 Jedna zo štyroch 

otázok bola zameraná na postavenie športovej etiky v systéme študijných predme-
tov. Význam tohto predmetu bol sumárne absolventmi všetkých študijných špecia-
lizácií v roku 2002 vyjadrený takto: 

Tabuľka 3 

Význam štúdia predmetu Športová etika (2002) 

 Stupeň významu Početnosť odpovedí v % 

Veľmi dôležitý predmet 13,7 

Rovnocenný s inými predmetmi  41,1 

Doplnkový predmet v systéme vzdelávania 41,1 

Neviem posúdiť 4,1 

 

Význam športovej etiky pre svoje budúce povolanie hodnotili absolventi takto: 

Tabuľka 4 

Vnímanie významu športovej etiky pre svoje budúce povolanie (2002) 

1Stupeň významu Početnosť odpovedí v % 

Veľmi výrazný a nezastupiteľný 8,22 

Dôležitý a praktický  64,30 

Doplnkový a málo praktický 15,00 

Neviem posúdiť 12,32 

                                                            
35 Na položené otázky anonymne odpovedalo v roku 2002 73 respondentov, spolu malo v uvedom roku 

končiť 94 študentov. Ako povinne voliteľný predmet študovalo etiku a športovú etiku asi 67 % oslove-
ných absolventov. Jediný z nich študoval tento predmet zo záujmu aj mimo výučbu. 
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Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu perceptibility športovej etiky z roku 

2013 prinieslo tieto zistenia (Tab. 5, počet respondentov 37, počet označených od-
povedí 38 – 50). 

Tabuľka 5 

Prieskum perceptibility športovej etiky (2013) 

skóre 
otázka odpoveď 

∑ % 

výborné  0 0 

dobré  6 16 

priemerné 14 37 

podpriemerné 5 13 

Č. 1 
Vaše doterajšie vedomosti z etiky 

 v rozsahu stredoškolskej výučby sú 
(podčiarknite adekvátnu ponuku): 

neštudoval som Etiku na SŠ 13 34 

  =38  

morálnou stránkou ľudského 
konania a myslenia  

34 68 

problémom úspešnosti ľudského 
konania  

0 0 

posudzovaním krásy v ľudskom 
živote  

2 4 

Č. 2 
Etika sa zaoberá predovšetkým 
(podčiarknite adekvátnu ponuku, 
môžete označiť aj viac ponúk): 

problémom správnosti ľudského 
konania 

14 28 

  =50  

nové poznatky, ktoré sú dôležité 
pre hlbšie poznanie športu  

16 38 

potvrdenie svojho presvedčenia o 
morálnom stave súčasného športu 

8 19 

predovšetkým kredity za 
absolvovanie predmetu  

5 12 

otvorenie novej možnosti k 
sebarealizácii  

3 7 

nové poznatky pre tvorbu svojej 
diplomovej práce  

0 0 

Č. 4 
Čo očakávate od predmetu Etika 

športu (podčiarknite  
Vám „najbližšiu“ ponuku): 

vytvorenie novej platformy na 
slobodnú výmenu názorov o 
športe 

10 24 

  =42  

 
Z celého uskutočneného empirického prieskumu vyplýva, že teoretická, metodic-

ká, praktická výchova učiteľov telesnej a športovej výchovy a trénerov k hodnotám 
športu v interpretačnej rovine športovej etiky (domnievame sa však, že aj v ďalších 
disciplínach športovej humanistiky) má u študentov solídnu autoritu a je aktuálnou 

edukačnou potrebou predovšetkým (ale nielen) v magisterskom stupni vysokoškol-
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ského štúdia. Jednoduché užívanie toho, čo má (mať) pre nás nejakú hodnotu, ale-

bo oduševnené prežívanie akýchkoľvek kultúrnych hodnôt je v priamej závislosti od 
ľudskej schopnosti percepcie týchto hodnôt. Šport v tomto zmysle netvorí výnimku. 
Etika kultivuje túto ľudskú schopnosť pozitívneho vnímania hodnôt športu. 

4. Roviny hodnotového prežívania športu 

Existencia športových odvetví a športu ako celku má pragmatickú podstatu 
a očakáva sa od nej istý účel. Bytie športu nikdy nie je samoúčelné. Napriek všet-
kým kritickým názorom na súčasný šport treba podčiarknuť jeho nasmerovanie na 

človeka. Stredobodom súčasného športu aj naďalej zostáva človek. Nazerajme na 
šport z ktorejkoľvek strany a z ktoréhokoľvek aspektu jeho poslania, berúc do úvahy 
všetky jeho historické premeny, trvalou konštantou zostáva človek. Človek ako tvor-

ca, uskutočňovateľ a konzument športových hodnôt. Nakoľko je hlavným predme-
tom našej štúdie problém športových hodnôt venujme niekoľko slov  téme, v ktorej 
sa analyzujú hierarchicky usporiadané roviny hodnotového prežívania športu a špor-

tového výkonu. Keďže šport je kultúrny prvok ľudskej civilizácie, aj roviny jeho pre-
žívania nesú ako podstatný atribút kultúru. Sú to kultúrne formy našej osobnej a vnú-
tornej reflexie športu. Žijeme v epoche kultúry, sme kultúrou obklopení, sme ňou 

presiaknutí. Ale sme aj deti prírody. V tejto súvislosti však považujeme za potrebné 
zdôrazniť aj existenciu „predkultúrnych“ rovín reflexie a prežívania športu ľudským 
aktérom. Použitie uvedeného pojmu nesignalizuje charakteristiku športu ako pred-

kultúrneho fenoménu, v ktorom sú východiskom interpretácie športových pohybo-
vých aktivít pohybové aktivity predstaviteľov živočíšneho sveta. Takéto spôsoby 
osobného (individuálneho a skupinového) prežívania športového výkonu priraďuje-

me k exoterickým formám, na rozdiel od ezoterických foriem vlastných len zasvä-
teným aktérom športu v pozícii športovca, diváka, rozhodcu ap. V pojme „predkul-
túrne“ prežívanie športu zobrazujeme predovšetkým jeho animálne prvky a znaky, 
ktoré sú bežnou formou ľudskej percepcie športu.36   

Animálna rovina, to sú  prejavy „zabudnutého“ zvieraťa v človeku; je to animál-

na radosť; sú to ruvačky. Môže byť, že táto zážitková sféra je dynamická a divácky 
pôsobivá, ako dokazujú príklady z mnohých športových podujatí. Súčasne je to ale 
bezduchá, plytká, prchavá, efemérna, často brutálna, surová, neestetická, nekultúrna 

                                                            
36 Sigmund Freud vo všeobecnej, ale problémovo adekvátnej súvislosti napísal: „Lidská kultura – míním 

tím vše, čím se lidský život povznesl nad svoje animální podmínky a čím se liší od života zvířat, aniž 
rozlišuji kulturu a civilizaci...“. Po tejto charakteristike podstaty kultúry môžeme ďalej čítať: „Spíše se 
zdá, že se každá kultura musí budovať na nátlaku a na zříkání se pudů; ani se nezdá jisté, že by vět-
šina byla ochotna i bez nátlaku pracovat tak, jak toho je zapotřebí k získávání nových životních statků. 
Musí se počítat se skutečností, že jsou ve všech lidech destruktivní, tedy antisociální a antikulturní 
tendence, které u mnohých lidí jsou tak silné, že určují jejich chování ve společnosti (Freud, 1990, 
276-278).“ 
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forma hodnotového prežívania športu. Nie súťaživosť, ale bitkárstvo, nie hravosť, 
ale rivalita, nie ľudskosť, ale ...?, to sú motivácie týchto športovcov a divákov. 

S hrou a so športom vôbec je veľmi tesne spojený pojem víťazstvo: v agonál-
nom inštinkte37 sa uplatňuje v prvom rade ako prvotná túžba prekonať iných, byť 
prvým a ako prvý byť uctievaný. Skutočnosť, či tým jednotlivec alebo skupina rozši-

rujú svoju moc, autoritu, sebadôveru sa uplatní až v druhom rade, je akoby druho-
radá. Hlavné je vyhrať preteky, súťaž, súboj, boj. „Boj je súčasťou ľudského života 
od nepamäti ... Boj o život sa však v mierumilovnejších spoločnostiach premieňa 

v boj, ktorý necháva žiť a zlepšovať sa. Zmyslom boja v tomto poňatí môže byť ví-
ťazstvo v súťaži (Martínková, 2013, 111)“. V takto ponímanom športe sa však sú-
časne otvárajú veľké šance pre výskumné aktivity etológie a polemológie38. 

S ohľadom na sociálny a kultúrny charakter športu považujeme boj v jeho 
bezcitných podobách za jeho filiálny „konár“, ide o jeho slepú cestu. Radosť z 
„víťazstva“ tohto typu sa ponáša na pocity živočíšneho jedinca, ktorý si uhájil svoje 
teritórium a výnimočnosť svojej existencie na tomto teritóriu. 

Kvalitatívne inak nazeráme na vitálne prejavy človeka pri športovaní a pri špor-

tovom výkone. Vtedy hovoríme o vitálnej, živelnej rovine prejavu radosti, smútku, 
zlosti, potešenia ap. Vitálnu rovinu hodnotového prežívania športu chápeme ako 
ľudským, to znamená kultúrnym spôsobom premenenú (pretavenú) a prejavenú 

animálnosť v človeku. Človek „prirodzený“ je človek vitálny, hravý i dravý. Prejavy 
športovej hry ako kultúrneho aktu začínajú na tejto úrovni prežívania športu. 

Kultúrne „plnohodnotné“ prežívanie športu však pociťujeme až v iných rovinách. 
V tejto súvislosti chceme upozorniť na rozsiahlu štúdiu „Prožitek a možné světy“  

a na názorové a komentátorské postoje v jej tretej časti. Kapitola Pole intenzivního 
prožívání hovorí o troch formách prežitkov, ktoré je podľa nášho názoru možné, ale 
nie nutné spájať so športovo pohybovými aktivitami: Hra, Sex a erotika a Mimořádné 

stavy vědomí. Za mimoriadne podnetnú považujeme kultúrnu a filozofickú charak-
teristiku hry. Autor štúdie sa nazdáva, že ak budeme nazerať na hru „v pokiaľ mož-
no všetkých jej podobách... dostaneme sa do oblasti teórie kultúry a následne filo-

zofie. Tým sa pred nami roztvorí svet hry ako samostatný a svojbytný, ako jeden 
z možných svetov. Sme presvedčení“, konštatuje autor, „že herný svet je svetom 
nielen logicky možným, ale i ontologicky možným, teda že jeho uskutočňovanie, 

sprítomňovanie, je opravdivé, nielen  iba myslené.“ V nasledujúcej myšlienke je po-
sunutá filozofická báza hry až do humanologickej a psychologickej roviny. Lebo hra, 
to nie je iba nápodoba, to je špecifický druh opravdivosti. „Pokiaľ hráč nie je ochot-

ný prijať herný svet, môže sa hry zúčastniť a z vonkajška ju pozorovať, môže ju tak 

                                                            
37 agonálny, agonistický – agón - zápas, preteky; agresívne a bojovné správanie živočíchov v konfliktnej 

situácii. 
38 Etológia – náuka o správaní sa živočíchov; polemológia – teória o príčinách vojen, o príčinách inkliná-

cie človeka k vedeniu vojen. 
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zvonku sledovať, aj keď sa do hry formálne zapojí, nemôže ju však prežiť a do dô-

sledkov pochopiť (Jirásek, 2001, 83, 84)“. Takáto koncepcia hry je pre nás jedným 
z východísk analýzy kultúrnych foriem hodnotového prežívania športu. 

Pri analýze sociokultúrnych foriem prežívania športových pohybových aktivít 
na prvom mieste môžeme, z hľadiska jej rozšírenosti medzi športovou verejnosťou, 

uviesť hedonistickú rovinu.39 V hedonistickom prežívaní hodnôt športu sú vyjad-
rené osobné predstavy slasti a blaha človeka. Je to prejav schopnosti mať pôžitok 
zo športu. Tu sa ponúka názor E. Fromma na problém pôžitku. „Co je to požitek? 

I když se slova používá v různých významech, lze ho se zřetelem na nejšíře použí-
vaný nejlépe definovat jako uspokojení nějaké tužby, která nevyžaduje aktivního 
úsilí (ve smyslu živosti), aby byla ukojena. Taková tužba může nabýt vysoké inten-

zity: touha mít společenský úspěch, vydělat hodně peněz, vyhrát v loterii; běžný se-
xuální požitek, požitek z jídla podle libosti; vyhrát závod; povznesenou náladu pod 
vlivem pití, transu, drog; ukájet sadistickou žádostivost nebo vášeň zabíjet či na kusy 

roztrhat vše živé (Fromm, 1992, 192-193).“ Vráťme sa však zo všeobecnej roviny 
na naše poschodie. Ako príklad „labužníckeho“, ale aj kontemplatívneho prežívania 
športového výkonu môžeme uviesť maratónsky beh. Táto disciplína má dostatočne 

dlhé trvanie, aby si pretekár mohol precítiť a porovnať jej jednotlivé fázy.40 Ale pre-
žívanie maratónskeho behu nepatrí len do kompetencie psychológie. Prežitky aj 
myslenie bežca sú zamerané vyššie, do vyšších sociokultúrnych rovín prežívania 
športových aktov.  

Psychologická rovina je blízka prejavmi hedonistickej (eudaimonistickej) ro-

vine, nie je s ňou však totožná. Jej prejavy, spoločenskú úroveň a hodnotový poten-
ciál ovplyvňuje konkrétna kultúrna pozícia človeka spolu so širším kultúrnym okolím 
športového diania. Medzi psychologické pocity, ktoré pramenia z aktívnej participá-

cie na športovaní a športu patria protirečivé vnútorné stavy, napríklad radosť a smú-
tok; uctievanie a pohŕdanie; láska  a nenávisť; strach a ignorantstvo strachu; nádej 
a beznádej, zúfalstvo; dobroprajnosť a závistlivosť; nezávislosť a závislosť a iné 

prejavy, ale aj vnútorné očistné účinky. V hĺbke problému je skryté psychologické 
čaro športu: „...katarzia výkonu musí prekonať animalitu telesnosti, v ktorej sme 
uväznení (Hogenová, 1998a, 26).“ Filozofické formulácie sú nutným prostriedkom, 

ako vyjadriť jadro „axiologického pudla“ športu. Ich chuť však chceme okoreniť aj 
názormi konkrétnych osobností. V tejto súvislosti sme uskutočnili okrem teoretických 

                                                            
39 V hodnotovom prežívaní odlišujeme od pojmu hedoné pojem eudaimonia. V duchu tohto pojmu je zmy-

slom usilovania, ale aj vedomej nečinnosti (apatie)  šťastie, v psychickom aj materiálnom význame. 
40 „Na čo myslí maratónec pri behu?“, pýta sa rečníckou otázkou bývalá popredná slovenská vytrvalost-

ná bežkyňa Andrea Berešová. V svojich odpovediach vyjadruje skutočnosť, že maratón skutočne bolí 
a je sondou do osobnosti bežca, jeho tela aj duše. „Výstrelom štartéra sa väčšina bežcov uzatvára do 
svojho vnútra, otvára sa priestor pre vnútorný dialóg.“ Dialóg, ktorý trvá počas celého behu a pokračuje 
aj po jeho ukončení. „Ani na okamih si nesmiem pripustiť, že môžem zastať. Som presvedčená, že by 
som podľahla takémuto pokušeniu pri predstave okamžitej úľavy. Dala by som tým šancu svojmu 
slabšiemu ja, aby nado mnou zvíťazilo (Berešová, 2003, s.13).“ 
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výskumov aj interview s kolegami, ktorí sa v minulosti pretekársky venovali technic-

ky, psychicky, výkonovo a fyzicky náročným športom.41 Zaujímali nás predovšet-
kým názory oslovených kolegov na hodnoty ich športového odvetvia a zaujímali nás 
aj autentické hodnotové pocity, ktoré im športovanie prinášalo. Zaoberali sa takým 

druhom športu, v  ktorom o silné hodnotové zážitky nie je núdza. O chvíľu sa bude-
me výpoveďami kolegov zaoberať. 

Niektoré druhy športu sú určené len pre odvážnych a hľadaním posadnutých 
ľudí. Tí, ktorí nemajú odvahu riskovať (zdravo, športovo) sa v daných športoch ne-

uplatnia. V daných súvislostiach sa ponúka použiť pojmy heuristika strachu a her-
meneutika športu. V dnešnom športe, predovšetkým v jeho vrcholových, súťažných 
a riskantných formách, „nefunguje“ heuristika strachu tak, ako by mala, neprejavuje 

sa jej pozitívna percepčná funkčnosť. V heuristickom svetle pozeráme na strach 
ako na memento, ako na „múdru“ silu, ktorá nedovolí urobiť nebezpečný krok do 
neznáma, ako na regulátor prípustnej miery športového rizika. Vo svetle hermene-

utiky sa vyjavujú nové možnosti prežívania športu na základe jeho hlbšieho pocho-
penia. „V čom môže byť Gadamerova hermeneutika inšpiratívna pre analýzu pre-
žitku? V jeho zameraní na jedinečnosti. ... Pochopenie prežitku neznamená nutne 

ho prežiť či integrovať do vlastného prežívania, ale zaujať voči nemu nejaké stano-
visko, primerane ho interpretovať v jeho vnútornej hodnote, s horizontom prežíva-
júceho aj v kontextovej situácii (Jirásek, 2001, 21).“ Hermeneutika umožňuje pocho-

piť športový akt v jeho osobitosti, neopakovateľnosti a jedinečnosti a aj ho prežiť 
v jeho osobitosti. Tým však opäť zameriavame pozornosť analýzy hodnotového pre-
žívania športu o „triedu vyššie“ . 

Pokiaľ ide o psychologické stavy a pocity, tie psychológovia neposudzujú ako 
„jednosmerne“ pôsobiace vplyvy. Napríklad spomenutý strach – ani ten nepovažu-

jeme za jednoznačne negatívny zážitok a prežitok športovej udalosti alebo výkonu. 
Kto sa bojí nie je zbabelec. Rozhodujúca je „úroveň“ strachu. Môžeme hovoriť o stra-
chu, ktorý láka, motivuje, volá k športovej aktivite, ale aj o strachu, ktorí pôsobí 
opačne.  

V našom interview bola nasmerovaná na túto tému nasledovná otázka: V kto-
rej fáze športového výkonu pociťujete najväčšie športové rozrušenie, chvenie?  

Odpovede: 

 JZ: Na začiatku a na konci výstupu. 

                                                            
41 Všetci sú minimálne nositeľmi vedeckopedagogického titulu PhD. a štúdium vysokej školy, na ktorej 

zdolávali aj problémy psychológie, axiológie a športovej etiky majú dávno za sebou. Boli to títo súčas-
ní alebo bývalí kolegovia: PhDr. Juraj Zaťko, CSc. (JZ); PaedDr. Anna Blahutová, CSc. (AB); PaedDr. 
Ing. Pavel Rýgl, PhD. (PR); nemenovaný multimaratónec (NN). Všetci vyjadrili súhlas s publikovaním 
ich názorov. 
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 AB: Pred dôležitými pretekmi (MS, Svetový pohár). Najmä na štarte. Intenzita 

závisí od pripravenosti, formy, materiálu, pohody... Citové prežívanie v závislosti 
od týchto faktorov môže byť pozitívne, ale aj negatívne. 

 NN: V priamom kontakte s pozitívnou diváckou kulisou. 

 PR: Pred pretekom, v ktorom je dostatok konkurentov, ktorých zvyčajne pravi-
delne porážam, ale ktorí majú na to, aby ma porazili, a idú mi „po krku“. Na vý-
znamnosti pretekov nezáleží. 

Sofistikované formy hodnotového prežívania športu otvára noetická rovina. 

Tak ako už napovedá pôvod slova (z gréc. noema – predmet myslenia, poznávané; 
noesis – úkon myslenia, poznávania), je „prístupná“ len znalcom, odborníkom v špor-
te, ktorí danému športu rozumejú po všetkých dôležitých stránkach. Ide napríklad  

o  dobrý pocit vyplývajúci z poznania histórie, kvality, pravidiel, technickej a mera-
nej hodnoty športového výkonu. Noetický prístup k športu je v súčasných podmien-
kach jeho existencie možný iba „cez“ vedu, alebo príslušné vedy. V tomto kontexte 

by sme chceli zdôrazniť význam športovej humanistiky pre ucelené poznanie športu 
a pre poznanie jeho všeobecnej orientácie na človeka. „Objekt športovej humanisti-
ky je tvorený dvomi relatívne samostatnými blokmi problémov. Jeden je orientovaný 

prevažne na subjektívnu stránku športových aktivít – na oblasť motivácie, sebarea-
lizácie v športe, utvárania osobnosti vôbec. Druhý sa zameriava hlavne na aktuálne 
sociálne, ekonomické, politické a kultúrne prostredie, normy a hodnoty spoločnosti 

a jednotlivých sociálnych skupín, interakcie pri vykonávaní športovej činnosti (Leška, 
2001a, 139-140).“  

Z hľadiska našich potrieb v tomto príspevku možno povedať, že existujú dve 
zásadne možné orientácie (športovej) činnosti a záujmov o šport: Subjektívna orien-
tácia na základe hodnôt, t. j. osobná zaangažovanosť a objektívna orientácia na 

základe poznania, t. j. „pozorovateľská“ zaangažovanosť. Z uvedeného o. i. vyplýva 
možnosť zaujatia dvoch životných rolí a športových postojov: Rolu tvorcu, hodnoto-
vého demiurga, t.j. subjektu vlastného zmyslu života a rolu konformného subjektu, 
ktorá je vyjadrená v objektívnej potrebe prežitia. 

Športový život je realizáciou oboch aktivít, t. j. slobodnej iniciatívnej činnosti 
s dominanciou hodnôt a adaptácie, v ktorej dominujú niekedy aj špekulatívne vyu-
žité poznatky. V tabuľke 6 uvádzame stručný náčrt tejto typológie. 

Tabuľka 6 

Príklad modelových osobnostných vzorov 

poznávacej orientácie Dr. Faust 
1. 3Hypertrofia 

4hodnotovej orientácie 5Don Quijot 

poznávacej orientácie Ignorant 
2. 2Atrofia 

6hodnotovej orientácie 7Technokrat  
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Pozoruhodný názor na túto tému vyjadril bývalý československý tenisový repre-

zentant (ešte hlboko vnútri 20. storočia) Jan Kukal. Na adresu vynikajúcich tenistov 
v rozhovore pre noviny hovorí: „Príliš vysoká všeobecná inteligencia, ktorá odvádza 
a množí myšlienky, je vlastne na škodu tenisu. Potrebná je vysoká hráčska inteli-

gencia, ktorá s touto všeobecnou nemá vôbec nič spoločné.“ Otázka: Znamená to, 
že tenista si veľmi nemusí v škole namáhať hlavu? „...Špičkoví tenisti, ako je naprí-
klad Ivan Lendl alebo teraz môj zverenec Jiří Novák, sú mimoriadne inteligentní 

muži, schopní, rozhľadení, ale konkrétne znalosti im chýbajú, lebo sa museli skoro 
špecializovať na tenis. Stali sa súčasťou vrcholového športu a tam je to tak. Je to 
určitá obeť (Kukal, 2002).“ 

S uvedeným názorom korešpondujú poznatky z  výskumu z Českej republiky, 

ktoré hovoria o vzťahu myslenia a hodnotenia v športovej činnosti: „Víťaz nemyslí 
na nič“. – Pokiaľ sa opýtate tých najlepších, na čo myslia pri pretekoch, odpovedia 
vám, že na nič. „Hovorím si len: „Ruky!“ „Dotiahni!“ „Dýchaj!“ V skutočnosti samo-

zrejme myslia, ale skôr na nevedomej úrovni, automaticky. Nemôžu si dovoliť nechať 
sa rozptyľovať negatívnymi či hodnotiacimi myšlienkami. Vedia, kedy je ten správny 
čas pre analýzu výkonu (Aquasport & Triatlon. 2001, 17).“  

Poznanie a zabúdanie – aj to je súčasťou a zmyslom športovania. Ide nám 
napríklad o zabudnutie toho, čo nás trápi v osobnom živote (stresy, strasti, nešťas-
tia, nehody) i v životných príbehoch iných. 

Ďalšia otázka v našom prieskume hodnotových postojov sa pýtala: Čo Vás 
najviac rozčúlilo, nahnevalo pri Vašich športových aktivitách? Dostali sme takéto 
odpovede: 

 JZ: Neadekvátne riešenie zložitej situácie „parťákom“ a potom názory laikov – 
diletantov v tom zmysle, že na čo tam leziete, keď sa sťažujete, že je vám zima, 

potom teplo a pod., alebo načo tam leziete, keď už tam pred vami vyliezlo veľa 
ľudí. 

 AB: Pri rekreačnom lyžovaní – hlučnosť, drzosť a sebavedomie niektorých lyžia-
rov. (Nepatrí do hôr). V pretekárskom lyžovaní – horšie podmienky, osoba trénera. 

 NN: Hlúpe, provokačné, neempatické, kreténske výkriky divákov. Barbarské sprá-
vanie sa niektorých vodičov osobných vozidiel pri cestných pretekoch. 

Kultúrna hodnota športu a športovania si zasluhuje aj veľmi kultúrne spôsoby 
zaobchádzania so športom. Týmto súčasne upozorňujeme, že sa budeme zaobe-
rať ďalšou rovinou hodnotového prežívania športu. Hodnotové prežívanie športu 

ľudským subjektom graduje vo filozofickej rovine. V tejto súvislosti v dobrej viere 
odkazujeme aj na význam filozofie športu a jej obsahových otázok a problémov pre 
hĺbavé typy osobností zainteresovaných do športu. Medzi obsahové otázky športu, 

ktoré sú relevantné našej analýze možno napríklad zaradiť tieto: Čo je šport; aké 
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sú cesty jeho realizácie; aké sú ľudské výkonové možnosti; aký je príspevok športu 
k poznaniu človeka (Blicha, 2003a, 33).  

Filozofická forma hodnotovej reflexie športu si žiada obete. Vôbec sa totiž nedá 
povedať, že jej plody sú iba chutné a sladké. Na inom mieste sme už spomenuli 
kritický charakter filozofovania. Ide v jadre o schopnosť nazerať na šport a byť jeho 

aktérom z pozície nadhľadu, z pozície „suveréna“. Povedané lapidárne: ja ovládam 
šport, nie šport mňa. V nadväznosti na predchádzajúce roviny je filozofická reflexia 
hodnôt športu vyjadrená v jeho dokonalom poznaní, ktoré je schopné zovšeobec-

ňovania a prežívania športu ako spoločenského fenoménu, ako jedného z mnohých 
spôsobov vyjadrenia všetkých silných stránok človeka. Na filozofickej úrovni preží-
vame hodnotovú potencionalitu športu ako kultúrneho a kultúru tvoriaceho javu. 

V pozícii indivídua prežívame kultúrne hodnoty športu ako ich hedonistickí konzu-
menti, poprípade naopak – vieme si naordinovať ich odriekanie (vtedy ide o špor-
tový asketizmus). Tým sa odlišujeme od športových diletantov, ktorí nič nevedia 

o hodnotách športu, preto si ich nedokážu užívať a nemôžu sa ich ani zriecť. Táto 
intelektuálna forma umožňuje človeku v intenciách príslušného „hodnotového ukot-
vení a časovosti prožitku ... vnímat prožitek nejenom jako osamocenou událost či 

aktivitu. Kvalita prožitku závisí stejnou měrou na prožívající osobě, a proto může-
me pojmout prožitek jako vztah člověka a jeho okolí, tj. jako průnik jedince a světa 
(Jirásek, 2001, 45)“.  

K pozitívam filozofického prežívania a oslavy športu patrí láska k životu a de-
mystifikácia smrti. Smrť je prirodzenou súčasťou kolobehu života. V praktickej rovi-

ne môže ísť napríklad o športové memoriály. Uvedieme príklad starý viac ako 2500 
rokov: Homéros v épose Ílias (XXIII. Spev) s názvom „Závody na počesť Patrokla“ 
(išlo o memoriál na počesť priateľa gréckeho hrdinu Achillea), opisuje tieto disciplí-

ny: Závodenie na vozoch („Vozataj taktiež len rozumom druhého prevýšiť môže“); 
Pästný boj; Zápasenie; Beh (Odysseus: Vyslyš ma, bohyňa dobrá, a nohám mi po-
skytni pomoc ... počula ho Pallas – údom mu dodala hybkosť i nohám i hore zas 

rukám“.); Súboj s oštepmi; Hádzanie diskom; Streľba z luku; Hádzanie oštepom. – 
teda 8-boj (Homéros, 1986, 405-420). 

Poznatky a skúsenosti s nebezpečenstvom z celkom inej epochy našich dejín 
nám poskytli kolegovia. V interview sme sa na kolegov obrátili aj s touto otázkou: 

Uvedomujete (uvedomovali ste) si v niektorom okamihu športového výkonu nebez-
pečenstvo smrti? Ako to prežívalo Vaše telo a duša? Odpovede: 

 JZ: Áno, zažil som to viackrát (hlavne ak išlo o objektívne nebezpečenstvo – la-
víny, búrky, pád kamenia). Telo je ako struna a mozog horúčkovito pracuje, ako 
vyriešiť takúto situáciu. 
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 AB: Pri väčších rýchlostiach hrozí v lyžovaní nebezpečenstvo ťažkého až smrteľ-

ného úrazu. (Ten pocit nie je príjemný. Prejavuje sa zvýšením emócií, sprevádza 
ho rýchlejší dych, potenie, pulz...). 

 NN: Áno, raz. Vysoká horúčava a strata kontroly nad vlastným pohybom. Telo aj 
duša boli polomŕtve, veľa o tom neviem, ale viac by vedeli povedať svedkovia. 

Nikdy viac! Pocity a odhodlania: Sekunda za cieľom – nechce sa mi žiť. 5 minút 
za cieľom – žiť sa opäť žiada, ale už žiaden maratón. 2 hodiny za cieľom – už sa 
teším na Košice!42 

 PR. Áno, pri tréningu vo včasných ranných hodinách v zime som spadol na poľa-
dovici na chrbát ďaleko od komunikácií a ľudí, na niekoľko minút som stratil schop-

nosť pohybu, hrozilo nebezpečenstvo zamrznutia. Telo bolo ochromené, zostal 
som pokojný a analyzoval som situáciu. Našťastie tento stav po niekoľkých minú-
tach ustupoval, až som to nakoniec „rozchodil“. 

Všeobecne je známou skutočnosťou vzájomný vzťah kultúry, civilizácie a filozo-

fie. Filozofia bola a je často označovaná ako kvintesencia doby, kvintesencia danej 
kultúry. Jej význam pre túto kultúru je nespochybniteľný. V korelácii filozofie, športu 
a športovania nájdeme veľa väzieb. Bezpochyby však ide o schopnosť nazerať na 

šport a byť jeho aktérom  z pozície nadhľadu, z pozície „vládcu“ a múdreho užíva-
teľa všetkých jeho hodnôt. Preto „je akcentovaná potreba filozofie ako vedy i ako 
múdrosti (Šmidkeová, 2003, 137)“. V nadväznosti na predchádzajúce roviny je filo-

zofická reflexia športu vyjadrená v jeho dokonalom holistickom poznaní, ktoré je 
schopné zovšeobecňovania a prežívania športu. Na filozofickej úrovni prežívame 
hodnotovú stránku športu ako rýdzo kultúrneho a tvorivého javu. Jedným z problé-

mov, ktorý je imanentný filozofii je ľudské odcudzenie (alienácia) a možnosti športu 
a športovania v jeho prekonávaní. Len stručne chceme podčiarknuť, že športovanie 
môže pomáhať spoločenskej komunikácii, spoločenskej empatii a prosociálnemu 

zmýšľaniu. Môže teda aj podporovať prekonávanie odcudzenia človeka človeku  
(v rovinách indivíduum – indivíduum, indivíduum – spoločnosť, komunita). V mož-
nostiach športu však nie je odstránenie pôvodcov vzájomného ľudského odcudze-

nia. V každom prípade je však v jeho kompetencii napríklad prekonávať samotu  
a pocit samoty v človeku. Športovanie je jedným zo spôsobov prirodzenej „nápravy“ 
nehumánnych tendencií v spoločnosti. V minulosti osobitne vykryštalizoval problém 

odcudzenia (napríklad voči športu) v skupine handicapovaných osôb, alebo v sku-
pine rôznym spôsobom ostrakizovaných osôb (vylúčených zo športového a spolo-
čenského života). Domnievame sa, že v možnosti zapojiť sa do rozmanitých kultúr-

nych aktivít, vrátane športovania, je poskytnutá resocializačná a rehumanizačná 
šanca týmto osobám. Problém odcudzenia sa takto prekonáva aj formou prirodze-

                                                            
42 Bežec tým mal na mysli Medzinárodný maratón mieru v Košiciach, ktorý sa bežal o necelé 4 mesiace 

neskoršie.  
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ného a neformálneho združovania sa športujúcich na báze iniciatívy občianskych 
aktivít.  

„Metafyzická“ rovina je vrcholom pyramídy duchovného prístupu k hodnotám 
športu a je typická len pre isté formy civilizačných kultúr, alebo len pre špeciálne 
pripravených jednotlivcov. K jej prejavom patrí kontemplácia (premýšľanie o hlbinách 

javu, duševné pozorovanie, rozjímanie) a výsledkom je rozjímavý a premýšľavý prí-
stup k športu, alebo kontenancia (zachovanie duševnej rozvahy, dôstojnosti, este-
tické pohybové prejavy v ťažkých situáciách, ovládanie sa, rozvaha). Okrem uvede-

ného je táto rovina prežívania športu odrazom jeho reflexie v dualite pojmov života 
a smrti, božieho a ľudského, prítomného a eschatologického. Dnes sa aj v našom 
kultúrnom prostredí častejšie objavujú meditatívne aktivity v športovaní, ale i úvahy 

typu „život po živote“, „športový život po živote“. Myseľ niektorých športovcov za-
mestnávajú úvahy o reinkarnácii. Domnievame sa však, že k neželaným dôsledkom 
pseudometafyzického prežívania športu patrí mystifikácia smrti alebo „odbúravanie“ 

strachu zo smrti. Ako sprievodný jav sa tu však objavuje mysteriózny  (tajomný, zá-
hadný, pochmúrny, fideistický, nadprirodzený) pohľad na šport. Aj tu však platí: skôr 
alebo neskôr sa v každom športe objaví to, čo k nemu imanentne nepatrí. 

Metafyzické prežívanie športu je dnes „na ústupe“. Do popredia sa dostala zá-
bava, atrakcia, karnevalizácia a šou. 

Ďalšie otázky v interview smerovali k intímnejším hodnotám a postojom opyto-
vaných. Zväčša sa o týchto problémoch v športe verejne a otvorene nehovorí.  

Uvažujete v priebehu športového výkonu, alebo pretekoch aj o iných hodnotách 

života (sex, priateľstvo, pomsta neprajníkom – nepriateľom, rodina)?  

