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ANOTACE 

 

Tato diplomová práce se zabývá fenoménem amatérského sportu v kontextu naší 

společnosti. Na tento sociální jev je nahlíţeno především z antropologické perspektivy. 

Fenomén je dále analyzován prostřednictvím dat získaných z terénního výzkumu mezi 

členy konkrétního fotbalového klubu. Pozornost je věnována projevům kolektivní 

identity členů klubu a prvkům, které tuto identitu utváří. Práce je dále zaměřena na 

motivy jednotlivců k členství v klubu a dopady takového členství na ostatní sociální 

vztahy. 
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Amateur Sports Club from the Anthropological Perspective 

 

ANNOTATION 

This master’s thesis is concerned with the phenomenon of amateur sport in the context 

of our society. This social event is considered particularly from the anthropological 

perspective. The phenomenon is further analyzed through data collected by a field study 

among members of a particular football club. The attention is paid to the indications of 

collective identity of the club members, and elements which form this identity. The 

thesis is further focused on the individuals’ motives for the membership and impact of 

such membership to other social interactions.  
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1 Úvod 

 

Sociálně vědní zkoumání takového fenoménu, jakým je amatérský volnočasový 

sport, není v rámci humanitních věd a zejména pak v rámci sociální antropologie příliš 

obvyklé. Přitom sociální povaha tohoto fenoménu skýtá řadu oblastí a tematických 

okruhů, skrze které lze velmi efektivně zkoumat sociální realitu v kontextu dané 

společnosti. Tyto skutečnosti se staly hlavním motivem pro realizaci výzkumu 

zpracovaného v této diplomové práci. Dalším důleţitým motivem pro takto zaměřený 

výzkum byl fakt, ţe se v mém nejbliţším okolí vyskytuje amatérský sportovní klub, 

prostřednictvím kterého lze daný fenomén volnočasového sportu vhodně postihnout.  

 

Předkládaná práce se sestává z jedenácti kapitol. V úvodní části této práce je 

ústřední snahou přiblíţit studium sportu a her v kontextu humanitních věd. Nebylo však 

předním úmyslem vytvořit chronologický popis studia sportu v rámci kaţdé sociálně 

vědní disciplíny, naopak pozornost je zaměřena na výzkum sportovních a pohybových 

aktivit uvnitř disciplíny sociální a kulturní antropologie a sociologie. Obor sociologie 

byl vybrán zejména pro význačnou spjatost s antropologií a především pak pro orientaci 

tohoto oboru na výzkum sportu také v rámci českého prostředí, čímţ se tato disciplína 

v jistém smyslu posunula před samotnou antropologii. 

 

Významnou část této práce tvoří kapitola zabývající se metodologií. V rámci této 

kapitoly je komplexně popsán průběh celého výzkumu, vybrané metody a zároveň je 

zohledněna vlastní pozice v terénu. Kapitolu uzavírá definice nejvýznamnějších 

výzkumných otázek, na které jsou dále v práci hledány relevantní odpovědi.      

 

Pro další kapitoly je charakteristické teoretické zarámování jednotlivých 

vybraných témat a tento rámec je poté doplňován vlastními interpretacemi dat 

získaných v terénu. Dle tohoto modelu je v tomto textu zpracováno téma lokálního 

amatérského sportu. Obecněji je v rámci této kapitoly pojednáno o socializačních 

vlastnostech sportu, pozornost je také obrácena k fenoménu moderní doby, tedy ke 

kategorii volného času, která je (jak je v práci ukázáno) velmi úzce spjata s amatérským 
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sportem. Interpretace dat z terénu je nejvíce uplatněna při formulaci sociálních aspektů 

lokálního amatérského sportu.  

 

Tato práce se zabývá členy konkrétního sportovního klubu s názvem Torpedo. 

Tento klub byl zaloţen před dvaceti lety, tudíţ nedisponuje dlouholetou historií, jak je 

to běţné u většiny ostatních klubů v rámci dané soutěţe. V této souvislosti je pozornost 

věnována motivům, které členy vedly k zaloţení tohoto fotbalového klubu, současně je 

také stručně nastíněna historie klubu.  

 

Šestá kapitola je zaměřena na členství ve sportovním klubu Torpedo, přičemţ na 

toto členství je nahlíţeno z několika úhlů pohledu. Opět je probíráno téma motivací 

členů, tentokráte však motivací k samotnému členství v Torpedu. Významnou část tvoří 

v antropologii často skloňované téma identity se zaměřením na identitu kolektivní a její 

konstruování skrze systém konkrétních symbolických předmětů a symbolického 

jednání. S tématem kolektivní identity také souvisí způsob vnímání ostatních klubů na 

úrovni této soutěţe a zpětně způsob, jakým je vnímáno samo Torpedo. 

 

Sportovní klub Torpedo je také nutné vymezit jako sociální útvar určitého typu. 

V tomto smyslu je na sportovní klub nahlédnuto jako na sociální skupinu, která oplývá 

jistými charakteristickými vlastnostmi. Tyto vlastnosti jsou v textu vztáhnuty k objektu 

výzkumu a dále analyzovány. Stěţejním tématem se pak stává vliv členství na ostatní 

sociální vztahy zejména pak vztahy partnerské. 

 

Přes skutečnost, ţe se práce zabývá výzkumem sportovního klubu, byla do textu 

zařazena kapitola pojednávající o „základně― členů klubu, kterou je konkrétní 

restaurační zařízení v Pardubicích. Touto kapitolou je demonstrována úzká provázanost 

tohoto druhu sportu s trávením volného času formou scházení se v restauračním zařízení 

běţně nazývaném hospoda a konzumací některých alkoholických nápojů.  
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2 Sport v humanitních vědách 

 

Náplní této kapitoly je postihnout vývoj, základní aspekty, přístupy a v neposlední 

řadě představit významné badatele nově se konstituujícího podoboru sociální 

antropologie – antropologie sportu. Vhodné teoretické doplnění v této oblasti výzkumu 

poskytuje sociologický přístup ke studiu sportu, který je blíţe představen v druhé části 

této kapitoly. Na závěr se snaţím o jisté srovnání antropologického a sociologického 

bádání v oblasti sportu. 

 

2.1 Antropologie sportu jako nově se konstituující subdisciplína 

 

Jednotlivá historická tvrzení o existenci sportovních pohybových aktivit se 

shodují v názoru, ţe pohybové herní aktivity existovaly ve všech známých kulturách, 

dokonce je lze povaţovat za nedílnou součást kulturního vývoje.
1
 Zdá se tedy, ţe 

tělesná cvičení, lidské hry a sport jsou s lidskou kulturou spojeni od nepaměti, ne vţdy 

však funkce těchto aktivit byla totoţná. Pro různá období a odlišné kulturní oblasti je 

charakteristické specifické vnímání těchto aktivit, v mnoha případech se také liší účel, 

za kterým je sport provozován.  

 

Výše zmíněná skutečnost si svou povahou vyţaduje prozkoumání z hlediska 

sociálně vědních oborů. Různé aspekty sportu a sportovního diváctví se jiţ běţně stávají 

předmětem studia velké škály humanitních věd počínaje historií, sociologií, politologií, 

psychologií, geografií, ekonomií a konče filozofií. Sport je však poměrně novou oblastí 

zájmu pro sociálně kulturní antropology. Na druhou stranu je třeba uvést, ţe jiţ od 

vzniku disciplíny v devatenáctém století etnografičtí badatelé obraceli svůj zájem ke 

sportu a hrám různého typu.
2
 Tyto výzkumy byly ovšem velmi ojedinělé, rozhodně se 

tedy nedá uvaţovat o určitém systematickém antropologickém bádání v oblasti sportu.  

 

                                                 
1
 SEKOT, Aleš. Sport a společnost. Brno : Paido, 2003, s. 29 

2
 DYCK, Noel. Getting into the Game: Anthropological Perspectives on Sport-Introduction. Anthropologica, 

2004, 46: s. 3-9 
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Jeden z prvních etnografů, který zpracoval téma spojené se sportem a hrou, je 

James Mooney (1890). Mooney ve stejném roce, kdy vedl výzkum náboţenství Tance 

duchů u severoamerických Indiánů, provedl také dílčí výzkum, jehoţ předmětem byla 

míčová hra u kmene Čerokí. Krátce po tomto počinu přispěl z hlediska tematiky také 

Stewart Culin (1907) svou komplexní studií morfologie a náboţenského významu her 

téţ u severoamerických Indiánů. Tradiční hry a atletické soutěţe amerických Indiánů 

byly také v zájmu některých dalších antropologů v devadesátých letech minulého 

století, jako byl například Peter Nabokov (1987) či Joseph B. Oxendine (1988).
3
 

 

V rámci sociální a kulturní antropologie lze však také pozorovat práce některých 

eminentních antropologů, kteří ve svém výzkumu dospěli k závěru, ţe právě sportovní 

praktiky se staly významnými faktory jejich zkoumání. Do této kategorie můţeme 

bezesporu zařadit Clifforda Geertze (1972) a jeho výzkum kohoutích závodů na Bali, 

skrze které se snaţil odhalit významy utvářející balinéskou kulturu a charakter.
4
 

 

Nicméně od roku 1980 můţeme také pozorovat antropologické monografie, 

jejichţ hlavním cílem je právě studium specifických sportů v různých oblastech světa. 

Mezi takové lze zařadit práce zabývající se maskulinitou, ideologií a bojovými zápasy 

v Indii (Joseph S. Alter, 1992), nebo dílo pojednávající o baseballu na hranici mezi 

Mexikem a Texasem (Alan M. Klein, 1997)
5
 

 

Tento krátký, avšak rychle se rozrůstající seznam literatury, demonstruje to, ţe 

spojení sportu a antropologie můţeme povaţovat ve výzkumu sociální reality za 

přínosný svazek. Nejprve je třeba si však stanovit, co studium sportu můţe antropologii 

nabídnout a naopak co antropologie můţe odhalit studiem sportu jako významného 

aspektu sociálního ţivota. 

 

Jak tedy uchopit studium sportu z antropologického hlediska? Sport můţeme 

studovat jako prizma, skrze které se na povrch vynořují převládající sociální a kulturní 

tendence ve zkoumaných společnostech. Sport se na základě takového antropologického 

                                                 
3
 Tamtéţ 

4
 KING, C. Richard. Preoccupations and Prejudices: Reflections on the Study of Sports Imagery. 

Anthropologica, 2004, 46: s. 29-37 
5
 DYCK, Noel. Getting into the Game: Anthropological Perspectives on Sport-Introduction. Anthropologica, 

2004, 46: s. 3-9 
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studia stává tématem velmi podobným mnoha jiným v antropologii tradičním tématům. 

Dle Lithmana by dokonce mělo antropologické studium sportu tvořit jeden ze 

základních aspektů, který pomůţe odbourat přirozené zábrany antropologa bádat 

v rámci vlastní společnosti.
6
 

 

Jiný přístup ke studiu her a sportu zdůrazňuje antropologický potenciál zkoumat a 

nově konceptualizovat etnické, třídní či genderové hranice v rámci kaţdodenního 

ţivota.  Celý komplex vztahů a významů, které vznikají mezi atletickými závodníky, 

sportovními týmy či sportovními diváky zavazují výzkumníka k tomu, aby přihlédl 

k širšímu společenskému kontextu, ve kterém se sport či hra odehrává nebo je 

konzumována.
7
     

 

Výše zmíněné teze k antropologickému uchopení fenoménu sportu a her, který je 

mimo jiné v současnosti prostoupen napříč všemi společnostmi, jsou pouze jistými 

moţnostmi či návody. V konečném důsledku to, jak se ke studiu sportu postaví sám 

badatel, také závisí na jeho určité teoretické vyhraněnosti. Obecně lze konstatovat, ţe 

k antropologickému studiu her a sportu lze přistoupit z mnoha různých směrů. Jako 

příklad lze uvést přístup ke studiu her a tělesných aktivit dvou významných 

antropologů: Victora Turnera a Marcela Mausse. Ústředním objektem zájmu 

antropologova Victora Turnera bylo pozorování způsobů a forem lidské hry. Turner na 

základě takového pozorování vyzdvihl dramatické, expresivní a antistrukturální 

vlastnosti hry. Jiným způsobem ke studiu tělesných aktivit přistupoval Marcel Mauss, 

který vytvořil koncept „techniky těla―. Označil aktivity jako běhání, plavání a hry jako 

významné objekty určené k sociální analýze, zároveň nabádal k etnografickým 

výzkumům různých způsobů, kterými lidé uţívají své tělo, neboť toto by mohlo být dále 

napojeno na širší sociální procesy, které je třeba odhalit.
8
 

 

V rámci této nové stále se konstituující subdisciplíny se jiţ také objevilo místo pro 

kritiku jednostranného antropologického (avšak nejen antropologického) pojetí sportu 

jako objektu výzkumného zájmu. Lithman upozorňuje na jeden důleţitý aspekt 

                                                 
6
 LITHMAN, Y. Georg. Anthropologists on Home Turf: How Green is the Grass? Anthropologica, 2004, 46: s. 

17-29 
7
 DYCK, Noel. Getting into the Game: Anthropological Perspectives on Sport-Introduction. Anthropologica, 

2004, 46: s. 3-9 
8
 Tamtéţ 
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objevující se v mnoha nejen antropologických pracích pojednávajících o sportovní 

tématice. Sport je v těchto pracích automaticky zobrazen jako nastavené zrcadlo 

společnosti, ve které se sport odehrává. Převládá tedy názor, ţe sport odráţí třídní 

rozdíly, genderové konstrukce a nacionalistické tendence. Lithman však s tímto 

nesouhlasí a říká, ţe sport pouze nereflektuje danou společnost, ale má také své 

zkoumatelné kvality.
9
 Sport je pro ty, kteří se ho účastní (sportovci, trenéři, diváci) něco 

autentického a reálného jako cokoliv jiného v dané společnosti, sport má svou vlastní 

autonomii, tedy i sport můţe fungovat jako iniciátor vzniku nových významů ve 

společnosti a toto je třeba v rámci jednotlivých výzkumů brát v úvahu.  

 

2.2 Sociologie sportu 

 

Jak jiţ bylo výše zmíněno, různé aspekty sportu lze pojmout z hlediska mnoha 

společenskovědních disciplín. Není mým úmyslem v této práci vyjmenovávat a 

popisovat jednotlivé přístupy ke sportu z hlediska kaţdé humanitní disciplíny, ráda bych 

však v krátkosti přiblíţila sociologický pohled na studium sportu, jelikoţ sociologie má 

v mnoha ohledech velmi blízko k antropologii a poznatky ze sociologického bádání 

v oblasti sportu mohou být pro antropologii v lecčem přínosné a naopak. Sociologii 

sportu zde uvádím také z důvodu toho, ţe z jejích některých poznatků v této práci 

vycházím. 

 

Na úplný počátek této krátké podkapitoly bych ráda uvedla specifický pohled na 

studium sportu z historicko-sociologického hlediska, který zaujal Norbert Elias, jehoţ 

doménou byl výzkum běţných sociologických kategorií v rámci tzv. civilizační teorie, 

sport nevyjímaje. Podle Eliase dochází v rámci civilizačního procesu k potlačování 

lidských pudů a ke zvýšené senzitivitě civilizovaného člověka vůči násilí a brutalitě. 

Příleţitosti k projevům vzrušení jsou v mnoha sférách společenského ţivota váţně 

omezeny. Toto permanentní ovládání pudů a emocí vyvolává u člověka potřebu 

uvolnění a právě tuto potřebu ve všech směrech uspokojuje sport.
10

 

 

                                                 
9
 LITHMAN, Y. Georg. Anthropologists on Home Turf: How Green is the Grass? Anthropologica, 2004, 46: s. 

17-29 
10

 ŠUBRT, Jiří. Civilizační teorie Norberta Eliase. Praha: Karolinum, 1996, s. 61-63 
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Mezi další badatele věnující se v současnosti sociologii sportu bezesporu patří Jay 

J. Coakley a Ellis Cashmore. Co se týče českých badatelů v oblasti sociologie sportu, 

můţeme jmenovat Aleše Sekota, Vladimíra Čecháka či Pavla Slepičku. Pokud 

srovnáme antropologickou a sociologickou tvorbu k tématu sportu a her v 

rámci českého prostředí je sociologie o krůček dále před antropologií. 