Odpovede: 

 JZ: Áno, najmä v situáciách keď sa nedarí, ste unavený, alebo uväznený v tábo-
re (stane) pri nepriaznivom počasí. 

 AB: Áno – všetko mi je ukradnuté, problémy zľahčujem, je to lepšie ako sex. Je 
mi ľúto, že to so mnou neprežívajú moji najbližší a priatelia (problémy si rozobe-
rám pri jazde na vleku, na trati už nie). 

 NN: Áno, intenzívne. Silnejší pocit lásky, ako v okamihu športovej krízy inak ne-
viem prežívať. Prichádzajú aj myšlienky na sex. Nepriateľom zvyčajne „odpúšťam“, 
som k nim zhovievavý. 

 PR: Áno, využívam šport ako čistič duše. 
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Pozerali ste niekedy na svoj šport ako na „hru so životom“ a „hru o život“?  

Odpovede: 

 JZ: Nie. 

 AB: Nie. 

 NN: Nie, nie som hazardér so životom; nie som vyznávačom ruskej rulety! Šport 
je život, je to teritórium života, nie lotéria, kde v jackpote je život. 

 PR: Nie.  

Ktoré iné hodnoty najtesnejšie spájate so svojím športom (napríklad: hudba, 

film, rybárčenie, iný šport?  

Odpovede: 

 PR: „Filozofujem?“ 

Náš hodnotový svet je premenlivý ako my sami. Bolo by naivné domnievať sa, 
že svet športových hodnôt a jeho ponímanie človekom zostanú nemenné. Terajšia 
športová prax je príliš orientovaná na vecné a merateľné hodnoty. Medializácia 

a marketizácia športu v súvislosti aj so zmenami v ostatných spoločenských oblas-
tiach má za následok také zmeny, ktoré sú na hranici akceptovateľnosti pôvodných 
ideálov, ale aj koreňov. Mení sa celé chápanie športu – najmä vrcholového, ktorý 

mení miesto človeka z pozície cieľa do pozície prostriedku (Blicha, 2003, 9). Napriek 
tomu je šport stále oblasťou veľmi prirodzených (hravých) prejavov človeka. Týmto 
prejavom odporúčame cieľavedome vytvárať športové zázemie. Adekvátne a správ-

ne chápané hodnoty športu človeka kultivujú, oduševňujú a napĺňajú zmysel jeho 
života. Nesprávne chápané hodnoty športu spôsobujú podmaňovanie si človeka, 
redukciu jeho rozhľadu vo svete športových hodnôt. 

Hodnoty športu a telesná výchova 

V našich úvahách sme sa doposiaľ venovali predovšetkým téme športu v jeho 

axiologických súvislostiach. V určitej etape ontogenetického vývinu jednotlivca je 
však nutné túto tému spájať aj s telesnou výchovou. Ešte konkrétnejšie povedané 
s telesnou a športovou výchovou ako s vyučovacím predmetom na rôznych stup-

ňoch a druhoch škôl. O výchovnom alebo edukačnom aspekte športu a športovej 
hry niet pochýb. Hra má najmä vo vývine detí rad edukačných funkcií. Hra dokonca 
tieto funkcie umocňuje. Vo výskume „Postojov žiakov základných škôl k telesnej 

výchove so zreteľom na tvorivosť učiteľov“ (zamerali sme sa na žiakov druhého 
stupňa základných škôl), sme získali aj niektoré faktografické údaje, ktoré potvrdzujú 
naše teoretické pozície.43 V dotazníku sme sa okrem iného žiakov pýtali, aké akti-

                                                            
43 Tento výskum bol uskutočnený v roku 2002 v základných školách na Orave v regióne okresu Námes-

tovo. Jeho výsledky boli uverejnené v rigoróznej práci (In Mladá, 2002). 
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vity na hodine telesnej výchovy sú pre nich najzaujímavejšie a najemotívnejšie. Po-

tvrdila sa nám skutočnosť, že žiaci uprednostňujú hry s presnými pravidlami, ktoré 
sami ovládajú. Dokumentovalo nám to až 51% žiakov. 23 % opýtaných obľubuje 
hry, pri ktorých je zábava, 14 % označilo rôzne súťaživé hry štafetového typu, kde 

sú rozdelení do skupín a súťažia napríklad o získanie čo najväčšieho počtu bodov. 
6 % označilo za najobľúbenejšie športy, v ktorých si sledujú vlastnú výkonnosť, 5 % 
má najradšej nové hry.  

Z uvedeného môžeme vyvodiť (usúdiť), že deti, resp. žiaci najemotívnejšie 

prežívajú hry, resp. pohybové aktivity, ktoré poznajú, kde už automaticky ovládajú 
a rešpektujú pravidlá. Či už ide o hry zručnosti, sily, rozumové hry, hry šťastia, pred-
vádzania, predstavenia. V tomto veku sa utvára, hľadá a nachádza rebríček hodnôt 

a mravný kódex „v boji“ a nie slepým počúvaním autorít. Objavuje sa výrazný zmy-
sel pre česť a spravodlivosť. V pohľade na šport a telesnú výchovu je prežívanie 
radosti a zážitkovosť veľmi citlivá vec a musíme sa s nimi naučiť zaobchádzať nie-

len pri samotnom výkone, ale i pri príprave športovca na tento výkon. Prežívanie 
radosti a úspechu výrazne motivuje žiakov k vykonávaniu pohybových aktivít. Avšak 
stretávame sa v telesnej a športovej výchove aj s odmietaním niektorých pohybo-

vých aktivít, ktoré je pravdepodobne zapríčinené osobným neúspechom, pocitom 
krivdy, alebo porážkou. Pokiaľ sa žiak odmieta zapojiť do telesných aktivít, prežíva 
strach, alebo nudu, môže to viesť až k odporu voči hodnotám telesnej výchovy. 

Samozrejme, že prežívanie a zážitkovosť počas hodín telesnej výchovy ne-
spájame len s pojmom hra. Potvrdili to i výsledky nášho výskumu. Dotazníkom boli 

oslovení aj učitelia telesnej a športovej výchovy a jedna z položiek bola zameraná 
na ich názor, akým spôsobom sa prejavuje kladný postoj žiakov k telesnej výchove. 
Najväčšie percentuálne zastúpenie mala odpoveď, že kladný postoj sa prejavuje 

„evidentným prejavom radosti, netrpezlivosti pred vyučovaním telesnej výchovy.“ 
A z vlastných skúseností vieme, že žiaci sa domáhajú poznať, „čo budú robiť na 
ďalšej telesnej výchove“ aj deň pred vyučovaním, dokonca niekedy počas prebie-

hajúcej vyučovacej hodiny. Teda môžeme povedať, že žiaci môžu, ale nemusia byť 
na radosť „naprogramovaní“. Prirodzená detská spontánnosť pri športových pohy-
bových aktivitách, ako spôsob ich vnútorného osobného prežívania, je výsledkom 
„dobrej“ hodiny telesnej výchovy. 

K podobným poznatkom dospeli aj iné výskumy a poznatky. „Výkon, prožitek 
a didaktický styl jsou tři pojmy, které patří neodmyslitelne k sobě a v oblasti těles-
ných aktivit se navzájem podmiňují a prolínají (Langer, 2003, 31).“ Autor uvádza, 

že cieľom atletiky ako športu je a zostáva nesporne výkon. Sú známe cesty, ako 
tohto výkonu dosiahnuť. V podmienkach školskej telesnej a športovej výchovy by 
však mal byť atletický výkon iba prostriedkom, azda najdôležitejším, k dosiahnutiu 

prežitku ako cieľa. Výkon je cesta, vnútorné formujúce a výchovné prežitie výkonu 
je cieľ tejto cesty. 
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Prehľadne, formou zovšeobecnenia, ale schematicky môžeme vyjadriť problém 

kvalitatívnej diferenciácie foriem hodnotového prežívania športu nižšie uvedenou 
tabuľkou (7). Používame v nej pojem „formy“, aj keď sa ponúka aj pojem „roviny“.  
V rovine filozofickej terminológie však ide o určité zjednodušenie, lebo v každej for-

me, v ktorej je človek schopný hodnotovo prežívať šport, môžeme z metodických 
dôvodov vyčleniť ešte aj špecifické „sub-formy“ tohto prežívania. Pojmom znaky vy-
jadrujeme spôsom, akým sa prežívanie vnímania hodnotového potenciálu športovej 

disciplíny prejavuje v mentálnych a telesných pohbových aktoch osoby konkrétneho 
človeka. 

Tabuľka 7 

Formy hodnotového prežívania športu 

 
 

Forma Znaky 

Animálna 
Prejavy „zabudnutého“ zvieraťa v človeku; animálna radosť; 
ruvačky. 

Vitálna Spontánne prejavy radosti i sklamania. 

Hedonistická Slastné pocity, pocity blaženosti. 

Psychologická  
„Kultivované“ a spontánne pocity radosti a smútku; strach pri 
športovaní. 

Noetická 
Sofistikovaná istota víťazstva; suverenita prameniaca z poznania 
súpera, vlastných schopností a hry. 

Filozofická  Stav pokojnej športovej mysli; športová „ataraxia“. 

„Metafyzická“  
Kontemplácia; športová „nirvána“; nazeranie športu ako božieho 
diela; vnútorne stotožnenie sa s podstatou športu. 
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V. 

SVEDOMIE V ŠPORTE 

1. Svedomie ako mravná hodnota osoby športovca 

Problematika svedomia má v etickej teórii i v bežných morálnych dialógoch 

veľmi osobitné postavenie. Okrem iného to vyplýva aj z tej skutočnosti, že výskum 
svedomia nepatrí v plnom rozsahu do sféry vedy. Prečo? „Pri skúmaní fenoménu 
svedomia veľmi rýchlo narazíme na množstvo rozmanitých určení, ktoré sa svedo-

miu pripisujú, ako aj na veľmi odlišné alebo vyslovene protikladné spôsoby interpr-
etácie týchto určení (Korený, 2008, 15).“ To neznamená, že svedomie je pre vedu 
terra incognita, alebo dokonca vedecky nepoznateľný problém. Rôzne vedné odbo-

ry sa dopracovali v tejto oblasti k širokej a bohatej škále poznatkov, ktoré objasňujú 
vývin, kvalitatívny rozvoj, poslanie, význam a hodnotový aspekt svedomia. Najplod-
nejšie výsledky dosiahla v tejto oblasti etika v spolupráci s psychológiou. Výsledkom 

tejto spolupráce je nasledovné vymedzenie svedomia: „Svedomie je inštancia v člo-
veku, ktorá mu umožňuje nezávisle na vonkajších vplyvoch určovať a hodnotiť vlast-
né konanie a niesť za toto konanie zodpovednosť (Kern, Mehl, Nolz, Peter & Win-

tersperger, 1999, 144).“ V praktickom živote sme svedkami vysokej frekvencie tohto 
pojmu v morálnych rozhovoroch. Prisudzuje sa mu neobvyklá autorita v živote člo-
veka. Plnohodnotný a kvalitný život je bez svedomia nemožný. Preto sa musí veda 
neustále usilovať o vedecky správnu interpretáciu tohto morálneho fenoménu. 

Z občianskeho hľadiska sa svedomie vymedzuje často ako „vedomie alebo pocit 

mravnej zodpovednosti za vlastné konanie. Vo všeobecnom zmysle reakcia jedinca 
na mravné princípy a normy konania v svojej skupine; v užšom zmysle ide o osob-
né presvedčenie (Dohnalová & Malina, 2006, 616)“. Svedomie je teda akási chrbti-

ca, opora a istota duševného sveta človeka. Nezriedka sa však stáva, že svedomie 
človeka sa dostáva do konfliktu s „vonkajšími“ normami života jedinca, že človek 
musí krátkodobo konať v rozpore so svojím svedomím.   

Z hľadiska života ľudského indivídua R. Guardini vymedzuje svedomie ako fe-

nomén, orgán, ktorého schopnosťou je akási zvláštna citlivosť ľudského ducha na 
to, čo je dobré (In Glasová, 2002, 85). Je v ňom svedomie dominantná a nenahra-
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diteľná morálna hodnota. Zdôrazňuje sa ním predovšetkým jeho autonómnosť, lebo 

z nedotknuteľnosti svedomia sa priamo „odvodzuje“ dôstojnosť človeka, dôstojnosť 
ľudskej osoby. Často možno počuť, že svedomie je výpoveďou pravdy o človeku, 
avšak výpoveďou cez jeho slová, myšlienky a skutky. Svedomie je totiž osobný mo-

rálny kompas človeka. Voči osobe človeka vykonáva usmerňujúcu, „regulatívnu“  
a sebahodnotiacu funkciu a „dohliada“ na morálnu správnosť konania a zmýšľania 
daného človeka. Robí ochrancu jeho mravov. Takejto funkcii sa kedysi hovorilo 

custos morum. Predpoklady k tejto funkcii svedomia vytvárajú napríklad cieľavedo-
má mravná výchova, mravné poznanie aj skúsenosť konkrétnej ľudskej bytosti.44 
Svedomie je vedomie dobra a pocitom zla, dobro (ale aj zlo) v človeku o sebe vie 
a myšlienkovo sa spredmetňuje práve cez svedomie.  

Domnievame sa, že svedomie je výsledkom všestrannej ontogenézy jedinca. 
Z tohto hľadiska sa hovorí o troch krokoch vo vývine svedomia: (1) Premorálne (pred 
morálne) štádium, (2) štádium vzniku svedomia, keď je už dieťa schopné hodnotiť 

svoje konanie ako dobré alebo zlé, (3) štádium autonómie, prevzatie zodpovednosti 
za svoj život (in (Kern, Mehl, Nolz, Peter & Wintersperger, 1999, 144-145). Svedo-
mie teda nie je „dar“ vyššej bytosti ani apriórna  (geneticky daná) hodnota človeka 

a v istom slova zmysle je toto formovanie svedomia podmienené aj fylogeneticky. 
„Rovnako ako na našom telesnom a duševnom zdraví, tak aj na našej možnosti stať 
sa bytosťami mravnými, pracovali celé generácie našich predkov. ... Nerodíme sa 

teda ako bytosti mravné, rovnako ako sa nerodíme ako bytosti hovoriace. Ale rov-
nako ako sa rodíme s možnosťou hovoriť, takisto sa rodíme aj s možnosťou stať sa 
bytosťami mravnými (Bláha, 1991, 82).“ Z hľadiska toku udalostí ľudského života 

môžeme hovoriť o svedomí so zreteľom na určitý kontext v dvoch vývinových „fázach“ 
(štádiách). Ide o svedomie pred určitým mentálnym alebo fyzickým aktom, pred 
činom a po čine. Svedomie je teda mentálny proces, v ktorom človek posudzuje 

motívy, prostriedky i dôsledky svojich slov a činov. Morálne zdravá osobnosť vstu-
puje do vzťahov a konania s vedomím toho, čo robí. Má vopred ujasnené morálne 
premisy svojho konania. V tomto zmyslu je svedomie apriórna hodnota. Nikto však 

nemôže presne predpokladať ani dôsledky vlastného konania, lebo dobrý úmysel 
nemusí byť nasledovaný rovnako dobrými dôsledkami konania. V tomto zmysle sa 
svedomie činnosťou človeka a jeho výchovou obohacuje kontinuálne vždy o novú 

skúsenosť. V tom spočíva jeden rozmer jeho kreativity, flexibility a sociability. Je 
svedectvom a zdrojom víťazstva každého ľudského jedinca nad prírodnou prirodze-

                                                            
44 Pozrime sa na problém definovania svedomia v slovníkovej podobe. Naplníme tým požiadavku tzv. pred-

porozumenia pre potreby ďalších úvah o probléme. Svedomie je viac významový termín, v najvšeo-
becnejšom význame slova označuje reakciu indivídua na mravné princípy a na normy konania v so-
ciálnej skupine, ktorej je príslušníkom. V užšom zmysle označuje osobné presvedčenie, ktoré je 
založené na bez pochýb prijatí určitých morálnych noriem, ktoré sa stávajú meradlom posudzovania 
predovšetkým vlastného správania. Označuje tiež samotné toto posudzovanie. Svedomie zahrnuje 
poznávacie procesy (poznanie pôvodu a významu noriem), hodnotiace momenty (posudzovanie 
vlastných činov a zámerov) a emocionálne komponenty (vina, ľútosť, pokánie) (Horyna, 1998, 389).  
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nosťou. Je to teda kultúrny a edukačný fenomén. Pedagogický optimizmus sa môže 

oprieť o zistenie najmä Piageta a Kohlberga, že vývoj svedomia vrcholí až medzi 
21. a 28. rokom života, keď sa v prepojení s univerzálnymi princípmi stáva rozho-
dujúcim činiteľom nášho rozhodovania (in Bednář 2012, 79-87). Bednář sa v uve-
dených súvislostiach zamýšľa nad možnosťami využitia týchto poznatkov v športe. 

Šport a športovanie sú špecifické ľudské činnosti a aktivity. Preto sa v nich kaž-
dý z morálnych pojmov premieta v špecifickej podobe. Nutne špecifický musí byť 
obsah týchto pojmov, musia v ňom byť zobrazené farby súčasného športu. Svedo-

mie športovca je koexistenciou jeho všeobecne ľudskej a špecificky športovej stránky. 
Ako športovec musí človek vo svojom svedomí nutne porovnávať harmóniu vlast-
ného konania na športovisku s duchom pravidiel fair play, ale aj iných športových 
pravidiel. 

V koncepcii svedomia, ktorá akceptuje, popri jeho mravnom a emotívnom as-

pekte aj jeho gnozeologický rozmer, sú vyjadrené aj ďalšie skutočnosti. V každom 
poznaní (poznávaní) je obsiahnutá aj možnosť omylu, skreslenia, zamlčania určitého 
faktu a podobne. Svedomie možno filozoficky a vedecky interpretovať ako spirituál-

ny sebaobraz človeka túžiaceho po svojom poznaní a usilujúceho o toto poznanie. 
Ukazuje sa však, že sebapoznanie je najťažšia cesta v poznaní. „V individuálnom 
živote môže sebaobraz, ktorý nekorešponduje so skutočnými osobnostnými dispo-

zíciami, viesť k vážnym problémom. Človek sa často sám so sebou pri svojej seba-
reflexii míňa; takéhoto <míňania sa> môže byť v jeho živote niekedy podstatne viac 
ako súladu. Poznáme to z bežného života, ale potvrdzujú to aj nespočetné skúse-

nosti z psychologickej i psychiatrickej praxe; tie pracujú s presvedčením o dôležitosti 
vedomej identifikácie osobnosti a jej zosúladenia s aktuálne fungujúcim sebaobra-
zom. Vychádzajú z paradigmy, že proces odhaľovania a spoznávania osobnostnej 

identity vedie k lepšej orientácii, komunikácii a zvládaniu životných problémov (Šu-
lavíková, 2004, s. 483)“. Navyše, mnohí ľudia sú „vybavení“ ochrannou bariérou 
pred pravdivou morálnou sebareflexiou, športovcov nevynímajúc. Nechcú vedieť, 
akí v skutočnosti sú a majú pre to veľa dôvodov. 

Výsledok poznania a poznávania, včítane mravného poznávania, ktorý sa stáva 
prvkom svedomia, nemusí byť vždy v súlade s pravdou. V morálnom význame však 
hovoríme skôr o správnosti poznania. Navyše, svedomie je veľmi autonómna, indi-

viduálna hodnota, plná iracionálnych momentov. Môže sa teda svedomie mýliť? 
Môže teda športovec vyhlásiť, že sa pomýlil, keď konal objektívne unfair? Z prísne 
morálneho a exaktne etického hľadiska sa žiada povedať, že nie – svedomie sa 

nemôže nikdy mýliť lebo je arbiter (akýsi rozhodca) mravov každého konkrétneho 
človeka. Z iného hľadiska však tento omyl musíme pripustiť ako výnimku, ktorá po-
tvrdzuje pravidlo, alebo ako dôsledok nesprávnej výchovy (mylné morálne presved-

čenie, falošné svedomie). Z iných, ako morálnych hľadísk sa svedomie môže mýliť, 
z týchto hľadísk je „uvažovanie o bludnom svedomí celkom legitímne a poukazuje 
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na zjavne možné a dokonca často sa vyskytujúce skutočnosti (Anzenbacher, 1994, 

98)“. 

Častým problémom v oblasti športu, podľa výpovedí mnohých športovcov, je 

určitá forma indoktrinácie nesprávnych princípov, napríklad ideí športového násilia 
a hostility či iného donútenia vykonaného na osobe športovca v záujme dosiahnu-
tia víťazstva a vynikajúceho športového výkonu. Športovec je nútený k počínaniu, 

ktoré je v rozpore s jeho morálnou vierou. Aj to je predovšetkým problém svedomia 
a vyúsťuje do prejavov konfliktu svedomia – toho správneho (na jednej strane) a toho 
mylného, falošného alebo zblúdilého (na strane druhej). Morálne podsúvanie po-

stupov typu podvod, faul, unfair a doping ako prostriedkov dosiahnutia úspechu 
vycibrené svedomie radikálne odmieta. Čo odmieta teória však nemusí odmietať 
ľudská prax a konkrétne ľudské bytosti zaoberajúce sa športom. Život v tejto súvis-

losti prináša veľmi rôznorodé situácie, aj dramatické okamihy. Psychologická, socio-
logická a etická teória tu používa pojem konflikt, aj keď každá z uvedených foriem 
konfliktu má svoje špecifiká. Modelový príklad: Tréner (manažér a i.), posadnutý 

túžbou po rekorde a víťazstve svojho zverenca, ho núti zobrať nepovolený podpor-
ný prostriedok. Vtedy sa začínajú črtať kontúry dilemy čo má prednosť – svedomie 
športovca alebo vôľa trénera, z ktorej plynú aj určité výhody pre samotného špor-

tovca? Ak ide o násilie s uvedeným cieľom, potom sa prikláňame k stanovisku, že 
„nemôže byť nikdy morálne dovolené ovplyvňovať rozhodovanie nejakého človeka 
pomocou drog, psychickým alebo fyzickým mučením (Ricken, 1995, s. 143)“. Nási-

lie na svedomí je principiálne neprípustné, podľa morálky aj zákona. „Svedomie 
chápeme ako svätyňu človeka, tzn. ako niečo, čo je treba bezpodmienečne rešpek-
tovať a čo je tiež chránené ústavou (Spaemann, 1995, s. 63).“ Samozrejme, treba 

odlíšiť násilie ako donucovanie k zlu a násilie ako zabránenie (väčšiemu) zlu. Iné je 
nútiť, napríklad futbalistu k likvidačnému faulu súperovho útočníka a iné je násilím 
zabrániť inzultácii rozhodcu rozvášnenými hráčmi. Anzenbacher zdôrazňuje, že pri 

mravnom hodnotení ľudského konania vždy predpokladáme, že konajúce osoby 
postupujú za použitia rozumu a že poznajú rozdiel medzi dobrom a zlom. Hovorí 
o dvoch predpokladoch svedomia: (1) Predpokladáme, že každý svojím spôsobom 

vie, čo je dobré a čo je zlé. To nevylučuje, že v jednotlivých prípadoch môžu mať 
ľudia celkom odlišné názory vo veci dobra a zla. Príkladom môže byť postoj špor-
tovcov k dopingu. (2) Predpokladáme, že každý rezolútne vie, že dobro je nutné 

konať a zlo nekonať. V svedomí teda ide o poznanie, že „mravný nárok dobra má 
povahu bezpodmienečnej záväznosti (Anzenbacher, 1994, 14)“. 

Problém svedomia je u každého človeka, teda aj u športovca, trénera a iných 
aktérov v systéme športu, spätý s problémom viny. Individuálny pocit viny je dôsled-
kom roztržky svedomia so zámermi a dôsledkami našich činov.45 Je to „nedobrý“ 

                                                            
45 „Člověk nevolá svědomí, nýbrž ono jej zasahuje, postihuje. V naslouchání hlasu svědomí také člověk 

bezprostředně zakouší: nemá se změnit svědomí, nýbrž on sám má proměnit své bytí. Svědomí neu-
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pocit ako varovný signál, ktorý avizuje nesprávne konanie. Hovoríme vtedy predo-

všetkým o morálnej vine. Podľa K. Jaspersa je každý čin, z hľadiska zodpovednosti 
za jeho dôsledky, „podriadený aj morálnym kritériám. Inštanciou je vlastne svedo-
mie a komunikácia s priateľom a blížnym, s milujúcim človekom, ktorý má živý záu-

jem o moju dušu“. Na inom mieste hovorí: „Morálnu vinu majú tí, ktorí sú schopní 
pykať, tí, ktorí vedeli alebo mohli vedieť, čo konajú a predsa išli cestami, ktoré chá-
pu pri sebazpytovaní ako previnilé blúdenie (Jaspers, 1991, 7, 37)“. Nečiníme si 

nárok na komentovanie Jaspersovho textu, ale v jeho intenciách môžeme povedať, 
že vinu, napríklad za explóziu dopingu, majú aj tí, ktorí proti jeho existencii a skry-
tému masovému využívaniu nič nespravili, napriek tomu, že mohli a napriek tomu, 

že sami sú „čistí“. 

1. Vybrané normatívy svedomia 

Svedomie ako súbor noriem osvojených v procese interiorizácie, teda ako nor-
matívny pojem, má filozofický rozmer, preto je jednoznačne takmer nedefinovateľné, 
lebo nemožno s vedeckou istotou vyjadriť jeho podstatu; možno ho však vyjadriť 

„pomocnými“ pojmami, presnejšie povedané normami. Svedomie podľa uvedeného 
môžeme charakterizovať „ako normatívnu inštanciu pozostávajúcu z príkazov a zá-
kazov (a odporúčaní aj usmernení – J. O.), podľa ktorých máme konať, aj keď nie 

vždy tak aj fakticky konáme. ... O svedomí môžeme v tomto zmysle hovoriť ako 
o vnútornej normatívnej inštancii (Korený, 2008, 15-16).“ Niektoré z týchto noriem 
priblížime a vyjadríme prostredníctvom „bežných“ morálnych noriem a poukážeme 

na ich obsah: 

 Rozvážnosť – schopnosť voliť správne slovo, postoj aj čin. Z hľadiska uchovania 
dobrej morálnej povesti je rozvážnosť schopnosťou sebaovládania. V inej rovine 
je rozvážnosť podmienkou dôstojného správania a vôbec dôstojnosti. „Hovoriť 

o svedomí znamená hovoriť o dôstojnosti človeka (Spaemann, 1995, s. 64).“ 
V športe má rozvážnosť dôležitý, ale aj protirečivý význam. V športových situá-
ciách musí človek často rozhodovať a konať rýchlo, bleskovo v duchu naučenej 

a natrénovanej zručnosti. O morálnom rozmere športového činu rozhodujú často 
doslova sekundy a zlomky sekúnd. Preto je dôležité, aby mal športovec (pre svoj 
šport aj pre život) dokonale premyslenú športovú stratégiu vopred. Tzv. kvázi roz-

vážnosť je skôr tápanie. Preto je dôležité pre mladého, alebo dokonca detského 
športovca mať „dobrého“ trénera a to v odbornom aj morálnom význame slova, 
ktorý vie dať radu a ukázať správny smer konania a rozhodovania. 

                                                                                                                                                       
dává žádné důvody pro to, co požaduje. Neříká tedy: z toho nebo onoho důvodu je zavrženíhodné, 
co jsi učinil nebo chceš učinit. Říká nepodmíněně a bez jakéhokoli poukazu k něčemu jinému než 
k sobě samému: jsi vinen, neměl jsi jednat tak a být takový, jak jsi jednal a jaký jsi byl (Špiner, 2004, 
84).“ 
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 Nerozvážnosť charakterizuje konanie, pri ktorom neposudzuje človek v systéme 

športu dôsledky a prostriedky svojho konania. Týmito dôsledkami ohrozuje seba 
aj iných. V bežnej terminológii označujeme nerozvážne konanie pojmami unáh-
lenosť, nečitateľnosť ap. Z etického hľadiska hovoríme o absencii svedomia a sve-
domitého vzťahu k výsledkom a dôsledkom vlastného konania. 

 Zodpovednosť – taký prístup k svojim povinnostiam a záväzkom, o ktorých na zá-
ver povieme, že sú dobre splnené. Zodpovednosť je najlepší možný prístup k pl-
neniu svojich záväzkov. Ďalej tento normatív vyjadruje vedomie hodnoty svojej 

osoby a z nej vyplývajúci správny vzťah k sebe a k iným ľuďom, napríklad k špor-
tovým divákom a obyvateľom svojej krajiny. V zodpovednosti sa demonštruje 
správny vzťah k hodnotám športu a všetkých športových aktivít. Z hľadiska envi-

ronmentálnej etiky sa v zodpovednosti zrkadlí aj adekvátny vzťah k prírode (k prí-
rodnému prostrediu, ale napríklad aj k zvieratám, s ktorými človek uskutočňuje 
svoje športové aktivity) a k veciam nášho životného prostredia. 

Zodpovednosť teda nie je len osobnou vecou jednotlivca. „Ešte zreteľnejšie ako 
v pojme svedomie sa objavuje dimenzia personality a interpersonality v pojme 

zodpovednosť. Pretože tu je už vopred zrejmé, že mravné konanie nie je len zále-
žitosťou jednotlivého indivídua. Jedinec sa musí zo svojho konania zodpovedať 
nielen pred vlastným rozumom, ale tiež pred inou inštanciou (Špiner, 2004, 84).“ 

V prípade religiózne a kontemplatívne založenej osobnosti športovca ide o zodpo-
vednosť voči transcendentálnej hodnote. Kritériom zodpovednosti je i primerané 
množstvo povinností, ktoré človek s rozvahou na seba zoberie. Primeranosť je ade-

kvátna športovým schopnostiam, možnostiam, talentu, požiadavkám vlastného 
svedomia a požiadavkám vonkajšieho „okolia“.  

Pod zodpovednosťou vo svetle svedomia rozumieme aj okamžitú schopnosť ne-
sklamať seba samého a iných, dodržať svoje záväzky. Zodpovedný športovec vie 

v športe aj v živote, čo a kedy musí robiť kvôli dobrému pocitu aj kvôli vyhnutiu 
sa sankciám. Hovoríme o ňom aj, že je spoľahlivý. 

 V nezodpovednosti je toho  ukrytého veľa a ťažko posúdiť, čo viac zaváňa defor-
máciou svedomia. Je v nej stelesnený dôkaz znetvoreného a mrzkého hodnoto-
vého rebríčka človeka. Predovšetkým však prezrádza zľahčovanie neplnenia zá-

väzkov, morálnych a športových povinností – povinností voči svojej športovej dis-
ciplíne, tréningu, životospráve a pod. v nezodpovednosti je základ deformované-
ho svedomia, ktoré akceptuje akékoľvek zdravotné, morálne, sociálne a iné riziká 

v športe. Niekedy ide o prílišnú tolerantnosť, až benevolentnosť voči vlastným 
chybám. 

 Dôslednosť – ide o ďalšiu konkretizáciu svedomia a svedomitosti. Prirodzene, 
máme na mysli dôslednosť v správnych a dobrých športových činoch. So športo-

vého aj morálneho hľadiska ju charakterizuje schopnosť a odhodlanie urobiť a vy-
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konať všetko v potrebnej miere. S tým je spätá náročnosť a prísnosť v posudzo-

vaní vlastnej práce, vlastného tréningového plánu a športového výkonu, presnosť 
vo výkone športového úkonu a činu. Dôsledný športovec má za vzor dokonalosť. 
Koná podľa aforizmu: Dokonalosť sa skladá z maličkostí, ale dokonalosť nie je 

maličkosť. Dôsledným a svedomitým preto nazývame človeka, ktorý sa vyznaču-
je tým, že presne plní svoje každodenné povinnosti a pracuje v prospech uskutoč-
ňovania svojich strategických životných a športových cieľov. 

 V nedôslednosti je skrytá polovičatosť, benevolencia voči sebe alebo iným. Dô-

sledkom nedôslednosti sú nesplnené športové zámery, nenaplnené reálne ambí-
cie a očakávania. V psychológii sa niektorým prípadom nedôslednosti dáva meno 
„bagatelizácia“ – „označovaná ako mechanizmus kyslého hrozna. Ide o zľahčo-

vanie, znižovanie, znevažovanie významu a hodnoty cieľa, ktorý človek nedosia-
hol (Gregor, 2013, 140)“. Ilustratívne vyjadruje bagatelizáciu napríklad výrok „veď 
tento pretek ani nebol dôležitý pre kvalifikáciu na majstrovstvá sveta v atletike“. 

Nedôslednosť je forma športového zlyhania. Nedôsledný športovec zostane stáť 
v polovici „trate“. 

 Disciplinovanosť – osobitne pre športovcov v kolektívnych športových disciplínach 
je dôležitá táto konkretizácia svedomia lebo svedomie v nej transcenduje do zod-
povednosti za výkon týmu. Aktivity športovca sa odohrávajú v sieti stanovených 

pravidiel, noriem, princípov, ktoré sú normatívnym vyjadrením požiadaviek na 
disciplinovanosť. To je však len formálna stránka disciplinovanosti. Športové nor-
my sú univerzálne pre príslušné športové disciplíny a tým sú univerzálne aj pre 

športovcov. Disciplinovanosť ako norma svedomia je osobná, individuálna a vnú-
torná hodnota. Pojem „športová disciplinovanosť“ (v behoch, plávaní, streľbe, 
hrách a pod.) však vystupuje v tejto súvislosti k disciplinovanosti svedomia ako 

homonymum (rovnozvučný pojem). Na športovú disciplinovanosť, na dodržiava-
nie športových pravidiel dozerá rozhodca. Inak je tomu však v prípade osobnej 
disciplinovanosti športovca. Vzťah týchto pojmov v morálnom a odbornom význa-
me je teda homonymiou. 

V rovine svedomia hovoríme o vnútornej disciplinovanosti, ktorú vyjadruje kvalita 
byť dobrý aj sám pred sebou, mať vlastné zásady, pridržiavať sa ich a doslova 
ich rešpektovať. Slávny svetový futbalista minulého storočia, Michel Platini, v da-

nej súvislosti napísal v názve svojej knihy: „Hral som, ako som žil“. Nie je dôležité, 
z hľadiska svedomia, či si človek uvedomuje nebezpečenstvo sankcie za nešpor-
tové konanie a za porušenie športových pravidiel. Športová disciplinovanosť v etic-

kom význame požaduje nedať sa zviesť k zlým činom. Z tohto hľadiska má sve-
domie funkciu „custos morum“ – dozorcu nad mravmi. 

 V nedisciplinovanosti sa prejavuje „nefunkčnosť“ svedomia, jeho kontextová ne-
existencia, možno aj jeho pomýlenosť. Dôsledkom je neschopnosť športovca 
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spoľahnúť sa sám na seba, nemožnosť podriadiť sa vlastným, vnútorne akcepto-

vaným zásadám. Nedisciplinovanosť je výchovný defekt, prejav neúcty k iným, 
absencia dobrých návykov pri plnení tréningových, herných a ďalších povinností. 