 

Sport je z hlediska těchto sociologů chápán jako sociálně konstruovaný a kulturní 

fenomén, který v lidské společnosti zaujímá význačné postavení. Samotný sport je 

v kontextu sociologického chápání definován jako specifická lidská aktivita, odlišná od 

jiných činností, vyznačující se ozvláštňující sociální dynamikou a mající svébytné 

sociální důsledky.
11

 Sport v tomto smyslu lze nepochybně povaţovat za sociologicky 

barvitou scénu reflektující dynamiku změn hodnotového světa, zájmů a činností 

současného lidstva.
12

 

 

Výše jsme si definovali, jak sociologové chápou v kontextu jejich vlastní vědy 

kategorii sportu, nyní je nasnadě objasnit, jak sami sociologové deklarují svůj přístup 

k této kategorii. Pro sociologický přístup ke sportu je charakteristické úsilí pochopit 

vzájemnou vazbu mezi sportem, společností a jejím sociálním systémem.
13

 Sociologie 

sportu tedy stojí před úkolem popsat a vysvětlit sociálně a kulturně podmíněné 

postavení sportu ve společnosti, získat přehled o bohatém spektru vztahů sportu a 

společnosti, klást si kritické otázky týkající se jeho soudobého fungování v sociálním 

ţivotě, zaměřit se na společenské a kulturní kontexty sportu.
14

 

 

Cílem sociologů tedy není pouhý popis samotných sportovních aktivit, naopak 

zásadní je postavení sportu v dané společnosti a jeho reflexivní povaha, která 

sociologovi zprostředkovává různé informace o konkrétní společnosti. Sociologové tedy 

nezkoumají sport sám o sobě, ale ve vztahu ke společnosti. Společnost pak v tomto 

smyslu nelze chápat jako nějakou homogenní entitu, spíše jde o souhrn mnoha 

odlišných oblastí ţivota společnosti. Na základě toho také sociologové mohou 

přistupovat ke studiu sportu. 

 

                                                 
11

 SEKOT, Aleš. Sociologické problémy sportu. Praha : Grada Publishing, 2008, s. 10 
12

 SEKOT, Aleš. Sport a společnost. Brno : Paido, 2003, s. 7 
13

 ČECHÁK, Vladimír, LINHART, Jiří. Sociologie sportu. Praha : Olympia, 1986, s. 20 
14

 SEKOT, Aleš. Sociologické problémy sportu. Praha : Grada Publishing, 2008, s. 10 
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Stejně tak jako v antropologii sportu, o které jsem pojednávala v předešlé 

kapitole, i v sociologii existuje moţnost mnoha přístupů ke studiu sportu, coţ právě 

závisí na heterogenní povaze sociálního ţivota společnosti. Sociolog tak můţe zkoumat 

provázanost sportu a rodiny, ekonomiky, náboţenství, politiky, médií apod. Význačnou 

nově se utvářející oblastí sociologie sportu je výzkum sportu v souvislosti s postupující 

světovou globalizací. 

 

Na tomto místě se nabízí moţnost srovnání obou disciplín, tedy nově se 

konstituující antropologie sportu a více ustavené sociologie sportu. Obraťme se nejdříve 

ke klasickému srovnání obou disciplín, kdy antropologie se tradičně odlišovala od 

sociologie tím, ţe za prvé kladla velký důraz na terénní výzkum a za druhé studovala 

zejména neindustriální společnosti. Naopak sociologie se soustředila na pochopení a 

kritiku moderních společností.
15

 Nyní se pokusím toto klasické srovnání vztáhnout na 

poţadované srovnání obou humanitních oborů zaměřených na sport. Myslím, ţe 

rozdílnost obou oborů zaloţená na výzkumu neindustriálních a moderních společností je 

do jisté míry překonán. Od 60. let minulého století se antropologie běţně začala zajímat 

o výzkum vlastních moderních společností, coţ také z části demonstruje vznik nových 

subdisciplín, kterou je mimo jiné i antropologie sportu. V rámci srovnání obou 

podoborů tedy nehledejme rozdíl v typu zkoumané společnosti, ale v tom, jakým 

způsobem k výzkumu sportu v rámci vlastní společnosti přistupují antropologové a 

jakým způsobem sociologové. Důleţité je si uvědomit, ţe obě disciplíny zkoumají sport 

jako společenský a kulturní fenomén, antropologie se však zaměřuje na takto 

definovaný sport v lokálním měřítku, oproti tomu sociologie v měřítku 

celospolečenském. Není mým záměrem na základě takového srovnání jednu či druhou 

subdisciplínu znehodnotit, či podrobit jisté kritice. Naopak, tímto srovnáním chci 

zdůraznit nezastupitelnost obou oborů ve výzkumu současných společností a moţnou 

vzájemnou provázanost, kdy si zejména teoreticky mohou být obě subdisciplíny 

vzájemně nápomocny. Dokladem toho můţe být příklad mé vlastní diplomové práce, 

kdy se mi sociologické poznatky o sportu staly vhodným podpůrným materiálem. 

 

 

                                                 
15

 ERIKSEN, T. Hylland. Sociální a kulturní antropologie: Příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Praha : 

Portál, 2008, s. 45 
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3 Metodologie 

 

Cílem této kapitoly je seznámení čtenáře s celým procesem terénního výzkumu, 

na kterém je tato práce postavena. První část této kapitoly je věnována podrobnému 

popisu jednotlivých etap, do kterých byl celý terénní výzkum rozdělen. Důleţitou 

podkapitolu také tvoří úzké pojednání o uţitých metodách v terénu, do rámce této 

podkapitoly bylo také zasazeno neméně důleţité rozebrání etické stránky terénního 

výzkumu. Vymezit pozici výzkumníka v terénu jsem se pokusila v následující 

stejnojmenné podkapitole. Vše uzavírá přesná definice cíle celého výzkumu, která je 

doplněna výzkumnými otázkami, na které jsem v terénu hledala relevantní odpovědi.    

 

3.1 Fáze výzkumu 

 

Celý terénní výzkum lze rozdělit do několika fází, které na sebe víceméně 

navazují, v určitých momentech však docházelo k situacím, kdy jedna fáze začala ve 

chvíli, kdy předešlá fáze ještě nebyla zcela ukončena, fáze výzkumu tedy není třeba 

chápat jako ohraničené časové úseky. Spojujícím prvkem všech fází výzkumu bylo 

kontinuální studium literatury. Jednotlivé fáze lze pojmenovat následovně: fáze 

počáteční, fáze přípravná, fáze realizační a finální fáze zpracování dat.  

 

V počáteční fázi výzkumu bylo mým cílem stanovit si téma práce, zjistit jeho 

relevantnost na základě konzultací a nalézt vhodnou literaturu, která se k tématu bude 

vázat a náleţitě mou práci teoreticky podloţí. Tato fáze pro mě osobně byla však 

nejobtíţnější. Před ustavením tématu, kterému se věnuji v této práci, jsem měla určené 

zcela odlišné téma, zde jsem se však setkala s nepřekonatelnými potíţemi přímo v 

terénu v souvislosti s hledáním vhodných respondentů. Tato zásadní překáţka mě na 

podzim roku 2010 donutila přemýšlet nad kompletní změnou tématu, které však uţ 

muselo být závazné vzhledem k časové tísni. V této etapě hledání nového tématu jsem 

začala stagnovat, sice jsem měla několik myšlenek či nápadů, které se mi zdály 

zajímavé nebo by stály za prozkoumání z antropologického hlediska, avšak moţná 

vlivem předešlého neúspěchu jsem stále hodnotila uchopitelnost jednotlivých moţných 

témat a vţdy jsem nakonec nabyla dojmu, ţe to není úplně to pravé. Začala jsem o 

tomto problému diskutovat se svými rodinnými příslušníky a známými, tyto diskuze 
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měly jediný záměr, tedy získat inspiraci k nalezení nového tématu. Nakonec právě na 

základě diskuze s mojí nynější klíčovou informátorkou jsem objevila téma své práce. 

Zajímavé je, ţe jsem o amatérském sportovním klubu, který je předmětem mého 

výzkumu, velmi okrajově věděla jiţ dříve, nikdy by mě však nenapadlo v této oblasti 

provádět antropologický výzkum. V tomto směru povaţuji tyto diskuze v souvislosti 

s hledáním nových podnětů k antropologickému výzkumu za velmi plodné. 

 

Po určení tématu práce následovalo studium dostupné literatury váţící se k této 

v antropologii ne příliš obvyklé tématice, tedy tématice lokálního neprofesionálního 

sportu ve společenském kontextu. Výsledkem této fáze tedy bylo určení tématu práce a 

podrobné seznámení se s potřebnou literaturou. 

 

Po počáteční fázi následovala fáze přípravná. Toto období lze časově ukotvit do 

měsíce března roku 2011. Důleţitou součástí této etapy byl častý kontakt s mou 

klíčovou informátorkou, která mi posléze umoţnila přístup k mým dalším 

respondentům. Na tomto místě by dle mého názoru bylo vhodné definovat vztah 

výzkumníka a klíčového informátora potaţmo vztah klíčového informátora ke 

zkoumané skupině. Definování těchto vztahů bych začala následujícími informacemi: 

manţel klíčové informátorky zastává ve mnou zkoumaném amatérském klubu funkci 

organizátora a tentýţ manţel je zároveň otcem mého přítele. Svou klíčovou 

informátorku tedy znám nezávisle na výzkumu jiţ tři roky, stejně tak jako manţela 

informátorky.  

 

Pouţívaný termín klíčový informátor je na místě. Veškeré kontakty na členy 

amatérského sportovního klubu jsem získala právě od své informátorky či 

zprostředkovaně od manţela informátorky. Velmi přínosná pro mě však byla návštěva 

fotbalového utkání, na které mě informátorka doprovodila. Tuto návštěvu fotbalového 

utkání před realizací výzkumných interview povaţuji za velmi přínosný aspekt celého 

výzkumu. Právě při této příleţitosti jsem velkou většinu svých budoucích respondentů 

poznala osobně a prostřednictvím své informátorky, která mnoho členů velmi dobře 

zná, jsem mohla představit svůj výzkumný záměr.  Přínosná byla tato událost také 

v tom, ţe jsem od budoucích respondentů získala svolení k tomu, převzít od 

informátorky kontakty na ně samotné ve formě telefonních čísel a posléze se svým 

respondentům sama telefonicky ozvat. Na tento fotbalový zápas mi na popud 
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informátorky byla také dovezena a zapůjčena kronika klubu, jejíţ části si lze 

prohlédnout v příloze této práce. V neposlední řadě uţitek této návštěvy spatřuji v tom, 

ţe jiţ v přípravné fázi jsem mohla do určité míry započít i nezúčastněné pozorování.   

 

Po získání telefonických kontaktů na jednotlivé respondenty začala fáze 

realizační. Počátek tohoto období je spojen s telefonickým kontaktováním respondentů. 

Zde se projevil jiţ výše zmíněný uţitek z návštěvy fotbalového utkání, po opětovném 

představení a znovu připomenutí mého výzkumného záměru byli všichni respondenti 

ochotni se sejít. Časové vymezení této fáze lze určit od dubna do května letošního roku. 

Vysokou intenzitu a časovou úsporu výzkumu mi umoţnil aspekt lokality výzkumu. 

V souvislosti s tím, ţe se jedná o ryze pardubický sportovní klub, jehoţ členové téměř 

bez výjimky pocházejí z Pardubic a jeho nejbliţšího okolí, všechna interview, 

zúčastněná a nezúčastněná pozorování, která jsou výsledkem realizační fáze, proběhla 

v místě mého bydliště, tedy v Pardubicích, „odpadlo― mi tedy cestování za respondenty 

do vzdálenějších míst či pobyt ve vzdálené lokalitě za účelem realizace výzkumu.  

 

V rámci realizační fáze, jak jiţ bylo výše zmíněno, kromě uskutečněných 

rozhovorů s jednotlivými respondenty jsem také měla moţnost zúčastnit se některých 

kolektivních akcí, kde se mi naskytla jedinečná příleţitost pozorovat jedince v rámci 

celé skupiny. Konkrétně šlo o další fotbalové utkání, kde byl kromě nezúčastněného 

pozorování proveden rozhovor se čtyřmi respondenty současně. V konečném období 

této fáze jsem také byla pozvána na oslavu narozenin jednoho z mých respondentů, 

které se účastnili i někteří další členové klubu. 

 

Poslední fází výzkumu je fáze zpracování dat, tato finální fáze časově spadá do 

měsíce května a částečně do měsíce června letošního roku. Významnou sloţkou této 

fáze byl bezesporu náslech a přepis získaných rozhovorů. Na základě takto získaných 

dat mohlo dojít k jejich vyhodnocení a následné analýze. Výsledky výzkumu jsou 

následně zpracovány v dalších kapitolách této práce.  
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3.2 Metody výzkumu 

 

Náplní této podkapitoly bude podrobnější popis jednotlivých uţitých metod ve 

vztahu ke konkrétnímu výzkumu amatérského sportovního klubu. Dále bude také více 

rozvinut způsob, jakým byla data analyzována a zpracována. 

 

Ve svém výzkumu amatérského sportovního klubu jsem se drţela zásad 

kvalitativního výzkumu, který jsem vyhodnotila jako nejvhodnější formu výzkumu 

v souvislosti s tím, ţe se jedná o zkoumání početně malé skupiny. Podle Hendla síla 

kvalitativních dat spočívá v tom, ţe jsou přirozeně uspořádaná a popisují kaţdodenní 

ţivot. Vyznačují se lokální zakotveností a nejsou vytrhována z kontextu dění.
16

 Při 

terénním výzkumu jsem pouţila metody polostrukturovaného rozhovoru, zúčastněného 

a nezúčastněného pozorování. 

 

Se všemi respondenty bylo vedeno interview neboli výzkumný rozhovor.  

„Výzkumný rozhovor můžeme charakterizovat jako proces, jehož cílem je 

prostřednictvím záměrně vyvolané interakce mezi tzv. tazatelem a respondentem získat 

informace, potřebné k pochopení určité problémové oblasti.“
17

 Pro výzkum jsem 

konkrétně pouţila formu polostrukturovaného rozhovoru, tato forma je charakteristická 

tím, ţe výzkumník si předem připraví okruh témat, o kterých s respondentem hodlá 

mluvit. Výzkumník však u kaţdého jednotlivého tématu ponechá dotazovanému 

moţnost zvolit si svůj vlastní směr hovoru a pouze jej navede zpět, kdyţ se od tématu 

příliš odchýlí.
18

 

 

K dosaţení interview s předem vytipovanými respondenty bylo nezbytné většinu 

respondentů předem telefonicky kontaktovat a smluvit si schůzku. Ne vţdy to však bylo 

nutností, některé rozhovory mi domluvila má klíčová informátorka tak, ţe jsme za 

respondentem jeli spolu s informátorkou a interview probíhalo za účasti tří osob: 

výzkumník, respondent a informátorka. Tento případ se udál celkem dvakrát. V druhém 

případě se k nám na posledních několik minut rozhovoru přidal ještě další respondent, 

takţe interview nakonec probíhalo v celkovém počtu čtyř osob. S respondentem, který 

                                                 
16

 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. Praha : Portál, 2008, s. 161 
17

 PAVLICA, Karel, et al. Sociální výzkum, podnik a management. Praha : Ekopress, 2000, s. 52 
18

 MURPHY, Robert F. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha : Sociologické nakladatelství 2004, s. 

221  
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se k nám v tomto případě přidal jako poslední, jsem posléze však vedla ještě 

individuální rozhovor. Zkušenost s větším počtem respondentů jsem měla ještě jednu. 

V tomto   případě šlo o dva respondenty (respondent muţ a respondent ţena) bez 

přítomnosti informátorky, přičemţ jednoho z respondentů jsem jiţ znala z předešlého 

interview a s druhým respondentem jsem se setkala poprvé.   

 

Povaha těchto kolektivních rozhovorů můţe být dvojí. V prvním případě další 

osoba a její zasahování do rozhovoru můţe mít neţádoucí vliv na respondentovo 

odpovídání na otázky, tímto mám na mysli, ţe se další osoba stává rušivým elementem, 

který znesnadňuje soustředěnost respondenta a kontinuálnost jeho odpovědí. Na druhé 

straně můţe být takovýto druh rozhovoru v konečném důsledku velmi plodný. 

Respondentovi, který je ostýchavý, můţe další osoba pomoci překonat prvotní nervozitu 

a lehce tak navodit uvolněnou atmosféru. Dalším pozitivním faktorem takto vedených 

rozhovorů je interakce mezi respondenty navzájem, ze které můţou vzniknout velmi 

zajímavá data a podněty k dalšímu zkoumání. Kdybych výše zmíněné měla vztáhnout 

na moje zkušenosti s více početnou skupinou respondentů v rámci jednoho interview, 

většinou jsem se setkala s druhou variantou (pozitivní dopad). V jednom případě jsem 

však zaznamenala i negativní působení jedné osoby na druhou, zejména šlo o 

zdrţenlivost respondenta při odpovídání na otázky vlivem přítomnosti druhé osoby a 

jejích zásahů do rozhovoru. Toto jsem se snaţila překonat navázáním přátelského 

rozhovoru i mimo rámec výzkumného dotazovaní, myslím, ţe se mi tímto do jisté míry 

podařilo atmosféru uvolnit a získat tak spontánnější odpovědi, do jisté míry uvádím 

proto, ţe vliv druhé osoby byl přesto patrný. 