 Duchovná identita – túto normu (a súčasne aj osobnú hodnotu) považujeme za 
kardinálny prejav hodnôt svedomia človeka. „Identita má svoj osobnostný, národ-

ný, kontinentálny i globálny rozmer. Je spätá s otázkou hľadanie miesta vo svete, 
v kontextoch, v ktorých sa ako ľudia nachádzame (Žilínek, 1999, 144).“ Nás však 
zaujíma predovšetkým osobnostný rozmer identity. V identite človeka sú vyjad-

rené celistvosť a neopakovateľnosť osoby, ktorými sa líši jeden človek od iných. 
V športovej identite človeka je zosobnené špecifikum jeho talentu, jeho osobných 
a športových postojov k udalostiam športového a občianskeho prostredia. V obsa-

hu duchovnej identity je prirodzene zahrnutá aj morálna identita. „Mravná dimen-
zia identity sa hlboko spája s personalizačným hodnototvorným procesom, s mrav-
nou autonómiou, s vnútorným svetom osobnosti (Žilínek, 1997, 71).“ Mravná iden-

tita znamená mať svoje autentické presvedčenie o správnosti univerzálnej normy 
fair play a o iných etických športových normách. Z tohto presvedčenia vyplýva 
odhodlanie a schopnosť obhajovať svoje názory a postoje a nehanbiť sa za ne. 

Identita je výrazom toho, že z etického hľadiska presne viem, „kto som“. Avšak 
súčasne treba zdôrazniť, že svedomie sa vie psychologicky prejaviť aj v inej, me-
nej „príjemnej“ podobe. Človek, ktorý počúva svoje svedomie pociťuje určitý ne-

pokoj. V hlase a slovách svedomia pociťuje človek, že nie je sám so sebou vyrov-
naný. To nie je strata identity, to je hľadanie a „upresňovanie“ identity.  

V noetickej (poznávacej) rovine je identita výrazom ľudskej osobnej cnosti, je vý-
razom areté – schopnosti a odhodlania ctiť si pravdu a vedieť hľadať pravdu 
a spravodlivé riešenia. Športovec s rozvinutou identitou nepodlieha chvíľkovým 

náladám, túžbam a častým zmenám a návalom vonkajších vplyvov. Je flexibilný, 
ale nie beztvarý vo vzťahu k príslušným etickým normám. 

 Duchovné a morálne tápanie je prejavom latentnej, nerozvinutej alebo neexistu-
júcej identity. Uvedieme dve príčiny tejto skutočnosti. Prvou je strach pred prav-

dou svojej identity. „...nijako neprekvapuje, že samotná identita je často pre člove-
ka neznesiteľná, hoci je nevyhnutná. Môže nás obmedzovať a dokonca až bolieť 
(Šulavíková, 2004, 483).“ Druhou príčinou sú osobné obmedzenia. Tápanie je vy-

jadrené jednoduchou neschopnosťou byť sám sebou a nemať svoju tvár. Športo-
vec, ktorý si nie je vedomý vlastnej hodnoty môže byť iba nástrojom a prostried-
kom na uskutočňovanie cieľov iných (trénerov, manažérov, sponzorov, majiteľov 
klubu, rodičov a i.). 

Všetky uvedené normy majú dôležitý, lež v našom prípade „iba“ ilustratívny 

a didaktický význam. Nevyčerpávajú komplikovanú normatívnu štruktúru svedomia. 
Načrtávajú, o čo sa môže napríklad tréner mladých športovcov vo svojej osobnej fi-
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lozofii výchovy týchto zverencov oprieť, o ktoré filozofické východiská sa môže opierať 

jeho trénerská škola. Avšak z hľadiska svedomia jednotlivého človeka majú morálne 
normy viac alebo menej striktne vymedzenú oblasť svojej kompetencie a pôsobnosti. 
Vo vzťahu k hodnotovému svetu človeka sa musia krotiť vo svojich ambíciách. „Nor-

my iba poznávame, ale hodnoty prežívame; regulácia normami je v podstate kogni-
tívna, racionálna, zatiaľ čo hodnoty vstupujú do našej skúsenosti a stávajú sa jej 
súčasťou so všetkým, čo k nim patrí, čiže aj svojou polaritou, emocionálnym afek-

tom, ktorý vyvolávajú, vzrušujúcim i uspokojujúcim zážitkom (Diatka, 2001, 100).“ 
Z osobnej skúsenosti môžeme potvrdiť, že tomu tak je. Povedzme pri maratónskom 
behu si každý pretekár uvedomuje celý súbor rôznych športových normatívov a pra-

vidiel tohto behu a celkom určite si uvedomuje aj pilierový obsah morálneho špor-
tového princípu fair play. Ale energia hodnotového prežívania maratónskeho behu, 
predovšetkým v jeho druhej polovici, so všetkým ľudským a športovým utrpením 

bežca, vplyvmi počasia a obrovskej únavy – to je veľmi sugestívny a závažný fakt, 
ktorý navádza na porušovanie týchto noriem i samotného uvedeného morálneho 
princípu. 

Predovšetkým v záťažových, v psychologicky a telesne náročných situáciách, 

v konfliktných situáciách môže byť úsudok svedomia výsledkom obrovského vnú-
torného zápasu. Zrejme každý vrcholný a po všetkých stránkach náročný športový 
výkon je prvotným a zásadným experimentom so svedomím a previerkou jeho stá-
losti, správnosti a nadradenosti nad plytkými meandrami ľudskej duše.  
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VI. 

ETICKÁ ADAPTÁCIA ŠPORTOVCOV 
NA ZMENY V SÚČASNOM ŠPORTE 

V odbornej fyziologickej terminológii sa adaptácia definuje ako „proces prispô-
sobovania sa biologickým, psychickým, pracovným, športovo záťažovým a sociál-

nym podmienkam prostredia, vrátane podmienkam telesného zaťažovania v práci 
a pri športovaní v tréningu a preteku či súťažiach (Štulrajter, 2007, 148)“. Ak sa atri-
búty prispôsobenia sa podmienkam naplnia prejaví sa to adaptovanosťou na aké-

koľvek zaťaženie v športe a schopnosťou organizmu a psychiky športovca odolávať 
námahe pri športových výkonoch z hľadiska optimalizácie tejto výkonnosti. Všeo-
becne známym faktom je existencia nepretržitých zmien podmienok športovania. 

Niektoré tieto zmeny sa dajú často predpokladať, vieme napríklad v akom geogra-
fickom a klimatickom prostredí sa uskutočnia určité športové súťaže, ale na mnohé 
zmenené podmienky sa musia športovci adaptovať flexibilne.   

Pokiaľ ide o etické zmeny podmienok pre športovanie, situácia je rovnako, ak 
nie viac komplikovaná. Súčasná etická teória nie je jednotná v interpretácii etických 

zmien z hľadiska ich etickej podstaty, ľudského rozmeru, morálnych, sociálnych 
a iných dôsledkov. Nemôže byť teda jednotná ani v otázke adaptácie športovcov 
na tieto zmeny. Analýzou všetkých aspektov týchto zmien sa nebudeme podrobne 

zaoberať. Sústredíme sa na otázky, v čom spočíva filozofický rozmer etických zmien 
v myslení a konaní dnešných športovcov? Ako sa premieta osobná empirická skú-
senosť do morálnych rozhodnutí? Veľmi užitočné je predovšetkým umenie rozlíšiť 

zmeny podstatné a nepodstatné, dôležité alebo nedôležité pre ľudský a športový 
život. Prijať správne a dobré rozhodnutie nie je jednoduchá voľba a nejestvuje len 
jedna akceptovateľná voľba. Situáciu komplikuje, keď už nič iné, zásadná spoločen-

ská a duchovná zmena našej (súčasnej svetovej i slovenskej) spoločnosti. Vznikol 
nový model etického pluralizmu a s jeho príchodom sa komplikuje uspokojenie po-
treby etickej istoty športovca. Problémom je najmä fakt, že morálnosť a nemorál-

nosť je nezvykle skomplikovaná. „Pluralizmus noriem a hodnôt zrodila skúsenosť. 
Každému sa v živote „vyplatí“ iné. Pre mravné zdôvodnenie absolútnosti niektorej 
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z nich treba definitívny mravný princíp. Keby však taký princíp bol, nemohol by byť 

empirický (Ondrejková, 2000, 326).“46 Pluralizmus je prejavom slobody a podmien-
kou slobodnej voľby človeka medzi existujúcimi alternatívami. Avšak s ohľadom na 
riziká športovania má nezastupiteľný význam napríklad rozvážnosť ako „múdrosť 
osobnej etiky“. 

Principiálna zmena teda spočíva v tom, že etika nemá ambíciu moralizovať, ako 
sme tomu boli často v minulosti svedkami, ale vystupuje voči človeku ako etika roz-
vážnosti a zodpovednosti, ako etické poradenstvo. Dnešný športovec sa musí vo 

vodách etického pluralizmu samostatne rozhodovať a prijímať autentické rozhodnuia. 
Vlastnou iniciatívou morálne socializuje svoju osobu. Je v jeho kompetencii adap-
tovať sa slobodne na premeny samotného športu. Pre šport sa človek rozhoduje, 

ako akcentuje Glesk (2003, 33), s ohľadom na vlastné telesné a psychické zdravie, 
ale prináša mu aj vyspelú prispôsobovaciu sa schopnosť, schopnosť podstúpiť zá-
ťaž; „autonómny človek znášajúci zaťaženie je ideál pre zajtrajšok“. Paternalizmus 
je prekonaný a indoktrinácia je neprípustná.  

Športová sociológia v rovine svojho uvažovania o športe zdôrazňuje kompliko-

vaný vplyv športu na socializáciu osobnosti. Leška (2004b, 117) podčiarkuje, že „vplyv 
športu na socializáciu nie je priamočiary, jednostranný a závisí od množstva fakto-
rov. Je to predovšetkým vek športovcov, úroveň športových súťaží – či ide o šport 

rekreačný, výkonnostný, vrcholový alebo profesionálny, priebeh športovej kariéry. 
Svoju úlohu zohráva i výber povolania športovca po ukončení športovej kariéry, pre 
ktorý má dôležitý význam podobnosť štruktúr športu a produktívnej práce. Všetky 

tieto vplyvy sa prelamujú cez osobnosť športovca, jeho povahové a charakterové 
vlastnosti a až v dôsledku toho vzniká konečný efekt“. Teda aj problém socializácie 
človeka športom prechádza zmenami (väčšina z nich má etickú stránku), na ktoré 
sa musí dnešný človek komplikovanejšie ako kedykoľvek predtým adaptovať. 

Ďalší aspekt „novej“ etiky športovca spočíva v inej formulácii funkcie morálneho 
racionalizmu. Tento racionalizmus si získava, podľa nášho názoru, pozície v radoch 
všetkých kategórií športovcov na úkor emocionality. Zmeny signalizujú stotožňova-

nie dobra v športe s hedonizmom, s pôžitkom, s finančným profitom, so slávou. V tej-
to rovine prežívania ľudského života konštatujeme omeškávanie športovej etiky za 
prirodzeným tokom zmien v športe. Zmeny reality sú vždy rýchlejšie ako zmeny my-

slenia a to aj teoretického myslenia. Preto sa mení postoj športovcov k morálnym 
normám a k ich obsahu, ktorý sa často chápe ako statický. Menia sa však aj samot-
né normy v záujme vlastného sebazachovania. Normy športovej etiky sa na základe 

statického obrazu sveta športu pokúšajú pojať dynamiku života športu. Racionalita 
a etická racionalita si podmaňuje myslenie športovcov (profesionálov), ale i športu-

                                                            
46 „...názorový pluralizmus a kritická racionalita predstavujú zneisťujúce okolnosti kultúry „chaotického 

synkretizmu“. Každý z nás je jej vystavený, duchovne aj telesne, bez ochrannej atmosféry (Ondrejko-
vá, 2000, 325).“ 
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júcich amatérov. Charvát (1999, 58) konštatuje: „Túžba po víťazstve, niekedy za 

akúkoľvek cenu, sa objavuje vo všetkých športových výkonnostných kategóriách. 
Konanie so snahami mimo hranice objektivity výsledku môžeme vidieť rovnako pri 
športe rekreačnom, výkonnostnom až po vrcholné olympijské súťaže.“ V inej súvis-

losti sa hovorí napríklad o morálnej racionálnej zmene chápania slobody. Pre jej 
uskutočnenie povstala celá osoba športujúceho človeka, aby medzi iným vybojovala 
„koniec cenzúry tela“. Bežný život, umenie a šport pocítili toto oslobodenie v plnej 

sile. Asketizmus v neprospech hedonizmu a pôžitku zo športu vystriedal asketizmus 
v prospech pracovnej produktivity športového ľudského tela. 

Vo všeobecnosti však možno povedať, že etika poukazuje v otázke etických 
zmien na niekoľko skutočností. Predovšetkým chceme upozorniť na historický aspekt 

zmien. Morálka je dejinný fenomén, podlieha tak povediac zákonitostiam dejín a sa-
ma týmto zákonitostiam dáva svoju pečať. Vieme napríklad, že určitý štýl etického 
myslenia, povedzme pragmatický, sa vyskytoval v každej kultúrnej dobe, ale v niek-

torej etape vývinu civilizácie zmohutnel, „vyskočil“ do popredia, stal sa dominantným. 
Iný príklad je konkrétnejší. Ide o problém podpory uskutočnenia svojich záujmov 
a zámerov, ktorú jedinec alebo skupina robí s cieľom úspešného zavŕšenia týchto 

zámerov, inak povedané ide o problém lobizmu. Dnes sa utvára, mení postoj k veci 
a vznikol predovšetkým v našich podmienkach iný náhľad na problém lobizmu a špor-
tového lobizmu. Podstata zmeny išla po diagonále – od etického odmietania lobiz-
mu v minulosti k súčasnej favorizácii tejto metódy. 

Ak hovoríme o historickom aspekte etických zmien možno povedať, že v morál-

nej rovine je základná línia etických zmien daná historickými zmenami princípu fair 
play a historickými zmenami jeho rešpektovania. Jeho základný étos zostáva zacho-
vaný – čestná hra.47 Ale udalosti života, aj v súvislosti s lobingom a inými skutoč-

nosťami, menia predstavy o čestnosti. Charvát (2000, 46) formuluje ešte kritickejšie 
stanovisko: „Vo výkonnostnom športe sa často etický rozmer fair play športujúceho 
jedinca pokladá za slabosť, nadbytočnosť, ako niečo, čo môže oslabovať výkon.“ 

Historický nadhľad je metodicky užitočný pre prítomnosť, ale i pre budúcnosť. Struč-
ne povedané, životaschopné etické myšlienky a koncepcie anticipujú budúcnosť na 
pozadí empirickej skúsenosti so športovou prítomnosťou aj minulosťou. 

Mnohé etické zmeny podmienok pre rozvoj športu priniesla globalizácia, ktorá 

sama o sebe nemá primárne etický charakter a obsah. Globalizácia je pojem, o kto-
rom sa v súčasnosti v intelektuálnych a odborných kruhoch veľmi často hovorí. Celá 

                                                            
47 Žijeme v postmodernej spoločnosti, ktorej zásadnou myšlienkou je pluralita, rovnosť rôznorodých rie-

šení životných problémov a rovnoprávnosť rozmanitých opisov reality. „Fair play nie je predsa žiadnou 
žeravou novinkou a tradičná literatúra hodnotí tento fenomén ako čistú, čestnú hru podľa pravidiel. 
Čo je na tejto téme hodné na zamyslenie, to je predovšetkým triviálne konštatovanie, ... že ide o hru, 
teda o hru s etickými prívlastkami morálneho konania ako je čestnosť, slušnosť, priamosť, ušľachtilosť, 
čistota... V tejto súvislosti je pred nás postavená otázka voči akému pozadiu môžeme dnes vnímať 
fair play (Jirásek, 2000, 6-7).“ 
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jeho plocha je teritóriom dialógov a protirečivých diskusií. Zhodneme sa hádam len 

v tom, že je to objektívny proces, ktorý nás „objal“ a my sme toto objatie ani nepo-
strehli. Jedna z pracovných definícií hovorí: „Globalizáciu je možné chápať ako 
enormný rast komplexného vzájomného, aj keď väčšinou nerovného, ovplyvňova-

nia všetkých sfér života jednotlivých ľudských spoločností a rast ich vzájomnej zá-
vislosti (Valach, 2003, 9).“ Tému globalizácia a šport vyjadrujú dnes bežné pojmy 
spravodajskej publicistiky: zo sveta športu, šport vo svete, svetový šport, svet v špor-

te, športovci sveta, športoví svetobežníci, športová migrácia, svetové rekordy, sve-
tové výkony, svetové hry, majstrovstvá sveta, ale aj svetové športové škandály. 

Globalizačné procesy majú závažnú väzbu na procesy svetového športu. Glo-
balizácia športu podporuje hodnoty mieru k mieru, pretože neobsahuje motívy na 

začatie konfliktov. Vojnové konflikty by protirečili týmto záujmom. V staroveku sa 
prerušili vojny kvôli hrám olympiády, neskôr sa prerušili olympijské cykly kvôli voj-
nám a dnes, a to je pozitívna etická zmena, sa opäť viac myslí na hry a šport, ako 

na vojny. V podmienkach globalizácie sa znova stáva svetový obchod normou života 
športovcov a  slobodný obchod je základným ľudským právom. Kľúčové práva by 
však mali byť rovnaké pre všetkých ľudí, a právo zapojiť sa do slobodného obcho-

du aj v oblasti športovej je základným ľudským právom daným všetkým ľuďom, bez 
ohľadu na to, na ktorej strane hranice sa nachádzajú. Slobodný obchod nie je privi-
légiom. Športovci sa teda musia v dnešných podmienkach adaptovať na zmenu pô-

sobnosti etických noriem podnikania a obchodu. Tieto normy sa stali pozadím roz-
hodovania o vlastnej osobe, stali sa teda mravnými normami. 

V tejto súvislosti si môžeme položiť otázku, či tomu tak je aj v obchode ľudí 
s vlastnou športovou výkonnosťou a profesionalitou, ktoré môžeme považovať za 
ich vlastníctvo. V istom slova zmyslu tu ide o obchodovanie s vlastným alebo aj cu-

dzím telom. Aj to je zmena, na ktorú sa žiada reagovať adaptáciou. Športová profe-
sionalita sa totiž stala predmetom obchodu, lebo sa chápe ako tovar. Vynikajúci 
športovci (futbalisti, hokejisti, basketbalisti, atléti a i.), tréneri a športoví manažéri 

o sebe hovoria v marketingovej terminológii ako „veci“, ako o tovare. Ponúkajú sa 
na predaj, stávajú sa predmetom kúpi a predaja a  to práve v terajších podmienkach 
globalizácie svetového športu a  jeho jednotlivých odvetví. Je aj v takom prípade 

slobodný obchod ľudským právom? Domnievame sa, a to bez moralizovania, že 
v takom prípade sila peňazí prevážila nad silou a vážnosťou dôstojnosti ľudskej 
osoby. Aj etická vízia športu a globálneho športu musí odlíšiť procesy, ktoré sú ty-

pické biznisu, a procesy, v ktorých je človek nositeľom étosu ľudskej bytosti. Ani 
šport nemôže byť, podľa nášho názoru výnimkou, lebo jeho predstaviteľmi sú my-
sliace bytosti. Tradičná filozofická interpretácia posudzuje tento problém ako prob-

lém odcudzenia (kategória konca 19. a polovice 20. storočia) alebo odcudzovania 
sa – športovcovi sa odcudzujú jeho vlastné sily, talent, výsledky tréningu, časť jeho 
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osoby. Etickou zmenou je v tomto prípade prerod pôvodnej „vzbury“ človeka v ser-
vilný súhlas s daných stavom. 

Samozrejme, v prípade vynikajúcich športovcov je tento postup „kúpa – predaj“, 
predovšetkým iba formou, prostredníctvom ktorej športovec ponúka svoj talent na 
využitie v prospech svoj i v prospech iných, napríklad v prospech divákov. Samotný 

šport sa týmto rozvíja k dokonalosti z hľadiska rôznych axiologických aspektov. 
Zrejme aj tu platí, že globalizácia nás zavalila zmenami bez toho, aby sme o tom 
vedeli. 

Etické zmeny, na ktoré sa adaptujú súčasné generácie športovcov majú aj kul-
túrny aspekt. Domnievame sa, že každá kultúra, zapojená do akéhokoľvek komuni-

kačného systému s inými kultúrami, má tendenciu upozorňovať na prednosti hod-
nôt, ktoré ponúka. V prípade veľmocí od toho býva už len krôčik k tomu, aby tieto 
hodnoty neraz vnucovala inej kultúre. V športovej terminológii to znamená, že v špo-

rte, takmer v každej z jeho disciplín, oblastí a rovín, sa presadzuje predovšetkým 
vôľa veľmocí. Športovci krajín, ktorým zvykneme hovoriť „malé krajiny“ zvyčajne 
akceptujú túto skutočnosť ako podnet na zmenu etického nazerania na svoj pôvod, 

vlastenectvo alebo etnickú príslušnosť. V eticko-kulturologickej rovine treba mať na 
zreteli všeobecne uznávaný fakt, že súčasná kultúra predstavuje predovšetkým hu-
manizačné snahy. Keďže šport je súčasťou kultúry každej formy civilizácie, je preň 

teda prirodzená humanizácia života človeka. Avšak život športovca je súčasťou aj 
civilizačných procesov súčasnosti. Civilizácia však predstavuje tiež dehumanizačné 
snahy. „Civilizovaný šport“ teda akceptuje aj dehumanizačné vplyvy na človeka, 

predovšetkým vtedy pokiaľ sú kompenzované (ekonomicky, finančne, morálne, spo-
ločenským renomé ap.). Preto registrujeme v myslení a konaní niektorých športov-
cov napríklad rezistenciu na nebezpečenstvo zranenia alebo dokonca rezistenciu 
na svoju národnú identitu.. 

V problematike globálneho charakteru športu evidujeme dnes celý rad téz, kto-
ré majú charakter axióm. Každý zainteresovaný odborník ich všeobecne prijíma ako 
pravdy. Pre ilustráciu, skutočne len pre ilustráciu, niektoré uvedieme. Ide o paradig-

my (prevládajúci spôsob pohľadu) a súčasne zásadné zmeny morálnej kvalifikácie 
športu, ktoré volajú po adaptácii:  

– „Soudobá globální scéna sportu signalizuje její převládající organizaci na základě 
hodnot, zájmů a zkušeností mužů a mocných (Sekot; in Sekot (ed.), Leška, Oborný 
& Jůva, 2004, 13).“ 

– „Neodmyslitelnou součástí souboru edukačních prostředků je sport. Jde o pro-

středek tradiční, se kterým se v nějaké podobě setkáváme v každé kultuře (Jůva; 
in Sekot (ed.), Leška, Oborný & Jůva, 2004, 214).“ 

– „Globalizácia súčasného sveta sa prejavuje akcentovaním trhovej ekonomiky, jej 
vplyvy zasahujú všetky oblasti spoločenského života, teda i športu. Dôsledky sa 
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obvykle označujú ako komercionalizácia športu. ... podstata tohto javu spočíva 

v aplikácii princípov trhovej ekonomiky na celkové poňatie a funkcie športu (Dova-
lil, Choutka, Svoboda; in Dovalil et al., 2004, 166).“ 

– Jedným z trendov globalizácie je kultúrno-hodnotová a normatívna univerzalizá-
cia. Jej prejavom je napríklad univerzalizácia pravidiel svetového športu, predo-
všetkým jeho olympijských disciplín. 

– Aký je svet, taký je šport – ide to podľa princípu analógie. 

Globalizácia sa v oblasti športu skutočne dotýka takmer každého človeka na-

šej planéty. Významne ovplyvnila globalizácia aj fenomén diváctva, urobila z neho 
svetové diváctvo. To spôsobilo zmenu postojov športových hviezd k divákovi, ktorú 
kvitujeme. Napríklad vynikajúci futbalista pôvodom z krajiny N je nadšený priazňou 

divákov vychýreného klubu v krajine Y, kde má športové angažmán. Intenzita pozi-
tívneho globalizačného „žiarenia“ však nie je rovnomerne rozložená. Najintenzívnej-
šie ju využívajú športové elity – vynikajúci športovci, poprední športoví manažéri, 

prvotriedni tréneri, vyhlásené kapacity vo vedných odboroch angažovaných v športe, 
organizátori svetového športu a i. Patrí k zmenám k lepšiemu, že výhody súčasné-
ho svetového športu môžu užívať v stále širšom meradle aj rekreační športovci. 

Napríklad vzrastá počet slovenských bežeckých vytrvalcov, ktorí sa hrdia „skalpom“ 
niektorého svetového maratónu. Súčasne to však znamená, že štart na takomto 
maratóne má pre nich vyššiu morálnu hodnotu, ako štart – ale skutočne len pre 

ilustráciu – na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach. Prívlastky „národný“ 
a regionálny šport už nebudú mať pôvodnú vnútornú silu, étos a hodnotu. 

Stará rímska múdrosť hovorí: Crescit amornummi, quantum ipsa pecunia cres-
cit (Láska k peniazom rastie úmerne k tomu ako ich pribúda). Nemožno popierať 
úlohu peňazí ani v súčasnom športe. Lenže táto úloha môže mať viaceré podoby 

a prejavy. Peniaze zachraňujú ľudské životy, ale kvôli nim sa tie isté životy ocitajú 
v nebezpečenstve. Tak sa môže služba peňazí v prospech dobrej veci prejaviť ako 
medvedia služba. Sila peňazí prináša kultúrne, ale i kvázi kultúrne zmeny, prináša 

poriadok, ale i zmätok do etického myslenia športovcov. Ak sú peniaze na športové 
aktivity potrebné a niet ich, vedie to mnohých športovcov k ponižujúcemu, dokonca 
k servilnému konaniu voči tým, kto môže peniaze poskytnúť. Ale aj cena peňazí je 

vysoká. Problém však nespočíva v peniazoch samých. Ako „každé zabsolútnenie 
ľudského výtvoru a hodnoty, aj absolutizácia hodnoty peňazí, ich divinizácia sa zvra-
cia v démonizáciu, robí z nich démonickú silu ničivo obrátenú proti človeku (Pauer, 

2004, 593)“. Úcta „bežného“ človeka k peniazom nie je jeho objavom, zmena etic-
kého pohľadu na peniaze nie je jeho etickým patentom. Lebo fetišizmus a idolarita 
sa nerodí v dave konzumentov, športovcov a divákov, ale v hlavách ideológov a po-

litikov, inak povedané organizátorov tohto fetiša. Sociologický pohľad na problém  
to vidí v tejto rovine: „Spotreba by sa mala stať hlavným zmyslom života, je znakom 
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prestíže a príslušnosti k istej sociálnej skupine (Leška, 2004a, 76).“ K tradičnému 

športu a športovaniu však patrí aj vnútorný a hlbší zážitok, pričom neodmietame 
hedonistické a psychologické uspokojenie, ktoré prináša kontakt so športom. Iba 
sa domnievame, že hodnoty športu nemôžu stratiť všeľudský humanistický nádych, 

národný kultúrny aspekt, socializačné poslanie a osobný rozmer. K takýmto nega-
tívnym zmenám dochádza, ale sú len epifenoménom takmer každej doby, sú ne-
chceným dieťaťom. 

Kritický pohľad na niektoré podoby adaptácie športovcov na etické zmeny pod-

čiarkuje etickú labilitu tejto adaptácie. V žiadnom prípade nechceme v tomto pohľa-
de vyjadriť dehonestáciu športu a športovcov.  
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VII. 

PROBLÉM ZMYSLU ĽUDSKÉHO POHYBU 

1. Filozofické chápanie pojmu zmysel 

Pojem zmysel používame v našom bežnom jazyku v pragmatickom ponímaní. 
Vkladáme mu pragmatický obsah. Preto sa pod týmto pojmom rozumie predovšet-

kým vecná, merateľná, vysloviteľná hodnota, alebo aspoň abstrakciou, teda pojmo-
vo vyjadriteľná hodnota. Čo má zmysel spája sa s určitým účelom, má určitou vše-
obecne akceptovanú hodnotu. Čo má zmysel je hodnotou dlhšie ako krátky okamih, 

jeho existencia je minimálne nadčasová. V pragmatickej rovine musí to, čo má zmy-
sel mať aj význam. Gottlob Frege (8. 11. 1848 – 26. 7. 1925, nemecký matematik  
a logik), rozlišuje význam a zmysel pojmu na príklade planéty Slnečnej sústavy Ve-

nuše. Význam výrazu Večernica je zhodný s významom výrazu Zornička – vždy ide 
o planétu Venuša. Zmysel týchto výrazov sa však samozrejme líši. 

Vo filozofickom význame pojmu zmysel môžeme rozlišovať vrstvy tohto pojmu, 
teda i vrstvy zmyslu. Nebudeme ďaleko od pravdy, ak napíšeme, že sa v týchto vrst-
vách načrtáva fenomenológia zmyslu, že sa v nich načrtáva rôznorodá axiologická 

potencialita existujúceho. (Analogicky uvažuje aj Bednář, 2009, 169). Treba však 
zdôrazniť, že toto rozvrstvenie zmyslu je akceptovateľné iba v rozmeroch a hodno-
tách ľudského života. Ostatne, človek ako seba – interpretátor, to znamená ako je-

diná bytosť, ktorá interpretuje seba samého a svoje okolie, spája túto interpretáciu 
aj s hodnotením seba samého, ostatných ľudí a vecí. V procese tohto hodnotenia 
sa postupne vynárajú jednotlivé vrstvy hodnotovosti reality, ktorá je predmetom hod-
notenia. V takto definovanom význame vyčleňujeme tieto vrstvy zmyslu: 

 osobná vrstva 

 trans-osobná vrstva 

 spoločenská vrstva 

 dejinná vrstva 

 kozmická vrstva. 
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Takéto rozvrstvenie zmyslu je vhodné aplikovať predovšetkým na problém 

zmyslu ľudského života. Pohyb, vedomý a kultúrny pohyb, je iba zložkou, médiom 
a prostriedkom naplňovania zmyslu ľudského života, ale nakoľko nie je od života 
oddeliteľný platí pre pohyb uvedená teória zmyslu v plnom rozsahu. Z uvažovania 

o existencii „vyšších“, nadosobných vrstiev zmyslu logicky vyplýva záver, že osobná 
vrstva je pod vplyvom iných vrstiev, že to teda nie je výlučne človek, čo naplňuje 
zmysel vlastného pohybu vlastným obsahom. „Proces osmyslování je tak oboustran-

nou aktivitou, setkáním člověka a světa, plněním (! – nikoli naplněním, které poklá-
dáme fakticky za nemožné) z (nekonečných) „konců“, kdy dochází k propojenosti 
mikrosvěta člověka a makrosvěta jako takového... (Bednář, 2009, 175).“  

Stretnutie zmyslu a pohybu na poli filozofie odhaľuje silné aj slabé stránky ich 

prepájania. Naše aktivity majú vždy zmysel aj keď „nezmyselný“, lepšie povedané 
a počuteľné „neúčelný“. Napríklad: Pohyb ako nutné, ale nezmyselné konanie – si-
zyfovský pohyb a jeho zmysel.  Z mytológie vieme ako to bolo so Sizyfosom. „Boho-

via potrestali Sizyfa tak, že musel neustále kotúľať balvan na vrch hory, odkiaľ sa 
kameň vlastnou váhou zakaždým skotúľal späť. Mysleli si, a nie bez príčiny, že niet 
strašnejšieho trestu, ako je zbytočná a beznádejná práca (Camus, 1993, 88).“ Ca-

musa zaujíma práve ten okamih rozhodnutia Sizyfosa zopakovať svoj beznádejný 
pokus zlomiť osud. „V každom z tých okamihov, keď opúšťa vrcholky a pomaly zo-
stupuje do brlohu bohov, je povznesený nad svoj osud. Je mocnejší ako jeho balvan. 

... Niet osudu, nad ktorý by sa nebolo možné s opovrhnutím povzniesť (Camus, 1993, 
89).“ Z nadhľadom sa povzniesť nad osudom stanovenú nezmyselnosť je akcepto-
vateľné riešenie. „Dobíjať vrcholky – už to stačí naplniť srdce človeka. Sizyfa si treba 

predstavovať ako šťastného (Camus, 1993, 91).“ Samozrejme, je v tom kus cnosti 
z núdze. Je v tom aj náznak kontenancie. Pohybu Sizyfosa chýbali flexibilita a inven-
čnosť, nápaditosť, nápad na zmenu aj tvorivosť. 

2. Športový pohyb – jedna z foriem a podôb ľudského 
pohybu 

Rôznorodé formy ľudského pohybu majú, obrazne povedané, rôznych nosite-

ľov, aktérov i spotrebiteľov. Ten istý pohyb môžeme vidieť v rôznych aktivitách člo-
veka a vo väzbe na túto aktivitu nadobúda pohyb svoju kontextuálnu (intencionálnu) 
podstatu i zmysel. Futbalista alebo basketbalista vykonáva s loptou veľmi podobné 

„kúsky“ ako cirkusový umelec v manéži, policajt, ktorý pacifikuje nebezpečného pá-
chateľa trestného činu aplikuje pohybové a technické prvky niektorého z úpolových 
športov. Na vznešené analógie športového pohybu, napríklad v umeleckej sfére, 

smerujú úvahy mnohých autorov. „Základným materiálom divadelnej a športovej 
podívanej je aj pohyb. Hlavní aktéri vytvárajú s jeho pomocou scénické akty i situá-
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cie v športovej aréne. ... V športe máme tak isto čo do činenia s dynamickými a kom-

plikovanými formami pohybu charakteru show, napríklad volejbal, rugby, bojové 
športy, gymnastika (Kosiewicz, 2006, 356).“ Na objavenie ďalších umeleckých, bárs 
aj divadelných, len nie teatrálnych (!) podôb športového pohybu sa čaká, pričom 
ani samotné umenie nie je v týchto reláciách pasívne. 

Nositeľom rôznych foriem športového pohybu však nie je len ľudské telo. Šport 
je sofistikovaná činnosť, športovanie sú aj výzvy nasmerované ľudskému duchu, 
šport je aj oduševnená činnosť presiaknutá étosom. Pohyb vyjadruje stav a dyna-

miku celej ľudskej bytosti. Aj preto sa napríklad v rétorike a v etikete (bontónu) ho-
vorí o reči ľudského tela. Pohyb sa týka všetkého, čo v človeku jestvuje a čo z člo-
veka presakuje navonok. Pohyb sa teda týka „i nálad, myšlienok, citov. ... Pohybom 

sú dané na vedomie úplne všetky možné formy správania človeka i akékoľvek jeho 
vnútorného hnutia (Hodaň, 2000, 105).“ Pohyb je rečou nemého alebo mlčiaceho 
človeka. 

Pozrime sa na športový pohyb a jeho zmysel vo väzbe na život a zmysel živo-
ta, vo väzbe na objektívne potreby života a subjektívne životné potreby. Inak pove-

dané budeme hovoriť o rovinách zmyslu (športového) pohybu človeka a pre člove-
ka. Z hľadiska diferenciácie týchto rovín chceme načrtnúť ich základnú škálu. 