 

Ostatní rozhovory byly vedeny pouze mezi tazatelem a respondentem. Rozhovory 

se uskutečňovaly na různých místech zejména pak v kavárnách a restauracích, dále pak 

u respondentů doma, na fotbalovém utkání a jeden rozhovor také proběhl na oslavě 

narozenin respondenta, na kterou jsem byla pozvána. Telefonické kontaktování 

respondentů mi nedělalo problém, velmi mi pomohlo, ţe jsem se mohla odvolat na svou 

informátorku (samozřejmě s jejím svolením), coţ v respondentech odbouralo počáteční 

nedůvěru. Na základě tohoto jsem si smlouvala schůzky, přičemţ jsem se snaţila vyjít 

vstříc časovým moţnostem respondenta. 
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Při setkání s respondenty jsem se vţdy představila (i kdyţ někteří mě jiţ znali 

z fotbalového zápasu) a popsala či připomněla můj výzkumný záměr. Moje představení 

mělo dvojí podobu. Nejprve jsem se představila jako studentka pardubické univerzity a 

blíţe jsem nastínila, v rámci jakého oboru práce bude vznikat a čeho se bude týkat. Na 

tomto místě většinou také následovalo přiblíţení mého studijního oboru sociální 

antropologie. V rámci navázání důvěry výzkumníka a respondenta, která je pro celý 

výzkumný rozhovor velmi důleţitá, jsem se rozhodla vyuţít moţnosti přiblíţení se 

k respondentovi skrze uvedení informace, ţe ţiji se svým přítelem, kterého všichni 

respondenti velmi dobře znají a chovají k němu pozitivní vztah (přítel je syn manţela 

informátorky). Jiţ při druhém interview jsem mohla pozorovat kladné dopady této 

informace na otevřenost celého rozhovoru. Rozhodla jsem se tedy tento postup 

aplikovat při kaţdém interview, kdy jsem věděla, ţe tato informace není respondentovi 

známa, postupem času se však tato informace v rámci skupiny rozšířila, tudíţ nebylo 

potřeba toto připomínat. 

 

Domnívám se, ţe na základě výše zmíněného, ale také v důsledku jiného faktoru mi 

bylo buď na počátku či v průběhu rozhovoru téměř ve všech případech nabídnuto tykání. 

Tuto nabídku jsem vţdy přijala. Dalším důvodem k nabídce tykání, který uváděli sami 

respondenti, byla nepříliš velká věková rozdílnost mezi výzkumníkem a respondenty, 

v průměru byli respondenti starší o 10 – 20 let neţ výzkumník. Tento aspekt opět 

dopomohl k otevřenější a uvolněnější atmosféře.  

 

Je třeba však zohlednit rizika takového sblíţení respondentů s výzkumníkem.  

V rámci terénního výzkumu hodně záleţí na schopnosti výzkumníka získat si důvěru 

jednotlivců. Bez ní je málo pravděpodobné, ţe se výzkum vůbec podaří zahájit. Můţe však 

nastat i opačný extrém, totiţ přílišná identifikace se studovanou skupinou.
19

 Předejít takové 

přílišné identifikaci je moţné způsobem udrţování a přílišné nepřekračování hranic 

stanovených rolí v interakci mezi výzkumníkem a respondentem. I přes skutečnost, ţe 

rozhovor s některými respondenty „sklouzl― do vyloţeně přátelského rozhovoru mnohdy i 

mimo stanovenou tématiku, stále jsem se vţdy snaţila téma rozhovoru opět nasměrovat 

zpět do předem vytyčených okruhů a zároveň tak stvrdit pozici výzkumníka.  
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Délka jednotlivých rozhovorů se lišila v závislosti na sdílnosti a povaze 

respondenta, v omezených případech byl rozhovor také limitován časovými moţnostmi 

respondenta. Interview trvala v časovém rozmezí 40 minut aţ 1,5 hodiny. Všechny 

rozhovory se mi podařilo zaznamenat na nahrávací zařízení.  

 

Na tomto místě je příhodné zmínit pro práci v terénu velmi důleţité etické 

stanovisko. Výzkumník si musí uvědomit a zváţit etickou stránku svého terénního 

výzkumu. Nahrávací zařízení jsem spustila aţ ve chvíli, kdy jsem získala výslovný 

souhlas respondenta. Zároveň jsem vţdy respondenta ujistila o anonymitě při uvádění 

jeho výpovědí a o uţití výsledků rozhovoru pouze k účelům mé práce. U jednotlivých 

výpovědí uţitých v této práci tedy neuvádím pravé jméno respondenta. Respondenti 

jsou v této práci označeni písmenem R (respondent). Reakce na nahrávací zařízení ze 

strany respondentů byly v počátku rozpačité, zejména kdyţ pouţili v řeči běţně uţívaný 

vulgarismus, ujišťovali se, zda to v práci nepouţiji. Postupem času však na nahrávací 

zařízení úplně zapomněli a řeč plynula velmi spontánně. Jiţ v průběhu samotných 

rozhovorů vyjádřili někteří respondenti zájem o mou výslednou práci. V tuto chvíli je 

třeba mít na vědomí, ţe jde o výzkum malé skupiny osob, které se navzájem dobře 

znají, a proto je více neţ důleţité s opatrností zacházet s jednotlivými výroky, aby 

nedošlo k poškození některých respondentů. Tohoto jsem se snaţila drţet po celou dobu 

psaní této práce. V případě, ţe šlo o velmi citlivé informace, které by mohly mít 

negativní dopad na jednotlivce či celou skupinu, byla jsem sama respondenty poţádána 

o jejich nezveřejňování, toto jsem samozřejmě respektovala. S tímto jsem se setkala 

pouze ve dvou případech, nešlo však o informace, které by zásadně změnily výsledky 

celého výzkumu, spíše naopak. Ostatní data získaná v terénu jsem tedy zpracovala a ve 

své práci dle potřeby uţila. 

 

 Jako nahrávací zařízení jsem uţívala mp4 přehrávač, jehoţ kapacita mi vystačila 

na všechny rozhovory. Pokud srovnám výzkum prováděný k bakalářské práci za pomoci 

klasického diktafonu s magnetickými pásky, je varianta mp4 přehrávače o mnoho 

pohodlnější a praktičtější. Velmi uţitečné se také zdají být terénní zápisky. Po kaţdém 

rozhovoru jsem si sepsala dojmy a situace v rozhovoru, které mě nějakým způsobem 

zaujaly. Tyto terénní zápisky jsem uţila pouze jako doplněk v procesu analýzy a 

interpretace dat z rozhovorů.   
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Další metodou, kterou jsem uţila při výzkumu amatérského sportovního klubu je 

metoda pozorování. Dle Hendla lze pozorování klasifikovat podle různých kritérií. 

Z hlediska informovanosti účastníků děje o činnosti pozorovatele lze pozorování 

rozdělit na skryté a otevřené. Dle míry participace pozorovatele na dění lze dále 

pozorování rozdělit na zúčastněné a nezúčastněné. Provádí li se pozorování na základě 

předem daného předpisu, jde o pozorování strukturované, pokud k pozorování ţádný 

předpis neuţíváme, mluvíme o pozorování nestrukturovaném.
20

 K mému výzkumu jsem 

uţila otevřené, zúčastněné i nezúčastněné a nestrukturované pozorování. Sebe samu 

poté definuji Hendlovým výrazem pozorovatel jako účastník, který působí spíše jako 

tazatel. Takovýto pozorovatel jako účastník provádí pozorování, ale v malé míře se 

zúčastňuje dění ve skupině.
21

 

 

Metodu nezúčastněného pozorování jsem nejlépe uţila při příleţitosti fotbalových 

utkání. Na tato utkání jsem vţdy přijela s předstihem, měla jsem tak moţnost sledovat 

členy týmu při jejich přípravě na zápas, poslouchat jejich konverzace a po dobu zápasu 

pozorovat komunikaci hráčů se zázemím týmu stejně tak jako poslouchat vzájemné 

interakce členů samotného zázemí. 

 

Metodu zúčastněného pozorování jsem v rámci svého výzkumu pouţila pouze 

jedinkrát. Konkrétně šlo o oslavu jednoho z respondentů, kde jsem působila jako host. 

Předem je třeba uvést skutečnost, ţe na této oslavě nebyli přítomni všichni z klubu, ale 

pouze část účastníků. Naopak zde byli přítomni i lidé, kteří nejsou přímými účastníky 

klubu (jsou však s klubem určitým způsobem spojeni, např. manţelky a přítelkyně 

hráčů) či nemají s klubem vůbec nic společného. I přes tento nedostatek myslím, ţe 

zúčastněné pozorování bylo proveditelné ba i přínosné. Při této příleţitosti jsem byla 

zapojena do společných aktivit se svými respondenty a za přínosné mohu povaţovat 

moţnost pozorovat projevy skupinové příslušnosti v rámci heterogenního prostředí 

(heterogenní ve smyslu sloţení dané skupiny – hráči, rodinní příslušníci hráčů, jiné 

osoby).  

 

V závěrečné části této podkapitoly se budu věnovat podrobnějšímu rozvedení 

tématu analýzy a interpretace sebraných dat. Jan Hendl ve své knize s názvem 
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Kvalitativní výzkum cituje Stakea, který tvrdí, ţe nelze přesně identifikovat okamţik, 

kdy analýza začíná. Analýzou podle něho je jiţ přiřazení významu prvnímu dojmu 

v terénu, ale také to je konečná kompilace dat a poznatků.
22

 Významnou sloţkou této 

části byl doslovný přepis jednotlivých interview. Neměli bychom se domnívat, ţe 

příprava přepisů je pouze technickým detailem, který předchází analýze, jako hlavní 

činnosti, jelikoţ vytváření a pouţívání přepisů jsou zásadní výzkumné činnosti, které 

často odhalují předtím nezpozorované.
23

 Doslovné výroky jednotlivých respondentů 

v rámci jejich dobré rozpoznatelnosti v práci označuji kurzívou. Nedostatkem 

přepsaných rozhovorů je nemoţnost zachytit mimiku a gesta respondenta, které často 

mohou výpovědní hodnotu výroku zcela odlišit od běţného čtenářova pochopení pouze 

přepsaného textu. Tomuto jsem se snaţila předejít a v situacích, kdy jsem to povaţovala 

za relevantní, jsem na konec výroku respondenta pouţila přepis dané gestikulace a 

uvedla jej do závorky, například (smích). Během svého výzkumu jsem uskutečnila 19 

interview. Jelikoţ je předmětem výzkumu amatérský sportovní klub, jehoţ členy tvoří 

výhradně muţi, jiţ předem bylo moţno z povahy výzkumu předpokládat, ţe z hlediska 

genderu bude výzkum nevyrovnaný. V konečném výsledku bylo pořízeno 14 rozhovorů 

s muţi a 5 rozhovorů s ţenami. Pasportizační údaje jsou uvedeny v příloze této práce. 

 

Po celou dobu výzkumu jsem se snaţila drţet předem vytyčených tematických 

okruhů, které jsem uplatňovala u kaţdého interview. Na základě takto udrţované 

konstrukce rozhovoru vznikla porovnatelná data, která byla následně analyzována a 

interpretována. „Při kvalitativní analýze a interpretaci jde o systematické nenumerické 

organizování dat s cílem odhalit témata, pravidelnosti, datové konfigurace, formy, 

kvality a vztahy.“
24

 Jednotlivá data jsem se poté snaţila určitým způsobem 

kategorizovat a následně zařadit do větších uskupení dle témat.  
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3.3 Reflexe výzkumníkovi pozice v terénu 

 

Vymezení a zpětné uvědomění si vlastní pozice v terénu povaţuji v rámci 

komplexnosti celého terénního výzkumu za jeho neodmyslitelnou část. V sociální 

antropologii důleţitost takové reflexe vlastní pozice v terénu zdůraznil americký 

antropolog Renato Rosaldo
25

 zavedením pojmu „positionality―, kterým je míněno 

zohlednění výzkumníkovi vlastní pozice ve vztahu k danému studiu, dále ve vztahu 

k způsobům, kterým jsou data sbírána a následně interpretována.   

 

V případě výzkumu amatérského sportovního klubu mohu svou pozici vymezit 

dvojím způsobem. Tento dvojí způsob závisí na druhu rozhovorů, které jsem během 

výzkumu učinila. Výše zmíněné tedy napovídá, ţe výzkumná interview lze rozdělit na 

dvě odlišné skupiny. V první řadě jsou to rozhovory s hráči amatérského klubu, do 

druhé kategorie spadají rozhovory s manţelkami či přítelkyněmi těchto hráčů. Toto 

dělení bychom mohli označit jako dělení z hlediska genderu. I přes skutečnost, ţe se ve 

své práci problematikou genderu nezabývám, pro tuto podkapitolu je tato kategorie dle 

mého názoru zásadní. 

 

Domnívám se tedy, ţe jinak jsem byla vnímána muţi, tedy hráči klubu a jinak 

ţenami, tedy manţelkami a přítelkyněmi hráčů. Takové odlišné vnímání by samo o sobě 

nebylo nijak zvláštní a vcelku předpokládané, v případě tohoto výzkumu je vnímání 

výzkumníka na základě genderu umocněno povahou tématiky, která je v mém případě 

úzce spojena se sportem, konkrétně s fotbalem. Téma feminity versus maskulinity ve 

sportu je specifickou oblastí sociologie sportu. Jiţ v raném věku člověka má sport ze 

sociálního hlediska jinou úlohu u chlapců a jinou u dívek. Sport je v případě chlapců 

obecně chápán jako nedílná součást vývoje dozrávání v muţe. U dívek se výraznější 

úloha sportu v procesu osobnostního zrání zpravidla nepředpokládá.
26

 I přes postupující 

emancipaci ţen i v oblasti sportu, fotbal je stále povaţován za sportovní hru, ve které 

dominují muţi. Takto sociálně podmíněné vnímání mělo také dopad na pozici 

výzkumníka v terénu 
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Myslím, ţe respondenti muţi byli v mnoha případech překvapeni, ţe fotbalový 

klub zkoumá dívka a do doby neţ jsem vysvětlila svůj výzkumný záměr se zdáli být 

zmatení ohledně toho, co budu zkoumat. Domnívám se, ţe kdyby výzkum prováděl 

chlapec, povaţovali by to respondenti muţi za mnohem přirozenější a logičtější a na 

základě toho by také k výzkumníkovi přistupovali s větší otevřeností. 

 

Jiný přístup ke mně jako k výzkumníkovi zaujímali respondentky, coţ se také 

odrazilo ve struktuře rozhovoru. U těchto respondentek jsem nezaznamenala počáteční 

údiv nad realizovaným výzkumem, naopak hned po bliţší definici výzkumného záměru 

se vţdy rozvinulo velmi otevřené interview, které bylo mnohem méně prosyceno 

sportovními informacemi a naopak obsáhlejší odpovědi jsem dostávala na témata jako 

skupinové vztahy apod.  

 

3.4 Výzkumné otázky 

 

Cílem této diplomové práce je postihnout fenomén lokálního amatérského sportu, 

kterému není v sociálních a humanitních vědách věnována patřičná pozornost.
27

 

V rámci tohoto fenoménu není hlavní úlohou sportu jako pohybové aktivity dosaţení 

nadprůměrných výkonů či finančního ohodnocení, naopak pohybová aktivita v tomto 

případě nemusí a často také nehraje hlavní roli, spíše lze pozorovat velmi úzké 

propojení sportu s mnoha dalšími sociálními aspekty, které se snaţím v této práci popsat 

a uchopit pomocí antropologických a jiných sociálně vědních teorií. Své zkoumání jsem 

postavila na následujících výzkumných otázkách:  

 

Jaké jsou sociální aspekty lokálního amatérského sportu? 

Co je hlavní motivací členů k jejich členství v klubu? 

Jak členové klubu své členství vnímají a prožívají? 

Jaké dopady má členství v klubu na ostatní sociální vztahy? 
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4 Lokální amatérský sport 

 

Lokální amatérský sport jako významný sociální fenomén je hlavním předmětem 

zájmu této stejnojmenné kapitoly. Nejdříve je pozornost věnována socializačním 

vlastnostem samotného sportu, sport je tedy v rámci první podkapitoly představen jako 

významný socializační činitel. Některé poznatky z terénu byly uplatněny ve druhé 

podkapitole, která se zabývá sociálními aspekty lokálního amatérského sportu. Celou 

kapitolu uzavírá pojednání o fenoménu moderní doby, kterou je kategorie volného času. 

Pozornost je také zaměřena na vztah této kategorie a lokálního amatérského sportu. 

 

 

4.1 Sport jako socializační činitel 

 

Slovo sport v nás evokuje především představu určité pohybové aktivity, kterou 

lze činit velmi intenzivně za účelem dosaţení výkonu v případě vrcholového 

výkonnostního sportu nebo v rámci volného času v případě rekreačního zájmového 

sportu. Je třeba si však uvědomit, ţe samotný pohyb činí pouze určitý zlomek celku, 

který nazýváme sport. Není pochyb o tom, ţe sport je zejména sociální jev, který 

poskytuje důleţité informace jak o společenských hodnotách, sociální struktuře 

společnosti, tak o jedinci, jeho hodnotové orientaci a místě ve společnosti.
28

 

 

Jiţ samotná skutečnost, jaké sporty si jedinci v dané společnosti vybírají a 

zejména motivace, které je k výběru takové aktivity vedou, leccos vypovídá o 

hodnotovém systému zkoumané společnosti. Na základě tohoto lze sport postulovat 

jako vhodnou oblast výzkumu některých dalších sociálních jevů dané společnosti, které 

se právě ve sportu mohou odráţet a vycházet na povrch. Sport se tak v podstatě stává 

významným společenským fenoménem, v němţ lze určité společenské jevy sledovat 

daleko jasněji neţ v jiných oblastech společenského dění.
29

 

 

Sport je tedy výrazný společenský fenomén vyvíjející se v určité kulturní oblasti. 

Sport tak na jedné straně můţe vypovídat mnoho o dané společnosti, na druhou stranu 
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samotný sport vytváří určité specifické sociální prostředí. Na sportujícího jedince tak 

působí jisté sociální vlivy jak z vnějšího společenského prostoru mimo sportovní oblast, 

tak z prostoru jiţ zmíněného specifického sociálního prostředí vytvářeného samotným 

sportem, zde ovšem záleţí, jakým způsobem se sportující jedinec na sportovní aktivitě 

podílí. Tyto sociální vlivy jsou součástí takzvané socializace, která je hlavním objektem 

zájmu této podkapitoly, zejména pak vztah socializace a sportu.  

 

Ještě před tím, neţ bude objasněn vztah socializace a sportu, by bylo vhodné 

teoreticky vymezit samotný pojem socializace. Například Nakonečný definuje 

socializaci jako proces učení, zejména sociálního, protoţe se uskutečňuje od 

nejranějšího věku dítěte v jeho stycích se sociálním okolím. Sociální učení je v tomto 

kontextu dále upřesněno jako učení, které je určováno sociálními podněty či vztahy a 

odehrává se v sociálním prostředí.
30

 Socializace je interaktivním procesem, v jehoţ 

rámci individuum rozvíjí jemu vlastní sociálně relevantní schémata chování a proţívání 

prostřednictvím aktivní interakce s druhými lidmi.
31

 Obecně lze za produkt socializace 

označit osobnost jedince jako výsledek jeho sociálních zkušeností (sociálního učení).
32

 

Důleţité je poznamenat, ţe socializace rozhodně není míněna jako jednostranný proces 

učení, jednoduše řečeno člověk v procesu socializace pouze nevstřebává sociální vlivy, 

které na něj po celý ţivot zvenčí působí. Naopak k vyjádření nejednostrannosti tohoto 

procesu slouţí termín zpětná socializace, která popisuje situaci, kdy ti, kteří ovlivňují 

druhé, jsou jimi zpětně socializováni.
33

 

 

Termín socializace však není jediným termínem v rámci humanitních věd, kterým 

lze výše popsaný proces označit. K termínu socializace existuje synonymum 

enkulturace. Enkulturace je součástí pojmového aparátu sociálních a kulturních 

antropologů, přičemţ téma enkulturace zaujímá v antropologickém bádání význačné 

postavení. Zájem o tuto problematiku má své kořeny jiţ v počátcích vzniku samotné 

disciplíny. Například zakladatel novověké antropologie anglický filozof John Locke ve 

svém spise Zkoumání lidského rozumu odmítl Descartovo učení o vrozených idejích a 

za základní zdroj poznání označil lidskou zkušenost. Lockovo tvrzení, ţe si člověk 

osvojuje poznatky a pravidla chování v průběhu sociálního učení, de facto otevírá jeden 
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ze základních tematických okruhů psychologické antropologie — problematiku 

socializace a enkulturace.
34

 Antropologický pohled na fenomén enkulturace poskytuje 

Murphy následujícím tvrzením: „Nejsme pouze loutkami a výtvory našich kultur, ale 

naše „enkulturace (zkulturnění)" zajišťuje značnou podobnost v tom, co od sebe lidé 

navzájem očekávají, a navíc způsobuje, že i ty nejbizarnější zvyklosti se zdají přirozené 

a samozřejmé.“
35

 

 

Výše definovaný proces socializace (enkulturace) se nyní pokusím vztáhnout ke 

kategorii sportu. Problematiku socializace a sportu nelze pojímat jako jednoznačnou a 

ohraničenou oblast sociálně vědního bádání. Je třeba rozlišovat, jestli se jedná o 

socializaci do běţného ţivota jedince prostřednictvím provádění určité sportovní 

aktivity nebo jde o socializaci do prostředí sportu, jinak řečeno do specifického 

prostředí, které sám sport utváří. Tyto dva směry studia socializace a sportu blíţe 

definuje Slepička, který rozlišuje mezi socializací sportem a socializací ve sportu. Pod 

termínem socializace sportem autor vidí moţnosti sportu při vrůstání člověka do 

společnosti, naopak pojem socializace ve sportu staví do centra pozornosti otázky 

spojené se začleňováním jedince do sociálního prostředí sportu.
36

 

 

Pokud budeme dále uvaţovat pouze o socializaci sportem, při debatě o tom, zdali 

je sport dobrý či špatný činitel v procesu vrůstání člověka do společnosti, je 

zdůrazňování pozitivních efektů sportu na formování osobnosti prioritní. Dokonce se 

často můţeme setkat se sdíleným mýtem o sportu jako nástroji pozitivní „tvorby 

charakteru―.
37

 Určité pozitivní efekty sportu v procesu socializace byly opravdu 

doloţeny na základě výzkumů, z nichţ vyplývá, ţe sportovní hry, soutěţení se svými 

nároky na fyzickou zdatnost a psychickou odolnost umoţňují zejména dětem a mládeţi 

vyzkoušet si například různé sociální role, respektovat daná pravidla, specifická pro 

jednotlivé sporty, navazovat sociální vztahy a učit se sociálním dovednostem v širším 

sociálním kontextu.
38

 Často však tyto pozitivní efekty sportu zastiňují potenciál sportu 

vytvářet také negativní efekty jak na osobnostní vývoj, tak na určité oblasti dané 

společnosti.  
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Zcela postihnout veškeré pozitivní a negativní socializační důsledky sportu lze 

opravdu jen těţko. „Celý komplex sportovní zkušenosti je totiž zprostředkován sociálním 

a kulturním kontextem, ve kterém žijeme a jsme jím socializováni. Sport je tedy natolik 

silně sociálně a kulturně determinovaný jev, že je nesmírně obtížné abstrahovat a 

porozumět všem pozitivním a negativním faktorům v komplexu takto dynamického 

socializačního procesu.“
39

 

 

V jiném vztahu socializace a sportu, který byl jiţ výše nazván socializace ve 

sportu, se faktor intenzity sportování stává zásadním. Tomuto typu socializace 

vzhledem k výzkumnému zájmu této diplomové práce není podstatné blíţe se věnovat. 

Jelikoţ se zabývám amatérským sportovním klubem a sportování jeho členů má beze 

sporu rekreační charakter ztotoţňuji se s následujícím tvrzením: „U těch, kteří sportují 

rekreačně, není problematika adaptace na sportovní prostředí tak závažná a nevěnuje 

se jí tak intenzivní výzkumná pozornost.“
40

 

 

V několika předešlých odstavcích byl sport představen z neobvyklého hlediska, 

tedy z hlediska jeho sociální povahy, která mu zajišťuje status společenského a 

kulturního fenoménu, který je potřeba zkoumat. Musíme ovšem mít na vědomí, ţe 

fungování sportu musíme zkoumat pouze v určitém sociálním a kulturním kontextu.
41

 

Sport je také významným činitelem v procesu socializace, avšak nelze postihnout 

pravou podstatu socializačních efektů sportu, které působí na jedincovu osobnost 

potaţmo společnost, ve které jedinec ţije. Je moţno konstatovat pozitivní, ale také 

negativní povahu těchto socializačních vlivů, nutno však podotknout, ţe ostatní 

socializační vlivy působící na jedince během jeho ţivota buď méně či více ovlivní to, 

jakým způsobem se sportující jedinec poddá socializačním vlivům samotného sportu. 

Nelze také opomenout vliv takových faktorů, jakými jsou například povaha konkrétního 

sportu, zdali se jedná o kolektivní či individuální sport, intenzita provozování daného 

sportu a v neposlední řadě věk a ţivotní etapa sportujícího jedince. 
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4.2 Sociální aspekty amatérského lokálního sportu 

 

Náplní této podkapitoly je vymezit kategorii amatérského sportu a postihnout jeho 

sociální aspekty, které z této kategorie činí neoddělitelnou součást sportu jako 

sociálního fenoménu. Patrná je snaha vymezit kategorii amatérského sportu ve vztahu 

k jeho opozitu, tedy ve vztahu k vrcholovému výkonnostnímu sportu. Některá tvrzení 

zároveň doplňuji svými poznatky z terénu.   

 

Sport v takové podobě, v jaké ho známe dnes, zejména v kontextu naší 

společnosti, rozhodně netvoří jednolitý systém. V podstatě lze sport velmi zjednodušeně 

rozdělit na výkonnostní a volnočasový
42

 sport. Tyto dva subsystémy kategorie sportu se 

z hlediska sociálního liší v několika zásadních faktorech, které z jednotlivých 

subsystémů tvoří svébytné sociální systémy. Na základě srovnání jednotlivých 

distinktivních faktorů obou subsystémů lze lépe charakterizovat samotné subsystémy, 

pozornost však bude více zaměřena na amatérský sport, tato snaha se stává v kontextu 

této práce prioritní.   

 

Oba subsystémy moderního sportu mají ve své podstatě společné pouze 

provozování sportovní aktivity ve smyslu fyzického pohybu, motivace a společenské 

důsledky takové aktivity se jiţ diametrálně liší. Tyto odlišnosti vyplývají uţ ze samotné 

povahy obou subsystémů sportu. „Vrcholový sport je totiž založen na kulturním vzorci 

oslavy vítěze a idealizování dominance jedněch nad druhými, převahy úspěšných nad 

neúspěšnými. Vrcholový sport koresponduje s myšlenkou, že soutěživost je 

nejpřirozenější forma distribuce odměn a moci.“
43

 Naopak volnočasový či zájmový 

rekreační sport svojí povahou zahrnuje všechny druhy sportovních aktivit, které nejsou 

odvozovány ambicí vítězství, rekordů a materiálních odměn.
44

  

 

Na tomto místě je vhodné upozornit na prvek úsilí po vítězství. Je třeba 

poznamenat, ţe úsilí po vítězství je přítomné i v kategorii rekreačních a zájmových 

sportovních aktivit, to mimo jiné vyplývá i z mého výzkumu prováděného k účelům této 

práce. Toto úsilí po vítězství a sportovním úspěchu je v rámci výkonnostního sportu 
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pojímáno jako hlavní ambice kariérního směřování jedince, naopak v rekreačním 

volnočasovém sportu mají jedincovy motivy polyvalentní povahu. Úsilí po vítězství je 

kombinováno s jinými prioritami a ambicemi jedince, především však s těmi rodinnými 

a profesními.
45

  

 

Jisté úsilí po vítězství jsem zaznamenala u všech svých respondentů. Nutno 

poznamenat, ţe si sami respondenti uvědomují určité limity svých sportovních cílů, 

jelikoţ vítězství s sebou přináší také postup v rámci soutěţe. Jako hlavní limitující 

prvky byly uváděny postupující věk, finanční zátěţ, která se úměrně zvyšuje s postupem 

do vyšší soutěţe a nedostatek volného času, který by respondenti mohli věnovat fotbalu 

v případě postupu v rámci soutěţe, zejména pak pro profesní zaneprázdněnost. Za 

významný limitující prvek by mohly být povaţovány také rodinné zájmy, to se však 

v mém výzkumu téměř nepotvrdilo. Z výpovědí respondentů jasně vyplývá, ţe rodinné 

zájmy v mnoha případech ustupují do pozadí před aktivitami spojenými s Torpedem, ať 

uţ se tento klub ve své historii nacházel na jakékoliv úrovni fotbalové soutěţe. Téma 

rodinných zájmů ve vztahu k členství v Torpedu povaţuji za podstatné, proto jsem se 

mu blíţe věnovala v samostatné podkapitole této práce. 

  

Jedním z usměrňujících prvků sportovních ambicí respondentů, jak jiţ bylo výše 

zmíněno, je jistý ekonomický faktor. S tím souvisí následující skutečnost: „Bez 

důležitosti není ani fakt, že účastníci rekreačního sportu jsou – v dimenzích ekonomické 

terminologie – nikoliv „prodávající“, nýbrž „kupující“, tedy konzumenti na trhu 

sportu.“
46

  

 

Významný rozdíl mezi oběma subsystémy sportu lze pozorovat v uspořádání, 

vytváření a udrţování jejich struktury. Pro výkonnostní vrcholový sport je 

charakteristická hierarchická autoritativní struktura, kdeţto zájmový sport disponuje 

demokratickou rozhodovací strukturou, která je charakterizována kooperací, sdílením 

moci a reciprocitou vztahů.
47
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V rámci amatérského sportovního klubu Torpedo má rozhodování o jakýchkoliv 

záleţitostech spojených s klubem rozhodně demokratické rysy. Nelze mluvit ani o 

hierarchické struktuře v rámci klubu, kaţdý člen sice zastává jistou funkci, ty jsou si 

však v konečném výsledku víceméně rovny. Za velmi podstatný prvek povaţuji 

kooperaci mezi členy klubu, jelikoţ existence klubu přímo závisí na vzájemné 

spolupráci jeho členů. Motivací ke kooperaci členů klubu však není jasně vytyčený 

sportovní cíl, tato kooperace je udrţována především na základě pozitivních sociálních 

vazeb mezi členy, které jsou pro trvání takového klubu podstatné. 

 

Dalším významným aspektem odlišujícím oba subsystémy je globální a lokální 

dimenze sportu. Na tomto základě lze výkonnostní sport pojímat jako globální fenomén, 

který je spojen a často velmi úzce provázán s dalšími společenskými systémy, kterými 

je například politika, svět byznysu a masová média
48

, toto rozhodně neplatí pro 

volnočasový sport. Naopak, volnočasový zájmový sport je provozován nejčastěji 

na lokální úrovni, přičemţ zřejmá je orientace na pozitivní mezilidské kontakty v rámci 

daného prostředí. To platí také pro amatérský sportovní klub Torpedo. Sociální vazby 

mezi jednotlivými členy se stávají prioritní a mnohdy odsouvají do pozadí samotný 

sport. Lokální úroveň sportu v případě Torpeda je zřejmá, především pokud jde o 

sportovní úspěch, neboť tento sportovní úspěch je ţádoucí pouze v rámci dané lokality 

či regionu. 

 

Z výše zmíněných skutečností plyne, ţe projevy amatérského sportu nabývají 

sociální povahy a jsou s danou společností úzce spojeny. Na rozdíl od výkonnostního 

sportu, kde především specifické sportovní prostředí způsobuje jistou izolaci tohoto 

subsystému sportu od běţného sociálního ţivota. „V zásadě můžeme konstatovat, že 

z pohledu základních sociálních a hodnotových charakteristik je vrcholový sport vytržen 

z běžného sociálního kontextu, zatímco volnočasový rekreační sport je v něm hluboce 

zakotven.“
49

 

 

                                                 
48

 SEKOT, Aleš. Sociologické problémy sportu. Praha : Grada, 2008, s. 30 
49

 Tamtéţ, s. 32 - 33 



 35  

 

 

4.3 Kategorie volného času 

 

Jelikoţ se v této práci zabývám amatérským sportovním klubem, jehoţ členi se 

scházejí výhradně ve svém volném čase a opačně svůj volný čas více či méně spojují 

s aktivitami klubu, povaţuji za relevantní vymezit kategorii volného času především pak 

v kontextu naší moderní společnosti. 

 

Samotný pojem čas lze definovat jako jev existující nezávisle na lidské 

zkušenosti, jako jev, který je objektivní a měřitelný.
50

 Takto definovaný čas rozhodně 

nenalezneme ve všech obdobích lidské existence ba ani ve všech společnostech. 