– Rovina uspokojenia potreby „vybitia“ animálnych pudov živočíšnej radosti a zlosti, 
v ktorej pulzuje aj potreba ruvačiek a zápasu. Je to elementárna, autenticky antro-

pologická a často podvedomá vrstva zmyslu pohybu v športe. Jej „výstrely“ do von-
kajška sú častou príčinou úškrnov intelektuálskeho diváka alebo opovrhovania 
športom zo strany nezainteresovanej verejnosti, ktorá neoplýva voči športu empa-

tiou. Podľa Nemca (2010, 7) už známy grécky bájkar a básnik Ezop sa stavia na 
stranu odporcov agonálneho súťaženia a „zastáva kritickú pozíciu proti preuka-
zovanému obdivu vtedajšej spoločnosti voči sile atlétov, ktorej podstatu a spôsob 

demonštrácie nachádza vo veľmi úzkej alegórii so správaním vyskytujúcim sa 
v animálnej ríši zvierat“. 

– Rovina uspokojenia širokej škály biologických potrieb ľudského organizmu pro-
stredníctvom pohybu. „Nevyhnutne nutné množstvo pohybu sa v podmienkach 
hospodársky vyspelých krajín znižuje, čo vyvoláva potrebu nahradiť tento deficit 
umelými formami pohybových činností (Hurych, 2010, 15).“ 

– Rovina uspokojenia psychologickej potreby, v nižšej „verzii“ k nej patrí napríklad 
gumpizmus (tento pojem vysvetľujeme na inom mieste knihy), spontánne prejavy 
radosti i sklamania, prekonanie strachu pohybovou aktivitou, „vysublimovanie“ 
potenciálu brutality, hostility a násilia. 

– Rovina uspokojenia hedonistických potrieb človeka, ktorú prezentujú napríklad 

potreba pocitu vnímania endorfínov šťastia, potreby naplnenia miery slasti a pô-
žitkov, potreba pocitu blaženosti. V radoch rekreačných bežcov, ktorí sa zúčast-
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ňujú náročných vytrvalostných podujatí je veľa recesistov, experimentátorov, ale 

i hazardérov, ktorí „do toho idú“ predovšetkým z hľadiska uspokojenia svojej he-
donistickej potreby. 

– Rovina uspokojenia eudaimonistickej potreby – potreby pocitov šťastia zo sily vlast-
nej vôle, z obdivu divákov, priateľov, známych, rodičov, spolužiakov, súperov. 

– Rovina uspokojenia existencialistickej potreby poznať odpoveď na otázky „kto 
som“, „aké sú moje maximálne možnosti“, „kde leží existenciálna hranica zacho-

vania zdravia a života“ pri športových pohybových aktivitách. Na dokumentáciu 
jestvovania tejto roviny poslúži opis krízových situácií vo vytrvalostných športoch. 
Z osobnej skúsenosti môžeme podať svedectvo o maratóne, v ktorom sú bežné 

dilematické situácie športovca v stave faktickej fyziologickej a psychickej vyčerpa-
nosti: vzdanie alebo dokráčanie (dopotácanie) do cieľa (?), či inak povedané, ne-
zmyselné pokračovanie v behu sprevádzané hazardom a ohrozením života a zdra-
via alebo rozumné (zmysluplné), ale ponižujúce odstúpenie z preteku? 

– Rovina uspokojenia filozofickej potreby – splynutie s prírodou pri pohybových ak-
tivitách v prírode, nadobudnutie pocitu jednoty s celým prírodným prostredím. 

– Rovina uspokojenia metafyzickej potreby – splynutie s kozmickým prostredím, 
dosiahnutie stavu pokojnej športovej mysli, nadobudnutie (dosiahnutie) ataraxie 
a športovej nirvány, uskutočnenie, lepšie snáď povedané, uskutočňovanie katar-
zie. 

Problém zmyslu športového pohybu pre kvalitu života človeka je možné zisťo-
vať predovšetkým metodologickými prostriedkami kvalitatívneho výskumu. V nad-
väznosti na uvedené roviny zmyslu pohybu človeka vo vzťahu k jeho potrebám mô-

žeme aplikovať istú „rovnicu“, ktorá však hovorí o takých formách pohybu, ktorým 
prislúcha prívlastok vedomý (a uvedomovaný) zmysel pohybu (Vzm). V tom prípade: 
Vzm= f (Ho, Rh, Re, Resv, ...), slovne povedané miera uvedomenia si zmyslu po-

hybu je funkciou mnohých premenných: Ho – hodnotová orientácia človeka; Rh – 
rebríček hodnôt; Re – relevancia pohybu pre načrtnuté roviny uspokojovania potrieb 
(v bežnom živote je to najčastejšie relevancia pohybu pre zdravie človeka); Resv – 
relevancia pohybu pre sebavyjadrenie a sebauskutočnenie; ... ďalšie premenné. 

Zmysel sa viaže na cieľ, niekedy sa s cieľom dokonca identifikuje. V športe sa 

tieto pojmy naplňujú veľmi konkrétnym a vecným obsahom. Doslova: zmysel účasti 
na behu (bežeckom podujatí) sa v definitívnej podobe viaže na konečný efekt, teda 
cieľ alebo prebehnutie cieľom. Súčasne však musíme zdôrazniť, že k tomuto cieľu 

vedie cesta a táto cesta musí byť tiež zmysluplná. Vidina „definitívneho“ cieľa na 
trati len završuje zmysluplnosť nášho behu, nášho pohybu po ceste. Nebudeme sa 
preto priečiť s názormi, ktoré bazírujú na postoji, že cesta je dôležitejšia ako samotný 

cieľ cesty. Cesta je substanciou zmyslu nášho pohybu, lebo z cesty nemožno v pod-
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state zísť, avšak do tzv. cieľa dôjsť ani nemusíme. Zmysel nášho pohybu sa naplnil 
cestou. 

V uvedenej súvislosti sa ešte ráz vráťme k problému vrstiev zmyslu športového 
pohybu. V Zürichu na majstrovstvách Európy v atletike sa bežal veľmi zaujímavý 
maratón.48 Pretek takmer 25 kilometrov viedol v odvážnom sólovom behu Poliak 

Marcin Chabowski. Došli mu však predčasne sily, po 34. km ho predstihol Daniele 
Meucci (neskorší víťaz) a vyčerpaný bežec krátko potom odstúpil. Zastavil však až 
keď videl, že ho predbieha naturalizovaný Poliak etiópskeho pôvodu Yared Shegu-

mo. Zastavil v okamihu, evidentne fyzicky i psychicky vyčerpaný na povestnom 35. 
(36.) kilometri. Aký bol teda zmysel jeho samostatného behu? Takto, takýmto tak-
tickým spôsobom sa veľké maratóny nikdy a nikde zmysluplne nebehajú s cieľom 

zvíťaziť. Jeho sólový asi 25 kilometrový beh mal teda na prvý pohľad „nezmyselné“ 
poslanie. Ale! Po celých tých 25 km mu tlieskal Zürich v podobe divákov popri trati. 
To je pre športovca „rajská hudba“! A ďalej, atletickí tréneri aj laickí diváci pri televí-

zoroch si kládli otázku, či padne ďalšia hranica ľudských možností alebo či pokus 
o jej prekonanie v podaní Marcina Chabowského zlyhá. Bol síce teoreticky (!) akcep-
tovateľný, ale prakticky zo športového hľadiska nemal šancu na uskutočnenie. Diváci 

(odborníci aj laici) premýšľali o zmysluplnosti úniku Chabowského a mnohí mu že-
lali úspech. Tí, ktorí sú zasvätení do tajomstva maratónskeho behu však krútili hla-
vami nad jeho bežeckou taktikou na ceste za víťazstvom alebo na ceste za pokore-
ním tejto trate.   

Áno, pohyb je večný ako je večná hmota. Zmysel každého pohybu je teda pri-

márne v ňom samotnom. Je objektívny. Športový pohyb je však pohyb kultúrny, je 
to neskutočne krátka epizóda tohto večného pohybu a športový pohyb v podobe 
maratónskeho behu je iba časovou bodkou tejto dlhšej epizódy. Vyčerpaný mara-

tónsky bežec isto nefilozofoval o zmysle ľudského pohybu ani o zmysle športového 
pohybu v živote človeka. Svojím konaním v Zürichu v nedeľu 17. augusta 2014 však 
tento problém nevedomky opäť nástojčivo nastolil.  

Zmysel športového ľudského pohybu má teda viacero rovín, je uložený vo via-

cerých vrstvách. Pokiaľ ide o osobnú rovinu, tá má často skrytú až dokonca tabui-
zovanú podobu. Maratónec M. Chabowski čo to vyzradil zo svojich osobných záme-
rov. „Dnes som sa chytal šance, ale to nevyšlo. Bol som dobre pripravený na tento 

maratón, v tréningu s trénerom sme zaradili behy do kopca, aby som bol pripravený 
na nástrahy trate. Počas svojho úniku som mal v mojej hlave len jednu myšlienku – 

                                                            
48 Len v krátkosti pripomenieme zopár faktografických údajov. „Po prvýkrát sa na majstrovstvách Európy 

objavil v úlohe maratónca a hneď môže oslavovať. Víťazom najdlhšieho mužského preteku v Zürichu 
sa stal taliansky vytrvalec Daniele Meucci, ktorý na členité trati v Zürichu triumfoval v čase 02:11:08. 
Striebro za dve hodiny a rovných dvanásť minút vybojoval naturalizovaný Poliak etiópskeho pôvodu 
Yared Shegumo, tretí bol s odstupom ďalších 15 sekúnd Rus Alexej Reunkov 
(In http://www.ceskatelevize.cz/sport/atletika/283348-treti-druhy-a-konecne-prvni-ital-meucci-ovladl-
na-me-zavod-maratoncu/)“. 
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ísť vlastné tempo, dokonca aj svoj rytmus a úspech v cieli. Biliárna kolika (ľudovo 

žlčníkový záchvat – poznámka J. O.) mi vzala všetku silu, a podľahol som vyčerpa-
niu. Ničoho neľutujem, snažil som sa, dal som do toho všetko. Ďakujem vám za 
všetky slová podpory, a všetkým tým, ktorí mi každý deň pomáhajú, ako môžu, aby 

som mohol pokračovať v svojom športovom boji. Ospravedlňujem sa svojmu tréne-
rovi za to, čo sa stalo, a ďakujem mu za podanú ruku (Chabowski, 2014a).“ Mara-
tónec súčasne priznal, že bol úplne energeticky „vypláchnutý“ (In Tomasz Kalemba, 

2014). Samozrejme, svoje zohrala v tomto prípade aj bolesť, konkrétna telesná, mo-
rálna a psychická bolesť. Bolesť však v žiadnom prípade nepovažujeme za vedomý 
zmysel športového pohybu, za zmysel športovania. 

3. Pohyb ako jeden z atribútov športu 

Šport je zložitý prírodne sociálny systém, ktorému prislúchajú všetky charakte-
ristiky systému vo všeobecnosti. Tvoria ho prvky, vlastnosti, vnútorne vzťahy, vstu-
py aj výstupy. Pokiaľ ide o vlastnosti športu ako systému, potom treba podčiarknuť, 

že pohyb je „iba“ jedna z podstatných vlastností športu. Preto sme označili pohyb 
ako atribút športu. Súčasne treba aj tomto mieste pripomenúť kontemplatívny roz-
mer pohybu v súlade s Hodaňovou koncepciou spomenutou vyššie. Ďalší dôležitý 

aspekt problematiky dialektiky pohybu a života rozpracoval Jirásek. Usudzuje, že  
jedna z príčin „fatálneho úbytku pohybu v každodennom životnom spôsobe ... je 
obmedzenie plastickosti vnímania pohybu na jeho jednorozmernú, telesnú podobu. 

Ochudobnenie pohybu o jeho ďalšie rozmery znemožňuje plné zdôraznenie jeho 
zmyslu... (Jirásek, 2005, 103).“ Táto redukcia pohybu ľudského tela na jednu z jeho 
podôb dokonca znemožňuje chápanie zmyslu pohybu ako cesty k odhaľovaniu mno-

hotvárnych autentických podôb ľudskej existencie, ale znemožňuje aj chápanie hlb-
ších vrstiev zmyslu samotného športu.    

Domnievame sa, že problém nepohybujúcej sa súčasnej populácie, sociologic-
ky povedané tzv. sedavej spoločnosti (význam tohto pojmu vysvetľuje napríklad 
Sekot, 2004, 60-63) je dôsledkom práve zmieneného fatálneho úbytku telesného 

pohybu a istou formou pohŕdania „sedavej spoločnosti“ týmto pohybom. Toto pohŕ-
danie je však nasmerované len na určité formy ľudského a športového pohybu. De-
honestuje tie formy telesného pohybu, ktoré sú fyzicky náročné, namáhavé a málo 

efektívne z hľadiska tvorby imidžu danej osoby. „Zdravé, krásne a fyzicky príťažlivé 
telo je ideálom ... úspešného a obdivovaného jedinca (Sekot, 2004, 60).“  

Tým, že oceňujeme mnohé myšlienky olomouckej školy v štúdiu ľudského po-
hybu (Hodaň, Jirásek) vyjadrujeme aj súhlas s humanistickou potenciou. Zdržanlivý 

(rezervovaný) postoj však zaujímame k takým úvahám, ktoré filozoficky preceňujú 
ľudský telesný pohyb „... ako pohyb ľudského bytia, t. zn. pohyb existencie (Jirásek, 
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2005, 109).“ Pohyb je prvotným prejavom života a teda i existencie života v konkrét-

nej bytosti, ale nie je touto existenciou ani touto bytosťou. Nepohybovať sa nemožno, 
pretože pohyb je prirodzeným zákonom všetkého živého i neživého. Pre uvažujúcu 
ľudskú bytosť je však typické, že si tento pohyb a jeho zmysel v tej alebo inej miere 

uvedomuje a „vyhodnocuje“ jeho hodnotu pre svoje existovanie. Tento telesný pohyb 
vnútri i „vonku“ ľudskej bytosti je objektívne „zmysluplný“, je v ňom logika, „spája sa 
s určitým účelom“. Avšak samotná ľudská bytosť je v postoji voči tomuto účelu slo-

bodná. Z tohto dôvodu má dokonca „zmysel“ aj odmietanie tzv. zmysluplného ľud-
ského telesného pohybu ako nebezpečného, vulgárneho, namáhavého, márnotrat-
ného a kontraproduktívneho konania, ktoré odvádza človeka od intelektuálnych, kul-

túrnych alebo duchovných aktivít, v ktorých nachádza prameň uspokojovania tomu 
zodpovedajúcich potrieb.  

V systéme športu existuje aj skupina športových disciplín. Nepopierateľnou sku-
točnosťou je existencia rozdielov v nazeraní na zmysel a formy ľudského pohybu 

v rôznych športových disciplínach. K týmto športovým disciplínam treba priradiť člo-
veka, ktorý si ich volí z hľadiska svojho talentu, svojej kultúrnej inklinácie, z hľadis-
ka uplatnenia svojej slobodnej voľby a vôle, ale i v dôsledku uskutočnenia vôle inej 

osoby. „Základnou“ otázkou aktivít na poli telesnej kultúry a súčasne ich základným 
problémom je hľadanie a nachádzanie zmyslu týchto aktivít a priradenie sa k týmto 
aktivitám. „Len tak si môžeme nájsť dôvod, prečo ich vlastne máme vykonávať, len 

tak môžeme zdôvodňovať ich význam nie len z hľadiska individuálneho, ale aj spo-
ločenského (Hodaň, 2009, 125).“ Netreba veci komplikovať ani dramatizovať. Inak 
sa pozerá na ovcu vlk a inak baran, inak pozerá na vzpieranie ľudská trstina a inak 
atletický typ človeka.  

Zmysel športu a športového pohybu rozdielnym spôsobom chápu tí, čo sú „vnú-

tri“, napríklad samotní športovci a tí, čo sú „vonku“, napríklad diváci, či už náhodní 
alebo praví a pravidelní športoví diváci. Športovec každý svoj pohyb, telesný i my-
šlienkový, v každej disciplíne, ktorej sa odovzdal podriaďuje úspechu a víťazstvu. 

V týchto intenciách má pohyb inštrumentálny charakter, pretože je nástrojom na 
dosiahnutie úspechu. Jeho zmysel pohybu má predovšetkým teleologický aspekt, 
nekoncentruje sa teda napríklad na estetický rozmer športu, poprípade etický aspekt 

a už vôbec neberie v mnohých prípadoch do úvahy všeobecne akceptovanú ideu 
étosu športu. Uvažovanie športovcov o zmysle pohybu má vo väčšine prípadov in-
dividuálny alebo skupinový (tímový) formát. Uvažovanie divákov má skupinový až 

davový (masový) charakter. Divák len sčasti akceptuje uvažovanie športovca, zväč-
ša si však vyžaduje také správanie športovcov, ktoré uspokojuje jeho divácke po-
treby. V dôsledku toho sme svedkami takých činov športovcov, ktoré nemajú žiaden 

športový význam, ale o to viac majú „revuálny“ význam. Patria k nim napríklad via-
ceré telocvičné úkony, komické pohyby tiel a gestá. Napríklad maratónec, ktorý 
urobí kotúľ na cieľovej čiare maratónskeho behu alebo svetová skokanka do výšky 
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po úspešnom prekonaní latky a po doskoku predvedie divákom víťaznú tanečnú 

kreáciu. A nielen to, problém má aj ďalšie sociálne a komerčné súvislosti. „Existuje 
všeobecná tendencia prepájania pohybových a športových aktivít so zábavou, ... čo 
je možné vnímať na všetkých výkonnostných úrovniach športu u aktívnych športov-
cov či pasívnych konzumentov športu – divákov (Flemr, 2009, 52).“  

Jedna z dominantných charakteristík športu je jeho rozmanitosť a dynamika 
všestranného vývinu. Dnes existujú stovky športových disciplín, teda takých ľudských 
športových pohybových aktivít, ktoré nesú znaky (atribúty) športu. V tejto stati nie 

je priestor na úvahy o tom, ktorá disciplína je typicky športová a ktorá už je za hra-
nicami športu. Len na ilustráciu pripomenieme, že pri porovnávaní charakteristic-
kých čŕt jednotlivých športových disciplín, zistíme značné kontrasty. Nie každá špor-

tová disciplína vyhovuje kritériám „rytierskej akadémie“.49 Je vôbec možné porovná-
vať napríklad golf a box? Áno, v obidvoch disciplínach sa „udiera“: v prvom prípade 
je zmyslom technicky presne uskutočneného pohybu adekvátny úder do golfovej 

loptičky, v druhom prípade je zmyslom rovnako technicky presne uskutočneného 
pohybu adekvátny úder do ľudského tela. Samotný úder má v uvedených športových 
disciplínach svoj odborný názov. Záver úsudku je samozrejme vopred naznačený, 

pretože je obsiahnutý v samotných premisách: rozmanitosti športových disciplín 
odpovedá rozmanitosť zmyslu športovania a zmyslu športového pohybu. Toto však 
môže viesť takmer so železnou nutnosťou k úvahám, či je treba mnohé z dnešných 
pohybových aktivít akceptovať ako športové pohybové aktivity.  

Keď sa však pozrieme na tento „športologický“ problém z hľadiska relevancie 

športového pohybu voči zdraviu dostáva logika nášho uvažovania trhliny: „Zdravie 
je východiskovým predpokladom existencie a fungovania ostatných hodnôt (Filíp-
ková, Pyšný, Hajerová-Műllerová, 2009, 44).“ Dynamický rozvoj športu, vznik no-

vých športových disciplín, vzrast rizikovosti týchto disciplín voči zdraviu a niektoré 
ďalšie skutočnosti nasvedčujú, že spojitosť športovania a zdravia nie je vždy lineár-
na. Jednoducho – šport a zdravie sú dve hodnoty, ktoré majú svoje miesto v hodno-

tovom rebríčku konkrétneho človeka, konkrétneho športovca aj nie-športovca. Tým 
nespochybňujeme ani šport ani zdravie. Chceme týmito slovami iba povedať, že 
zdravie a šport sú v mnohých prípadoch „konkurenčné“ hodnoty, ktorých voľba je 

často vecou priorít v životných aktivitách človeka. V akejkoľvek oblasti mentálnych 
a fyzických aktivít je dosiahnutie špičkového výkonu späté s rizikom, s vedomým 
obmedzením rozvoja iných kvalít osobnosti, môže byť dokonca späté aj s vedomým 

seba poškodzovaním. V takých prípadoch, keď víťazstvo, výkon, finančná prémia, 
„sláva“, osobná „samoľúbosť“ alebo prehnaná túžba po tom „byť videný“ figurujú 

                                                            
49 O tejto rytierskej akadémii (angl. chivalric academy) píše Seman ako o škole „pre budúcich dvoranov, 

kde sa vyučovala latinčina a z pohybových činností to bol beh, skok, plávanie, šerm a zápas, jazda 
na koni, voltižovanie (Seman, 2007,36)“. Prvé rytierske akadémie vznikali v 16. storočí na území Ne-
mecka. 
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v hodnotovom rebríčku nad zdravím, niet pochýb o tom, že zdravie má status irele-
vantnej hodnoty vo väzbe na dôsledky a výsledky športovania. 

4. Príspevok (bežeckého) pohybu ku kvalite života človeka  

Teraz zameriame svoju pozornosť predovšetkým na bežeckú formu pohybu 
človeka. V súčasnosti sa výskumu bežeckej pohybovej aktivity venujú stovky štúdií, 

článkov a kníh. V behu akoby sa prezentoval prapôvodný zmysel ľudského pohybu. 
Vedecký výskum sa venuje kinantropologickým súvislostiam behu, ale venuje sa aj 
sociálnym aspektom bežeckej pohybovej aktivity. Vo všeobecnosti z výskumov po-

hybovej aktivity vplýva jednoznačný záver. „... nízka úroveň pohybovej aktivity je 
verejno-politickým problémom50, ktorému je nutné sa systematicky venovať na národ-
nej úrovni. Byť aktívny nie je len názor či rozhodnutie, je to nutnosť k žitiu, teda po-
kiaľ chceme žiť zdravý plnohodnotný život (Kalman & Hamřík, 2013, 97)“.  

Snáď sa nedopustíme filozofickej svätokrádeže ak postavíme vedľa vyššie cito-

vaného výroku myšlienku J.-P. Sartra: „Človek nie je nič iné iba to, čo zo seba urobí. 
... človek najskôr jestvuje, to znamená, že človek je najskôr ten, kto sa vrhá do bu-
dúcnosti a kto si je vedomý, že sa do budúcnosti projektuje (Sartre, 1997, 19).“ My-

šlienka svetového spisovateľa všeobecne platí vo všetkom, hádam len s výnimkou 
športu. V športe neplatí v plnej miere, že človek je to, čo zo seba urobí. 

Analýza zmyslu ľudského pohybu nemá vyústiť v jeho apoteózu a v chválospev 
na jeho adresu. Základná devíza uvažovania o zmyslu pohybu ľudského tela i mysle 

spočíva už v ochote uvažovať o tomto probléme. Konkrétne faktické vedecké údaje 
si moderný človek vie nájsť v kinantropologických štúdiách a knihách. Konkrétne 
osobné skúsenosti však nadobudne človek len metódou skúšok a omylov, len v ex-

perimentoch, v ktorých je sám hlavným experimentálnym činiteľom a subjektom. 
V takom prípade sa môže naplniť aj vízia o (nenáboženskej) spiritualite pohybu 
a športového pohybu. „Pohybová aktivita a prostredie jej kultivácie (pohybová kul-

túra) sú naplnené možnosťami autentickej existencie ľudského bytia (Lišková, R. & 
Jirásek, 2013, 15).“ Zmysel, osožnosť, nádhera a étos pohybu sa vyjaví len všestran-
ným hľadaním. Všetky jeho podstatné vrstvy sú skryté pod povrchom substancie 
pohybu. Pohyb považujeme za sprostredkovateľa dobra, nie za dobro samotné. 

                                                            
50 Verejno-politický problém je taký jav, ktorý je možno objektívne či subjektívne merať, kvantifikovať 

alebo porovnávať, napríklad  medzi sebou alebo v čase (In Kalman & Hamřík, 2013, 100).  
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VIII. 

KALOKAGATIA A ŠPORT51 

Krása – túžba, sen, modla, cieľ mnohých mladých ľudí tejto doby, ale aj mno-

hých starších ľudí, ktorým mladosť už odkvitla. Tejto vysnívanej kráse dali podobu 
filmoví tvorcovia novodobých hrdinov každej situácie, autori modelov dokonalého 
imidžu, scenáristi komerčných klipov a tvorcovia reklamných plagátov na dokona-

losť. Krásne telo bolo, je a bude pre svojho autentického nositeľa, ale aj pre diváka 
predmetom obdivu a príťažlivou silou. O tom niet pochýb a možno je dobre, že tomu 
tak je. Avšak všetko má svoje ale! Ku krásnemu telu patrí krásna, dobrá a múdra 

duša. Touto cestou sa dostávame k antickému ideálu človeka, ktorému vtedy dali 
meno kalokagatia. Šíp (2008, 7) považuje toto slovo v športovej terminológii za dô-
ležité, ale aj za nebezpečné. „Práve toto slovo nás v poslednom čase môže privá-
dzať do rozpakov.“52 

História je učiteľkou dejín. Či sme alebo nie sme dobrými žiakmi tejto učiteľky, 
či je história dobrá učiteľka, a to aj v tejto téme – to je námet na veľkú diskusiu. Preto 
sa radi pripájame k tým, ktorí uvažujú o nesmrteľnej téme – krása človeka. Našou 

ambíciou je poskytnúť čitateľom, medzi ktorými budú podľa nášho presvedčenia 
prevažovať študenti, jeden z možných pohľadov na dejiny a perspektívu pojmu kal-
okagatia v našom teoretickom myslení a následne v názoroch vybranej a anketou 
oslovenej vzorky súčasnej mladej generácie. 

Tejto ambícii sme podriadili aj štruktúru nášho textu. Tvoria ju dva základné 

prvky: prvým je stručná a účelovo zameraná teoretická a filozofická analýza pojmu 
kalokagatia na pozadí základných a podstatných čŕt športu a druhým je prezentá-
cia výsledkov ankety medzi študentmi FTVŠ UK o názoroch na tento pojem a ich 
stručný komentár. 

                                                            
51 Autor ďakuje Mgr. Lívii Danišovej za pomoc pri tvorbe tejto kapitoly. 
52 R. Šíp svoj postoj ku slovu kalokagatia vysvetľuje: „Zatiaľ čo som ho ako aktívny športovec od svojich 

trénerov nepočul ani raz, po mojom nástupe na športovú fakultu sa na mňa neodbytne sype ako kve-
ty topoľov. Väčšinou to však pripomína slovnú výplň, podobnú anglickému you know, alebo má nádych 
naučenej frázy, ktorá nikdy nevyvolá diskusiu, ale tiež neurazí: ... harmónia duše a tela – kto by chcel 
poprieť taký truizmus (často opakované, všedné až banálne tvrdenie – pozn. J. O.) (Šíp, 2008, 7).“ 
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1. Vplyvy historickej tradície kalokagatie 

V historickej tradícii prevažujú epochy a názory, v ktorých bola krása človeka 

a jeho tela predmetom obdivu, námetom filozofických a estetických úvah a mode-
lom tvorby geniálne talentovaných osobností rôznych umeleckých žánrov. Sme po-
vinní načúvať tomu, čo nám história o tejto téme hovorí a poučiť sa z tých názorov, 
ktoré pre nás neprestali byť ani dnes moderné, príťažlivé a praktické.  

Zaspomínajme si preto spolu so spisovateľom. Medzi prvými, ktorí priamo alebo 

nepriamo myšlienkovo tvorili pojem kalokagatia boli Sókratés a Platón. Títo myslitelia 
sú tiež prví filozofi, o ktorých vieme, ako vyzerali. Sókratovu portrétnu sochu vytvo-
ril najprv jeho žiak Apollodóros a neskôr slávny Lýsippos, Platónovu sochár Sílanión 

(zachovali so vo viacerých rímskych kópiách). Sókratés bol podľa opisu súčasníkov 
neveľmi dôstojnou postavou. Mal vraj hlavu ako tekvica, ohrnutý nos, vytreštené 
oči, koziu bradu a plešinu, takže pripomínal Kentaura alebo Siléna, ako sa zvyčajne 

zobrazovali. Platón bol svojím výzorom filozof ako sa patrí, priam „knieža filozofov“ 
(Zamarovský, 1990, 420). 

Platónov názor na krásu a dokonalosť je dobový, ale nie zastaraný. Hovorí, že 
„človek by sa mal v živote, podľa možnosti, čo najviac hrať. V hre je totiž najkrajší, 

čiže najdokonalejší.“ O Platónovi sa môžeme domnievať, že nebol len planým teo-
retikom „športu“. Je známe a preukázané, že mal atletickú postavu a široké plecia 
(platys – široký, plecnatý). Okrem toho, že mal dokonalé vzdelanie, vynikal všestran-

ným nadaním. „Zaoberal sa hudbou a maľovaním, písal lyrické a zborové básne, 
skladal tragédie, s úspechom sa venoval gymnastike. Od učiteľa gymnastiky, bol to 
učiteľ telesných cvičení, atletiky a brannej výchovy, dostal vraj pre svoju rozložitú 
atletickú postavu aj meno, pod ktorým ho poznáme dnes (Zamarovský, 1990, 425). 

Sókratés ako učiteľ Platóna nebol v porovnaní s ním žiaden krásavec. To sme 

si už povedali. Ale bol napríklad veľmi odvážny človek a udatným vojakom počas 
vtedajších vojen. Metaforicky môžeme povedať, že žil a zomrel ako vojak: zomrel 
ako „človek, ktorý je presvedčený, že existujú vyššie hodnoty ako život (Zamarov-

ský, 1990, 420)“. Dobre znášal útrapy vojny, lebo „dbal vždy o cvičenie tela a bol 
otužilý (Zamarovský, 1990, 421)“. 

Antickí Gréci mali dobrých učiteľov. Svoj voľný čas venovali Gréci pravdepo-
dobne rovnomerne telesnej výchove, športu, vzdelaniu a kultúre, verejnej činnosti 
v prospech demokracie a súkromným záľubám (Zamarovský, 1990, 456). 
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2. Kalokagatia a krása telesných a netelesných hodnôt 
človeka 

V odbornej literatúre existuje dôkladný opis historických peripetií nazerania na 

kalokagatiu. Pre naše potreby preto upozorníme iba na niektoré skutočnosti a pri-
pojíme k nim stručný, ale nutný komentár. Prikláňame sa k názorom, že pojem ka-
lokagatia sa dnes veľakrát používa v športovej terminológii ako „únikový“, ako deus 

ex machina53, pojem pre zdôraznenie širokospektrálnosti edukačných funkcií športu 
a „pohotové“ riešenie určitej konkrétnej problémovej situácie. Avšak nepovažujeme 
ho za „prázdny“, bezobsažný pojem. Pri jeho bežnom aj vedeckom použití sa evi-

dentne uplatňuje ono známe „porozumenie v dobrej viere rozumieť si“. Inak poveda-
né, napriek tomu, že v diskusii o určitom probléme nebola podaná definícia pojmu, 
všetci jej účastníci viac alebo menej vedia o čom je reč a čo je predmetom diskusie. 

História kultúry skutočne potvrdzuje pôvodný aristokratický a elitársky obsah 
pojmu kalokagatia. Avšak nie je vedecky dôležité túto skutočnosť kriticky komento-

vať. Prosto, dejiny boli také. Pre nás je dôležitá predovšetkým odpoveď na otázku 
ako je s to chápaním tohto historického, prevažne športového pojmu v súčasnosti? 
Ako si súčasné generácie osvojili pojem kalokagatia?  

Máme za to, že princíp kalokagatia je podnetný pre viaceré formy kultúrnych 

a sofistikovaných pohybových aktivít súčasného človeka, teda nielen pre športové 
pohybové aktivity. Nemusíme ho spájať výlučne so športom. Vo filozofii výchovy 
moderného človeka je jeho miesto univerzálne. Stručný náčrt foriem kalokagatie 
uvádzame v tabuľke (8). 

V interpretácii kalokagatie je treba rešpektovať jej pôvodný význam, ale predo-

všetkým ako inšpiráciu a invenciu, napriek jej historickej podmienenosti a predurče-
nosti a napriek absencii vedy v jej vtedajšom definovaní. Historické „parametre“ ka-
lokagatie sú známe a rovnako je známe, že sa prenášali z generácie na generáciu, 

kráčali dejinami z epochy do epochy. Preto, alebo aj preto sa domnievame, že sa 
zachoval v myslení a konaní určitej spoločenskej vrstvy pôvodný „aristokratický“ 
a elitársky obsah pojmu kalokagatia. Spojenie krásy a dobra, t. j. dobrého, teda „uro-

dzeného“ pôvodu, pretrvalo do dnešných čias. Urodzený pôvod nadobudol však iný 
obsah, jeho základom je často snobizmus, afektácia54 a sociálna nadradenosť. Pô-
vodná kalokagatia podporovala mužskú aroganciu voči ženám; mala maskulínny 

podtón, pretože ideál harmónie telesných a duševných síl, súladu fyzickej a mravnej 

                                                            
53 Doslova „boh zo stroja“. Pôvodne výraz označoval v gréckom a rímskom divadle spustenie hercov 

hrajúcich boha alebo bohov pomocou plošiny na javisko, aby vyriešili zložitú zápletku deja. V prene-
senom zmysle slova je to neočakávané, prekvapivé rozriešenie zápletky deja vôbec. V širšom význa-
me výraz zahŕňa akékoľvek vyriešenie príbehu, ktoré neberie ohľad na vnútornú logiku príbehu, čím 
umožňuje autorovi uzavrieť príbeh nepravdepodobným, hoci možno príťažlivejším koncom. 

54 Strojenosť, neprirodzenosť, vystatovanie sa, podsúvanie do pozornosti obalu, ktorý sa páči. 
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krásy mal podobu a meno mužnej dokonalosti. V potrebnej miere sa však nezacho-

vala kalokagatia ako spoločensky uznávaný edukačný vzor. Dnes sa preferujú skôr 
také kritéria telesnej krásy, ktoré neberú na vedomie individualitu a subjektivitu 
v otázke kritérií vonkajšej telesnej krásy a kráča sa po ceste kopírovania istých pre-
ferovaných modelov a vzorov.  

Tabuľka 8 

Formy kalokagatie a ich hodnotová štruktúra 

Forma Telesná 
hodnota 

Prioritná netelesná (duševná) hodnota (H1 – Hx) 

Športová 

Adekvátna 
telesná 
postava 
(maratónec, 
skokan do 
výšky, džokej, 
zápasník, 
vzpierač) 

Fair play 
Vôľové 
vlastnosti 

Agón – pretek, 
zápas, 
agónistika – 
súťaživosť 

Umelecká 

Adekvátna 
telesná 
postava  
(tanečník, 
cirkusový 
umelec) 

Estetický cit, 
zmysel pre 
estetické 

Mravné 
vlastnosti, 
zmysel pre étos 

Občianske 
cnosti 

Profesijná 

Adekvátna 
telesná 
postava  
(pilot, cvičiteľ 
vo fitnes, 
modelka, 
horský vodca) 

Odborné 
profesionálne 
vzdelanie, 
zručnosti 

Mravný 
profesijný 
kódex, 
zodpovednosť 

Občianske 
cnosti 

Miss 
Modelová 
ideálna telesná 
postava 

Cnostná krása; 
vkus; filantropia  

Odriekanie v 
pôžitkoch;  
submisivita 

Estetické cnosti; 
„afroditizmus“* 

Civilná 
(občianska) 

Odporúčané 
BMI 

Kvalita života, 
imidž  

Mravné 
vlastnosti 

Občianske 
cnosti 

Narcisistická 
Svalová 
hypertrofia 
(kulturista) 

Hedonistický 
vzťah ku kráse, 
body-filia 

Vôľa  
a odriekanie 

Skupinové 
cnosti 

 
* Afrodita – grécka bohyňa zmyselnej lásky a krásy; afros – pena 

 
Významnou stránkou kalokagatie je kontenancia a dôstojnosť. Ide predovšet-

kým o zachovanie duševnej rovnováhy, ovládanie sa, rozvahu. Myslíme, že všetci 
budú súhlasiť, že aj tieto vlastnosti patria k charakteristike súčasného moderného 
človeka. Je to, podľa nášho názoru, aj súčasná požiadavka princípu kalokagatie. 

Pre ilustráciu uvedieme prečo: Nemožno byť totiž krásny a zúrivý súčasne, nemož-
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no sa správať pri športovej aktivite animálne, doslova ako zviera a chcieť byť pri 

tom ľudsky krásny. Nemožno sa tak správať ani pri prejavoch radosti z víťazstva 
alebo z vynikajúceho športového výkonu, ani pri prejavoch smútku ako dôsledku 
porážky svojho mužstva alebo v dôsledku slabého športového výkonu. Celkom ne-

prípustne je animálne správanie ako dôsledok straty kontroly nad celou svojou by-
tosťou, je neprípustný resentiment55 (zlo za zlo, faul za faul). 

Domnievame sa, že princíp kalokagatie má modelovú podobu a štruktúru pre-
dovšetkým v rovine vzťahu telesnej a netelesnej stránky osoby človeka, v rovine 

vzťahu tela, telesnosti a duše človeka. Diskusia na tému kalokagatia sa však často 
a neprávom ťažiskovo prenáša na telesný kontext. To má svoje objektívne, vplyvné 
a pôsobivé príčiny. „Kto by si neuvedomoval zvláštne postavenie tela v ľudskom ži-

vote! Všetko, čo človek prežíva, aj to najduchovnejšie, pociťuje len prostredníctvom 
svojho tela. Ale keď už tu nakoniec zostane iba telo, ako keby odišiel celý človek 
(Vaněk, 1999, 68)“. Kto by si intenzívne neuvedomoval napríklad telesnú bolesť 

alebo slastný hedonistický pocit, ktoré, ak sú intenzívne, ovládnu celú ľudskú bytosť? 
Kto by sa kultivovane neobzrel za pekným človekom, za športovou postavou? 

Telo sme my, telo je súčasne vnímané i vnímajúce, vyvolávajúce pocity aj po-
ciťujúce. Je krásne alebo ošklivé a súčasne je tak i vnímané. Slúži nám na to 5 zná-
mych, tradičných a klasických zmyslov; ale je tu ešte jeden, tzv. šiesty zmysel – 

„synestézia“56: V tomto prípade ide o významové prepojenie vnemov piatich zmy-
slov, ktoré však nie je iba mechanickým a dokonca snáď chaotickým zhlukom tých-
to vnemov. Ide teda o celkové povedomie o stave tela, ktoré je nemysliteľné presne 

pojmovo vyjadriť. Ďalší aspekt telesnej synestézie vyjadruje vedomie možných vzťa-
hov telesného subjektu k jeho okoliu, voči ktorému sa toto telo neustále vymedzuje 
a prostredníctvom ktorého si seba nejakým spôsobom, prevažne porovnávaním, 
uvedomuje.  

Znie to až banálne, ale telo má nesmierny význam aj v kolobehu života a smrti 
– telo je súčasne hynúce (zanikajúce) a tým dávajúce šancu pre nový život. Telo 
má teda v hierarchii hodnôt človeka (ľudstva) obrovský význam a kto to popiera, ten 

popiera vlastný nos medzi vlastným očami; nejde tu však o telo ako štrukturálnu 
súčasť kozmickej hmoty; a už vôbec tu nesmie ísť o telo ako prípad Potemkinových 
dedín57, ktoré ako kulisa zakrývajú čosi neurčité, neslané nemastné vo „vnútri“ člo-

veka, vo vedomí a svedomí človeka. Vo významove hlbšom poňatí nemôže telo 

                                                            
55 Resentiment – veľmi negatívny emocionálny postoj a mravne pochybná reakcia na negatívny morálny 

podnet; nenávisť, hnev voči pôvodcovi krivdy alebo urážky. 
56 Synestézia – označenie pre dej, keď akýkoľvek vnem alebo predstava vyvolávajú zážitky aj iných zmy-

slov. 
57 Podľa ruského kniežaťa Potemkina, o ktorom sa traduje, že dal postaviť na horizonte v istej ruskej gu-

bernii kulisy domov dedín, aby tak vyvolal v cárovnej Kataríne II., ktorá tadiaľ cestovala na Krym do-
jem, že investoval štátne peniaze do rozvoja vidieka. Vynikal teda skôr schopnosťou kamuflovať ako 
vládnuť a tvoriť. 
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slúžiť ako maska zakrývajúca vnútornú plytkosť a prázdnotu. „Tým sa líši telesnosť 

od obyčajnej vecnosti, telo do telesa, život od neživej prírody (Vaněk, 1999, 70)“. 
Človek nemá telo, človek je telom. Telo nie je jednoduchým a poslušným nástrojom 
vôle človeka, telo je spolupracovníkom vôle a iných netelesných (aj spirituálnych) 
kvalít človeka. 

Kalokagatia sa nám z antiky zachovala v pamäti ako princíp a ideál výchovy, 
ale nezostala len týmto intelektuálskym ideálom. Dnes má veľmi praktický význam 
pre naše športové a výchovné poslanie, pre náš kvalitný život. Telo je (síce) orga-

nický a dynamický systém orgánov a ich funkcií, ktoré však majú pre kvalitu nášho 
života nezmerateľnú dôležitosť. Keď už nie zo žiadneho iného dôvodu, tak len z toh-
to dôvodu treba mať úctu k celému telu, k jeho vonkajšej prezentácii aj vnútornej 

harmónii. „Totiž mít úctu k vlastnímu telu znamená vážit si sama sebe (Hogenová, 
2000, 98)“. Športovanie preto nesmie ignorovať požiadavky tela na osobnú harmó-
niu v záujme krásy „vonkajšieho obalu“ ani v záujme „dobrého“ pocitu z víťazstva, 

ktoré sa môže neskoršie prejaviť ako Pyrrhovo víťazstvo. Z hľadiska vedeckého, 
športovo edukačného i metodického preto podporujeme názor Štulrajtera (2003, 
145), že i „biologicko-lekárske vedy pomáhajú formovať aj športovú humanistiku“, 

pre ktorú je kalokagatia v jej historických, súčasných i moderných podobách veľmi 
dôležitým štruktúrnym prvkom predmetu výskumu. 

Z pohľadu všetkých vied o športe je zrejmé, že šport a telesné cvičenia budú 
dôležitou súčasťou životného štýlu moderného človeka 21. storočia. „Telesné cviče-
nia by sa v budúcnosti mali vykonávať tak prirodzene ako základné životné potreby 

– prijímanie potravy a spánok (Štulrajter, 2003, 145).“ Hovorí sa, že čo je prirodze-
né je (prirodzene) krásne. Je spontánne, nevyumelkované, nezamerané na efekt, 
je to autentické, nezmyje to voda ani pleťové mlieko. Prirodzená krása a  harmónia 

človeka zodpovedá ideálu modernej kalokagatie. Preto majú pohybové aktivity člo-
veka zamerané na jeho aktívne zdravie a kreatívny životný štýl smerovanie k priro-
dzenosti. Dnes, keď sa hovorí napríklad o aerobiku, fitnes a Wellnes, zdôrazňuje 

sa práve ich prirodzenosť vo vzťahu k telesnej, morálnej a duchovnej stránke osoby 
človeka. V súvislosti s aerobikom, ktorý patrí dlhé roky k veľmi populárnym pohybo-
vým aktivitám ľudí širokého vekového a sociálneho spektra, osôb ženského i muž-

ského pohlavia sa hovorí, že odzvonilo časom, keď cvičebné jednotky pozostávali 
zo skákania, behania a „otrockého“ opakovania prvkov, ktoré veľmi nešetrili našu 
chrbticu a kĺby. Moderné trendy predstavujú napríklad tanečné hodiny alebo posil-
ňovacie lekcie či step aerobik. 

Štulrajter v tejto súvislosti už pred niekoľkými rokmi predpokladal, že vznikne 
ešte viac fitnes centier. Avšak k svojim predpokladom prikladal aj edukačnú víziu. 
„Ašpiranti na profesnú obsluhu týchto zariadení budú musieť byť vysoko kvalifiko-

vaní odborníci, s adekvátnymi vedomosťami z biológie, anatómie, fyziológie, psy-
chológie, výživy, sociálnej a športovej antropológie a iných špeciálnych odborov. ... 
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Musia byť dostatočne flexibilnými a reagovať na mimoriadne požiadavky klientov 
v súlade s načrtnutými trendmi (Štulrajter, 2003, 146).“ 

Na telo súčasného človeka, športovca a športujúceho človeka nevynímajúc, 
treba pozerať cez optiku kalokagatie ako na kultúrny výtvor. Tak ako i kalokagatia 
je historickou a kultúrnou hodnotou. „Pre oblasť pohybovej kultúry zostáva teda 

kalokagatia ideálom olympijskej všestrannosti, opakom gladiátorskej jednostran-
nosti s dôsledkami premeny ľudského tela v neprirodzených kyborgov58, ideálom 
plného zapojenia všetkých zložiek osobnosti (telesnej, duševnej, duchovnej a soci-

álnej) v akejkoľvek činnosti (Jirásek, 2005, 217).“ Pre citovaného autora je takmer 
príznačný kritický názor na niektoré tendencie v súčasnom športe: „Súčasný šport 
(vrátane olympijského) je ... priamym popieraním a potieraním starogréckeho ideálu 

svojím dôrazom na jednorozmerného človeka, na inštrumentalizáciu tela, na opo-
mínanie iných stránok osobnosti ako telesnosť (Jirásek, 2005, 219).“ Akceptujeme 
kritiku načrtnutých tendencií, nedomnievame sa však, že sú to dominantné tenden-

cie vo vývine ľudskej stránky súčasného športu. Šport v pôvodnom a modernom 
význame slova predstavuje celú paletu hodnotových preferencií človeka súčasnosti. 
Nechce a nemôže byť Popoluškou dnešnej spoločnosti a trpiteľsky znášať všetky 

jej prítomné „neduhy“. Z prehnanej súťaživosti, neskrotenej vášnivosti a náruživosti 
športovania nemožno obviňovať samotný šport. Taký je celý ľudský život a človek 
tomu „len“ podriaďuje spôsoby narábania so svojou bytosťou. 

3. Cooperovský princíp rovnováhy 

Kenneth H. Cooper napísal vynikajúcu metaforu, ktorá je viac ako relevantná 

našej téme. Hovorí v nej, že jedným zo základných princípov vesmíru je princíp rov-
nováhy. „Každá čiastočka nášho sveta, akokoľvek drobná, ak má správne fungovať, 
musí byť v stave úplnej rovnováhy. To isté platí aj pre naše telo. Ľudské telo je len 

časťou vesmíru, ktorej bolo predurčené, aby bola v dokonalej rovnováhe. Človek je 
uspôsobený tak, že potrebuje isté množstvo pohybu – nie viac a nie menej (Cooper, 
1990, 14).“ Ak by sme v tejto myšlienke pokračovali ďalej „voľným štýlom“, potom 

môžeme povedať, že prirodzenej športovej kalokagatii zodpovedá šport v jeho re-
kreačných formách. Výkonnostný a profesionálny šport je zameraný proti takémuto 
poňatiu kalokagatie. 

Svoje ďalšie úvahy už smeruje Cooper priamo k téme kalokagatie, bez ohľadu 

na to, že tento pojem nepoužil. „Často je problematické určiť, do akej miery súvisí 
pohybová aktivita s duševným zdravím. V mnohých prípadoch sú osobné svedectvá 

                                                            
58 Kyborg (skratka z „kybernetický organizmus“) je hybrid človeka a počítača, respektíve človek vylepše-

ný umelými súčasťami. Z druhej časti definície vyplýva, že už v súčasnosti sú medzi nami ľudia, kto-
rých by sme mohli považovať za kyborgov, na primitívnej úrovni. 
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o účinkoch pohybovej aktivity jediným zdrojom informácií o tejto súvislosti. Napriek 

tomu môžeme predpokladať, že priaznivé účinky intenzívnej pohybovej aktivity na 
psychiku človeka sú celkom reálne (Cooper, 1990  215).“ Na túto, dnes už povedz-
me banálnu vedeckú pravdu, nadviažeme problémovou námietkou: kalokagatia je 

príťažlivým prípadom krásy človeka, ale zväčša má väčšiu príťažlivú silu vonkajšia 
krása ľudského tela. Je totiž na prvý pohľad vidieť, očaruje okolie, je evidentná, ak, 
pravdaže, zodpovedá kritériám na krásu u príslušného vnímateľa, ak ju ako príklad 
krásy vidí vo svojej estetickej optike.  

V uvedených súvislostiach môžeme kalokagatiu posudzovať ako autentickú 
a neautentickú (Tab. 9). Ale ako je tomu s vplyvom pohybovej aktivity na „morálnu“ 
psychiku človeka? My sa totiž domnievame, že netelesná stránka kalokagatie spo-

číva svojou podstatou predovšetkým v mravnej „kráse“, teda v zmysle pre fair play, 
v obdive a k rešpektu k dobru, v snahe byť v živote a športe spravodlivý. 

Domnievame sa, že človek nevykonáva vedome športové pohybové aktivity 
unfair spôsobom voči svojej osobe, v cielenej snahe naštrbiť svoje morálne zdravie, 
že sám seba neklame s cieľom sebapoškodenia. Veď aký by z toho mal osoh? Sú-

časne nám však hovorí osobná skúsenosť, napríklad z vytrvalostných „rekreačných“ 
behov, že pokusy oklamať iného, a tým akoby „iným“ je aj vlastné telo, sa vyskytujú 
aj v tejto kategórii športovcov. 

Tabuľka 9 

Autentická a neautentická kalokagatia  
(harmónia a disharmónia telesnej a netelesnej stránky osoby) 

 Telesná stránka Zmysel 

Autentická* 

Geneticky 
podmienená 
prirodzená anatómia 
postavy 

Cieľavedomé 
kultúrne anatomické 
formovanie 

Aktívne zdravie, 
Mens sana in 
corpore sano**,  
fair-play 

Neautentická 
Cieľavedomé 
kultúrne anatomické 
formovanie 

Geneticky 
podmienená 
prirodzená anatómia 
postavy 

Narcisistická krása, 
Forma bonum 
fragile est*** 

 
   *  cieľ a želanie, ktoré robí človeka skutočne šťastným a ktorých splnenie je v jeho moci 
 ** v zdravom tele zdravý duch 
*** krása je krehký majetok, je „pominuteľná“, odchádza s časom  
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4. Etické a ludické hodnoty kalokagatie 

Týmto sa dostávame k ďalšej rovine úvah o kalokagatii. Dôležitý aspekt kalo-

kagatie je aspekt etický. Keďže telo nie je trpnou a pasívnou stránkou našej osoby, 
treba rešpektovať aj jeho morálne požiadavky, treba plniť požiadavky mravnosti 
a etikety vo vzťahu k našej telesnosti. Vo všeobecnosti ide o etiku tela, tejto téme 

sa však v našich zámeroch nebudeme venovať. Chceme poukázať iba na jeden 
aspekt danej problematiky. Do pozornosti sa tento aspekt dostáva vďaka kritickej 
analýze spoločenskej morálky a „upadajúcej“ autority a sily morálnych imperatívov. 

Vnucuje sa otázka či naozaj platí, že v „morálne rozvrátenom prostredí je prípustné 
rezignovať na svoj charakter, lebo inak poškodzujem sám seba. Tomuto záveru by 
nahrával rozšírený názor, že vyhrávajú tí, ktorí sa dokážu dokonale prispôsobiť si-

tuácii, aj za cenu, že tým poprú svoj charakter. To je však len jeden uhol pohľadu. 
Z iného hľadiska je takáto voľba neprijateľná: nielenže narúša našu vnútornú inte-
gritu, ale zároveň nás diskredituje v očiach tých, na ktorých nám najviac záleží 

(Smreková, Palovičová, 2003, 148)“. Bezpečne tušíte, že tieto slová možno apliko-
vať príkladne na problém užívania nepovolených podporných látok v športe, o kto-
rých je známe, že prinášajú nebezpečenstvo poškodenia tela a fyziologických fun-

kcií telesných orgánov. Inak povedané, ide o problém dopingu. Ak je nepovolený 
alebo dokonca zakázaný platí, že je aj nemorálny. Je teda príkladom nemorálneho 
správania sa k vlastnému telu alebo k telu iných osôb. Lenže stále platí aj mylné 

presvedčenie, že účel svätí prostriedky, že účelnosť a výsledky nášho konania do-
datočne ospravedlňujú naše nemorálne konanie pred svedomím. A to sme už opäť 
v rovine kalokagatie. 

V závere teoretickej časti úvah o súčasných podobách kalokagatie sa budeme 
venovať tejto téme v rovine ludického59 charakteru športu. Za klasika filozofickej 

analýzy hry sa považuje Johan Huizinga. Upozorňuje, že naše myšlienkové ucho-
penie krásy je historicky relatívne mladé. „Schopnosť a potreba vyjadrovať cit pre 
krásu slovami sa rozvinuli len v nedávnom období (Huizinga, 1990,164).“ Vznik 

a rozvinutie tejto schopnosti môžeme považovať sa radikálny kultúrny skok v evolúcii 
ľudstva. Avšak schopnosť a potreba vyjadriť cit pre krásu samotným telom, zmyslo-
vo, je nadčasová. Od určitej historickej situácie sa spája aj so športom. Je to indivi-

duálna i spoločenská potreba. Myšlienkovo sme pochopili krásu len „prednedávnom“, 
ak berieme do úvahy celú históriu človeka. „Zvykli sme si totiž stavať bariéry medzi 
epochy, stavať humanizmus do protikladu so stredovekom a sme náchylní predpo-

kladať, že prijatie prvého nevyhnutne znamená odmietnutie druhého. Ťažko si vie-
me predstaviť myseľ, ktorá pestuje prastaré formy stredovekého myslenia a súčas-
ne obdivuje starovekú múdrosť i krásu. Musíme však prijať práve túto predstavu. 

                                                            
59 Ludický – hravý, ludus = hra;napríklad schola ludus – škola hrou. 
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Klasicizmus neprišiel ako náhle zjavenie, rástol uprostred bujne prekvitajúceho stre-
dovekého myslenia (Huizinga, 1990, 198).“ 

Hra sa ukazuje ako dominantná hodnota všetkých ľudských pokolení. Samo-
zrejme, nemáme tým na mysli len konkrétne druhy športových a iných hier. Hra je 
symbol života. „Keď vysvitlo, že pomenovanie Homo sapiens sa k nášmu druhu 

predsa len nehodí natoľko, ako sa kedysi napospol súdilo, veď koniec koncov nie 
sme až takí rozumní ... pripojil sa k tomuto označeniu nášho druhu názov Homo 
faber, človek tvorca. Tento  názov je však ešte menej výstižný ako ten prvý ... výraz 

Homo ludens, hrajúci sa človek, vyjadruje rovnako podstatnú funkciu, ako je tvorba 
... (Huizinga, 1990, 221).“ Telo môžeme vysvetľovať a definovať z hľadiska kaloka-
gatického ako „herný nástroj“. Hrajúci sa človek sa vždy hrá s niečím, s myšlienkou, 

s vecou, s predstavou, sám so sebou. Odmyslime si vonkajšie predmety používané 
v prospech hry a zostane nám on sám, jeho telo, myseľ a duša. Hra je tvorivé, krás-
ne, ušľachtilé a slobodné konanie. „Krása pohybujúceho sa ľudského tela sa najvý-

raznejšie prejavuje v hre (Huizinga, 1990, 226). Nebude to prejavom domýšľavosti 
ak zdôrazníme, že aj v športovej hre. Aj hra je symbióza tela (presnejšie povedané 
telesnosti) a myšlienky. 

Voči názorom, ktoré považujú telo za vlastníctvo danej osoby, za jej súkromný 
majetok sme vyslovili  na iných miestach knihy kritické námietky. Trváme na nich aj 

v nasledovnej súvislosti. Veľkým problémom je dispozičná právomoc človeka nará-
bať svojvoľne a slobodne so svojím telom akoby so svojbytným majetkom. Môže 
ho poskytnúť (požičať) napríklad k hre inému človeku? Môže ho prinútiť k hre pre 

svoje vlastné egoistické potreby a sám so sebou sa zištne hrať? Vieme, že každé 
prinútenie je obmedzením slobody i voľnosti v konaní a myslení. Aj hru by každé 
prinútenie deformovalo. „Každá hra predstavuje predovšetkým najmä slobodné ko-

nanie. Hra na rozkaz už nie je hrou. Nanajvýš sa stáva nariadenou reprodukciou 
hry (Huizinga, 1990, 226).“ 

Filozoficky brilantne sa k danej téme vnútornej jednoty kalokagatie vyjadrila 
Hogenová. Človeku nebolo odobraté právo nazerať sa ako jednota rozdielneho, ako 

spolubytie telesného a netelesného. Nebol nikým odsúdený k trpnej koexistencii 
tela a duše „Člověk ztratil svoji jednotu, protože ztratil možnost harmonie mezi tělem 
a duší, ztratil míru, která byla podmínkou lidské celkovosti a nerozdělenosti (Hoge-
nová, 2000, 94)“. 

Princíp kalokagatie, vnímaný čestne a dôsledne, je vážnou výzvou k rešpektu 

a úcte k telu i duši a k spravodlivým prejavom tejto úcty. Nepripúšťa sa tu žiadna 
výnimka a pokiaľ sa pripustí, musíme rátať s dôsledkami, ktorých podobu len tuší-
me, ale nechceme o nej do hĺbky problému uvažovať. Na vysokých školách, kde sa 

pripravuje a kultivuje budúci tréner a učiteľ telesnej a športovej výchovy má rezo-
novať ludický a kreatívny prístup k športovým pohybovým aktivitám. „Výchova tela 
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sa stala výrobou výkonov prostredníctvom odcudzeného tela. Výkonnostný charak-

ter telesnej výchovy na školách okamžite odpíli tých, ktorí nie sú disponovaní k do-
sahovaniu špičkových výkonov, a preto okamžite u nich dôjde k poklesu prirodzenej 
detskej túžby po pohybe (Hogenová, 2003, 94).“ Prirýchlo sme si napríklad privykli 

na skutočnosť, že telo sa stalo v športovej verzii vecnou pomôckou k veľkým a efekt-
ným výkonom. 

Výsledky výchovy človeka ku kalokagatii v školskej telesnej a športovej výcho-
ve sú dielom času i okamihu. Do hry vždy vstupuje veľa faktorov. Dobrý aj odmie-

tavý vzťah k telesnej výchove môže človek (presnejšie povedané žiak) nadobudnúť 
vplyvom samotnej telesnej výchovy. „Odmietanie niektorých pohybových aktivít, 
s ktorými sa stretávame na hodinách telesnej výchovy je pravdepodobne okrem už 

spomínaných dôvodov zapríčinené aj vlastnou negatívnou skúsenosťou, napr. osob-
ným neúspechom, pocitom krivdy, porážkou atď. (Štefaničiaková, 2006, 74).“ Uve-
dený názor je zovšeobecnením výsledkov niekoľkoročného výskumu autorky a jej 
osobných praktických pedagogických skúseností. 

5. Študenti o kalokagatii – anketa 

V tejto časti kapitoly o kalokagatii zoznámime čitateľa s výsledkami ankety me-
dzi študentmi Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. 
Zdôrazňujeme, že išlo len o anketu a istú formu predvýskumu problematiky kaloka-

gatie a jej chápania v danej skupine našej mládeže. Išlo o študentov, ktorí neboli 
systematicky a formou vysokoškolskej výučby zoznámení s problematikou kaloka-
gatie. Ak sa s týmto pojmom stretli vo výučbe bolo tomu tak viac alebo menej len 
vo fragmentárnej podobe. 

Výskumnú anketovú vzorku tvorilo 35 študentov FTVŠ UK denného štúdia (1. 
až 3. rok štúdia). Okrem 6 osôb boli všetci študentmi študijného programu „Učiteľ-
stvo predmetov telesná výchova a občianska výchova“. Anketa bola anonymná, ale 

tí, ktorí chceli mohli uviesť svoje meno. Boli aj oboznámení s možnosťou, že ich me-
no bude v dôstojných súvislostiach publikované. Študenti sa v našej ankete vyjad-
rovali k nasledujúcim problémom (položkám): 

1. Význam pojmu kalokagatia (historický a súčasný) 

2. Športovec ako nositeľ a tvorca hodnôt kalokagatie 

3. Význam kalokagatie pre život súčasného človeka 

4. Príklad stelesnenia kalokagatie (meno, športové odvetvie) 

V stručnosti načrtneme výsledky výskumnej ankety. Pokiaľ k nim pripojíme ko-
mentár, bude mať len konštatujúci a vecný charakter. 
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Položka č. 1. K významu pojmu kalokagatia uviedla väčšina študentov odpoveď 

typu: „harmónia tela a duše“, „telesná a duševná krása“, „krása tela športovcov“, 
„ideál krásy a dobra“, „čistá myseľ a krása tela“. Dá sa usudzovať, že postoje štu-
dentov v 2. a 3. roku štúdia sú ovplyvnené ich učiteľom etiky a filozofie. Študujúci 
prvého ročníka sa s týmto pojmom nestretli. 

Niektorí študenti sa (správne) vyjadrili aj ku krajine pôvodu tohto pojmu. Len 
minimálny počet respondentov (3. ročník) uviedol, že kalokagatia nie je v súčasnej 
dobe prioritou pre športovcov. Spomedzi rôznych odpovedí chceme publikovať na-

sledovnú:  „Kalokagatia je cieľavedomá činnosť na podporu a rozvoj telesných 
a duševných zdatností“. 

Položka č. 2. Vo formulácii zadania sme žiadali, aby nám študenti vyjadrili, čo 
si predstavujú pod problémom poslanie športovca ako nositeľa a tvorcu hodnôt ka-
lokagatie. Opýtaní uviedli okrem iných aj nasledujúce odpovede: „športovec je nosi-

teľ“ (teda nie tvorca kalokagatie), „dnešní športovci nepovažujú za dôležité rozvíjať 
ducha“, „málokto je u nás pekný aj duchom“. Zaujala nás predovšetkým táto odpo-
veď: „športovci ak konajú mravne, stávajú sa nositeľmi hodnôt kalokagatie“.  „Špor-

tovec tvorí hodnoty pre neho najviac prospešné“. Ešte jedna perlička:  „Človek by 
mal byť vzdelaný, aby sa mohol prezentovať ako plnohodnotný človek a nie ako 
blbec.“ 

Z uvedených, ale aj doposiaľ nepublikovaných odpovedí vyplýva, že študenti 

vnímajú športovca ako osobu a osobnosť nielen po fyzickej stránke, ale apelujú aj 
na jeho vzdelanie a rozumovú stránku, a športovci samotní by sa mali usilovať o jej 
rozvoj. Podobne ako pri prvej otázke sa niektorí respondenti nevyjadrili vôbec, ale 
príčiny tohto mlčania nepoznáme. 

Položka č. 3. Je zameraná na významový aspekt kalokagatie pre súčasného 

človeka bez vopred danej špecifikácie. Najčastejšie sa vyskytla stručná a lakonická 
odpoveď, že kalokagatia má význam. Ďalej sme medzi odpoveďami našli formulá-
cie, že súčasný trend v športe sa zameriava na telesnú stránku človeka. Študenti 

často spomínali  zdravotný aspekt športu a skutočnosť, že moderný uponáhľaný 
spôsob života zabúda na ideály kalokagatie. 

Veľmi zaujímavé, podľa nášho úsudku, sú tieto odpovede:  „Má na to niekto 
čas“?, „Dá sa prežiť bez kalokagatie“, „Má význam v tejto hektickej dobe a cvičenia-

mi sa odbúrava tuk a formujú sa svaly“. Páčili sa nám tiež odpovede: „Kalokagatia 
je svetlý bod a ťažká a tŕnistá je cesta k jej dosiahnutiu“ (študent Matej Čulák – sú-
hlasil s publikáciou svojho mena). Alebo: „Ak je človek harmonizovaný, telo s dušou 
tvoria súzvuk, mal by byť spokojný, šťastný a mal by si gratulovať.“ 

Položka č. 4. V nej sme žiadali o personifikáciu a príklad stelesnenia kalokaga-

tie v konkrétnom mene športovca alebo v športovom odvetví. Pod ideálom kaloka-
gatie si najviac z opýtaných študentov predstavuje týchto športovcov: Martina Mo-
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ravcová (plávanie, SR), Roman Šebrle (atletika, ČR). Medzi ďalšími spomínanými 

menami študenti uviedli: I. Thorpe (plávanie, Austrália), a zaujalo nás meno  Achilles. 
Mnohí študenti neuviedli konkrétne meno športovca, ale len športové odvetvie: gym-
nastika, futbal, atletika. Zaujala nás aj odpoveď: „všetci športovci, ktorí dodržiavajú 

fair-play“. Nie je to vyjadrenie obdivu voči mravnej kráse človeka? Ďalšie pozoruhod-
né názory:  „Ideál neexistuje“,  „Symetrický a telesne súmerne rozvinutý –špor-
tovec“. 

V tejto stati sme načrtli niektoré aspekty kalokagatie, ktoré sú predmetom náš-

ho teoretického záujmu. Zobrazili sa v nich však aj konkrétne praktické športové 
skúsenosti. Súčasný šport je v tabuľke ľudských aktivít z hľadiska svojej rozmani-
tosti na prvom mieste. Preto nemožno hľadať moderný ideál kalokagatie v žiadnom 

konkrétnom športovom odvetví. Ani v tých druhoch športu, ktoré majú slovo krása 
v svojom názve a v ktorých je (napríklad umelecká) krása predmetom rigorózneho 
a dokonca exaktného športového hodnotenia.  

Závery ku každému ľudskému dielu píše život.  
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IX. 

BEH, FILOZOFOVANIE, VNÚTORNÁ POHODA 
A MENTÁLNE ZDRAVIE 

Motto: „... beh, predovšetkým potom beh na dlhých tratiach, 
 je najuniverzálnejším, najdostupnejším a najviac 

praktikovaným športom na našej planéte ... 
(Adharanand Finn, 2012, 23).“ 

 

V súčasnosti sme svedkami zvyšujúceho sa záujmu mladých ľudí, predovšet-
kým vo väčších mestách, o rôzne bežecké podujatia. Usporiadatelia týchto podujatí 

registrujú až tisícky aktívnych účastníkov v rôznych vekových kategóriách a v rôz-
nych bežeckých disciplínach. V Bratislave sú to napríklad beh Devín – Bratislava, 
Nočný beh, ČSOB Bratislava Marathon, v Košiciach je tradičný Medzinárodný ma-

ratón mieru a mnohé iné. V názve tejto kapitoly sa explicitne, priamo, neuvádza, že 
zdravie má viacero aspektov, z ktorých dominantné postavenie má aspekt hodno-
tový, axiologický, v ktorom sa odráža hodnota zdravie pre každého z nás. Dôraz sa 

v tomto názve kladie na „netelesné“, to znamená na mentálne zdravie. Samotné 
zdravie sa považuje, ako je banálne známe, za hodnotu „najvyššiu“. Za „zdravý“ 
stav považujeme schopnosť človeka využiť všetky svoje telesné a duševné poten-

cie v prospech kvality jeho života za súčasnej „absencie“ akejkoľvek choroby. Za 
najvyššiu hodnotu považujú zdravie predovšetkým tí, ktorí pociťujú reálne alebo 
fiktívne ohrozenie svojho zdravia a tým aj uskutočňovanie svojich potrieb a záujmov. 

Byť zdravý je prirodzenou potrebou, akýkoľvek iný stav je podnet k vzniku frustrácie 
z neuspokojenej potreby.  

Pripomíname, že k ďalším aspektom zdravia patrí napríklad psychologický, mo-
rálny, estetický, sociálny a iný aspekt. Týmto aspektom však nebudeme venovať 
pozornosť. Cieľom našich úvah a empirických prieskumov je analýza možností apli-

kácie všeobecne akceptovaného poňatia hodnoty holisticky chápaného zdravia na 
vytrvalostný beh v podaní neprofesionálnych, pokiaľ chceme, rekreačných bežcov. 
V tejto súvislosti chceme predostrieť čitateľovi niektoré výsledky nášho dotazníko-

vého výskumu motivácií a osobných pocitov respondentov – účastníkov maratón-
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skych behov v relevancii na samotný maratón a výsledky prieskumu postojov štu-

dentov FTVŠ UK k behu a vnímaní jeho prínosu pre osobnosť človeka a pohodu 
jeho vnútorného psychického prostredia. Dovolíme si publikovať aj niektoré osobné 
skúsenosti. (Autor tejto knihy absolvoval, okrem iných vytrvalostných behov, viac 
ako 100 maratónov na klasickej maratónskej trati v niekoľkých krajinách Európy). 

1. Telesné a mentálne zdravie ako relevantná,  
ale aj irelevantná hodnota 

Považovať zdravie za irelevantnú, nepodstatnú hodnotu je trestuhodné. Takýto 
postoj vo všeobecnosti ani nezastávame ani nepodporujeme. V ďalších riadkoch 

vysvetlíme prečo niektoré skupiny bežcov neuvádzajú zdravie na prvom mieste v mo-
tivačných segmentoch svojich pohybových aktivít. Teoretickú časť týchto úvah si 
dovolíme uviesť známou komerčnou skratkou ASICS, v ktorej je skrytý často opa-

kovaný latinský výrok „Anima Sana in Corpore Sano”. Istý svetový výrobca športo-
vých potrieb si zvolil za značku svojich produktov skratku zo slov tejto historickej 
múdrosti, ktorá hovorí o zdravom duchu v zdravom tele. V princípe však nehovorí 

nič o športe a jeho súvise so zdravím. Tento nádych dala citovanej myšlienke až 
moderná doba a moderné poňatie športových pohybových aktivít. Predovšetkým 
v súčasnosti zdôrazňujeme priamu a kauzálnu súvislosť medzi športovými pohybo-

vými aktivitami, všestrannou kondíciou a s ňou súvisiacim zdravotným stavom jedin-
ca a celej populácie. 