Například tradiční společnosti se takto definovaným časem neřídí, jejich obyvatelé sice 

ţijí v časové struktuře, ta je ovšem určována jednotlivými činnostmi.
51

 Pro naši moderní 

společnost je výše definovaný čas charakteristický a poměrně podstatný prvek, na 

základě kterého vnímáme posloupnost našeho ţivota. Tato veličina času je dělitelná, čas 

tak máme tendenci rozdělovat na určité úseky, které mnohdy spojujeme s určitou 

aktivitou nebo aktivitami. Na povrch tak vyvstává otázka: Co si tedy představit pod 

pojmem volný čas?  

 

Vymezení kategorie volného času se zdá být poměrně problematické. Čas lze 

velmi jednoduše rozdělit na pracovní a volný čas, v rámci takového dělení se člověk 

v pracovním čase věnuje své profesi a ve volném čase ostatním aktivitám. Na tomto 

místě se však objevují námitky směrem k aktivitám prováděným v takto definovaném 

volném čase. Dle těchto námitek aktivity (mimopracovní), které však nezbytně musíme 

činit (jako je například spánek, hygiena, domácí práce atd.) do kategorie volného času 

nelze zařazovat.
52

 Jaké aktivity tedy můţeme postulovat za volnočasové? 

 

V tuto chvíli do popředí vystupuje individuální pohled na obsah volného času. 

Otázkou zůstává, podle jakých kritérií jedinec vymezuje kategorii volného času. Je jeho 

kritériem svoboda jeho vyplňování? A můţe vůbec člověk běţně vyplnit svůj volný čas 

svobodně, aniţ by mu v cestě stály překáţky a různá omezení? Tato filozofická 
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perspektiva uvaţování o kategorii volného času můţe vést aţ k závěru, ţe volný čas 

z hlediska veškerých poţadavků na něj kladených neexistuje.
53

 

 

Pomineme li výše zmíněné extrémní stanovisko k definici volného času a 

vezmeme li v úvahu všechny problémy spojené s definováním této kategorie, 

nejadekvátnější se zdá být ekonomické hledisko, na základě kterého je čas rozdělen na 

nezbytný a volný. „Nezbytný čas lze chápat jako prostor pro konání jednotlivce, které 

musí činit. Volný čas lze naopak pojímat jako prostor pro konání, které jednotlivec chce 

činit.“
54

 

 

Kategorii volného času je třeba povaţovat za fenomén moderní doby. Postupnou 

modernizací společnosti a s tím související dynamikou produktivity práce všeobecně 

narůstá kapacita volného času.
55

 Na základě této skutečnosti se otevírá prostor pro 

sociálně vědní výzkum moţností a mezí forem trávení volného času. Ostatně způsob, 

jakým lidé tráví volný čas v kontextu dané společnosti, můţe leccos vypovídat o 

sociální struktuře této společnosti. 

 

Na místě je nyní ozřejmit vztah obou pro tuto práci významných kategorií. Pokud 

výše definovanou kategorii volného času vztáhneme ke kategorii zájmového sportu, 

vzájemná souvislost obou kategorií se stává zřejmou zejména na základě následující 

skutečnosti: „Samotný subsystém volnočasového sportu se oddělil od moderního 

systému sportu až v kontextu vzniku fenoménu volného času v průběhu devatenáctého 

století.“
56

 Obě kategorie jsou tedy vzájemně spojeny, dokonce vznik jedné kategorie 

podmiňuje vznik druhé. Sami členi klubu aktivity spojené s Torpedem zařazují právě do 

kategori volného času, který dále striktně oddělují od času pracovního. Základem 

jednání členů klubu je skutečnost, ţe aktivity spojené s Torpedem chtějí činit, na tomto 

ostatně stojí soudrţnost a trvání klubu. Toto chtění se jasně shoduje s modelem volného 

času, tak jak jsme si ho definovali výše (dělení na nezbytný a volný čas). 
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5 Sportovní klub Torpedo 

 

Cílem této kapitoly je blíţe představit sportovní klub Torpedo, skrze který se 

snaţím postihnout hlavní sociální aspekty amatérského lokálního sportu. Na tomto 

místě povaţuji za nezbytné seznámit čtenáře se svým objektem výzkumu – sportovním 

klubem Torpedo, tímto míním uvést některé důleţité demografické údaje a objasnit 

vznik a historii klubu. Tato kapitola však není zaměřena na pouhý popis, v rámci 

exkurzu do historie klubu se také snaţím ozřejmit motivy členů k zaloţení takového 

klubu a postihnout jistou specifičnost klubu ve vztahu k ostatním klubům na této 

amatérské úrovni. 

  

 Sportovní klub Torpedo je moţno definovat jako amatérský klub zaměřený na 

fotbal. V současnosti má klub registrovaných přibliţně 120 členů, z tohoto počtu však 

aktivně hraje 16 členů klubu. Za pevnou součást klubu je také povaţováno takzvané 

zázemí, které v současnosti tvoří tři osoby. Tyto osoby fotbal jiţ nehrají nebo ani 

v Torpedu nikdy aktivně nehráli, jejich spojitost s týmem je však zásadní. Aktuálně 

Torpedo soutěţí v rámci deváté nejvyšší fotbalové ligy v České republice. Situaci klubu 

v rámci fotbalové soutěţe přibliţuje jeden z respondentů. 

 

Respondent 12: „Teď hrajeme okresní přebor, jako třetí třídu, to je 

druhá nejnižší teď, ještě je kam spadnout (smích).“ 

 

Torpedo však po celou dobu své existence nehrálo pouze v deváté nejvyšší 

fotbalové lize, charakteristický je průběţný postup a sestup v rámci celorepublikové 

soutěţe avšak stále v lokálním měřítku a na amatérské úrovni.  

 

 

5.1 Vznik a historie klubu 

 

Časové vymezení vzniku amatérského klubu Torpedo nelze zcela jednoznačně 

stanovit. Oficiální počátek fungování klubu je znám s naprostou přesností všemi členy 

klubu. Takový počátek klubu je datován do roku 1991. Toto oficiální zaloţení klubu byl 

však výsledek dřívějších vztahů mezi členy, které u některých vznikaly jiţ v dětství. 
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Dalším významným spojovacím prvkem a impulsem k zaloţení takového klubu byl 

právě sport. 

 

Respondent 5: „No my jsme byli parta takovejch známejch budu říkat 

a ten sport jsme si dělali tak nějak spolu rekreačně, já nevím, jezdili jsme 

spolu na dovolený skoro od dětí, pak rodiče z toho vypadly, tak jsme na 

dovolený jezdili dál, třeba většinou na Seč a tam jsme různě sportovali, 

nohejbali, fotbali, nevim, házely se podkovy, volejbal, všechno možný, že jo, 

no a pak to přetrvalo tak, že když jsme přijeli z tý dovolený, tak jsme chodili 

hrát i tady nějakej sport, našli jsme si nějaký hřiště a tam jsme chodili jako 

parta hrát a bylo to spojený tak, že jsme v létě chodili hrát fotbal a v zimě 

hokej, jako venku, takovej ten bendy, že jo, s tenisákem, hlavně tohle je víc 

jak před dvaceti lety, jo.“ 

 

Impulsů k zaloţení sportovního klubu bylo několik, svou úlohu také sehrála jistá 

náhoda, kdy si budoucí členové klubu, kteří si ještě před oficiálním zaloţením Torpeda 

sami organizovali různá přátelská setkání spojená téměř vţdy s určitou sportovní 

aktivitou, uvědomili, ţe by se mohli v rámci celorepublikové soutěţe určitým způsobem 

uplatnit. K tomuto uvědomění právě napomohla přátelská utkání s týmy, které jiţ 

v soutěţi působily.  

 

Respondent 5: „Takhle jsme chodili hrát ten fotbal, v zimě ten hokej a 

tak nás napadlo, že by se to jako, že jsme se proti někomu složili a šli jsme 

hrát normálně jako velkej fotbal klasicky, že jo, jako na fotbalový hřiště 

s rozhodčím jako nějakej přátelák a třeba jsme poráželi nějaký, který 

hrajou, tak jsme si říkali, proč bysme to nehráli taky, že jo. Tak jsme to 

oběhali, obvolali, zařizování, ono to nebylo tak jednoduchý. 

.    

Jiţ samotná výpověď respondenta částečně napovídá, ţe počátky klubu byly 

spojeny s jistými komplikacemi. Ještě před popisem problémů spojených s oficiálním 

ustavením klubu Torpedo je vhodné objasnit jistou specifičnost klubu ve vztahu 

k ostatním klubům na této úrovni fotbalové soutěţe. Amatérský lokální sport je téměř 

vţdy asociován s vesnickým prostředím a v rámci vesnického prostředí je také většinou 

zkoumán. Toto dokládá například publikace Bohuslava Šalandy „Česká vesnice Široký 
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Důl―, jejíţ součástí je také pojednání o amatérských sportovních aktivitách avšak 

v kontextu studia českého venkova.
57

 Takové venkovské fotbalové kluby mají většinou 

svou dlouholetou historii a disponují svým vlastním fotbalovým hřištěm. Dalším 

klasickým znakem vesnických klubů je členství hráčů v klubu především na základě 

toho, ţe hráč je zároveň obyvatelem dané vesnice a skrze fotbal tak můţe demonstrovat 

svou lokální příslušnost. Samozřejmě bychom mohli nalézt řadu dalších aspektů 

venkovského lokálního sportu, na tomto místě je však zásadní osvětlit situaci mnou 

zkoumaného klubu Torpedo. 

 

Pro sportovní klub Torpedo je charakteristický vznik bez jakékoliv návaznosti na 

prostředí ve smyslu takovém, ţe Torpedo nikdy nemělo k dispozici své vlastní domácí 

fotbalové hřiště.  

 

Respondent 7: „No nemáme svoje hřiště, že jo, dřív se hrálo na Rudý 

hvězdě, to bylo taky v pronájmu, na Slovanu, no, tohle ne.“ 

 

Respondent 5: „Jako vlastně jelikož jak jsme se takhle založili, tak 

nejsme nějakej klub, kterej má nějakou historii sto let, svoje hřiště jako já 

nevím Nemošice nebo Mikulovice, každá vesnice má svoje fotbalový hřiště, 

ale to my jsme museli vždycky pronajímat na ten rok, jsme teda hodně let 

v Mněticích.“ 

 

Bylo by však mylné uvaţovat o úplné absenci návaznosti na jakékoliv prostředí. 

Členové klubu byli a jsou aţ na výjimky obyvatelé města Pardubice, coţ se mimo jiné 

také odrazilo ve vnímání Torpeda ostatními kluby, o tomto však blíţe pojednávám 

v podkapitole na téma rivalita mezi týmy. Příslušnost členů k určitému místu, konkrétně 

k městu Pardubice však v procesu zakládání klubu nehrála téměř ţádnou roli. Silným 

spojovacím prvkem bylo beze sporu přátelství členů vzniklé ještě před zaloţením 

samotného Torpeda a kladný vztah ke sportu. Tyto výše zmíněné faktory silně 

korespondují s problémy, které vznikaly v souvislosti s oficiálním ustavením klubu 

Torpedo a jeho přihlášením do celorepublikové soutěţe. Hlavním motivem ustavujících 

orgánů pro odmítnutí Torpeda byla jistá nedůvěra v trvání takto specificky utvořeného 

                                                 
57

 ŠALANDA, Bohuslav. Česká vesnice Široký Důl. Kolín : Nezávislé centrum pro studium politiky, ARC - 

Vysoká škola politických a společenských věd, 2008 
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fotbalového celku bez vlastního hřiště. V této nedůvěře lze najít jistou logiku, zkušenost 

s takovými týmy byla v té době nulová a domnívám se, ţe touto zvláštností Torpedo 

disponuje nadále, alespoň v rámci dané lokality.  

 

Respondent 4: „No jako, víceméně bych řekl, že snad není, my jsme 

vůbec s tím specifický nebo už tenkrát jsme měli problémy s tím klub založit, 

protože nás jako nechtěli přijmout, protože nám jako nevěřili, že to můžem 

jako hrát, udržet, jsme to mohli založit a za čtrnáct dní říct, že nás to nebaví, 

protože nemáme to zázemí, což každej klub má, každej klub má svoje hřiště, 

svoje funkcionáře, svoji historii. Takže my jsme s tím měli při zakládání 

problémy na svazu, nechtěli nás jako vzít, tak nás svým způsobem obešli, že 

nás jako klub nenechaj založit, no a já jsem ještě s jedním jsme to vzali až 

přes Českej fotbalovej svaz, jsme posílali stížnost, co nám tady provedli a že 

takhle ne a že to prostě chceme řešit soudně a takový. A přišel normálně 

z Českomoravskýho fotbalovýho svazu z Prahy pokyn, tady je nějakej 

okresní svaz Pardubic, jako že takhle ne a jako že nás musej přijmout, takže 

nás vlastně přijali dodatečně. 

 

Klub Torpedo byl tedy oficiálně uznán, nyní se zaměřím na některé další 

spojovací prvky klubu, které jsou se vznikem Torpeda pevně svázány. Jak jiţ bylo výše 

zmíněno, Torpedo je klub zaměřený na fotbal a jiţ po dvacet let se kaţdoročně účastní 

oficiální fotbalové soutěţe, zajímavou skutečností však je, ţe právě fotbal rozhodně 

nebyl v době vzniku klubu doménou jeho zakládajících členů. Většina zakládajících 

členů se před vznikem klubu věnovala převáţně atletice anebo jiným sportovním 

aktivitám. Na tomto místě vyvstává otázka, proč byl vybrán právě fotbal jako hlavní 

prvek nově vzniklého klubu? Vysvětlení poskytuje jeden ze zakládajících členů 

Torpeda:  

 

Respondent 1: „No a k tomu fotbalu, to hraje každej tak nějak nebo 

dřív ho i každej v mládí hrával, někteří i závodně, ale tam takovej rozdíl 

není.“ 

 

Tento výrok mimo jiné vypovídá o tom, jak je fotbal jako charakteristická 

sportovní hra vnímán v kontextu českého prostředí. Pro zaloţení Torpeda byla zásadní 
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celospolečenská obeznámenost s touto hrou. Jednoduše se předpokládalo, ţe kaţdý 

jednotlivec (muţ) tuto hru zná a s fotbalem jiţ v minulosti přišel do kontaktu, aktivně se 

této hry účastnil. Toto bychom mohli charakterizovat jako pevně ukotvená očekávání 

členů dané společnosti o provázanosti této oblíbené míčové hry s chlapectvím potaţmo 

muţstvím. Tento příklad velmi názorně postihuje to, jak jsou určité oblasti sportu a her 

v dané společnosti vnímány na základě genderu.  

 

Nutno podotknout, ţe fotbal v případě zaloţení Torpeda nehrál tak zásadní roli, 

spíše neţ samotný fotbal zásadní roli sehrál pozitivní vztah ke sportování a také snaha 

zachovat a udrţovat sociální vazby mezi členy, jak sami respondenti říkají „zachovat 

partu―, která se vytvořila ještě před vznikem Torpeda. Tento fakt potvrzuje jeden 

z členů Torpeda. 

  

Respondent 4: „Protože parta dvaceti vlastně vysloužilejch atletů, že 

jako na atletiku už nemaj, ale proč se rozloučit, proč tu partu nezachovat, 

tak vymysleli fotbal, že jo. Protože v tom začátečním prvopočátku tam byli 

dva fotbalisti, že jo, když se budem bavit o fotbalistech, zbytek byli atleti.“  

 

Se všemi výše uvedenými zvláštnostmi klubu souvisí i název klubu. Ba co více, 

jiţ samotný název klubu vypovídá o tom, ţe nepůjde o standardní fotbalový klub. Jak uţ 

bylo zmíněno, většina amatérských fotbalových klubů má vazbu k určitému místu (buď 

jde o vesnici, nebo v menší míře o městská fotbalová hřiště, která jsou však stále 

spojena s jedním stálým týmem oplývajícím určitou historií). Toto místo, ke kterému 

klub náleţí, se téměř ve všech případech promítne do názvu klubu, přičemţ někdy je 

klub pojmenován pouze po své domovině, jindy je kromě jména svého domácího 

působiště navíc přidán z nějakého důvodu další název. Zakládající členové klubu 

Torpedo byli postaveni před úkol vymyslet název nově vzniklému fotbalovému klubu. 

Mým původním předpokladem bylo, ţe název Torpedo nese určitou vypovídací hodnotu 

pro samotné členy, toto mi však bylo vyvráceno. 