Dynamický rozvoj športu, vznik nových športových disciplín, vzrast rizikovosti 
týchto disciplín voči zdraviu a niektoré ďalšie skutočnosti nasvedčujú, že spojitosť 
športovania a zdravia nie je vždy lineárna. Jednoducho – šport a zdravie sú dve hod-

noty, ktoré majú svoje miesto v hodnotovom rebríčku konkrétneho človeka, konkrét-
neho športovca aj „nie-športovca“, teda nešportujúceho človeka. Tým nespochyb-
ňujeme všeobecne akceptované presvedčenie, že zdravie je relevantná a nenahra-

diteľná hodnota pre každú ľudskú bytosť. Chceme týmito slovami iba povedať, že 
zdravie a šport sú v mnohých prípadoch „konkurenčné“ hodnoty, ktorých voľba je 
často vecou priorít v životných aktivitách človeka a že tieto hodnoty majú rôzne miesto 
v hodnotovom rebríčku konkrétnej ľudskej osoby. 

Samozrejme, športovec musí byť zdravý ak chce dosiahnuť kvalitný športový 
výkon. Mladý človek musí byť zdravý, ak sa chce aktívne zúčastniť športového, po-
vedzme bežeckého podujatia. Avšak v akejkoľvek oblasti mentálnych a fyzických 

aktivít je dosiahnutie špičkového, a nielen športového, výkonu späté s rizikom, s ve-
domým obmedzením rozvoja iných kvalít osobnosti, môže byť dokonca späté aj 
s vedomým seba poškodzovaním. „Mnohé choroby súčasného človeka vyplývajú 

z nadmiery, alebo z nedostatku psychických alebo fyzických aktivít, z nadmerného 

  109 



psychického, alebo fyzického zaťaženia, či preťaženia, alebo z nedostatku pohybu 

a narúšajú jeho harmóniu (Šmidkeová, 2009).“ V takých prípadoch, keď víťazstvo, 
výkon, finančná prémia, „sláva“, osobná samoľúbosť, rivalita medzi kolegami alebo 
prehnaná túžba po tom „byť videný“ figurujú v hodnotovom rebríčku nad zdravím 

niet pochýb o tom, že zdravie má status irelevantnej hodnoty vo väzbe na dôsledky 
a výsledky športovania. Je to síce paradoxné zistenie, ale niektoré osobné praktické 
skúsenosti s konaním kolegov športovcov toto zistenie potvrdzujú. 

Úroveň športového výkonu vo všeobecnosti je v priamej závislosti na celkovej 

príprave športovca a v závislosti na niektorých objektívnych faktoroch. In concreto: 
Je až neuveriteľné aký vplyv na športový výkon, napríklad v maratóne, majú psy-
chické faktory. Mnohý nezainteresovaný má k tomuto faktu skeptický postoj na zá-

klade skutočnosti, že ide o technicky jednoduchú atletickú disciplínu, ktorá sa vyko-
náva monotónnym pohybom na rovnej trati a bez nárokov na športové kinestetické 
zručnosti, bez nárokov na kontemplatívnu psychickú koncentráciu. Na základe vlast-

nej skúsenosti môžeme potvrdiť, že pravý opak je pravdou. Dôležitá je v tejto súvis-
losti aj morálna kondícia, dokonca môžeme povedať morálne zdravie. Taká morálna 
príprava, ktorá vychádza z kalokagatického princípu a formuje mravnú, rozumovú 

a emocionálnu zameranosť maratónca. Zastávame totiž názor, že netelesná strán-
ka kalokagatie spočíva svojou podstatou predovšetkým v mravnej „kráse“, teda 
v zmysle pre fair play, v obdive a  k rešpektu k dobru, v snahe byť v živote a športe 

spravodlivý. Prostredníctvom takto zameranej prípravy maratónec „získa aj schop-
nosť utvárať si podmienky na radostné zážitky z víťazstva nad sebou (Glesk, Kurha-
jec, 2005, 81).“ Celková psychická príprava má byť koncipovaná tak, aby „morálne, 

racionálne a emocionálne podnety vytvárali jednotnú motivačnú štruktúru, v ktorej 
sú v optimálnom vzťahu osobné a spoločenské motívy (tamtiež).“  

2. Príspevok behu ku kontenancii  

S ohľadom na to, že pojem kontenancia nemá príliš vysokú užívateľskú frekven-
ciu v takýchto textoch prikladáme jeho stručné vysvetlenie. Označuje sa ním zacho-

vanie duševnej rovnováhy, ovládanie sa, rozvaha. S kontenanciou prichádza aj ra-
dosť. Samotná duševná rovnováha si však vyžaduje nadhľad nad vecami, nadhľad 
nad malichernosťami všedného dňa. To znamená, že kontenancia si žiada v určitej 
miere filozofický prístup k životu aj k behu. Vzťah filozofie a behu má viacero podôb: 

– Beh je svojím spôsobom viac alebo menej sofistikovanou filozofiou. 

• beh a behanie je prejavom vitality človeka 

• v behaní vidíme niekedy jasné inokedy len nezreteľné kontúry filozofie vitalizmu, 
filozofie života. 
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– Každý konkrétny beh má svoju „filozofiu“, pretože prekračuje (transcenduje) hra-
nice bežnej telesnej pohybovej aktivity. 

• bežiaci človek má a chápe svoju príčinu behu, vie prečo beží; ak to nevie, potom 
zrejme je to prípadom „gumpizmu“ (tento pojem opisujeme na inom mieste). Nór-
sky autor T. Gotaas o tom v podobných, presnejšie v historických antropologic-

kých súvislostiach píše: „Moderní bežci napodobňujú niečo, čo robil pračlovek, 
aby zvíťazil v závažnom boji o prežitie. V súčasnosti beháme a chodíme „o život“ 
iným spôsobom, ktorý je však rovnako ľudský, pretože sa vďaka tomu cítime 

omnoho lepšie a získavame protiváhu k nášmu sedavému životnému štýlu. Be-
žec o tom zriedkakedy premýšľa, no pohybuje sa rovnako ako naši predkovia 
v Afrike, keď behávali po savanách, aby prežili – práve tak, ako to robia v súčas-
nosti i Keňania (Gotaas, 2013, 354).“ 

• v behu človeka treba vidieť účel, ktorý transcenduje potrebu daného človeka; 
žiadny človek nebeží len pre seba a to dokonca aj vtedy, keď to tak chce.. 

– Behanie je svojím spôsobom filozofovaním. V každom prípade je beh spojený 
s poznaním a poznávaním. 

• pri behu spoznáva človek sám seba v rovine, ktorá by inakšie bola nedostupná 
poznaniu, zostala by ukrytá v hlbinách osoby 

• človeku sa pri behu otvárajú nové, predtým nepoznané, možnosti sebarealizácie, 
seba-prezentácie. Gregor podčiarkuje v súlade s inými autormi tzv. manifestač-

nú hodnotu športu, ktorou sa rozumie „fakt, že športovým výkonom sa manifes-
tuje, zverejňuje, dáva najavo schopnosť“ dosiahnuť športový výkon (Gregor, 2013, 
25). 

So zreteľom na výsledky výskumov možno len v skratke pripomenúť, že bežec-
ký výkon je značne podmienený dobrou trénovanosťou a technikou behu. Týmto 

konštatovaním však nechceme „odstrašiť“ potenciálnych záujemcov začiatočníkov 
o behanie. „Efektívny beh vyžaduje dobrú techniku ... Úžasný paradox však je, že 
k tomu, aby ste začali behať, techniku nepotrebujete. Vôbec žiadnu. Aby ste sa stali 

bežcami, stačí dôjsť do lesa alebo vyjsť na ulicu a rozbehnúť sa. Pokojne 50 metrov, 
ak viac nezvládnete. Zajtra dobehnete ďalej. Pohybová aktivita vo vás sama vyvolá 
radosť a inštinktívne potešenie z pohybu. Budete mať pocit, že si hráte, a tak to má 

byť (Jurek, 2013, 2960).“ Ale aj so zreteľom na vlastné zážitky a skúsenosti môžeme 
potvrdiť, že beh (predovšetkým vytrvalostný beh), má ambivalentné dôsledky na 
zdravotný stav športovca. Máme tým na mysli predovšetkým fyziologické zdravie. 

Na tomto mieste však nebudeme rozvádzať ďalšie podrobnosti tejto témy. Chceme 
venovať niekoľko myšlienok vplyvu behu na mentálne zdravie človeka. 

                                                            
60  Autor tejto knihy Scott Jurek je svetoznámym špičkovým ultramaratóncom. 
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Domnievame sa, že vplyv pozitívneho myslenia a behu (ako prirodzenej pohy-

bovej aktivity s prívlastkom športová aj nie-športová) na kontenanciu, vnútornú po-
hodu osoby je nepopierateľný, je evidentný. Adharanand Finn, výborný výkonnost-
ne rekreačný bežec, uvádza v tejto súvislosti zaujímavý ilustratívny výklad situácie. 

Istá žena mu po bežeckých pretekoch vysvetľovala, „že podľa nej je behanie také 
opíjanie sa pospiatky. Pri pití sa najskôr cítite báječne, ale nakoniec je vám zle. Pri 
behaní sa najskôr cítite zle, ale potom, keď dobehnete do cieľa, je vám nádherne 

(Finn, 2012, 22).“ Skutočne, behy na dlhé vzdialenosti, vytrvalostné preteky, sú 
často plné bolesti, telesného aj psychického utrpenia. Nie vždy, ale často! Bednář 
(2011, 114-117) zo zmyslom pre detail rozlišuje bolesť („tej sa pri vytrvalostnom be-

hu nedá úplne vyhnúť“) a utrpenie, pred ktorého častejšou „aplikáciou“ varuje („keď 
je psychika silnejšia ako telo“). Po prebehnutí cieľom však vždy príde nenahraditeľ-
ný pocit šťastia, víťazstva, vnútornej sily a sebadôvery. Človek je za cieľovou čiarou 

na seba dokonca často pyšný. Stáva sa, že bežca vítajú v cieli vzletným sloganom 
„Vitajte v nebi“.  

Tento záver však platí iba vtedy ak je organizmus človeka „súci“ pre beh a vte-
dy, ak jeho dôsledky neobsahujú žiadne dominantné negatívne aspekty, napríklad 

v rovine somatickej. Žiaden maratónec nevzdáva preteky z rozmaru, z mentálnej 
slabosti alebo z iného pochybného dôvodu. Skúsený bežec dokonca vie, že jeho 
„boj“ a utrpenie sa po takomto opustení trate a prerušení pretekov neskončí. V tejto 

súvislosti sa odporúča, najmä bežeckým začiatočníkom, príslušná odborná literatú-
ra, najlepšie tá, ktorá je písaná naratívnym štýlom (ako príbeh) a esejistickou for-
mou.61 Aj v takej literatúre sa môžeme dočítať istého varovania, s ktorého štatistic-

kou faktografiou sa však v plnej miere nestotožňujeme a uvádzame ho len s vedo-
mím povinnosti dať slovo aj druhej strane: „Každý rok čelí zraneniu spravidla až osem 
z desiatich bežcov. Nezáleží na tom, či ste tuční alebo chudí, rýchli alebo pomalí, 

či ste vyhrali maratón, alebo vás záchvat behania ovládne len príležitostne – prav-
depodobnosť, že si zničíte kolená, holenné kosti, šľachy, bedrá a päty, je u všetkých 
rovnaká (McDougall, 2012, 15).“ Beh, predovšetkým v súvise s mladým človekom 

alebo dokonca dieťaťom, je treba chápať v celom komplexe jeho pohybových teles-
ných dispozícií, potrieb a aktivít a predovšetkým so zreteľom na jeho zdravý a har-
monický vývin.  

V tejto súvislosti si dovolíme urobiť malú odbočku od témy. Niektorí nezasvätení 
sa domnievajú, že vytrvalostný rekreačný beh mužov, ale zrejme aj žien (5 a viac 

km počas jedného tréningu) je „nudná“ a stereotypná aktivita. Ako taká by nemala 
prinášať veľa pozitívneho pre psychický relax a duševnú rovnováhu človeka. Nie je 
tomu tak. Takýto beh možno je nudný práve len v prvých kilometroch trate. Neskôr 

sa dostaví príjemný fyziologický pocit z prekrvenia organizmu a k tomu navyše aj 
                                                            
61 Z novších titulov literatúry môžeme odporučiť záujemcom o beh napríklad knihu slovenského autora 

Viktora Bielika Umenie behať, (2014).  
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endorfínová pohoda. Všetky bežecké rekreačné aktivity je však možné si rôznym 

spôsobom aj spestriť. Tréneri joggingových behov, animátori voľného času, animá-
tori mind-body wellness, organizátori masových bežeckých podujatí a samotní vý-
robcovia športových pomôcok, športovej obuvi a odevov sa týmto spestrením pohy-

bových aktivít človeka nepretržite zaoberajú. S jednou takouto novinkou sme sa 
v praktickej rovine stretli pred nedávnom.62 Konkrétne ide o aplikáciu kangoo jumps 
pri behu. Na zvršok (topánku) in-linovej výstroje sa pripevní namiesto koliesok do 

elipsy vytvarovaná monolitná pružina. Vôbec nejde o žeravú novinku v športovej 
výbave, ale napriek tomu sa s touto „fintou“ nestretávame na bežeckých chodníkoch 
často. Celú krátku epizódu stretnutia so skupinkou mladých ľudí s aplikáciou kangoo 

jumps na bežeckú aktivitu môžeme opísať ako „výskum“ zážitkových stavov. V prvej 
fáze sme využili metódu zúčastneného pozorovania bežiacej skupiny. Po 150 me-
troch behu sa skupina začala diferencovať podľa bežeckej a technickej vyspelosti. 

Asi po 500 metroch spoločného behu sme formou neformálneho „interview“ oslovili 
metodika skupiny otázkou „aké pocity majú bežci na kangoo jumps“? Odpoveď bola 
stručná a pohotová: sú to príjemné pocity, povznášajú človeka obrazne i doslovne. 

Ale dôvetok muža bol lapidárny: beh je beh, beh má svoje neopakovateľné čaro. 
Jedna z bežkýň si pochvaľovala, že kangoo jumps šetrí kĺby (čo vyznievalo ako mar-
ketingová floskula, fráza). Isté však je, že umožňuje a uľahčuje aj ľuďom s nebežec-

kým BMI túto bežeckú aktivitu. O dôsledkoch športovej aplikácie kangoo jumps 
v dlhodobej perspektíve však môžeme dnes uvažovať iba hypoteticky.    

Modernizácia celého systému výučby predmetu telesná a športová výchova 
v našich školách je kontinuálny proces. Svoje miesto v ňom majú aj rôzne inovácie 

v oblasti metodiky výučby a popritom aj využívanie technických noviniek, napríklad 
tej, o ktorej bola reč vyššie. Priority však zostávajú. Aj preto je dnes z pohľadu pred-
metu telesná a športová výchova v školách „výraznejšie deklarované presmerova-

nie telesnej a športovej výchovy na starostlivosť o zdravie a vytváranie všestranne 
(telesne, mentálne i emotívne) zdravého životného štýlu (Šafárik & Oborný, 2013, 
200-201).“ Pre vytrvalostný beh (jeho dĺžku, intenzitu a trať treba chápať v intenciách 

súčasnej športovej teórie a súbežne aj podľa vekovej kategórie účastníka rekreač-
ného alebo pretekárskeho behu) sa musí človek narodiť. Súčasne platí aj to, že po-
hodu a kontenanciu musíme od behu očakávať ako jeho prínos len v tom prípade, 

že jestvuje u bežca vedomá a intenzívna potreba tejto psychickej rovnováhy. V ta-
kom prípade podporuje beh stabilitu nášho mentálneho zdravia takmer bezkonku-
renčne. 

V svojej pedagogickej činnosti sme uskutočnili prieskum postojov študentov 
FTVŠ UK k behu z hľadiska vnímania behu ako „stabilizátora“ psychiky mladého 

                                                            
62 Krátky opis situácie: Bratislava, dunajská hrádza s asfaltovým povrchom, bez prevýšenia, konkrétne 

úsek medzi mostom Apollo a Prístavným mostom, koniec júna 2014, jeden mužský vodca skupiny 
a niekoľko mladých dievčat. 
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človeka. Základná téza znela: „Pri behu zabúdam na svoje starosti.“ Išlo o študen-

tov študujúcich v 1. roku bakalárskeho stupňa štúdia; počet respondentov – 89. 
Škálový dotazník sme v prepracovanej podobe prevzali od skúsených a fundova-
ných autorov (Hurych a kol., 2013, 250). Číslo 1 na danej škále vyjadruje zápornú 

odpoveď (postoj) „nie, absolútne nie, nikdy“, č. 7 vyjadruje kladnú odpoveď (postoj) 
„áno, 100 % áno, veľmi často“. Respondenti však mohli zvoliť pre vyjadrenie svojho 
postoja aj čísla vnútri tejto škály. Výsledky zistení sú uvedené v obrázku 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3 

Pri behu zabúdam na svoje starosti 

Z obrázku je zrejmé, že naši študenti, v priemernom veku asi 20 rokov, nevní-

majú beh a behanie prioritne ako spôsob „defrustrácie“ a upokojenia. Ich životné 
problémy a starosti to zatiaľ ešte nevyžadujú. Beh je pre nich skôr prostriedkom 
udržiavania alebo zvyšovania fyzickej kondície, ktorá je potrebná pre inú športovú 

disciplínu, ktorej sa venujú naplno (napríklad pre športové loptové hry, v ktorých je 
beh prirodzenou pohybovou činnosťou).  

Obrázok 4 vyjadruje postoje týchto študentov k téze „Behu sa venujem iba pre 
vylepšenie svojej fyzickej kondície“. Tento postoj zaujala vyše štvrtina respondentov. 

V osobných rozhovoroch so študentmi, ktoré dokresľujú štatistické zistenia, sme 
získali nasledovný poznatok: študenti dôverujú starším športovcom, ktorí sa venujú 
aktívnemu behu intenzívnejšie práve pre jeho „oslobodzujúce“ účinky, akceptujú je-

ho mentálne zdravotný prínos, ale sami jeho hlbšie spirituálne, estetické a psychic-
ké dôsledky zatiaľ nepociťujú a ani v behu nehľadajú. Mladých ľudí teda netreba 
„lámať“ k bežeckému vytrvalostnému tréningu. Tento prirodzený ľudský pohyb je 

totiž kondične v tréningovej podobe namáhavá, vôľovo, morálne aj psychologicky 
náročná športová pohybová aktivita. (Číselným hodnotám na škále 1 až 7 treba 
rozumieť tak, ako v prípade obrázku 3). 
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Obr. 4 

Behu sa venujem iba pre vylepšenie svojej fyzickej kondície 

Medzi pozitívne dôsledky behu, ktoré majú priamy súvis s mentálnym zdravím 

človeka, patria kognitívne dôsledky. Napríklad sa zvyšuje kvalita a hladina sebapoz-
nania. Aj prostredníctvom behu sa napĺňa a konkretizuje požiadavka starej gréckej 
múdrosti vyjadrenej vo výroku „Poznaj sám seba“. V tomto duchu sa vyjadrujú aj 

mladé, ale napriek tomu skúsené autorky, aktívne športovkyne. „Pred samotnými 
pretekmi (išlo o Beh hrebeňom Nízkych Tatier – pozn. J. O.) sme si kládli množstvo 
otázok, avšak odpovede na ne sme mohli získať iba aktívnou účasťou. Inými slova-

mi môžeme povedať, že k štartu na tento beh nás priviedli vlastné otázky, zveda-
vosť a chuť spoznávať seba samé. …. Keď sme zbadali tabuľku oznamujúcu, že 
sme sa dostali finálne na Donovaly, zaplavil nás pocit šťastia. Nevieme, či dovtedy 

bola v našom živote taká silná chvíľa, ktorá by nám dopriala tento pocit. Väčšina 
pretekov v minulosti bola skôr o umiestnení a výkonoch, ako o prežívaní aktuálnej 
situácie. Na hrebeni nás zaplavili intenzívne pocity šťastia, radosti; také obrovské 

uvoľnenie endorfínov sme v živote, počas žiadnych pretekov, či tréningu, nezažili 
(Danišová, Liptáková, 2009).“ Na základe osobnej skúsenosti tento postoj bez vý-
hrad akceptujeme a prikláňame sa k jeho myšlienkovej hodnote. Považujeme beh 

za potenciálne vhodnú cestu k ozdraveniu organizmu a psychiky, za faktor, ktorý 
významne podporuje mentálnu zdravotnú kondíciu. 

Vedecký, objektívny a korektný pohľad na problém si však žiada pripustiť aj 
kritický postoj k behu. Chceme v tejto súvislosti uviesť názor, o ktorom v tejto chvíli 

nemožno tvrdiť, že je verifikovaný a potvrdený výskumom a praxou. Beh v podaní 
mnohých neprofesionálnych, tzv. rekreačných bežcov má niekedy slabé znaky kom-
pulzívneho správania. (Kompulzia – nutkavé, nezmyselné opakovanie určitých pohy-

bov alebo konaní, ktorým sa nemôže postihnutý ubrániť). Príprava na vytrvalostné 
preteky, napríklad na maratón, si totiž vyžaduje vysoké tréningové dávky. Športovec 
je vlastne prinútený absolvovať náročnú tréningovú prípravu, „nabehať“ pred pre-

tekmi stovky kilometrov. V jeho organizme aj v psychike sa odohrávajú adekvátne 
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adaptačné procesy a postupne sa vytvára závislosť na behu, na vysokých tréningo-

vých dávkach, na zaťažení. Na ilustráciu tejto skutočnosti môžeme uviesť príbeh 
románovej a filmovej postavy Forresta Gumpa. (Forrest Gump je román amerického 
spisovateľa Winstona Grooma z roku 1986. Rozpráva príbeh istého Forresta Gumpa, 

muža s IQ 75, a jeho neobvyklého života). Ako je známe, autor románu „nechal“ 
čistého a úprimného Forresta prebehnúť kontinuálne USA zo západu na východ 
a z východu na západ. Beh sa však pre túto osobu stal akýmsi samoúčelom. Nazvime 

preto jeho počínanie a počínanie každého jeho nasledovníka metaforickým pojmom 
„gumpizmus“. Netrúfame si však povedať, že odborná verziu tohto pseudopojmu má 
podobu a obsah pojmu kompulzia. Dôležitá je však tá skutočnosť, že racionálna 

percepcia behu nebola v danej situácii vôbec dôležitá a nebola ani pomenovaná. 
Domnievame sa, že je tomu tak v mnohých prípadoch aj v reálnom športovom živote 
mnohých našich súčasníkov, pričom toto vôbec nepovažujeme za negatívny jav, 

napriek tomu, že je to špecifický druh závislosti. Nie je závislosť ako závislosť. Psy-
chická rovnováha človeka navodená uspokojením takejto závislosti je na mieste. 
Závislosť na behu je v danej súvislosti produktívna a tvorivá. Na rozdiel od fetišis-

tickej závislosti na vecných hodnotách, pseudohodnotách a antihodnotách, ktoré 
považujeme za kontraproduktívne fenomény voči zdraviu alebo vo väzbe k pojmu 
zdravie. Napriek tomu môžeme naformulovať čisto akademickú otázku, či aj táto 

závislosť nenesie znaky patologického mentálneho poddanstva. Na túto otázku si 
však musí dať odpoveď každá konkrétna osoba športovca.  

Športový psychológ na margo podobnej situácie napísal, že „šport má kompen-
začnú a konzumnú funkciu. Človek uniká z dosahu exponovanej civilizácie do ume-

lej či imaginatívnej quasi reality, iluzórnosti a sféry vlastného, subjektívneho sveta 
hry, ktorý je ale zároveň i objektívnym a reálnym svetom športu (Gregor, 2013, 24).“ 
Dočasný a oslobodzujúci únik človeka z ťaživej reality života je akceptovateľná po-
treba, ktorej netreba stavať bariéry.  

3. Výsledky výskumu štruktúry motivácií maratóncov 

Danou témou štruktúry motivácií k športu sa vo vedeckej aj neformálnej rovine 
zaoberáme niekoľko rokov. Jeden z konkrétnych dotazníkových prieskumov sa usku-
točnil pred štartom Záhoráckeho maratónu (24. 6. 2006). Prirodzene, bol anonymný 

a jeho vyplnenie bolo dobrovoľné. Zamerali sme sa na motivácie k maratónskemu 
behu a pocitové stavy bežcov. Autor prieskumu súčasne uskutočňoval zúčastnené 
pozorovanie, pretože absolvoval maratón spolu s respondentmi. Dotazník obsaho-

val 6 položiek. Jeho čítanie a vypracovanie respondentmi muselo byť „jednoduché“ 
a nesmelo zaberať veľa času z ich bezprostrednej prípravy na beh. 
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Respondentmi boli autentickí účastníci maratónu. Môžeme povedať, že tvorili 

akúsi vzorku z pomedzi tých, ktorí sa zúčastňujú na maratónoch a iných vytrvalost-
ných behoch na teritóriu Slovenskej republiky. Distribúcia dotazníka bola zverená 
organizátorom podujatia. Dotazník vyplnilo 28 štartujúcich, 3 ženy a 25 mužov. Nie-

ktorí respondenti označili 2 ponuky z uzatvorených otázok. Veková štruktúra respo-
ndentov bola veľmi rôznorodá. Rôznorodá bola aj výkonnostná štruktúra responden-
tov:  

– najlepší zabehnutý čas muža v jeho športovej kariére sa pohyboval na škále 2:30:51 
až 3:42:00 

– najlepší zabehnutý čas ženy v jej športovej kariére sa pohyboval na škále 2:48:52 
až 3:07:00. 

Konkrétne výsledky výskumu motivácií bežcov k rozhodnutiu bežať maratón 
a k realizácii tohto rozhodnutia uvádzajú tabuľky 10 a 11. Je z nich možno čítať, že 
v obidvoch prípadoch prevažujú vnútorné intrapersonálne motivácie. V týchto inten-

ciách ich opisuje aj športová psychológia. Odborníci z oblasti športovej psychológie 
s bohatými praktickými skúsenosťami zásadne uprednostňujú motívy, ktoré sú ima-
nentné osobe človeka, „prichádzajúce zvnútra pred vonkajšími motívmi. Podľa skú-

seností vonkajšie motívy majú totiž iba krátke trvanie a niekedy majú dokonca nega-
tívne dôsledky (napr. pivo po športovom výkone), a preto prestávajú trvalo účinko-
vať. Môžem byť hrdý na svoj výkon (na to, čo som dosiahol), môžem sa „poklepať 

po pleci“. To je motivácia, ktorá nás vedie k opakovaniu podobného výkonu (Braži-
na, 2009).“ Z tabuľky 10 sa dozvedáme základné poznatky o štruktúre motívov 
k účasti na klasickom maratónskom behu. 

Tabuľka 10 

Štruktúra motivácií k prvému maratónskemu behu 

Položka Počet (M, Ž) v % 

Moje športové a ľudské ambície 67,9 

Zvedavosť, čo to so mnou spraví, bolo to vzrušujúce63 35,7 

Prehovorili ma iní bežci 4 

Iné motívy 1 

Stávka s priateľmi 0 

 
Prečo sa neobjavila v ponuke odpovedí na uvedené otázky položka zdravie je 

logicky zdôvodniteľné. Vytrvalostní bežci nepovažujú samotný maratón za nástroj 
upevnenie zdravia alebo za spôsob ako vyliečiť určitý zdravotný neduh svojho orga-

                                                            
63 Tento údaj sme použili aj na inom mieste našej knihy. 
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nizmu. Zdravé „telo“ je totiž apriórny predpoklad k absolvovaniu maratónskej trate. 
Ani v položke iné motívy sa neobjavila dopísaná hodnota zdravia. 

Tabulka 11 

Štruktúra motivácií k ďalším maratónskym behom 

Položka Počet (M, Ž)  % 

Návyk na vytrvalostný beh a extrémnu vytrvalostnú záťaž 42,9 

Ctižiadostivosť 32,1 

Stretnutia s priateľmi 25 

Materiálne a finančné podnety 0 

Iné motívy  0 

 
Odpovede na druhú otázku potvrdzujú nevyslovenú hypotézu, ktorá predpokladá, 

že tréning vytrvalostných bežcov a následné preteky vytvárajú návyk organizmu 
a psychiky športovcov na túto extrémnu vytrvalostnú záťaž. Čokoľvek, čo spôsobí 

tréningový a pretekový „výpadok“ vedie k vzniku špecifického abstinenčného syn-
drómu, k výčitkám svedomia a k deštrukcii kontenancie osoby rôzneho rozsahu. Určite 
stojí za pozornosť aj osobnostný morálny a sociálny aspekt v štruktúre motivácii 

k účasti na maratónskych behoch. Hodnotu ctižiadostivosť však nemožno zamieňať 
s arivizmom (nezdravá ctižiadosť, nekontrolovateľné úsilie stať sa „jednotkou“ v sku-
pine športovcov alebo v určitej športovej disciplíne, chorobná ambicióznosť, nezdra-

vo vysoké športové ašpirácie so znakmi zveličenej, prisilnej túžby po víťazstve za 
akúkoľvek cenu, preexponovanej súťaživosti, chorobnej túžby vyniknúť a byť naj-
lepší dokonca aj za použitia nedovolených praktík, prostriedkov alebo nečistej hry, 
túžby po víťazstve aj za cenu porušenia pravidiel fair play). 

Domnievame sa, že v štruktúre motivácií človeka k behu, k účasti na masových 

bežeckých podujatiach sa nachádza aj spirituálny rozmer behu a jeho vnímanie 
osobou bežca. Chceme len stručne pripomenúť, že pod spiritualitou môžeme rozu-
mieť jej religiózny, ale aj sekularizovaný (ateistický) nádych. Obidve formy spiritua-

lity sú rovnocenné a každú z nich odlišujeme od mystického vnímania sveta. V kaž-
dej z nich je vo významnej miere zastúpený morálny segment. Práve tento segment 
spirituality sa objavuje v myšlienke jedného významného slovenského rekreačného 

maratónskeho bežca64. „Maratón, je pre mňa nielen športovým, ale aj spoločneským 
podnikom a preto sa na maratón snažím chodiť s dobrou partiou, s ktorou si rozu-
miem a na miesta, ktoré majú slávnu históriu, sú zaujímavé architektonicky, alebo 

                                                            
64 Konkrétne údaje o osobe tohto maratónskeho bežca hovoria nasledovné: Ing. Viliam Novák, DrSc., na-

rodený 1942, vedúci vedecký pracovník v Ústave hydrológie, oblasť hydrológia pôdy, Slovenská aka-
démia vied. Absolvoval (do roku 2014) 105 klasických maratón na rôznych svetových podujatiach. 
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majú peknú prírodu. Skrátka, mať čiarku je pre mňa to posledné, čo ma motivuje  

k účasti na behoch mierečných. Aj keď pravdou je, že práve mierečné dĺžky sa líšia 
od ostatných nielen historickým pozadím, ale tým, že si vyžadujú totálne nasadenie, 
fyzické aj morálne (Novák, 2014).“ 

Ak prispieva pohybová aktivita k upevneniu zdravia, potom prispieva aj k inte-

grite osobnosti a v takomto prípade podporuje mentálne zdravie človeka aj spirituál-
ny odtieň behu. Spiritualita (nielen) behu a integrita osoby teda spolu zásadne súvi-
sia. Spiritualita, obrazne povedané, je duch i dych. Tak je často interpretovaný aj 

pôvod tohto pojmu. Dych je proces vdychu (nádychu) aj výdychu. Dýchanie je teda 
proces komunikácie bežca a okolitého prostredia. Touto komunikáciou je aj „duch“ 
človeka v celej jeho rozmanitosti a šírke.   

Spiritualita človeka vyjadruje aj kvalitu zmysluplnosti jeho pobytu vo svete. Kaž-
dý beh mimo dráhu, beh mestom i prírodou má svoj smer. Beh je smerovanie za 

určitým cieľom, kráčanie po zmysluplné ceste. Filozofujúci bežec si ctí cestu aj cieľ. 
Rekreačný bežec si možno viac považuje, oceňuje, cestu (lemovanú divákmi alebo 
krásami prírody) ako samotný cieľ. Cieľ je „iba“ zákonitým (nutným) zavŕšením ces-

ty, je to istý bonus pre bežca. Podľa Hurycha65 je beh zmysluplnou výplňou „exis-
tenciálneho vákua“. 

Hodnota psychickej stability, duševnej rovnováhy a príjemného zážitku nebola 
prioritná pre našich mladých respondentov – vybranej skupiny vysokoškolských štu-

dentov. Väčšina študentov modifikuje svoj vzťah k behu v duchu predloženej tézy 
„Behu sa venujem iba pre vylepšenie svojej fyzickej kondície“. 

Hodnota zdravia, čo možno znie paradoxne, sa neobjavuje v hodnotovom re-
bríčku skúmaných vytrvalostných bežcov ako jedna z motivácií k tréningu a k sa-
motným pretekom. Táto hodnota zdravia je totiž apriórnym predpokladom k tejto 

športovej aktivite. V týchto motiváciách dominujú prirodzené ľudské a osobné ambí-
cie, morálne zdravá ctižiadostivosť, potreba priateľstva a sociálnych kontaktov.  

                                                            
65 Uvedené na verejnej prednáške pre odbornú verejnosť na Fakulte sportovních studií Masarykovej uni-

verzity dňa 15. 5. 2014. Téma prednášky: Sekularizovaná spiritualita pohybu a její vazba na filosofic-
kou kinantropologii“. Súčasťou prednášky bola aj téma „Archetyp bežca“. 
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XI.  

OSTRAKIZMUS V SÚČASNOM ŠPORE  

1. Historický a politický aspekt témy ostrakizmu 

Športovec je človek idúci po ceste, resp. je na ceste za hodnotami svojho špor-
tu. Je večným pútnikom, pokiaľ je s ohľadom na svoju večnosť trváci aj šport. Možno 

nekráča, možno na nej iba postáva a hľadá. Prejavuje vôľu osvojiť si svoj šport ako 
zdroj psychologického uspokojenia, ako prameň, z ktorého čerpá naplnenie osob-
ných ambícií. Na jeho ceste často stoja rôzne prekážky, tak ako je tomu v skutoč-

nom živote. Z cesty ho niekedy nemilosrdne zmietnu cudzie sily. Jedna z tých síl 
sa na základe historickej tradície volá ostrakizmus. Problém tzv. ostrakizmu neza-
ujímal filozofiu odjakživa, nepatrí z hľadiska pôvodu a svojich praktických prejavov 

ku klasickým filozofickým a etickým problémom. Je to skôr problém interdisciplinár-
ny, na ktorého riešenie sa podujalo viacero vied. Jeho existencia, inak samozrejme 
nesmierne bohatá čo do foriem, však umožňuje i filozofické nazeranie a z nej vyplý-

vajúcu interpretáciu. Aj oblasti, v ktorých sa s ním stretávame, sú veľmi rôznorodé.  
Dokonca možno hovoriť, že ide o všeobecne rozšírený spoločenský jav, napriek 
tomu, že jeho korene vyrastajú z politickej pôdy. Možnosti a nutnosť filozofického 

pohľadu na danú tému podčiarkuje vždy prítomný ľudský aspekt, súvislosti a predo-
všetkým dôsledky existencie ostrakizmu. Situácia niektorých skupín obyvateľstva 
v terajšej etape nášho spoločenského vývinu sa vyznačuje črtami, ktoré v sociál- 

nej teórii tiež vyjadruje pojem ostrakizmus. V našich úvahách sa na tento problém 
v stručnosti zameriame z hľadiska situácie niektorých menšín a čiastočne aj v súvi-
slostiach športu a športových aktivít obyvateľstva.  