 

Respondent 4: „To byly takový to, výkřiky a tenhleten nejvíce zaujal 

jakoby, nic jinýho v tom není, a to celkem hned jsme se domluvili.“ 
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V rámci klubu Torpedo jsou v současnosti pouze čtyři hráči, které lze postulovat 

jako zakládající členy. Na základě výpovědí těchto zakládajících členů jsem se pokusila 

v rámci popisu vzniku a historie klubu zároveň postihnout hlavní motivy k zaloţení 

takového klubu. Za velmi silný motiv povaţuji udrţení a zajištění trvání sociálních 

vazeb mezi členy, na kterých v podstatě klub vznikl. Dalším výrazným motivem 

k zaloţení klubu byl kladný vztah jeho členů ke sportu, kterému se většina věnovala jiţ 

od dětství. Tyto dva motivy povaţuji za klíčové, jako vhodné doplnění k této tématice 

zde také uvádím hledisko některých manţelek či přítelkyň hráčů, které si téţ na počátky 

Torpeda vzpomínají. 

 

Respondentka 15: „Oni se znali, já si myslím, že to právě jakoby chtěli 

dát dohromady a hrát zápasy, aby je to jako víc bavilo, aby měli motivaci se 

jako scházet pravidelně.“ 

 

   Respondentka 17:  „To byla motivace to, aby se setkávali 

pravidelně, pak aby se pravidelně setkávali v hospodě, aby stmelili kolektiv 

a aby mohli doma nakecat, že hrajou jakoby závodně, že si nejdou jenom 

sednout do hospody.“ 

 

Vnímání motivů k zaloţení klubu, ale i motivů k samotnému členství je trochu 

odlišné u manţelek a přítelkyň členů. V tomto úhlu pohledu je hlavním motivem 

především scházení se v restauraci, které u samotných manţelek a přítelkyň nemá příliš 

velkou oblibu. Amatérský sport provozovaný v rámci jisté soutěţe však nabízí určité 

posvěcení takové činnosti, jako je scházení se v restauraci. Přítomnost na utkáních je 

podstatná, jelikoţ soutěţ má jistá pravidla, scházení se v restauraci po utkání však 

ţádnými pravidly zvenčí řízeno není, přesto tuto aktivitu všichni členi činí velmi 

svědomitě. V očích manţelek a přítelkyň tak bylo zaloţení klubu do určité míry 

záminkou pro toto scházení se „na pivo―.   

 

Mezi klíčové motivy členů k zaloţení klubu rozhodně nelze zařadit fotbal. Fotbal 

byl pouze vybrán jako prostředek k setkávání se členů, kteří se však své záliby ve sportu 

nechtěli vzdát. V procesu výběru určité sportovní aktivity, na základě které by se 

členové mohli scházet, napomohla fotbalu kolektivní povaha této hry a zejména její 

společenská rozšířenost. 
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6 Členství ve sportovním klubu Torpedo 

 

Základem této kapitoly je pohled na členství v amatérském sportovním klubu 

Torpedo z několika různých perspektiv. V první podkapitole je viditelná snaha 

zodpovědět výzkumnou otázku týkající se motivů, které vedou jednotlivce k tomu stát 

se členem takového klubu. V následujících dvou kapitolách je pozornost věnována 

fenoménu kolektivní identity a symbolickému systému, skrze který je tento fenomén 

manifestován. Na závěr je analyzován vztah Torpeda k ostatním fotbalovým klubům na 

téţe úrovni soutěţe. 

 

6.1 Motivace členů 

 

V předešlé kapitole byly objasněny motivy, které vedly k zaloţení klubu Torpedo. 

Nyní se zaměřím na motivy aktivních členů klubu, které jednotlivce vedou 

k samotnému členství v Torpedu. Záměrně pouţívám sousloví „motivy aktivních 

členů―, to zejména z toho důvodu, aby bylo zřejmé, na jakou skupinu lidí jsem se ve 

svém výzkumu zaměřila. Na tomto místě si dovolím zopakovat jednu skutečnost, tedy 

ţe klub má v současnosti asi 120 registrovaných členů, má pozornost však byla po celou 

dobu výzkumu soustředěna na členy Torpeda, kteří se v současnosti aktivně podílí na 

činnostech a aktivitách klubu. 

 

Současné Torpedo čítající 19 členů rozhodně nelze povaţovat za homogenní 

skupinu, jeho členi se liší jak na základě věku, tak délkou jejich členství v klubu. 

Dalším rozlišujícím faktorem je to, zdali je člen aktivním hráčem nebo patří 

k takzvanému zázemí klubu. Všechna tato fakta mají do jisté míry vliv na motivace 

jednotlivců k členství v klubu. Níţe se pokusím postihnout některé motivy, které jsou 

pro členy klubu společné, za důleţité však také povaţuji uvést motivy, které jsou 

charakteristické pouze pro určité členy popřípadě jednotlivce. 

 

Význačným rysem, který je společný všem členům klubu, je pozitivní vztah ke 

sportu. Pozitivním vztahem ke sportu disponuje i celé zázemí klubu, coţ je nejspíše 

dáno tím, ţe všichni ti, kteří se do zázemí počítají, v minulosti hráli fotbal. Na tomto 
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místě je vhodné osvětlit sloţení zázemí klubu. Toto zázemí se sestává ze tří osob, které 

zastávají určité funkce, konkrétně jde o funkci trenéra, hlavního pořadatele a vedoucího 

muţstva. Pro připomenutí uvádím, ţe se ani jeden člen zázemí v současnosti aktivně 

neúčastní fotbalové soutěţe. Fotbalovou minulost členů zázemí však připomíná hlavní 

pořadatel následujícím konstatováním: 

 

Respondent 1: „On celej život hrál fotbal (trenér). […] No a my 

(hlavní pořadatel a vedoucí mužstva) jsme spolu kdysi dávno taky hráli 

fotbal, on hrál kdysi, když byl mladej, tak hrál na vysoký úrovni docela, hrál 

druhou ligu, a pak jsme spolu hráli v Dolanech, ale teď bolej ho nožičky, už 

nehraje (smích).“ 

 

Výše zmíněný pozitivní vztah ke sportu motivuje všechny členy klubu, aby byli 

jeho součástí. I přes skutečnost, ţe členství v klubu není spojeno pouze se sportem (jak 

bude později ještě ukázáno), sport je stále jedním z důleţitých spojovacích prvků klubu, 

coţ také dokazuje skutečnost, ţe se klub navenek prezentuje právě jako sportovní. 

 

Pro ty členy klubu, kteří aktivně hrají fotbal, je určitým motivem k členství také 

sport ve smyslu fyzické činnosti, coţ dokládají následující výpovědi: 

 

Respondent 13: „Je to něco udělat vždycky pro sebe, to znamená 

pohyb a pak se sejít, probrat jiný věci, dát si nějaký pivko, jo.“ 

 

Respondent 10: „Prostě se jít proběhnout a pak si zajít na pivko.“ 

   

Nutno podotknou, a z výše uvedených výpovědí to jasně vyplývá, ţe fyzická 

aktivita rozhodně nepatří mezi přední motivy k členství v klubu. Fyzický pohyb ve 

formě fotbalu je všemi členy klubu neodmyslitelně spojen s mimo sportovní aktivitou 

konanou zejména po fotbalovém zápase, kterou sami členi klubu nazývají „jít na pivo― 

nebo „sejít se na základně―. Někteří z členů klubu Torpedo této mimo sportovní aktivitě 

dokonce věnují více času, neţ samotnému fyzickému pohybu. To také souvisí s dalším 

všemi sdíleným motivem k členství v Torpedu, kterým je soudrţný kolektiv utvořený 

v rámci Torpeda.  
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Respondent 10: „Ale je to vo tý partě, aspoň jednou tejdně se vidět. 

Prostě, aby se ty vazby nepřerušily.“ 

 

Někteří hráči klubu kvůli kolektivu v Torpedu dokonce opustili svůj původní 

fotbalový tým. Tuto skutečnost trefně vyjádřila jedna z přítelkyň člena klubu, která na 

otázku, proč si myslí, ţe její partner odešel ze svého týmu právě do Torpeda, 

odpověděla následovně: 

 

Respondentka 18: „Určitě lepší kolektiv, prostě určitě kvůli lepší partě 

lidí, protože on má rád soudržnost a musí prostě jít po tom fotbale 

zkonzultovat ty chyby, který se staly. Na to pivo prostě musej jít, protože je 

to kolektivní hra a musej mít kolektivní ukončení.“ 

 

Je zřejmé, ţe soudrţný kolektiv koresponduje a také do značné míry podněcuje 

setkávání se členů i mimo fotbalové hřiště, nejčastěji pak v restauraci, kterou sami členi 

nazývají „základna―. Tato skutečnost pak dále v podstatě demonstruje velmi úzkou 

spojitost mezi amatérským kolektivním sportem a velmi rozšířenou (hlavně v českém 

prostředí) představou trávení volného času formou scházení se u „piva― v typickém 

druhu restauračních zařízení nazývaném hospoda.  

 

V souvislosti s motivy k členství v klubu mě zaujali respondenti tvořící zázemí a 

to především na základě některých skutečností. U jednotlivých osobností tvořících 

zázemí, kromě jiţ zmiňovaných motivů, které jsou společné pro všechny členy klubu, 

tedy motivů pozitivního vztahu ke sportu potaţmo k fotbalu a soudrţného kolektivu, lze 

vysledovat výskyt určitého jevu, který leccos vypovídá o fenoménu amatérského sportu. 

 

Pro pochopení tohoto specifického jevu je potřeba osvětlit určité souvislosti. 

Konkrétně v případě pořadatele klubu hraje důleţitou roli fakt, ţe ještě před získáním 

funkce pořadatele tento respondent v Torpedu nějakou dobu působil jako aktivní hráč. 

Je třeba říci, ţe je v podstatě jediným hráčem, který po ukončení aktivní fotbalové účasti 

zůstal s týmem aktivně spojený. Ostatně v tomto smyslu se také vyjádřila manţelka 

respondenta. 
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Respondentka 15: „Furt je s týmem spojený a myslím si, že se nikdy 

neodpojí (smích).“ 

 

Jiná situace platí pro další dva členy zázemí. Ani trenér, ani vedoucí týmu 

v minulosti nikdy nepůsobili jako aktivní hráči Torpeda. Za zvláštní lze označit zejména 

situaci spojenou s trenérem. Faktem je, ţe členi sportovního klubu Torpedo aţ na jednu 

krátkou výjimku nikdy neprovozovali přípravná kondiční setkání před jednotlivými 

utkáními. Jednodušeji řečeno, členi klubu neměli a nemají tréninky, které jsou běţné i 

na úrovni této soutěţe. Tato skutečnost je o to zajímavější, ţe i přes tento fakt funkce 

trenéra v rámci Torpeda funguje uţ řadu let a je spojena právě s jednou osobou. Nyní se 

dostáváme k popisu specifické skutečnosti, která je spojena s těmito respondenty a 

kterou mi pomohl odhalit jeden z hráčů Torpeda. 

 

Respondent 5: „Ona ta část to má tak, ono to tak je, co ten fotbal 

hrajou, tak čas ještě tráví na fotbale a ty co ho nehrajou, spíš to mají tak, já 

nevím, oni by byli třeba řekněmě tři, tři čtyři a to není zase taková parta, 

každou chvíli někdo nemůže a nebudeš furt chodit na pivo popovídat si 

s jedním člověkem, to nebudeš mít nic novýho, to tě přestane bavit za tejden, 

ale tak vlastně oni mají nás jako kamarády a přes ten sport, přesto že ho 

nedělaj, tak si ale myslím, že my tam potřebujeme mít takový jako 

funkcionářský zázemí, že někdo musí bejt ten trenér a někdo musí bejt ten 

vedoucí a takovýhle, tak oni to dělaj a vlastně díky tomu zároveň choděj 

s náma, jenže oni se sejdou v tý hospodě i bez nás nebo s někým z nás, kdo 

má toho času víc a může tam bejt i mimo i v ty dny, kdy není ten fotbal.“ 

 

Pro trenéra ani pro vedoucího týmu tedy nebylo primárním motivem být součástí 

Torpeda, k Torpedu se v podstatě dostali zprostředkovaně skrze kamarádství se členy 

týmu. Aţ na základě tohoto kamarádství, které mimo jiné vzniklo na „základně―, se tito 

členi rozhodli do týmu zapojit. Členství zpětně bylo potvrzeno získáním funkcí, které 

jsou pro fungování týmu podstatné. Trochu jiná, avšak ve výsledku velmi podobná je 

situace hlavního pořadatele. Jako jediný „vyslouţilý― hráč chtěl zůstat nadále s týmem 

spojen, získáním funkce pořadatele tak můţe dále participovat na sportovních, 

především však na mimo sportovních aktivitách klubu Torpedo. 
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Jistým druhem motivu k členství jsou také určité pocity jistoty a seberealizace, 

které členství v klubu můţe jednotlivým členům přinášet. Tento motiv lze označit za 

motiv psychologicko – sociální a vyplývá ze skutečnosti, ţe základní potřebou člověka 

je jistý pocit sounáleţitosti, pocit někam patřit. Člověk pak vyhledává skupiny, ve 

kterých se cítí dobře a ve kterých se můţe více uplatnit neţ ve skupinách jiných (v 

mezích volného času). Pro členy, které jsou vedeny k členství především tímto 

motivem, se pak takové členství v klubu stává dlouhodobou záleţitostí, jedinec nemá 

potřebu vyhledávat jiné členské skupiny, vyhovuje mu právě tento kolektiv osob. 

Taková skutečnost dále velmi často vede k intenzivnějšímu vyhledávání členů klubu i 

mimo rámec sportovních aktivit. Výše uvedené potvrdila jedna z přítelkyň hráče ve své 

výpovědi. 

 

Respondentka 18: „On se nepůjde bavit nikam jinam, on je tady 

v tom kruhu lidí velice společenskej, on je v takovým tom domácím 

prostředí, ale jeho vyhodíš někam ven a on je prostě mimo. A on má 

problém ten, on se špatně seznamuje, on není kolektivní v cizím kolektivu a 

každej si myslí, jé to je bručoun todlecto a já říkám není, kdyby byl mezi 

svýma, tak umí udělat takovou show. Já si myslím, že je to i tím, že on je 

v Torpedu od těch dvaceti a on nikoho jinýho nepoznal.“ 

 

Pokud shrneme poznatky získané z této podkapitoly, je zřejmé, ţe zásadních 

motivů ke členství v klubu je několik. Faktem je, ţe tyto motivy nepůsobí jednotlivě, 

spíše naopak, ke členství v klubu vede většinu jednotlivců motivů více, je pak ale 

záleţitostí individua, který motiv se stává silnějším a který naopak ustupuje do pozadí. 

Mezi dva základní motivy, které můţeme paušalizovat na všechny členy týmu, je 

pozitivní vztah ke sportu a soudrţný, trvalý kolektiv zaloţený na vzájemném přátelství. 

I přes skutečnost, ţe se jedná o sportovní klub, pro některé členy samotný sport hraje 

spíše druhotnou roli, participace takových členů na sportovních aktivitách klubu je spíše 

prostředkem k tomu „být v partě―. Otázkou však zůstává, jak tito členi své členství 

v klubu sami proţívají. Nejen toto téma bude analyzováno v následující podkapitole. 
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6.2 Kolektivní identita 

 

Následující podkapitola, jak uţ sám název napovídá, se bude věnovat význačnému 

společenskému jevu – kolektivní identitě, především pak vztahu tohoto jevu k objektu 

výzkumu, kterým je amatérský sportovní klub Torpedo. Kolektivní identita jako 

významný sociální fenomén bude nejdříve teoreticky ukotvena a to především za 

účelem vytvoření určitého podkladu pro další analýzu dat z terénu. 

 

Kolektivní identitou rozumíme společně sdílenou identitu určitými členy dané 

sociální skupiny. V podstatě lze konstatovat, ţe jde o poměrně významnou integrační 

sílu skupiny, jejímţ potenciálem je vytvořit skupinový „my― pocit, který je asociován 

vesměs s pozitivními hodnotami. Tento skupinový „my― pocit však nevzniká 

samovolně, nýbrţ vţdy ve vztahu k cizímu a často nepřátelsky vnímanému „oni―.
58

   

 

Kolektivní identitu také definuje německý kulturní historik Jan Assman, který pod 

takovou identitou rozumí „obraz, který si o sobě vytváří určitá skupina a s nímž se 

identifikují její příslušníci.―
59

 Je třeba si uvědomit, ţe takto definovanou kolektivní 

identitu vytváří sami zúčastnění jedinci a to takovým způsobem, ţe se s danou skupinou 

do jisté míry identifikují. „Tato identita neexistuje „o sobě“ nýbrž vždy jen v té míře, 

v níž se k ní určití jedinci hlásí. Je silná nebo slabá podle toho, nakolik žije ve vědomí 

členů skupiny a nakolik dokáže motivovat jejich myšlení a jednání.“
60

 Tato společenská 

příslušnost, jak lze také kolektivní identitu nazvat, „se opírá o účast na společném 

vědění a společné paměti.“
61

  

 

Právě společná, neboli „kolektivní paměť― se stala ústředním objektem výzkumu 

pro francouzského sociologa Maurice Halbwachse, který tvrdí, ţe kaţdá skupina je 

obdařena specifickou skupinovou pamětí. I kdyţ je třeba brát v potaz, ţe pamětí 

disponují pouze jednotlivci, paměť těchto jednotlivců získává tvar teprve v kolektivu.
62
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Rozpracování konceptu kolektivní paměti je v tomto kontextu určitou perspektivou 

studia kolektivní identity. 