Pojem ostrakizmus poznáme z antickej gréckej politickej praxe a kultúry už 

takmer 2500 rokov. Ide teda o kultúrno-historický pojem, ktorého významovosť je 
oveľa bohatšia, ako v dobe jeho vzniku. Pôvod pojmu ostrakizmus je svojím spô-
sobom zaujímavý. Slovo ostrakon môžeme preložiť ako črep (väčšinou z hlinenej 

nádoby). Slúžil ako písacia potreba (doštička) k zaznamenaniu menej dôležitých 
údajov o ľuďoch. „Črep” sa využíval aj na vystavenie potvrdenia o zaplatení daní.  
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Najznámejšou dobovou vývinovou modifikáciou tohto pojmu je tzv. ostrakizmus, 

teda „črepinový súd”. Aristoteles na túto tému okrem iného hovorí: „Keď jednotlivec 
alebo viacerí ... vynikajú cnosťou natoľko, že sa cnosť všetkých ostatných a ich po-
litická schopnosť nedá porovnávať s cnosťou oných prvých, či je ich viac, alebo je 

to jeden, potom ich už nesmieme pokladať za časť štátu. Bude sa im totiž krivdiť, 
ak budú postavení na roveň druhým, hoci cnosťou a politickou schopnosťou natoľko 
vynikajú; ... Z toho je jasné, že aj zákonodarstvo sa má zapodievať len ľuďmi rovnými 

i pôvodom, i schopnosťou a že naproti tomu pre takých vynikajúcich ľudí nie je zá-
kon; lebo sami sú zákonom. A kto by sa im pokúšal dávať zákony, bol by smiešny. 
... To bola aj príčina, pre ktorú demokratické štáty zaviedli ostrakizmus; lebo naj-

väčšmi zo všetkých, ako sa zdá, sa usilujú o rovnosť, takže črepinovým súdom vy-
obcovali tých, ktorí vzbudzovali zdanie, že vynikajú mocou alebo bohatstvom, alebo 
veľkou obľubou, alebo nejakým iným politickým vplyvom, a na určitý čas ich vyká-

zali zo štátu. ... Ostrakizmus má istým spôsobom ... potlačiť a vyobcovať vynikajú-
cich mužov (Aristoteles, 1988, 111-112).“ 

Jedna z interpretácií tajného črepinového súdu hovorí, že jeho poslaním bolo 
vyhnanie nebezpečných ľudí na základe rozsudku. V praxi bol črepinový súd vykoná-

vaný v Aténach v rokoch 487 – 417 pr. n. l. Považoval sa za nástroj demokratických 
rozhodnutí. Umožňoval odsúdiť až na 10 rokov do vyhnanstva stratégov, demagó-
gov alebo vodcov nepohodlných politických strán, aby sa tým zamedzilo napríklad 

obnovenie tyranie. Do politickej praxe bol zavedený Kleisthenom.66 Na sneme za 
prítomnosti najmenej 6000 občanov sa meno podozrivého napísalo na hlinený črep 
a takto sa hlasovalo o tom, či je niektorá osoba nebezpečná pre štát a občianske 

slobody. Ak musela v dôsledku väčšinového rozhodnutia daná osoba opustiť Atény, 
nestrácala tým občianske práva ani majetok.67 Hovorí sa, že historicky a prakticky 
sa prestal ostrakizmus v Aténach používať, ale formálne zrušený nebol (Encyklope-
die antiky, 1973, 443; Hošek, 1972, 81, 82, 256, 258). 

V modernej terminológii označuje ostrakizmus celkom iné, alebo čiastočne iné 

spoločenské javy. Tieto javy však zostali pre filozofov a filozofiu aj naďalej hodné 
zreteľa a zaujímavou realitou. Vďaka empatickým ľuďom môžeme sa o nich dočítať 

                                                            
66 V rokoch 509 – 507 sa uskutočnili Kleisthenove reformy – revolučný akt, ktorým sa značne obmedzili 

práva rodovej aristokracie, aténske obyvateľstvo sa zväčšilo o nových právoplatných občanov z radov 
prepustencov. Tým zloženie aténskeho občianstva „zľudovelo” a aténska obec získala širšiu demo-
kratickú základňu, definitívne sa upevnil aténsky štát. Práve pre obranu týchto zmien zaviedol Kleisthe-
nés črepinový súd. 

67 Medzi tými, ktorí museli opustiť Atény v dôsledku výroku „črepinového súdu” uvádzajú pramene na-
príklad tieto mená: Aristeidés, r. 482 – aténsky štátnik a vodca umiernenej demokratickej strany; ako 
jeden z 10 stratégov sa zúčastnil bitky pri Marathóne v roku 492, názov miesta bitky je súčasťou dne-
šnej športovej terminológie; vraj bol nezištný a neúplatný, preto mal prezívku „Spravodlivý”; neskôr sa 
úspešne vrátil do !politiky”. Themistoklés, r.471, aténsky štátnik a vojvodca, zastánca námorného ob-
chodu a vojnového loďstva, r. 482 Themistoklés staví loďstvo, r. 471 došlo k ostrakizovaniu Themi-
stoklésa; bol odporcom Aristeidésa a do Atén sa nevrátil. Hyperbolos, r. 417, aténsky demagóg; vo 
vnútropolitických bojoch sa pridal na „nesprávnu” stranu, r. 411 bol zavraždený. 
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dokonca aj na stránkach určitej tlače. „Od nultého čísla kupujem Nota bene, ktoré 

sa mi veľmi páči. Som Vám veľmi vďačný za vašu iniciatívu. Zvlášť ma zaujala prá-
ca skupiny, ktorá chce komunikovať aj s tými „ozaj vydedenými” – narkomanmi atď. 
Je viac dosiaľ „izolovaných” skupín, ktoré sú akosi ostrakizované, v prvom rade Ró-

movia. Poznám ich mnoho ešte z Prahy, ktorí boli kedysi integrovaní v najrôznejších, 
aj celkom kvalifikovaných profesiách. Ich situácia sa nie ich vinou zhoršila. Príčiny 
ako aj chudobnosti, tak aj všetkých druhých neželateľných javov v súčasnosti sú 

známe a čoraz viac si všade, ako viete, uvedomujú, že ostáva len svojpomoc a ja 
verím, že sa takýmto spôsobom dá dosiahnuť veľa (Bondy, 2001, 5).” 

Voči rómskej “menšine” a k problémom, ktoré z jej existencie pre našu spoloč-
nosť vyplývajú je možné zaujať úprimný a emotívny postoj. Tento emotívny postoj 

má ľudskú a aj vedeckú hodnotu, ako sme uviedli. V každom prípade však spoloč-
nosť musí akceptovať skutočnosť, že rómsky problém nie je marginálny spoločen-
ský problém (za marginálny problém považujeme napríklad to, čo raňajkujú naše 

majetkové „špičky”). Ako taký si preto vyžaduje vedecké výskumy a riešenia. Uve-
dieme príklad. Otázka istého tlačového média sa pýtala: „Vývoj rómskej menšiny 
za posledných 12 rokov na Slovensku naznačuje, že väčšinová spoločnosť bude 

žiť oddelene od rómskeho etnika. Existuje východisko, alebo je takýto vývoj nezvrat-
ný?” V odpovedi etnológa sa hovorí: „Rómsku menšinu posudzujeme stále podľa 
určitého historického vedomia. Hovoríme o tom, čo sa urobilo do roku 1989, čo pred 

rokom 1968, čo potom... Mali by sme sa takejto periodizácie vzdať a vychádzať 
z vývoja, ktorý u nás trvá už po stáročia. ... Celé stáročia na našom území žijú aj 
Rómovia. ... Za tých 600 – 700 rokov sa však vzťah väčšiny k nim veľmi nezmenil. 
Už vtedy žili od nej oddelene na jej okraji (Lužic, 2002, 4).“ 

Podobne sociálne a s verbálnou empatiou vieme uvažovať aj o iných sociálne 

deklasovaných a spustnutých spoločenských skupinách. Tiež sa dostali až na samý 
okraj spoločenského, za ktorým je už len animálne.68 Problém, ktorý pre nás pred-
stavujú sa nazýva napríklad bezdomovectvo a všetci sa môžeme cítiť byť voči ne-

mu bezmocní. Vyzerá to tak, že spoločnosť je voči tejto skupine „občanov” v celej 
jej šírke skutočne bezmocná. Nepomôže jej súcit, poľutovanie, charita ani násilie. 
Nič z toho ich situáciu nerieši. Navyše, väčšine predstaviteľov tejto sociálne spau-

perizovanej skupiny chýba vitalita k zmene svojho postavenia a osobná ochota vy-
škriabať sa z blata.    

Všeobecne môžeme povedať, že najčastejšími obeťami dôsledkov fenoménu 
ostrakizmu sú minority a to minority všetkých kultúrnych, jazykových, sociálnych, 

                                                            
68 D. Leška v úvahách o športe ako súčasti sociokultúrneho systému spoločnosti vyjadril v tejto súvislos-

ti názor, že najzložitejšia „situácia popri rómskom etniku je v prípade sociálne najslabších skupín s naj-
nižšími príjmami, dlhodobo nezamestnaných a mládeže. V prípade týchto sociálnych skupín je potrebná 
pomoc štátu, miestnych orgánov štátnej správy a samosprávy, ktoré by napomáhali proces socializá-
cie a vytvárali dostupné podmienky pre športové aktivity na úrovni miest a obcí (Leška, 2000, 84)”. 
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náboženských, politických a iných typov. Tieto minority vytvárajú množstvo subkul-

túr v spoločnosti. Charakter takejto subkultúry je adekvátny sociálnemu, etnickému, 
národnostnému, náboženskému, generačnému, alebo regionálno-sídelnému aspek-
tu jej nositeľa. Majoritné spoločenstvo má k týmto minoritám rôznorodé postoje, 

včítane predsudkov, ale aj nesprávnych reflexií. „Vo väčšine prípadov sa nejedná  
o kontrakultúru, keď societa odmieta dominantnú kultúru. (Prvky kontrakultúry sa 
čiastočne prejavujú len v prípade rómskej society utvorenej na etnickom princípe). 

Ostatné subkultúry nie sú v konflikte s dominantnou kultúrou a vyznačujú sa len 
odlišným stupňom osvojovania a akceptácie dominantnej kultúry, jej jednotlivých 
prvkov a prítomnosťou vlastných identifikačných znakov (Leška, 2000, 84).“ Veľa 

občanov majoritnej spoločnosti si ešte neosvojilo skutočnosť, že byť kultúrne iný  
(v širokom slova zmysle) neznamená byť protispoločenský. Tendencia k ostrakizo-
vaniu minorít má korene aj v tejto skutočnosti. Pravda, aby sme zmiernili nekom-

promisnosť uvedenej formulácie o „obetiach” povedzme, že tieto minority môžu byť 
len potenciálnou obeťou, môžu mať dokonca len pocit vyobcovania. Veď aj geniálne 
talenty a nadpriemerní ľudia tvoria menšinu.  

Najcitlivejšia je otázka minority v národnostnej rovine a to vtedy, ak je jej posta-

venie v spoločnosti posudzované prostriedkami tzv. nacionalistickej logiky. Podľa 
nášho názoru sa nemožno v týchto otázkach dovolať pravdy a spravodlivých riešení 
a každé rozhodnutia väčšinovej moci budú vždy len viac alebo menej úprimne sme-
rovať aj v ústrety minoritným záujmom. 

Slovenská spoločnosť je bohatým prameňom skúseností v riešení etnicko-kul-

túrnych problémov. Počas konštituovania samostatného štátu v 90. rokoch bolo mož-
né evidovať niekoľko tendencií, ktoré niesli znaky ostrakizovania menšín. História 
štátu sa tvorí len tak, ako to vie. Preto zostane v historických análoch našej spoloč-

nosti natrvalo zapísané, že o niektorých štátotvorných otázkach a dokonca aj v niek-
torých otázkach tvorby ústavy a symbolov štátu nemali minority (politické, národnost-
né a jazykové) adekvátne slovo.69 

Problém ostrakizmu v spoločenskom a politickom živote občanov sa však para-

doxne netýka len menšiny. Domnievame sa, že výskyt tohto fenoménu sprevádza 
aj demokratický vývin štátu prostredníctvom klasických demokratických inštitútov  
a môže negatívne postihovať aj väčšinovú časť obyvateľstva. Jeden príklad za všet-

ky poskytujú voľby do parlamentov rôznych krajín sveta, v ktorých sa ešte neustá-
lila demokracia vo svojej tradičnej a životaschopnej podobe. Priebeh volieb a ich 
výsledky možno označiť ako spravodlivé a legálne procesy. Tými istými slovami však 

                                                            
69 „Národ sa utužuje bojom proti tým, čo ohrozujú jeho národné záujmy”, hovorí príklad istej nacionalis-

tickej logiky. Domnievame sa, že v okamihoch konštituovanie druhej slovenskej štátnosti sa nerešpek-
tovala požiadavka rovnoprávnej múdrosti a ochrany menšín a preto sa menšinové práva „v tomto pro-
cese výrazne aktualizovali a stávali sa stále chúlostivejšou a spornejšou otázkou (Kusý,  1997, 156-
157).“ 
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nemožno označiť postvolebné procesy, ktorých výsledkom môžu byť povedzme úče-

lové koalície, ktoré nevyjadrujú politickú vôľu občana voliča. Dokonca nemôžu tieto 
koalície naplniť ani jadro volebných prísľubov, pretože sa vytvorili z protirečivých 
ideologických a ideových platforiem pôvodných strán. Ostrakizmus tu vidíme, podľa 

nášho názoru, vo vyobcovaní voliča a jeho záujmov na perifériu záujmov straníckej 
hierarchie. Tým nedehonestujeme demokraciu, ktorú „charakterizuje rozptyl moci” 
ako protiobčiansky systém. G. Sartori hovorí, že „je primerané opísať ho – na roz-

diel od iného – ako model vodcovstva uskutočňovaného menšinami, charakterizo-
vaný veľkým počtom vzájomne sa krížiacich skupín, zapojených do koaličného ma-
névrovania (Sartori, 1993, 149)“. Škoda len toho, že koaličné manévrovanie je to 
jediné, čo si dôsledne osvojili všetky koaličné vlády. 

2. Športové aspekty problematiky ostrakizmu  

Ako praktický právny akt a politické rozhodnutie z vôle občanov teda ostrakiz-
mus zanikol. Pozostatky, modifikácie a „potomkovia” jeho prapôvodného poslania 

tu však ostali aj ďalšie stáročia. Diskriminácia osôb alebo určitých názorových sku-
pín v politike starých aj moderných štátov nikdy nezanikla. Logicky vzaté tomu ne-
mohlo byť inak ani v športe. „Šport je spoločenský fenomén, jeho podstata, význam, 

prejavy, sú determinované celospoločenskými súvislosťami, hlavne kultúrnou, poli-
tickou a ekonomickou sférou. Je subsystémom spoločnosti ako takej, ktorý si vytvára 
svoj vlastný sociálny systém slúžiaci jeho potrebám a cieľom (Leška, 2000, 81).“ 

V športovej teórii a praxi však nadobudol pôvodný pojem ostrakizmus celkom nový, 
širší a špecifický význam. Ako reálny jav je ostrakizmus v športe jedným z mnohých 
problémov, ktoré sa v športovom dianí vyskytujú. Preto sa žiada robiť jeho analýzu 

na pozadí ďalších s ním súvisiacich  problémov. Tak ako kedysi v politike postihoval 
predovšetkým významné osobnosti, tak aj v športe postihuje predovšetkým vynika-
júce športové osobnosti. 

V športovej praxi sa často stretávame s pojmami „zákaz pretekárskej činnosti”, 
„vylúčenie zo súťaže”, „zákaz súťažných športových aktivít”, „dištanc”, „diskvalifi-

kácia” a s inými pojmami, ktoré zodpovedajú príslušným športovým pravidlám. Ich 
spoločným menovateľom je „vyobcovanie” človeka – športovca zo športoviska a zo 
súťažných športových aktivít proti jeho vôli, poprípade vylúčenie „svedkov“, naprí-

klad divákov, zo sledovania športového podujatia. Záujem filozofie o šport, a v tomto 
prípade o uvedený konkrétny problém, teda vyplýva z ľudského rozmeru športu ako 
sociálneho kultúrneho fenoménu. Aj problém ostrakizmu teda zaraďujeme do roz-

manitej škály „problémov, ktoré boli vo filozofii športu nastolené a riešené, alebo 
s ktorou je oblasť filozofie športu spätá a to tak s ohľadom na človeka, ako i vo vzťa-
hu k športu ako sociálnemu fenoménu a v jeho väzbách na rôzne oblasti spoločen-
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ského života (Šmidkeová, 2001, 148)“. V športovej etickej terminológii však pozná-

me aj pojem „vyfaulovanie sa”. Ide tu o problém sebaostrakizácie alebo o vyobcova-
nie človeka z určitej komunity a z určitých aktivít v dôsledku vlastnej viny. Jeho vý-
znam sa v úvahách o ostrakizme preniesol do mnohých iných oblastí sociálnych vied. 

„Vyfaulovať” možno aj v politickom, kultúrnom, profesionálnom, morálnom a inom 
význame. 

Vráťme sa ešte k rómskej komunite v súvise  ostrakizmom a športom. Výskum-
ný tím, ktorý sa touto problematikou zaoberal v Českej republike zistil niektoré zau-

jímavé skutočnosti. „Najčastejšie nájdeme rómskych športovcov v športoch indivi-
duálnych a predovšetkým v športoch úpolových, hlavným dôvodom, ktorý najviac 
ovplyvňuje preferenciu práve týchto športov, sú finančné podmienky (Hastrmanová, 

Baroš & Peliš, 2009, 132.“ Dôvody obmedzenia slobodnej voľby pri výbere športo-
vej aktivity sú teda spôsobené aj zlou finančnou pozíciou tejto minority v spoločnosti. 
Ale nie len tu je príčina daného stavu. Aj v tejto súvislosti môžeme použiť pojem 

sebaostrakizácia. „Pri začínajúcich rómskych športovcoch sa najčastejšie ako pro-
blematická ukazuje absencia zmyslu pre poriadok (po česky řád – poznámka J. O.) 
a disciplínu (tamtiež, 132).“ Toto zistenie môžeme interpretovať aj tak, že určitá časť 

rómskej populácie nemá rozvinutý zmysel pre pravidlá kolektívnych športov. Autori 
výskumu ďalej zistili, že rómski športovci (2 respondenti, Taekwon-Do, vek 15 rokov, 
ale aj ich rodinní príslušníci) sa s rómskou komunitou stretávajú výnimočne, nevy-
hľadávajú rómske skupiny v obavách, že by boli zavlečení k nedobrej činnosti. 

V skupine respondentov sa problém ostrakizácie dostal do celkom inej polohy, 

lebo sa zistilo, že „Respondenti sa súčasne plne stotožňujú s majoritnými hodnota-
mi, ako sú individualizmus, disciplína, výkonnosť, či orientácia na hodnoty, ktoré 
rodine neprinášajú priamy úžitok (napr. na voľno-časové aktivity) (tamtiež, 135).“ 

Napriek tomu sa skúmaná vzorka cítila v individuálnych športoch najlepšie. Šport 
v týchto disciplínach chápali ako nediskriminizujúce prostredie: „V úpolových špor-
toch, ktorým sa venovala najviac oslovených respondentov, sa s diskrimináciou ne-

stretol ani jeden z nich. Ako odlišné prostredie sa podľa výpovedí športovcov javí 
kolektívny šport. Tu diskriminačné správanie nezažívajú zo strany spoluhráčov, ako 
by sa dalo očakávať, ale zo strany divákov a niekedy aj trénera (Hastrmanová, Baroš 

& Peliš, 2009, 139.“ Pokiaľ sa vyskytne, potom je táto diskriminácia zriedkavá a („iba“) 
skrytá.      

Niektoré nežiaduce tendencie v súčasnom športe majú svoje „zdôvodnenie” 
v nadvláde filozofie tela ako telesa v pragmaticky orientovanej filozofii a stratégii 

športu. Táto filozofia športu alternuje v dráme spoločenského života filozofiu peňazí. 
Nielen ostrakizmus, ale aj iné javy v športe a prístupy k športu a k športovcom sú 
okrem iného dôsledkom jednostrannej aplikácie tela ako nástroja športových úspe-

chov. Športová veda sa v niektorých prúdoch „zaľúbila” do telesnosti a fenomén tela 
panuje zrejme aj vo vrcholovom športe. Niektorí autori sa domnievajú, že prístupy 
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k ľudskému telu športovca doposiaľ trpia istým dualizmom, ktorý „vystihuje schéma 

subjektivity a objektivity. Telo ako objekt svojho záujmu skúma veda a už tým vopred 
rozhoduje o jeho predmetnosti. Tá svojimi prostriedkami rozlišuje anatomické po-
drobnosti jeho stavby i fyziologické procesy, ktoré v ňom prebiehajú. Subjektivita je 

skúmaná psychológiou a filozofiou (Jirásek, 2001, 70).“ Samozrejme, bez vedy by 
dnešný šport vyzeral príliš „amatérsky”, infantilne a insitne. Takisto by tak mohli vy-
zerať i humanologické úvahy o človeku. Myšlienka športu však nie je len vedou, je 

aj zážitkom, je aj citovým stavom, ktorý športovanie spôsobuje, ako sme to niekoľ-
kokrát podčiarkli. Osobnosti zaoberajúce sa športom majú byť aj zahĺbené do étosu 
športu. 

Výrazná individualita v športe na seba „priťahuje” vplyvy (dosahy) ostrakizmu. 

Obrazne povedané, ide o analógiu zarovnávania obilného poľa tak, že prečnievajúce 
klasy jednoducho odsekneme. Možno ho chápať aj ako snahu o potlačenie vynika-
júcich individualít napríklad v prospech alebo v záujmoch priemeru a priemerných. 

Živnú pôdu na takúto prax poskytujú osobitne športové hry. V relevantných druhoch 
športových hier sa silná a nadpriemerná individualita reflektuje často neakceptačne 
a klasifikuje sa ako problémová, konfliktná, egoistická a pôsobiaca proti záujmom 

tímu. Prirodzene, že výborné športové osobnosti sa nestretávajú vždy s pochope-
ním svojej výnimočnosti zo strany svojho okolia a to niekedy oprávnene a rovnako 
často aj neoprávnene. 

V tejto súvislosti chceme upozorniť na osobitne neľudský prípad „zneškodne-
nia” poprednej osobnosti športovca v tíme súpera a to prostredníctvom „povereného” 

hráča. Ide o extrémny prípad unfair prístupu ku kolegovi a protihráčovi v jednej oso-
be. Teória komentuje tieto prípady v širších spoločenských súvislostiach. Predovšet-
kým v súvislosti s komercionalizáciou športu, ktorá má z etického hľadiska veľmi 

ambivalentné a protirečivé dôsledky pre šport. „... je sprevádzaná radom negatív-
nych javov, ktoré ohrozujú samotnú podstatu športu. Obrovský tlak na zvyšovanie 
výkonu spojený s veľkými finančnými čiastkami spôsobuje, že sa často neberú do 

úvahy negatívne dopady záťaže na organizmus športovca, porušujú sa zásady fair 
– play. Športovci siahajú k dopingu, násiliu, likvidačným faulom, podvodom v snahe 
zvíťaziť za každú cenu (Leška, 2000, 82).“ Možno už tušíme, že z uvedených javov 

máme na mysli predovšetkým tzv. likvidačné fauly, ktoré posielajú vyčnievajúcu 
športovú osobnosť na dlhé obdobie do exilu lekárskych ambulancií, rehabilitačných 
centier a niekedy dokonca ukončia danému športovcovi násilnou formou jeho špor-

tovú kariéru.70 Doposiaľ ešte veľmi neochotne používame pre označenie týchto zá-

                                                            
70 Na margo uvedeného chceme citovať v origináli a bez komentára túto myšlienku: „... v tělesné kultuře 

je vnímáno jako podstatné především adjektivum tělesný (s možnými odkazy nejenom k tělu, ale i k tě-
lesu) a nikoliv sustantivum kultura, a proto je problematika těla, pohybu a jejich kultivace zaměňována 
za zúžené pojetí cvičení těla, tedy výcvik cvičenců ve chvílích tělocviku a za sportovní trénink zacílený 
k co možná největším výkonům, byť i za cenu potlačování a deformování přirozenosti těla – péče o tělo 
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krokov správne pojmy, ktoré vystihujú ich etickú a právnu podstatu. Aj pojem trest-

ný čin je tu podľa nášho názoru adekvátnym vyjadrením merita veci. Odhodlanie 
človeka fyzicky ublížiť inému človeku alebo dokonanie tohto odhodlania je predsa 
vždy grobianstvom. 

Z metodického hľadiska môžeme formy ostrakizmu rozdeliť do niekoľkých sku-

pín. Ak máme na mysli človeka, aktéra, subjekt (obeť) ostrakizmu, potom ide predo-
všetkým o nasledovné formy. Uvedieme ich so stručným komentárom. 

 Hráčsky a pretekársky ostrakizmus 

Pri nominácii na významné svetové športové súťaže dostáva prednosť športo-

vec so známym menom a lepšou minulosťou, čo sa týka výkonu, pred inou osobnos-
ťou (osobnosťami), ktorá dosahovala v minulosti menej hodnotné výsledky v danej 
športovej disciplíne. Výskyt tohto ostrakizmu je častejší v disciplínách, kde nie je 

možná exaktná merateľnosť výkonnosti a kde hodnotenie športových kvalít osob-
nosti závisí aj od kritérií zodpovedných činiteľov, napríklad trénerov. Ostrakizovaní 
z reprezentácie sú ľudia, ktorých výkonnosť je v danom okamihu alebo aj v dlhšom 

časovom úseku vyššia, ale ktorá súčasne nie je posudzovaná ako stabilná. Okrem 
iného tu rezonuje problém dôvery a nedôvery. Iným prípadom je zamietnutie nomi-
nácie športovca na vrcholové podujatie s odôvodnením, že v porovnaní so sveto-

vou športovou elitou by nemal šancu na úspech, napriek tomu, že splnil domáce aj 
svetové nominačné kritéria. Vzájomný hráčsky ignorantský vzťah je ďalšou formou 
ostrakizmu. Jeho terčom je spravidla silná osobnostná a hráčska individualita. Na 

nátlak priemerných a neambicióznych je nadpriemerná individualita vytláčaná zo 
športového tímu, z družstva. Môže sa to uskutočňovať skrytým spôsobom, ale evi-
dentne a to počas tréningu aj počas zápasov. Môže sa to diať aj verejne a demon-

štratívne prostredníctvom ultimát a nátlaku na príslušné personálne okolie. Prirodze-
ne, že pokiaľ chce daná osobnosť rozvíjať svoj talent, športové taktické predstavy 
a športovú výkonnosť, musí z daného tímu odísť do predpokladaných priaznivej-
ších podmienok. Smutným koncom je jej rezignácia. 

 Trénerský ostrakizmus 

Tréner môže byť vykonávateľom nátlaku, ale aj obeťou nátlaku hráčov alebo 

pretekárov. Voči trénerovi sa môže prejavovať teda aj hráčsky ostrakizmus. Hráči 
daného mužstva a členovia športového tímu (napríklad tréningovej atletickej bežec-
kej skupiny) neprejavia dobrú vôľu rešpektovať požiadavky náročného trénera a vy-

nucujú si zmenu trénera prostredníctvom umelo udržiavanej stagnácie výkonnosti 
alebo nátlakom na funkcionárov. Podobný príklad popisuje osud úspešného trénera, 

                                                                                                                                                       
je pak vnímána jako starost o vytříbení pouhé postavy. Prožitkovost je však od těla neoddělitelná  
a proto naznačené souvislosti nemůžeme opominout (Jirásek, 2001, 77)”. 
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ktorý príde k priemernému mužstvu. Samozrejme, že jeho pôvodne úspešný štýl, 

taktika a stratégia tréningov a zápasov a celkové vedenie mužstva nekorešpondujú 
s predstavami pohodlného športového života priemerných. Hráčska revolta voči 
trénerovi môže vyústiť do odvolania alebo dobrovoľného odchodu trénera. Klasický 

trénerský ostrakizmus voči hráčom a iným zverencom sa prejavuje prostredníctvom 
monologického „dialógu” alebo v rôznych formách manipulácie so zverenými špor-
tovcami. Výsledkom a dôsledkom takejto metodiky môže byť vyradenie športovca 

zo zostavy alebo z nominácie. Pre ilustráciu možno uviesť dva príklady. Prvý príklad 
predstavuje vzťah osobnostne „slabého” trénera verzus silná hráčska individualita. 
Pretože tréner nedisponuje schopnosťou profesionálne a športovo ovládnuť túto 

individualitu, predchádza možným vzťahovým a iným komplikáciám vyradením prí-
slušného športovca z mužstva. Druhý príklad vyjadruje pomery, v ktorých športovo 
silná alebo originálna hráčska osobnosť nekorešponduje s trénerovou predstavou 

a koncepciou hry a tréningu. Zvyčajne zdieľa takáto osobnosť osud náhradníka a zo-
hrievača hráčskej lavičky a pokiaľ chce uplatniť a rozvíjať svoju výkonnosť musí 
z tímu odísť. 

 Funkcionársky ostrakizmus 

K tejto pálčivej téme sa vždy hovorí s ťažkosťami. Preto len niekoľko autorských 
poznámok a pohľadov. Táto forma ostrakizmu sa prejavuje v „nadvláde” oficiálnych 

a formalizovaných vzťahov nad neformálnymi a prirodzenými vzťahmi v športe  
a v jeho organizácii. Ak by sme túto tézu personifikovali, prejavuje sa v neúmerne 
silnom a autoritatívnom postavení funkcionárov určitých športových organizácií, 

zväzov a odvetví. Môže mať aj celkom prirodzené osobné psychologické korene. 
Samotná existencia silných športových osobností a osobností trénerov môže zasiah-
nuť citlivú strunu charakteru funkcionára. Hovorí sa jej ješitnosť. Môžeme však uviesť 

aj starší medzinárodný príklad funkcionárskeho ostrakizmu, ktorý však nemá dnes 
všeobecné celosvetové rozšírenie. Predseda dánskeho 17-členného parlamentného 
výboru pre štátne občianstvo komentoval snahy dánskych športových kruhov udeliť 

štátne občianstvo bývalému kenskému bežcovi W. Kipketerovi ešte pred dovŕšením 
povinného siedmeho roka života v krajine slovami: „Myslím si, že by bolo zlou sprá-
vou, keby sme štátne občianstvo niekomu dávali len preto, že vie rýchlo bežať. Väč-

šina Dánov sa nazdáva, že pre všetkých majú platiť rovnaké zákony (Čo zvíťazí..., 
1996, 4)“. Život tento prípad svojím spôsobom vyriešil a pomohol tak vyriešiť aj de-
siatky podobných prípadov. 

 Divácky ostrakizmus 

K tejto téme uvedieme len dve stručné poznámky. Klasickým prejavom odmie-
tavého diváckeho vzťahu k športovcom je piskot. Diváci jednoducho vypískajú („vy-
sánkujú”) neúspešného športovca s ignorantským vzťahom k hre, k pretekom alebo 
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k nim samotným. Dnešný športový divák má často čudné predstavy o športe, ale 

potreba istého citového vnútorného zážitku mu nechýba. Túži po hodnotných výsled-
koch v športe, po zábave, ale vo väčšine prípadov „vyškolenému” divákovi nechýba 
ani túžba po športovom duševnom zážitku. Druhý príklad diváckeho ostrakizmu ho-

vorí o „vyobcovaní” divákov z hľadiska štadiónov, športových hál a iných priestorov. 
Ide tu o prípady uzatvorených väčšinou futbalových a hokejových štadiónov kvôli 
deviačnému správaniu divákov počas športového podujatia. 

Ďalšou možnosťou skúmania problematiky ostrakizmu v súčasnom športe je 

jeho analýza na pozadí dominantných etických pojmov dobra a zla. Neexistuje totiž 
jedna etická a logická schéma problematiky, podľa ktorej možno vidieť ostrakizmus 
len ako určitý mnohovariantný prejav zla. Aj v predchádzajúcich úvahách sme to už 
načrtli.  

Samotný šport je svojou podstatou prejavom dobra v špecifických ľudských 

aktivitách. Je dobrom. Chceme, aby sa ním ľudia zapodievali, zabávali, obohacovali, 
zdokonaľovali, oduševňovali, opeknievali, aby ním múdreli. Aj napriek tomu prináša 
šport veľa tragédií, osobných aj ľudských. Preto považujeme ostrakizmus v určitých 

prípadoch za službu človeka v prospech dobra v športe, za prejav prirodzenej ľud-
skej povinnosti. Preto treba využiť prísne kritériá fair play, aby sme bránili podvodom 
a nečestnej hre. Ostrakizmus, v dôsledku ktorého bol vyslovený zákaz pretekárskej 

činnosti športovcovi, ktorý použil nedovolené podporné prostriedky, je kladnou hod-
notou, takou aktivitou, ktorá bráni človeka. Podľa nášho názoru sa patrí vysloviť sú-
hlas aj s vylúčením dominantnej individuality zo športového tímu, pokiaľ napríklad 

jej nešportové a povýšenecké správanie kazí morálnu a psychickú atmosféru v muž-
stve. Stáva sa, že s touto osobnosťou tak povediac stúpa a padá výkon celého tímu 
a mužstva. Všetci taktiež očakávame, že spravodlivý rozhodca vylúči z hry športov-
ca, ktorý príslušným spôsobom porušil pravidlá daného športového odvetvia. 

Na strane druhej jednoznačne odsudzujeme také formy ostrakizmu, ktoré majú 
zlé motívy. Môžu to byť politické, konfesionálne, ideologické alebo iné ideové motí-
vy. Môžu to byť aj morálne choré ľudské individuality, čo to spôsobujú. Ide teda o mo-
tívy prameniace zo zlých ľudských vlastností. 

Dnes sa stretávame i s takýmito formami diskriminácie športovcov a týmto svo-
jím postojom sa chceme postaviť na ich obranu. 
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XI.  

ŠPORT A JEHO INTÍMNE ASPEKTY  
(ŠPORT A EROTIKA) 

Cieľom úvah o súvislostiach tela, telesnosti, športu a erotiky je analýza vzájom-

ných vzťahov týchto charakteristík ľudského tela a významných fenoménov nášho 
života – teda nie propagácia sexu prostredníctvom športu a propagácia športu pro-
stredníctvom sexu. Ďalším cieľom týchto úvah je čiastkové riešenie otázky, či je 

erotika fenoménom tvorby určitých hodnôt súčasného športu alebo je iba jeho epi-
fenoménom, teda inak povedané – je iba sprievodným javom športu v určitých časo-
vých súvislostiach. Ak by bola iba epifenoménom znamená to, že erotické aspekty 

iba „paratizujú“ na športovom dianí, ale zásadným spôsobom toto dianie neovplyv-
ňujú. Epifenomén je koexistujúci jav nejakej veci alebo procesu, ktorého prítomnosť 
alebo neprítomnosť danú vec alebo proces v podstate neovplyvní. Posledným cie-

ľom kapitoly je hľadanie odpovede na otázku aké sú príčiny prieniku športu a erotiky 
a vyhľadávanie erotiky samotným športom. Toto je dôležitá otázka z toho dôvodu, 
pretože poznanie príčin určitého javu, udalosti alebo deja nám umožňuje predpokla-

dať dôsledky jeho existencie. Vážne sa spojením erotiky a športu začne športová 
a iná veda zaoberať až vtedy, keď bude evidentné, že erotika ovplyvňuje hodnoty 
športových výkonov. Dnes sa o tomto vplyve iba špekuluje alebo hovorí len kuloárne. 

1. Základné aspekty témy telesnosti, športu a erotiky 

Domnievame sa, že tému telo, telesnosť, šport a erotika môžeme riešiť z nie-
koľkých  aspektov. K týmto aspektom patrí aspekt estetický, etický, filozofický, psy-
chologický, sociologický, konfesionálny, sexuologický, rodový (genderový), komer-

čný, antropologický a iné. V tomto príspevku sa vyjadríme len stručne k trom aspek-
tom témy telesnosť, šport a erotika, ktoré považujeme za základné. 

Pred samotnou analýzou základných aspektov vzťahu kľúčových pojmov našej 
terajšej témy uvedieme údaje o ich obsahu. Predpokladáme, že problémy tela, te-
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lesnosti a športu sú rozpracované súčasnou aj minulou adekvátnou teóriou, preto 

nebudeme uvádzať ich pracovné definície. V prípade pojmu erotika to však pova-
žujeme za vedecky užitočné. Antropologický slovník pojem „erotika“ odvodzuje od 
gréckeho slova „erós“ (túžba, láska, vášeň, náklonnosť). Z prekladových a výkla-

dových interpretácií tohto pojmu budeme vychádzať aj v úvahách o téme kapitoly. 
Uvedený slovník potom definuje erotiku ako také javy, ktoré súvisia so sexuálnou 
aktivitou, cítením, zážitkami (prežitkami) a pohlavnou láskou.  

Erotika je duchovným (!) rozmerom sexuality, sublimáciou zmyselnosti kultivo-

vanej kultúrou a súčasne zdrojom inšpirácie, ktorá má základné pole prejavu v ume-
leckej tvorbe (in Malina et al., 2009, 75). K problému tela a telesnosti treba uviesť 
základnú antropologickú paradigmu, ktorá hovorí, že pochopenie „človeka nie je 

v plnom rozsahu možné bez pochopenia tela. Človek je svojím vlastným telom, člo-
veka vyjadruje jeho vlastné telo (Hodaň, 2009, 75)“. V športovej oblasti platí táto 
paradigma bez akéhokoľvek obmedzenia. Od pojmu telo sú odvodené pojmy teles-

nosť, telový, stelesnenie. Telesnosť a s ňou spätá kultúra pohybov vypovedajú o po-
citoch, náladách, túžbach a charakteru človeka.  

Estetický aspekt  

Môžeme vopred povedať, že je to z určitého hľadiska dominantný aspekt témy. 
Erotično a krása sú významné kategórie estetiky. Krásu by sme mohli pre túto prí-
ležitosť charakterizovať ako harmóniu, symetriu, komplexnosť a pôsobivosť toho, čo 

má tvoriť určitý celok. Krása a erotika má však svoju relatívne samostatnú a odlišnú 
ideu. „Erotika a estetika sú dve veci; chcieť ich za každú cenu asimilovať, by zname-
nalo odsúdiť sa na to, že nepochopíme pravú povahu ani jednej, ani druhej (Vaněk, 

1999, 85).“ Erotickosť (použitý pojem chápeme ako estetický ekvivalent a modifiká-
ciu erotiky) a krása sú významné hodnoty mnohých ľudských aktivít a prirodzene 
patria k športu v historickom i v súčasnom pohľade na problém. Tvorivé a neskres-

lené vnímanie športovej udalosti, športového deja a športujúceho tela chápe jedno 
v druhom, ale nie jedno ako podmienku druhého. Ak vie moderný šport pôsobiť na 
svojho vnímateľa esteticky vo väčšej alebo menšej miere na neho pôsobí aj eroticky. 

Hovoriť o kráse v športe v súvise s erotikou sa často spája s telesnosťou špor-

tu, to znamená s telom športovcov, jeho tvarmi, pohybmi, gestami, pôsobivosťou, 
premenlivosťou a vyžarovaním. Principiálne je to správna predstava vzťahu teles-
nosti a športu, ale je neúplná. Vzniká na základe prvotného popudu, najčastejšie 

na základe zrakového vnemu. Avšak proces vnímania ide ďalej ako výsledok zra-
kového vnemu, proces vnímania vytvára synkretické obrazy. Podľa Michelangela 
človek najprv vníma „viditeľnú krásu, ale od nej sa jeho duša povznáša k samej 

kráse, prostredníctvom viditeľnej krásy vníma čistú, božskú, nesmrteľnú krásu (in 
Tatarkiewicz, 1999, 135)“. Inak povedané, najskôr sa musí krásy a erotiky „nasýtiť“ 
oko a tým súbežne uspokojiť ďalšie hedonistické potreby človeka.  
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K estetickým a erotickým prejavom športu napomáha aj jeho étos, teda duch 

športu. Ak môžeme krásu športu rozdeliť na zmyslovú a duchovnú, potom môžeme 
rovnakým spôsobom rozdeliť erotiku športu na zmyslovú a duchovnú. Jirásek v tej-
to súvislosti použil priam excelentné estetické pojmy. „Elegancia a grácia, harmónia, 

rytmus, čistota vykonania pohybu, individuálna tvorivosť a interpretácia, to sú hod-
noty, ktoré pohybové umenie akcentuje (Jirásek, 2009, 17).“ Umenie, šport a eroti-
ka je spojenie, ktoré inteligentného tvorcu umeleckých, športových a erotických hod-

nôt inšpiruje, ale nepoburuje. Aj „prví“ ľudia, Adam a Eva, boli zobrazení v „erotic-
kom oblečení“. Prvé vyobrazenia športovcov sú tiež „odvážne“, možno až naturalis-
tické, ak posudzujeme problém súčasnou kultúrnou optikou. 

Erotickosť športu, ktorá sa odvodzuje od telesnosti športovcov a je iba na nej 

založená sa identifikuje so zmyslovosťou (a zmyselnosťou) ľudského tela. Vulgárna 
a agresívna erotika v dnešnom športe sa často presadzuje cez nahotu tela, ktorá 
podnecuje zmyselné predstavy až po hranicu sexuálnych predstáv. Tento vývin 

v športe, tieto tendencie však neakceptujeme. Pokiaľ vychádzame z jednej z mož-
ných definícií sexuality, potom konštatujeme, že podnecovanie sexuálnych predstáv 
do športu nepatrí. Sexualita (z latinčiny: sexus, „pohlavie“) je „zastrešujúci termín 

pre spôsob nazerania, chápania a organizácie sexuálneho správania a túžby v spo-
ločnosti. Sexualitu je možné definovať buď na individuálnej úrovni ako chápanie  
a uchopenie vlastných erotických a emocionálnych potrieb a túžob a z nich vyplýva-

júceho sexuálneho správania jedinca alebo na úrovni spoločenskej/kolektívnej ako 
určitý mechanizmus organizácie a regulácie erotických vzťahov a správania medzi 
členmi daného spoločenstva (Sokolová, in Malina et al., 2009, 3565)“. Práve takú 

erotiku na pôde športu, ktorá koinciduje (korešponduje) s uvedenou definíciou sexu-
ality považujeme za vulgárnu, neadekvátnu a dokonca irelevantnú vo vzťahu k sa-
motnému športu. 

Nahé a odhaľované telo (čo je prípad športu a športovcov) vie často vyjadriť 
viac ako telo zahalené (Obr. 5 Zahalené telo; umiestený, tak ako aj iné obrázky v zá-

vere tejto kapitoly). Odhalené telo vyjadrujúce dynamiku určitého športového deja 
vystihne túto dynamiku autenticky, presvedčivo a pravdivo. Tento estetický aspekt 
oblečenia športovca sa ukazuje do určitej miery výhodný aj zo športového technic-

kého a metodického hľadiska. Napríklad tréner skokana do výšky vie vyhodnotiť 
pohybové a technické chyby skokana lepšie ak vidí príslušné telesné partie tohto 
skokana v čo možno najvyššej autentickej podobe. Vôbec sa pri tom nezaoberá 

erotickým aspektom tréningu skokana. V estetickom športovom vyjadrení (stvárne-
ní) ľudskej zmyselnej telesnosti športovca je odhaľovanie jednou z príležitostí, ako 
upozorniť na krásu a pôsobivosť športového úkonu (Obr. 9 Čo všetko je vidno na  
turistike). 

K otázke skúmanie procesu postupného odhaľovania telesnej stránky športov-
cov nachádzame prvotné skúsenosti v antickej kultúre. Je známe, že antickí špor-
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tovci súťažili v niektorých disciplínach celkom nahí. Bola to však inak kultúrne na-

zeraná nahota ako v dnešných časoch. Sami sme pred niekoľkými rokmi uskutoč-
nili prípadovú štúdiu na jednej osobe športujúceho človeka. Išlo konkrétne o bežca. 
Vybrali sme prírodnú lokalitu, v ktorej nemohlo vzniknúť nebezpečenstvo nežiadu-

cej diváckej prítomnosti. Nemohli sme teda svojím „experimentom“ vyvolať nemiest-
nu zvedavosť, voyerizmus ani morálne pohoršenie náhodných divákov. Bežec ab-
solvoval trať dlhú asi 2 km len v športovej obuvi, teda bez oblečenia. Inšpiratívnou 

ideou k tomuto „experimentu“ bola téza o priradenosti ľudskej bytosti k Zemi, o rov-
nakej podstate prírodnej a ľudskej prirodzenosti. Téza sa neoverila ako platná. Sub-
jektívne pocity z behu neboli príjemné a príjemné pocity nevyvolávalo ani vnímanie 

daného športového výkonu. S ohľadom na pohyby penisu šlo skôr o pocity neprí-
jemné. Výsledkom tejto prípadovej štúdie (alebo jednoduchého experimentu) bolo 
celkom banálne, vedecky irelevantné, ale napriek tomu pravdivé zistenie a fakt: Táto 

športová (a domnievame sa, že každá iná športová disciplína) si vyžaduje správne, 
adekvátne a dnes už dokonca laboratórne a experimentálne testované oblečenie. 
Primárnu úlohu vo voľbe takéhoto oblečenia nehrajú estetické ani etické potreby 

športovca, napriek tomu, že sú dôležité, ale objektívne testované a potvrdené pra-
vidlá a normy, ktoré determinujú charakter oblečenia športovca. Pokiaľ sú, v kritic-
kom prípade, týmto primárnym kritériom erotické potreby športovca v otázke voľby 

dresu, potom to môže byť aj potrebou a prejavom exhibicionizmu. Avšak medzi mo-
tívmi nášho konania, naším vkusom a vnímaním aktov nášho konania a prejavmi 
nášho vkusu je vždy rozdiel (Obr. 7 Erotický nádych športového dresu). 

 Erotiku v športe, všetky jej kultivované podoby podriadené pravidlám športu 

a estetickému duchu športovania, vkusu športovcov a divákov považujeme za kul-
túrny športový artefakt. V porovnaní s tým je tzv. biologický a pohlavný sexizmus 
jednoduchá „príroda“, iba pudová alebo komerčne  podmienená záležitosť. 

Významným pojmom pre estetické myslenie a estetický vzťah je pojem vkus. 
Nežná a skôr náznaková forma erotiky v športe zodpovedá vycibrenému vkusu.  

„V estetickom vzťahu prichádza do úvahy popri kráse aj vznešenosť (Vaněk, 1999, 
85).“ Vulgárna, vtieravá a bezduchá erotickosť v športe je urážkou vkusu, pretože 
jej chýba táto vznešenosť.  

Etický aspekt 

Z hľadiska morálnej klímy, v ktorej sa šport nachádza a spolu s ním aj všetky 

jeho podstatné charakteristiky, môžeme povedať, že etický aspekt je v celej svojej 
šírke jeden z najdiskutovanejších problémov na pôde športu, ba aj mimo tejto pôdy. 
Huizinga pri analýze hry v kultúre spoločnosti značne kriticky konštatoval, že šport 

sa odkláňa od kultúry. „Šport sa úplne sprofanizoval a organicky už vôbec nesúvisí 
so štruktúrou spoločnosti, ani vtedy nie, keď jeho výkon predpisuje vládna moc. Je 
to skôr samostatný prejav agonálnych inštinktov než činiteľ plodného zmyslu pre 
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spoločnosť (Huizinga, 1990, 353).“ Pokiaľ ide o „zrastanie“ športu a erotiky sú to 

väčšinou diskusie, ktoré sa nevedú verejne, ale kuloárne, nie na kolokviách, ale  
v kuloároch.  

Etický aspekt je ďalší veľmi dôležitý aspekt analýzy vzťahu športu, telesnosti 
a erotiky aj s ohľadom na pluralitu etických postojov k tejto téme a so zreteľom na 

pluralitu etických koncepcií, na ktorých sa tieto postoje budujú. Spektrum týchto 
etických postojov sa pohybuje po škále od nekritickej akceptácie, cez nevšímavosť 
(indiferentnosť) voči tomto problému až po apriórne odmietanie akejkoľvek erotiky 
a kultu tela v športe.   

Prvotným prejavom etického chápania tejto témy je jej tabuizovanie. Veď sa-

motný šport bol do istého času považovaný v mnohých vrstvách spoločnosti za 
amorálny a športovanie nemalo morálnu podporu spoločnosti. Avšak tabuizovať 
určitú reálne existujúcu tému je v teórii aj v živote pokrytectvom. Tváriť sa, že spo-

jenie športu a erotiky neexistuje je príkladom tohto pokrytectva. V tejto súvislosti si 
dovolíme odvážnu analógiu. S. Freud opisuje spôsob, akým sa nazeralo v jeho ča-
soch vo vedeckých lekárskych výskumoch na detskú (infantilnú) sexualitu. Pripustiť 

jej existenciu znamenalo „útok na jeden z najsilnejších ľudských predsudkov. Dets-
tvo malo predsa byť »nevinné«, bez pohlavných túžob... Pokiaľ si ľudia u detí nie-
kedy museli všimnúť prejavov pohlavnosti, považovali ich za príznaky degenerácie, 

predčasnej skazenosti alebo za divný rozmar prírody (Freud, 1990, 28). K téme na-
stolenej Freudom pripájame krátku poznámku. Domnievame sa, že ak mal Freud 
pravdu, potom erotika v podobe sexuálneho pudu pôsobí aj v športe autenticky 
a podvedome, aj keď cez kultúrny „filter“.  

Zaujímavú podobu má etický aspekt vzťahu športu a erotiky v erotickom pod-
farbení športového arivizmu. V terminologickom slovníku sme športový arivizmus 
(angl. arriviste, nem. Arrivierte) definovali  ako nezdravú ctižiadosť, povýšenectvo, 

karierizmus, prepiatu snaha po spoločenskom vyniknutí a vzostupe, nekontrolova-
teľné úsilie stať sa „jednotkou“ v športovom tíme alebo v určitej športovej disciplíne, 
ako chorobnú ambicióznosť, nezdravo vysoké ašpirácie. Športový arivizmus má 

teda znaky premrštenej túžby po víťazstve za akúkoľvek cenu. Arivizmom postihnutý 
športovec sa dostáva do situácie chorobnej túžby vyniknúť a byť najlepší aj za po-
užitia nedovolených praktík, prostriedkov alebo nečistej hry, túžby po víťazstve aj 

za cenu porušenia pravidiel fair play. K týmto „nedovoleným“ praktikám patrí aj ero-
tická propagácia hodnôt telesnosti a zmyselnosti športovca (Oborný, 2007, 204). 
Formy tejto propagácie telesnosti sú predovšetkým provokatívne gestá tela a jeho 
nahota.  

Nahota tela je „dráždidlom“ pre moralistov a puritánov. Preto ju striktne odsu-

dzujú. Etická stránka prieniku športu a erotiky v sebe vždy nesie potenciu provoká-
cie. Sama o sebe nie je táto provokácia amorálna, je zrejme morálne indiferentná. 
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Pokiaľ sa však cieľavedome zameriava na etické cítenie určitej skupiny divákov, 

potom sa stáva jej etická hodnota veľmi diskutabilnou. V športe má táto nahota for-
mu frivolného odhaľovania tela, jeho tvarov, proporcií, formu sexistického vyžarova-
nia, nemá teda formu športového „umeleckého“ aktu, ale skôr náznak pornografie. 

V tejto súvislosti môžeme upozorniť na jeden netradičný a nový pojem v našej (špor-
tovej) terminológii. Ide o pojem „spornosexuál“71. Podľa webových informácií spor-
nosexuál je totiž spojením slov „sport“ a „porn“ – teda šport a porno. Muži, ktorých 

možno považovať za spornosexuálov vychádzajú síce z definície metrosexuálov – 
teda sa o seba starajú, považujú sa za atraktívnych, záleží im na vzhľade aj verej-
nej prezentácii. Ale má to háčik – chýba im oblečenie. Spornosexuáli sú hrdí na 

svoje telo a považujú ho za prostriedok získavania prestíže a obdivu a na svojom 
tele aj usilovne v príslušných športových zariadeniach pracujú. Okrem cvičenia pri-
tom títo páni využívajú k erotickému pôsobeniu na svoje okolie dodatočné dekoro-

vanie v podobe piercingu, tetovaní či najaktuálnejšie napríklad brady (Spornosexuál; 
dátum návštevy stránky 20. júna 2014). Pretože nejde o zásadný problém našej 
témy nebudeme sa ďalej týmto problémom zaoberať a vrátime sa k problému špor-
tu a nahoty. 

Nie každá nahota (a odhaľovanie) vedie percipienta k sexualite. „Nie je nutné 
vnímať nahotu iba v rámci sexuality. Nie nahota je otázkou morality, ale imaginácia 
smerujúca k sexuálnym rovinám nahoty (Jirásek, 2009, 11).“ Odhaľovanie tela špor-

tovcov (žien aj mužov) má prispievať k pochopeniu krásy a ducha športu a športo-
vania, krásy a oduševnenosti človeka. Telo a gestá s erotickým podtónom môžeme 
chápať ako komunikáciu športovca s divákom a so spolu aktérmi športového podu-

jatia (Obr. 8 Erotická komunikácia športovkýň s divákom). Možno je v nich určité 
špecifické sebauspokojenie športovcov, ale takéto sebauspokojenie možno len pri-
vítať ako spestrenie pobytu v športovom prostredí. V žiadnom prípade nepodporu-

jeme toto odhaľovanie ako verejné afrodiziakum pre zúčastneného diváka. Ak to 
tak na jeho osobu pôsobí, nie je to dôsledok tejto formy prejavu športu, ale dôsle-
dok túžby a chcenia osoby daného diváka. 

Problém nahoty tela, erotiky a zmyselnosti má v rámci etického nazerania na 
túto otázku aj rodovú modifikáciu. Rodové vnímanie danej témy je podriadené do-

minantnej kultúre danej spoločnosti. Mnohé spoločnosti považujú samy seba za 

                                                            
71 Pojem spornosexuál má svojho predchodcu. Novou generáciu metrosexuálov sú dnes spornosexuáli 

alias sporno hviezdy (sporno je postmetrosexuálna estetika používaná v športe a v reklame k „predaju“ 
mužského tela publiku). Výraz metrosexuál patrí dnes už medzi zaužívané pojmy (kedysi však takmer 
hanlivé slovko) a všimla si ho aj športová teória (Bernhauserová, 2014, 48-52; Oborný, 2013, 140-150). 
Mnohí muži sa s obľubou takto hrdo označujú aj v spoločnosti iných. Ale čo taký spornosexuál? Auto-
rom tohto označenia je britský spisovateľ Mark Simpson (mimochodom, práve on prvýkrát použil vo 
svojej eseji aj slovo metrosexuál) a spornosexuála predstavil v materiáli pre britské noviny Telegraph 
len pred pár dňami. Už dnes je však jasné, že jeho definícia opäť nie je ďaleko od pravdy a možno sa 
toto slovko opäť medzinárodne ujme. Hoci priveľa pozitívneho kontextu neposkytuje (Spornosexuál; 
dátum návštevy stránky 20. júna 2014). 
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moderné a súčasné v plnom zmysle toho slova. V skutočnosti však vo viacerých 

moderných spoločnostiach panujú rôzne predsudky a dominujú stereotypy. V rovi-
ne erotiky a športu sa aplikujú mužské a ženské normy na posúdenie toho, čo sa 
môže a čo sa nepatrí, lebo je to amorálne, vyzývavé, provokatívne a zamerané proti 

tradičným hodnotám. Vo všeobecnej rovine poukazuje na tento problém Straková. 
„V našej spoločnosti ešte aj dnes nie je vhodné, aby žena napĺňala svoje potreby 
nezávisle od svojho okolia, a aby ich bez pocitov viny vnímala ako prirodzenú súčasť 

svojej osobnosti. Autonómna ženská sexualita je v našej spoločnosti ešte aj dnes 
silne zviazaná s výrazmi ako necudnosť, nevhodnosť či nemravnosť, a v extrémnych 
prípadoch je dokonca silno napojená na evokovanie pocitov viny a hanby u dievčat 

a žien (Straková, 2009, 407-408).“ Je tomu tak ako v pomeroch, ktoré analyzoval 
na pozadí pojmu stud M. Scheler ešte v r. 1923. Podľa jeho analýzy sa pocit studu 
rozpadá do dvoch odlišných foriem: „telesný stud, inak povedané vitálny cit hanby, 

popritom pohlavný stud je len najsilnejším vitálnym studom ... a duševný stud alebo 
inak povedané duchovný pocit studu. ... Obidve formy sa ale uplatňujú len v oblasti 
obrany individuálnej hodnoty Ja pred celu sférou všeobecna (Scheler, 1993, 85)“. 

Ostatne, človek, či už žena alebo muž, môže pociťovať stud aj v takom prípade, keď 
koná v súlade s verejnou morálkou poprípade nekoná proti obsahu a príkazu jej 
mravných noriem.  

Aktérmi súčasného športu sú ľudia širokého vekového a zdravotného spektra. 

Športujú deti aj seniori, športujú zdraví aj handicapovaní. Spojenie šport a erotika 
nadobúda v každom jednom špecifickom momente svoju morálnu podobu. Domnieva-
me sa, že spojenie a prenikanie športu a erotiky je relevantné iba (alebo predovšet-

kým) pre šport dospelých, mladých, nehandicapovaných a univerzálne zodpoved-
ných športovcov, mužov i žien. Presnejšie a rigorózne povedané – spojenie športu 
a erotiky v kultúrnych podobách pripúšťame iba v športe dospelých. Vedú nás k to-

mu nasledovné dôvody: erotika v športe je neprípustná z morálneho i právneho hľa-
diska pre športovanie detí a mládeže; infiltrácia erotiky do športu detí by pôsobila 
dojmom podnecovania ku pedofílii a bola by flagrantným ohrozením mravného vý-
vinu športujúceho dieťaťa.  

Spojenie šport a erotika je z estetického a etického hľadiska vhodné najmä pre 

mladých športovcov. Erotika je mladému človeku prirodzená s ohľadom na jeho 
osobné a vnútorne potreby i s ohľadom na jeho potrebu externej komunikácie. Pri 
všetkej úcte k vyššiemu veku v športe seniorov by erotické symboly športu pôsobili 
nevkusne, komicky, možno by podnecovali ku gerontofílii (alebo gerontofóbii). 

Špecifickým aspektom problematiky vzťahu športu a erotiky sú sexuálne služby 
počas významných športových podujatí. O danej problematike sa hovorilo napríklad 
v súvislosti s prípravou Majstrovstiev sveta vo futbale, ktoré sa uskutočnili od 9. júna 

do 9. júla 2006 v Nemecku. Skúsenosti totiž ukázali, že počas každého väčšieho 
športového podujatia, pri ktorom sa schádza množstvo ľudí, prechodne dochádza  
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k výraznému nárastu dopytu po sexuálnych službách. Podujatia ako olympijské hry, 

majstrovstvá sveta a Európy, výstavy a kongresy teda podnecujú zvýšenie dopytu 
po prostitúcii, pričom väčšina žien, ktoré sa stanú obeťami tejto organizovanej trest-
nej činnosti je často podvedených falošnými prísľubmi legitímnej práce a následne 

nútených pracovať ako prostitútky. Z toho dôvodu vznikla vtedy iniciatíva nazvaná 
„Boj proti nútenej prostitúcii počas športových podujatí“. Európsky parlament si 
Medzinárodný deň žien (marec 2006) pripomenul viacerými krokmi upozorňujúcimi 

na jedno z nebezpečenstiev, ktorému sú ženy často vystavené – nútenú prostitúciu 
a obchod s ľuďmi. Okrem seminára o nútenej prostitúcii v rámci svetových športo-
vých podujatí, ktorý na 8. marca pripravil Výbor Európskeho parlamentu pre práva 

žien a rodovú rovnosť, schvaľovali poslanci EP počas plenárneho zasadnutia k da-
nej problematike uznesenie a Komisii a Rade predložili dve súvisiace interpelácie 
(Interpelácia o nútenej prostitúcii v rámci športových podujatí a Interpelácia o obcho-

dovaní s ľuďmi). Uznesenia k týmto interpeláciám žiadajú Medzinárodný olympijský 
výbor a športové asociácie (o. i. Medzinárodnú futbalovú asociáciu FIFA, Európsku 
futbalovú asociáciu UEFA, nemeckú futbalovú asociáciu) a športovcov, aby kampani 

„červená karta nútenej prostitúcii“ vyjadrili podporu72. Domnievame sa, že z etického 
hľadiska je tento problém aktuálny aj v dnešných (teda každých) pomeroch. 

Filozofický aspekt 

V epilógu tejto kapitoly načrtneme niekoľko možných filozofických pohľadov na 
problematiku vzájomnej okupácie erotiky a športu. Predovšetkým sa domnievame, 

že „erotické“ je subjektívne. Každému subjektu sa javí rovnaký predmet, rovnaké 
správanie iných v inom erotickom svetle. Naša optika vidieť veci v určitom svetle je 
„nastavená“ individuálne. Rovnako tak je i naša erotická citlivosť individuálna. Ak 

chceme „niečo v niečom“ vidieť predovšetkým to musíme chcieť vidieť. Dimenzia 
a kvalita erotiky v športe je teda do značnej miery závislá na subjekte. K tomu, aby 
sme sa navzájom v tejto veci chápali musíme v sebe niesť značnú dávku empatie. 

Erotické je súčasne objektívne, inak by de facto nejestvovali dôvody, aby sa 

o ňom viedli diskusie. Erotické v športe sa vyskytuje, to je bez pochybností, len ne-
vieme presne čo to je, ako sa to identifikuje a čo patrí skutočne k jeho prejavom 
a s čím kauzálne alebo len javovo súvisí. Šport je kultúrna aktivita, v ktorej platia 

presné a prísne technické pravidlá, ale aj kultúrne normy ako produkt procesu hu-
manizácie človeka. „Sféra moderného športu teda absorbovala spektrum pôvodných 
antropologických elementov (súperenie, agresivita, tendencia k dominancii a k ví-

ťazstvu) v autentickej spätosti s emocionálnymi a spirituálnymi stavmi, ktoré sprevá-
dzali realizáciu životných potencionalít človeka v priebehu celého kultúrneho vývoja 
(Nemec, 2010, 37).“ Šport má systémový charakter, preto by malo to isté (napríklad 
                                                            
72 Pozri: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+IM-PRESS+ 

20060307STO05868+0+DOC+PDF+V0//SK&language=SK 
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presné a prísne pravidlá) platiť aj v jeho subsystémoch. Pravidlá, ktorá by vyjadro-

vali prípustnú mieru prieniku a hodnoty erotiky v športe nemožno stanoviť s vedec-
kou dôslednosťou. Napriek tomu sa domnievame, že sú stanovené „spoločné“ kri-
téria erotična v športe a to predovšetkým ako spoločenská konvencia. Súčasný šport 
je dôkazom toho, že sa tieto (nepísané) kritéria rešpektujú. 

Slovo erotika pochádza zo slova (mena) Eros. Podľa pôvodnej antickej myto-
lógie, ako je všeobecne známe, to bol boh lásky a patrí mu dôstojné miesto v myto-
lógii. Bohovia sa nenarodili spoločne, „vznikali“ postupne. Pre Grékov bol Chaos 

prvým, Zem, Gaia, druhým a Eros tretím božským stvorením (Hošek, 1972, 115). 
Pod téma šport a erotika teda patrí od dávnych čias aj téma šport a láska. Ale nie 
kvôli tomu sme sa vrátili do antiky. Využívajúc jej poznanie chceme upozorniť na 

tvorivú silu erotiky na pôde dnešného športu. Každý z bohov je „reprezentantom“ 
určitého princípu. Eros je od počiatkov svojej existencie tvorivá (a večná) sila. Podľa 
predstáv starých Grékov majú bohovia zabezpečené večné bytia až vtedy, keď vznikli 

a keď si to svojím spôsobom zaslúžili. Podľa Platónovho názoru, ktorý vyjadril v dia-
lógu Symposion vedie Eros ľudskú dušu od túžby po krásnych telách k túžbe po 
kráse duševnej a povznáša ju v konečnom dôsledku až k poznaniu samotnej idey 
krásy (Platón, 1990, 707-708). 

Z odborného hľadiska treba rozlišovať tri základné formy prieniku športu a ero-

tiky. V prvom prípade „športová“ erotika vznikla ako prirodzený, ale neplánovaný 
produkt športovania, vznikla teda spontánne. V druhom prípade reflektujeme mo-
menty športovej erotiky ako dôsledok pôsobenia náhody (v najjednoduchšom prí-

pade napríklad defekt na oblečení športovca). Fenomén „športovej“ erotiky sa však 
objavil na scéne športu aj ako prirodzený a zámerný produkt športovania. Základná 
príčina však spočíva v ľudskej živočíšnej i sociálnej podstate a prirodzenosti. Mo-

menty športovej erotiky chápeme ako výsledok uskutočnenej potreby vidieť, pociťo-
vať a prežívať erotično v športe. Nie každému je táto schopnosť daná. Esse est 
percipi – byť znamená byť vnímaný. Pre diváka alebo každého iného aktéra športu 

existuje erotika v športovaní len vtedy, ak je vnímaná v jej prejavoch. Takýto svet 
mimo subjekt de facto neexistuje. Existuje len vtedy, ak je týmto subjektom vnímaný. 

2. Ilustračné obrázky s komentárom 

Aj zahalené telo má istý erotický podtón. Erotika má nesčíselné podoby a vždy 

je spätá s kultúrnou klímou danej spoločnosti, daného etnika, tradíciami v myslení, 
ale i v obliekaní, často je primárne podmienená náboženskou kultúrou. V tomto vy-
obrazení troch postáv (obr. 5) vidíme skôr dôraz na tradíciu ako náklonnosť k ero-

tike. Je nepochybné, že v tomto úbore (odevu) nekvitnú ruže žiadnej športovej dis-
ciplíne a teda ani ničomu, čo so športom priamo súvisí. 
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Obr. 5 

Zahalené telo 

Vývoj a zmeny v športovom estetickom myslení a oblečení nezastaví žiadna 
ľudská vôľa. Môže ich iba spomaliť a modifikovať. Boli sme svedkami toho, ako Sa-

udská Arábia, Katar a Brunej prelomili dlhoročné, takmer historické tabu. Na olympij-
ské hry v Londýne v roku 2012 poslali prvýkrát ženy. Hoci museli nosiť pri šprinte 
šatku a dlhé rukávy, účasť na olympiáde bola pre ne víťazstvom. Bez ohľadu na vý-

sledky. Obrázok vecne porovnáva športové dresy atlétok. Pre hlbšie pochopenie 
problému si treba uvedomiť, že pre väčšinu atlétov športový boj začína príchodom 
na štadión. Pre tieto ženy tým ten najťažší súboj skončil. Aby sa mohli zúčastniť 

hier, museli prejsť politickými, sociálnymi a náboženskými peripetiami (In http://tn. 
nova.cz/sport/oh-2012/zeny-pro-ktere-je-uz-samotna-ucast-na-olympiade-vyhrou. html. 
Dátum návštevy stránky 11. 9. 2014). 

Komentár k ilustračnému obrázku (7): Pre diváka alebo každého iného aktéra 
športu existuje erotika v športovaní len vtedy, ak je vnímaná jej existencia ako ero-

tiky v príslušných športových aktivitách. Svet existuje mimo osobný subjekt, ale pre 
subjekt ako osobu existuje len vtedy, ak je týmto subjektom vnímaný. 

 

 

  139 

http://tn/


 

Obr. 6 

„Pokrokové a odvážne“ zmeny športového dresu 
Vľavo: Shinoona Salah Al-Habsiová z Ománu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 7 

Erotický nádych športového dresu  
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Obrázok (8) by mohol byť prezentovaný bez komentára, ale aby sme pochopili 

dôvod jeho prezentácie pripájame krátku poznámku: to čo vidíme je oslavou zmy-
selnej krásy ľudského tela, je prejavom tvorivého hľadania ako spestriť šport eroti-
kou a zvýšiť jeho divácku atraktivitu, ale nie je to oslava samotného športu. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 8 

Erotická komunikácia športovkýň s divákom 

Autentická športová fotografia (obr. 9) zachytáva časť deja, príbehu (moment-

ku) z vysokohorskej turistiky. Ako zrejme vidno, zobrazuje, podľa nášho názoru do 
tohto prostredia, netradične oblečenú ženu. Erotický aspekt tohto oblečenia sa pre-
javil zvýšeným záujmom „diváckej“ verejnosti. V záujme potrebnej miery objektivity 

treba však zdôrazniť, že jej celková výstroj do hôr mala náležitú, takmer profesionál-
nu úroveň. Korektne treba priznať, že prostredníctvom tejto výseče z deja (fotogra-
fie) nemožno preniknúť do hĺbky danej situácie a do osoby jej hlavnej aktérky. 
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Obr. 9 

Čo všetko je vidno na turistike 
Roháče, 2011. Foto: Katarína Kozáková, Námestovo 
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