 

Ke studiu kolektivní identity přispěl také Pierre Bourdieu, který však preferoval 

uţívání termínu habitus. Základem habitu je společný princip pohledu na realitu a 

rozlišování téţe reality, tento princip je ve všech myslích, jelikoţ nám byl vštípen 

v procesu socializace. „Je to mentální struktura vštípená všem určitým způsobem 

socializovaným myslím, neboli struktura individuální i kolektivní.“
63

 

 

Výše jsem se pokusila ve stručnosti fenomén kolektivní identity teoreticky 

vymezit a nastínit některé společenskovědní přístupy ke studiu tohoto jevu. Je třeba 

však zmínit ještě jednu skutečnost, tedy ţe pro takto definovanou kolektivní identitu 

neplatí jednostranný proces jejího utváření. Jak jiţ bylo zmíněno, kolektivní identita 

neexistuje sama o sobě, jde o koncept, který je aktivně vytvářen prostřednictvím 

konkrétních interakcí mezi členy daného společenství, na druhou stranu jistá podoba 

takto zformované identity má zpětně vliv na průběh těchto interakcí a zprostředkovaně 

také na utváření identity individuální.
64

  

 

V rámci amatérského sportovního klubu Torpedo je utváření kolektivní identity 

zřejmé. Opět ale nelze na celou problematiku nahlíţet z jednoho zorného úhlu. 

Heterogenní povaha zkoumané skupiny vyţaduje určitý obezřetný přístup k výzkumu 

určitých jevů vyskytujících se uvnitř skupiny, takový přístup je třeba aplikovat i při 

výzkumu kolektivní identity. 

 

V souvislosti s výzkumem kolektivní identity členů klubu je třeba upřesnit určitou 

skutečnost. Všichni aktivní členi Torpeda se scházejí na fotbalových utkáních. 

Samozřejmě účast všech členů není vţdy stoprocentní, důvody k neúčasti mohou být 

různé. 
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Respondent 6: „Jako nikdy nepřijdou všichni, někomu se večer před 

tím nezadaří (smích), někdo je fakt odjetej, někdo je v práci, někdo je 

zraněnej nebo nemocnej.“ 

 

U těch členů klubu, kteří se však na utkání dostaví, se zároveň automaticky 

předpokládá jejich účast na „základně― po skončení utkání. Pro některé jednotlivce 

členství v Torpedu znamená více méně konání pouze těchto dvou vzájemně spojených 

aktivit. Druhou skupinou členů klubu jsou jednotlivci, kteří se scházejí častěji, nejen při 

příleţitosti fotbalového utkání. Tato setkávání probíhají z vlastní iniciativy těchto členů 

a místem setkání je téměř vţdy „základna―. Nejsilnější kolektivní identita byla 

pozorována právě mezi těmito členy. Nutno poznamenat, ţe mezi tyto členy s nejsilnější 

identitou patří celé zázemí týmu, z něhoţ dva členi nikdy za Torpedo nehráli a 

k Torpedu se v podstatě dostali zprostředkovaně. 

 

Respondent 1: „Vždyť Torpedo, to je něco jako národnost, to je 

náboženství prostě.“ 

 

Vysvětlení silné kolektivní identity mezi těmito častěji se scházejícími členy je 

nasnadě. Uţ jen fakt, ţe mezi těmito členy Torpeda probíhají časté vzájemné interakce a 

místem schůzek je „základna―, tedy místo úzce spojené s Torpedem, kaţdým takovým 

setkáním je kolektivní vědomí těchto členů formováno a následně utvrzováno ve větší 

míře neţ u ostatních členů. 

 

Důleţité je také poznamenat, ţe pro tyto členy jsou aktivity (ať uţ sportovní nebo 

mimo sportovní) spojené s Torpedem významnou náplní jejich volného času. Rozdíl 

v proţívání členství je zřejmý v situaci, kdy má člen klubu více volnočasových aktivit.  

 

Respondent 4: „Já mám ještě jinou zálibu, kolo. Já jsem to trochu 

opustil kvůli kolenům, já už tolik s nima nejsem, ani pravidelně nehraju, já 

to mám teď jinam nasměrovaný, ty kolena, takže jezdím na kole a to je 

hroznej žrout času a taky mě to baví.“ 

 

Z rozhovorů s těmito členy, kteří svou pozornost z nejrůznějších důvodů věnují 

jedné nebo více aktivitám odlišným od aktivit Torpeda, bylo jasně cítit, ţe své členství 
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neproţívají v takové míře, jako první skupina členů. Dokonce se o skupině členů, u 

kterých byla zaznamenána silná kolektivní identita, vyjadřují s jistým nadhledem. 

 

 Respondent 4: „Oni si to tak trošku idealizujou.“ 

 

Jiná situace ovšem nastala, kdyţ bylo se členy rozebíráno téma absence tréninků. 

Zde se všechny výpovědi velmi podobaly. Všichni členi tak potvrzovali a často i 

zdůrazňovali specifičnost klubu Torpedo nezávisle na skutečnosti, zdali se scházejí více 

nebo pouze na fotbalových utkáních. Jistá hrdost na členství v takovém klubu byla při 

hovoru na toto téma rozpoznatelná. 

 

Respondent 2: „No to je taková rarita si myslím celosvětová, protože 

to se divili všude, třeba když jsme hráli tu bé třídu, tak prostě třeba támhle 

v Hlinsku nemohli pochopit, jak mančaft, kterej deset roků netrénuje, hraje 

první bé třídu jako. My jsme pro ně byli rarita, ty si nás fotili, že to jako 

není možný. Voni tam trénovali třeba třikrát v tejdnu, že jo. A my jsme se tak 

maximálně dvakrát v tejdnu sešli, ale v Myslivně na pivu, že jo (smích). To 

bylo tak maximum, takže ty tomu nechtěli věřit.“ 

 

Respondent 9: „No tréninky nemáme, to jsme trošku specifický, to 

všechny družstva maj a samozřejmě čím jsou ty soutěže vejš, tím mají 

tréninků víc, že jo. No všichni trénujou, třeba jednou tejdně se scházejí na 

trénink, v těch vyšších co jsme hráli tak tam se trénuje třeba třikrát tejdně, 

ale my jsme to hráli bez tréninku stejně, my jsme takový přirozený, my to 

nepotřebujem (smích).“ 

 

Ještě v jedné situaci bylo pozorováno vyzdvihování specifičnosti klubu Torpedo. 

Bylo to zejména ve chvíli, kdy bylo probíráno téma semknutého kolektivu a soudrţnosti 

mezi členy týmu.  

 

Respondent 6: „My držíme dost pohromadě, což si myslim, že 

v jinejch mančaftech takhle není, protože vim i spoustu jinejch kluků znám, 

z toho třeba Starýho Hradiště, že voni vodehrajou fotbal a dva si jdou 

támhle, tři si jdou támhle, čtyři jdou tam, prostě nejdou jako parta, trhaj se 
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a o nás se prostě ví, že když skončí zápas tak Torpedo bude v jedný jediný 

hospodě.“ 

 

Tímto vyzdvihováním specifičností klubu samotnými jeho členy je manifestována 

kolektivní identita. Kolektivní identita se v tomto případě stává jiţ výše zmiňovanou 

integrační silou, která vytváří „my― pocit, na tomto místě definovaný jako členství 

v Torpedu, ve vztahu k „oni―, kterými jsou členi ostatních fotbalových klubů působících 

na této úrovni soutěţe. Při takto utvářeném obrazu společného „my― členi klubu 

upřednostňují zejména pozitivní hodnocení jejich členství, coţ také dokazuje jistá 

hrdost, se kterou se o těchto tématech sami respondenti vyjadřují.  

 

6.3 Symboly 

 

V této podkapitole bude pozornost zaměřena na symboly, které zastávají poměrně 

významné místo v procesu konstrukce kolektivní identity. Jinými slovy fenomén 

kolektivní identity se formuje mimo jiné uţíváním společné soustavy symbolů.
65

 

Samotné symboly pak vyjadřují identitu, integrují skupinu a sdělují ideály, kterými 

stvrzují oprávněnost existence skupiny.
66

 

 

Symboly jsou nositelé určitého významu a zároveň se vyznačují jistým 

emocionálním nábojem. Sociální konstruktivisté Berger a Luckmann pouţívají termín 

symbolický svět, který funguje jako zastřešující svět významů pro subjektivně chápané 

ţivotní zkušenosti.
67

 Uţíváním symbolů v podstatě jedinec vyjadřuje sounáleţitost 

s určitou skupinou, aniţ by musel opouštět svou individualitu.
68

 

 

Jistou soustavou symbolů disponuje také amatérský sportovní klub Torpedo. Na 

tomto místě je třeba rozlišovat mezi symboly hmotnými, kterými jsou určité předměty a 

symbolickým jednáním, tedy pravidelným vykonáváním určité aktivity, která má pro 
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členy Torpeda symbolický význam. Uţíváním hmotných symbolů ale i konáním 

symbolického jednání je členy manifestována a konstruována jejich kolektivní identita, 

toto lze vztáhnout na všechny členy bez rozdílu. 

 

Hmotných symbolů uţívají členi hned několik, určovat, který z těchto symbolů 

má pro členy větší význam není podstatné, jelikoţ tyto symboly mají pro své členy 

vesměs stejnou hodnotu a jejich uţívání lze také označit za vyváţené. Jedním 

z takových symbolů je vlaječka, kterou má kaţdý člen Torpeda pověšenu ve svém 

automobilu. Dalším symbolem je čepice s nápisem Torpedo, uţití tohoto symbolu však 

není jednoznačné. 

 

Respondent 1: „A pak bylo a to byl velkej boom, tenkrát se nechali 

udělat čepice Torpéďácký, a po těch čepicích tenkrát já vím, že se jich první 

várka udělalo asi sto, tam byla nejdražší položka udělat tu šablonu znaku 

Torpedo, hele a během dne byly pryč, první samozřejmě hráči, to byli týpci, 

co si vzali třeba tři, hele já dám tátovi a tak, takže se pak asi dvakrát ještě 

přidělávaly, takže vono těch čepic tenkrát mohlo bejt třeba 500, možná. Ale 

vo čepice byl velkej boj, kdo neměl čepici, nebyl Torpéďák v tu chvíli že jo, 

takže i takový, já taky nejsem na čepice vyloženě kovanej, takže i tyhle lidi ji 

museli mít, spousta kluků to vozili třeba v zádu v autě, vepředu vlaječku a 

vzádu čepici, aby se vědělo, že je to auto Torpéďáka.“ 

 

Z výše uvedeného plyne, ţe symbolickou povahu mohou získat i ve společnosti 

běţně uţívané předměty. Někteří členi klubu čepice uţívají jak za účelem, pro který je 

předmět celospolečensky známý, tak pro účely jejího symbolického významu pro 

jednotlivé členy. Jak ale výše uvedená výpověď napovídá, pro některé členy se čepice 

stala ryze symbolickým předmětem bez praktického vyuţití. Důleţitá je poté skutečnost 

vlastnit takový předmět.  

 

Za symbol lze také povaţovat kroniku klubu, která vznikla se vznikem Torpeda a 

její pravidelné doplňování je prováděno dodnes. Náplní takové kroniky je historický 

přehled fotbalových úspěchů ale i proher klubu Torpedo. Kronika je vedena jedním ze 

zakládajících členů a povědomí o její existenci mají všichni členi Torpeda. Je třeba 
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konstatovat, ţe velmi hluboký vztah k tomuto symbolu mají především zakládající a 

dlouholetí členi klubu.  

 

Ostatní hmotné symboly jsou uţívány především v domácím prostředí, na toto 

téma mluvily manţelky a přítelkyně členů klubu.   

 

Respondentka 19: „Vlaječku máme od prvního dne, kdy nastoupil, bez 

toho by to nešlo a pak v dílně máme plagát, kde je celý Torpedo vyfocený.“ 

 

Respondentka 18: „Torpeďáka máme v obýváku, protože oni mají 

takový svoje postavičky, každej dostal svoji postavičku, to je takovej ten 

nosatej a každá má bíločernej dres a má tam svoji přezdívku a číslo a má to 

takhle vystavený.“ 

 

Pro některé z respondentek toto téma otevřelo prostor k vyjádření svého postoje 

k členství manţela či přítele v Torpedu. Tématika vlivu členství na ostatní vztahy, 

zejména pak ty partnerské, bude blíţe rozebrána v podkapitole sociální vazby.  

 

Respondentka 17: „Já nedovolím nic doma, co mi připomíná Torpedo, 

to z toho už jsem vyrostla, vlaječku jsem strhla v okamžiku, kdy dva dny 

nepřišel, šla pryč. To se vždycky hádáme, protože on se jich zastává, já ne, 

že jo.“ 

 

Určitý druh symbolu představuje symbolické jednání ve formě opakované 

významové aktivity spojené s určitou skupinou. V Torpedu bylo identifikováno pouze 

jedno takové symbolické jednání, které je mezi sportovními kluby celkem obvyklé. 

Konkrétně jde o vítězný pokřik. Jiţ podle přívlastku by se dalo předpokládat, ţe je 

takový pokřik členy uţíván pouze po vítězném fotbalovém utkání, z výpovědí 

respondenta a respondentek však jasně plyne, ţe je pokřik uţíván i při jiných 

příleţitostech.   

 

Respondent 2: „Máme takovej pozápasovej vítěznej pokřik, ten když 

jsou akce tak to lítá přes celou hospodu jako, takže tam takhle třicet lidí 

křičí najednou tohle.“ 
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Respondentka 17: „Mají takovej jeden bojovej pokřik, ale ten tady 

nemůžeme říct, protože ten je sprostej. A to se jich drží hodně dlouho a 

používaj to.“ 

Respondentka 15: „A to prostě když je jich někde víc, tak začnou 

bouchat do stolu a začnou to pokřikovat.“ 

Respondentka 17: „To třeba, i když je nějaká akce bez fotbalu, tak to 

tam taky daj.“ 

Respondentka 15: „Třeba i na naší svatbě to tam dali (smích.)“ 

 

Konstruování kolektivní identity členy Torpeda prostřednictvím symbolického 

jednání ve formě vítězného pokřiku probíhá i mimo rámec fotbalových utkání. Svou 

identitu člena klubu si jednotlivci tímto pokřikem stvrzují i při událostech, které 

prokazatelně nejsou spojeny se sportem ba ani se samotným klubem Torpedo. 

 

Na závěr této podkapitoly lze konstatovat, ţe soubor uţívaných symbolů v rámci 

amatérského sportovního klubu Torpedo tvoří jeho významnou součást, především pak 

pro vytváření a udrţování kolektivní identity členů takové heterogenní skupiny, jakou 

Torpedo beze sporu je. 

 

6.4 My versus oni: rivalita mezi týmy 

 

V jedné z předešlých kapitol byl definován vztah volnočasového zájmového 

sportu a úsilí po vítězství. I přes skutečnost, ţe úsilí po vítězství je ústředním prvkem ve 

vrcholovém výkonnostním sportu, jeho existenci v zájmovém sportu nelze vyloučit, 

spíše naopak. 

 

Respondent 14: „Já si myslím, jako můj názor je, že když se vyhrává, 

tak je to o mnoho příjemnější jak na hřišti, tak v hospodě samozřejmě, než 

když se prohrává.“ 

 

Toto úsilí po vítězství vytváří určitý prostor pro jistou rivalitu mezi jednotlivými 

týmy této úrovně fotbalové soutěţe. Nutno poznamenat, ţe míra této rivality vzhledem 
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k povaze volnočasového sportu není nijak vysoká, protoţe „protihráči nejsou nepřátelé, 

ale ti, kteří udělují soupeření povahu vzájemného testování.―
69

 Samotní členi klubu 

Torpedo tuto skutečnost potvrzují následovnými tvrzeními.  

 

Respondent 25: „Jo určitě tam nějaká rivalita je, to určitě, ale ne zase 

nějaká jako převratná.“ 

 

Respondent 5: „Takže nějaký rivality jsou, to ne že jako ne. Ale 

relativně se ty družstva tak nějak znaj, ale někdo přijde novej a je zbytečně 

ambiciozní a ne třeba ani ty hráči, jako lidi kolem, tak pak se to občas 

vyhecuje, no. Je to spíš z řad těch diváků, protože tam je to spojený s tím 

alkoholem a ten ty emoce rozvíří, kdežto my většinou hrajeme střízlivý, že jo. 

Je to podobný, když to řeknu tak blbě, s velkým fotbalem, ale v malým 

měřítku, ale funguje to podobně.“ 

 

Fenomén divácké agrese ve sportu je velmi aktuálním tématem, rozhodně však 

není cílem této práce se tímto fenoménem blíţe zabývat, nicméně je vhodné 

poznamenat, ţe se tento jev, který je spojován zejména s vrcholovým sportem, v určité 

míře vyskytuje i na této úrovni soutěţe, coţ také dokládá výše uvedená citace. 

 

Jistá rivalita mezi týmy tedy jednoznačně existuje. Tato skutečnost opět 

koresponduje s problematikou skupin a s jejich dělením na vlastní skupinu (in-group) a 

cizí skupinu (out-group), přičemţ představa vzájemného antagonismu činí obě tyto 

skupiny reálné.
70

 Při hovoru na toto téma sami respondenti začali na základě svých 

vlastních zkušeností popisovat, jak jsou ostatními kluby vnímány a toto vnímání sami 

dále analyzovali. 

  

Respondent 7: „Jako nás, nás nemaj moc rádi, voni si odjakživa 

mysleli, že jsme samí podnikatelé, teď jsme taky někde hráli, tak tam na nás 

řvali, že jsme samí podnikatelé, ale přitom tam mezi náma moc lidí 

nepodniká, vlastně skoro vůbec, takže nejsme jako moc oblíbený, kor jsme 
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každýho štvali, že jsme netrénovali a přijeli jsme a vyhráli jsme jako, třeba 

věděli, že sedíme v Myslivně v pátek a v sobotu někam přijedem a vyhrajem, 

to jim vadilo.“ 

 

Respondent 10: „V tom žijou jako (ostatní týmy), v tom žijou jako od 

začátku že jsme pardubáci mladý namachrovaný podnikatelé.“ 

 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe sami členi Torpeda pociťují jistý zvýšený stupeň 

negativních postojů vůči vlastnímu klubu ze strany ostatních fotbalových týmů. Jistý 

vliv na tento zvýšený antagonismus můţe mít skutečnost, ţe Torpedo je jedním 

z opravdu mála městských klubů mezi mnoha kluby vesnickými. O takovém cizím 

elementu jsou pak vytvářeny předsudky, které zpětně dotváří negativní smýšlení o 

takovém klubu. Takovým předsudkem je v tomto případě paušální označení všech členů 

za podnikatele, přičemţ podnikatel je v tomto případě vnímán jako nositel zejména 

negativních vlastností.  

 

Svou roli zde také sehrávají jiţ několikrát zmíněné atributy klubu Torpedo, tedy 

absence tréninků a semknutý kolektiv. Tyto atributy se v tomto momentě stávají 

vysvětlujícím prvkem a mají vést k pochopení zvýšeného antagonismu ze strany 

ostatních klubů vůči Torpedu.  

 

Respondent 2: „Tam to bylo, víš co, já si spíš myslím tak celkově, že 

spousta lidí závidělo, tam byla taková ta závist, že držíme při sobě.“ 

 

Respondent 4: „Hodně měli taky problém s tím, že se nám daří a bez 

tréninku, protože spousta těch kluků štvalo, že von se třikrát v tejdnu honí 

někde po hřišti, pak přijede do Mnětic, nebo Torpedo přijede k nim a 

dostanou třeba pět golů, jo, a spoustu lidí tohle nepřekouslo a dodnes 

nekouše.“ 

 

Na závěr je třeba podotknout, ţe i přes výskyt rivality mezi týmy, která je svým 

způsobem logická vzhledem k tomu, ţe jde o sport primárně zaloţený na soutěţení mezi 

kluby, ale i přes zvýšené negativní postoje ze strany ostatních klubů vůči Torpedu, 

rozhodně nelze počítat s projevy otevřeného násilí. Rivalita v kontextu amatérského 
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sportu spíše napomáhá k vymezení hranic mezi týmy a v případě Torpeda opět 

k posilování kolektivní identity.  

 

 

7 Sportovní klub jako sociální skupina 

 

Náplní této kapitoly je postihnout amatérský sportovní klub jako sociální útvar 

určitého typu a na základě tohoto dále definovat jeho vlastnosti. V první řadě lze klub 

Torpedo povaţovat za malou skupinu, kde vztahy mezi členy jsou navzájem závislé, 

jinými slovy chování kaţdého člena ovlivňuje chování kaţdého jiného člena. Tato malá 

skupina se dále vyznačuje společnou ideologií, kterou je míněn soubor názorů, hodnot a 

norem, které regulují vzájemné vystupování členů.
71

  

 

Klub Torpedo můţeme tedy označit termínem sociální skupina, která se v případě 

Torpeda vyznačuje svou neformálností. Příslušníci těchto neformálních skupin jsou 

integrováni vzájemnými emocionálními vazbami. Takové sociální skupiny lze dále dělit 

na členské a referenční, kdy členskou skupinou je taková skupina, jíţ je jedinec členem 

a referenční pak ta, ke které by jedinec rád patřil.
72

 

 

Tyto neformální sociální skupiny, jakou je také klub Torpedo, se utvářejí 

z interakcí jejich členů. V procesu tohoto utváření také dochází k formování 

skupinových norem, pozic a rolí.
73

 Na tomto místě je vhodné zmínit ojedinělý jev, který 

se v rámci týmu objevuje. Pozice označuje jisté místo v sociální skupině, které je 

spojeno s jistými poţadavky a očekáváními, s takovou pozicí je pak dále spojena role 

neboli očekávaný způsob chování. Takto výše definované pojmy v klubu víceméně 

fungují aţ na případ trenéra. Pozice trenéra existuje v klubu Torpedo téměř od jeho 

počátku. V běţném chápání funkce trenéra v rámci sportovního druţstva představuje 

jistou pozici autoritativního charakteru, role trenéra je pak spojena s vedením týmu a 

systematickým připravováním svých svěřenců na sportovní výkon. 
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V Torpedu je však situace jiná, pozice trenéra je sice určená, rozhodně však 

nesplňuje obecná očekávání, která jsou na tuto pozici kladená, v praxi to znamená, ţe 

Torpedo nemá tréninky. Jediným smyslem existence takové funkce pak je, ţe na 

kaţdém fotbalovém utkání v rámci soutěţe od určité doby musí být přítomen trenér 

týmu, porušení takového pravidla je sankcionalizováno. Bylo tedy třeba určit osobu, 

která by se této funkce ujala. Nynější trenér, který v Torpedu působí jiţ řadu let a za 

kterého neproběhl ani jeden trénink, se však i přes výše zmíněné skutečnosti s touto 

funkcí a potaţmo se svou rolí velmi ztotoţnil stejně jako se samotným týmem. A 

naopak, všichni z týmu tuto osobu bez váhání jako trenéra přijímají.  

 

Respondent 14: „Určitě je součást týmu, i všichni ho berou jako 

součást týmu.“ 

 

 

7.1 Vlastnosti sportovního družstva jako sociální skupiny 

 

Sportovní klub byl výše definován jako sociální skupina. Příznačné pro takovou 

sociální skupinu jsou její charakteristické vlastnosti a právě předmětem této podkapitoly 

je postihnout tyto vlastnosti tak, jak je definoval Pavel Slepička
74

 a zároveň vztáhnout 

tuto problematiku na situaci klubu Torpedo. 

 

Stabilita skupiny označuje proměnlivost v členské základně skupiny, kdy u 

neformálních skupin souvisí především s dobrým skupinovým klimatem.
75

 Mohlo by se 

zdát, ţe Torpedo vzhledem k faktu, kterým je 120 registrovaných členů (jde o registrace 

za celou dvacetiletou historii klubu), neoplývá velkou stabilitou nebo naopak v rámci 

Torpeda se vyskytuje špatné skupinové klima, které vyvolává zvýšenou fluktuaci členů. 

Na tomto místě je však třeba vzít v úvahu některé skutečnosti. 

 

Respondent 5: „Ten kdo skončil tak ho to buďto přestalo bavit nebo se 

odstěhoval nebo byl starej, budeme to říkat na rovinu (smích), co si budeme 

nalhávat, fotbal když jsme začínali, tak nám všem bylo kolem dvaceti, 
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někomu bylo o dva míň, někomu o dva víc, ale všem nám bylo zhruba stejně 

a teď je to o dvacet víc, že jo.“ 

  

Jistou fluktuaci členů si sami respondenti uvědomují, nicméně uvedené důvody 

tohoto jevu, které naznačuje respondent ve své výpovědi, nepotvrzují špatné skupinové 

klima, naopak, jak následující výpověď ukáţe, na „vyslouţilé― členy se v rámci 

současné skupiny členů Torpeda nezapomíná.  

 

Respondentka 16: „To oni když jsou ty různý ukončení sezony, tak 

jsou většinou pozvaný i ty, co už dávno třeba nehrajou a takhle jsem zažila, 

že hodně přišli, oni se oslověj, oni jsou zase takový, že jako na sebe 

nezapomínaj.“ 

 

Nutno podotknout, ţe zvýšená skupinová stabilita je pozorována mezi členy 

„zdravého jádra― klubu, tedy těmi členy, kteří se scházejí často i mimo sportovní 

aktivity Torpeda.  

 

Další vlastností takové sociální skupiny je soudržnost (kohezivita). Tuto vlastnost 

lze charakterizovat jako silný pocit sounáleţitosti vycházející z intenzivních vazeb mezi 

členy. V rámci rekreačního sportu vznikají skupiny s převahou socio – emocionální 

soudrţnosti, kdy motivace pro takové sportování se mimo jiné opírá o emocionální 

proţitky spojené se členstvím ve skupině.
76

 Otázka soudrţnosti členů sportovního klubu 

Torpedo byla jiţ v textu několikrát zmíněna. Sami členi Torpeda se za soudrţný celek 

rozhodně povaţují, dokonce tuto vlastnost klubu v pozitivním smyslu vyzdvihují, na 

základě této vlastnosti se dokonce mezi ostatními kluby cítí být specifičtí.  

 

Právě na základě týmové soudrţnosti je pro mnohé členy Torpeda tato skupina 

atraktivní. Atraktivnost skupiny souvisí se společenskou významností skupiny a 

s uspokojením potřeb dosaţením individuálních cílů.
77

 Pro některé nynější členy 

Torpeda se klub na základě soudrţného kolektivu stal natolik atraktivní, ţe se rozhodli 

přestoupit ze svého původního klubu právě do Torpeda. Sami členi dále atraktivnost 

skupiny také spatřují v několikrát zmiňované absenci tréninků. 
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Respondent 1: „Protože co si budem povídat, dneska už ti mladí kluci, 

který nemaj moc volnýho času tohleto vědí, že nebudou muset trénovat. 

Takže pokud maj víkend volnej a nechtěj bejt do třech let tlustej jak medvěd 

stokilovej a pakliže maj ten fotbal rádi, tak jdou radši do Torpéda, kde vědí, 

že se nemusí trénovat, parta je dobrá a fotbal zatím jakš takš šlape.“ 

 

Trvání skupiny v čase je vlastností nazývanou stálost sociální skupiny.
78

 

V případě Torpeda tuto stálost nelze úplně přesně určit a to z následujících důvodů. 

Nutno uvést, ţe dvacet let, tedy doba, po kterou Torpedo funguje, můţe být vnímána 

buď individuálně jako dlouhý časový úsek, nebo jako poměrně krátká doba ve vztahu 

k dlouhým klubovým historiím, které jsou vlastní většině klubů na úrovni této soutěţe. 

Je zřejmé, ţe zaloţení Torpeda je spojeno s jednou konkrétní skupinou přátel, je tedy 

otázkou, zda klub přetrvá i po odchodu těchto nejstarších členů, které tuto skupinu více 

méně nejvíce udrţují při ţivotě. Snahy starších členů předávat klub mladším členům 

jsou však patrné. 

 

Významnou vlastností skupiny je její propustnost. V podstatě jde o vlastnost 

označující snadnost či obtíţnost změny členství, důleţitou roli při určování propustnosti 

skupiny hrají vstupní poţadavky kladené na kaţdého uchazeče o členství.
79

 Jisté 

poţadavky na ucházející se členy jsou stanoveny i v rámci Torpeda. I přes skutečnost, 

ţe se jedná o sportovní klub, poţadavek na sportovní schopnosti uchazeče jsou spíše 

v pozadí, rozhodně nehrají důleţitou roli. Všichni členi se shodli, ţe mnohem důleţitější 

je schopnost uchazeče „zapadnout do party―, výpovědi přítelkyň a manţelek členů 

Torpeda byly navíc obohaceny o názory, ţe významným poţadavkem na uchazeče je 

jeho schopnost příleţitostné zvýšené konzumace alkoholu. To mimo jiné odráţí vnímání 

klubu Torpedo manţelkami a přítelkyněmi hráčů, které je primárně spojeno 

s konzumací alkoholu spíše neţ se sportem. 

 

Respondentka 17: „Podle mě musí trochu zapadnout, nesmí to bejt 

úplnej Lojza, musí chlastat trošku, když víc, tak tím líp (smích).“ 
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Pro amatérský sport je charakteristické přijímání nových členů na základě jiţ 

existujících sociálních vazeb. Do klubu se tak nehlásí uchazeči, kteří nikoho z klubu 

neznají, naopak členství vzniká vlivem přátelství či známosti s někým z takového klubu, 

toto přátelství či známost je primárním impulsem k členství a téměř vţdy předchází 

vznik samotného členství.  

 

Respondent 6: „Ty nový to jsou většinou v tý partě někoho známej, 

buďto někde skončí hrát fotbal a říká hele, jak vy to tam máte, nemohl bych 

hrát s Váma nebo naopak ty mu řekneš hele, tak tys hrál vždycky fotbal, tak 

pojď hrát k nám, ale nikdy nepřijde nikdo, kdo by se s nikým neznal, jako že 

bysme si vypsali inzerát nebo takový, tak to zas, tak to nefunguje (…) žádný 

extra nároky fotbalový nemáme.“ 

 

Dle Pavla Slepičky je takových vlastností sportovního druţstva jako sociální 

skupiny více, dále můţeme jmenovat takové vlastnosti jako polarizace nebo kontrola 

skupiny. Tyto vlastnosti jsou však primárně spojeny spíše s vrcholovým výkonnostním 

sportem, jejich bliţší charakteristikou se v této podkapitole tedy nezabývám. 

 

 

7.2 Sociální vazby 

 

Během výzkumných rozhovorů, které byly vedeny také s některými manţelkami a 

přítelkyněmi členů, byl pozorován určitý jev, tedy ţe členství v klubu má v mnoha 

případech značný vliv na ostatní sociální vztahy jednotlivých členů, zejména pak na ty 

partnerské. Nutno podotknout, ţe ve větší míře se toto týká těch členů, které lze označit 

jako „zdravé jádro― Torpeda provozující častěji i mimo sportovní aktivity (především 

pak scházení se na „základně―). Postoje samotných partnerek k členství svých protějšků 

v Torpedu jsou často nejednoznačné. Všechny dotazované však zdůrazňovaly určité 

vlastnosti, kterými disponují a které jsou nezbytné pro to, aby partnerství se členem 

Torpeda přetrvalo.  

 

Respondentka 15: „Chce to hodně tolerantní ženu, hodně.“ 
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Respondentka 19: „Mně to jako dřív vadilo hodně, ale už se to 

zlepšilo díky mé trpělivosti.“ 

 

Všechny respondentky se také shodly na skutečnosti, ţe členství partnera 

v Torpedu, více či méně zasahuje do jejich společného rodinného ţivota. Tento zásah do 

rodinného ţivota vnímají především v negativním smyslu. To je také dáno faktem, ţe 

většina respondentek primárně Torpedo vnímá zejména jako klub, který byl utvořen za 

účelem „scházet se v hospodě― a tento prvotní účel byl vhodně spojen se zálibou ve 

sportu, přičemţ tato záliba měla členům Torpeda toto „scházení se v hospodě― 

legitimizovat. Ve většině případů respondentky nabývají pocitu, ţe členství zasahuje do 

jejich partnerského potaţmo rodinného ţivota, co více, většina uvedla, ţe partner 

rozhodně upřednostňuje aktivity spojené s Torpedem před aktivitami rodinnými. 

 

Respondentka 18: „No to učitě, dává přednost Torpedu, já si myslím, 

že dává hodně, on Ti třeba řekne, že ne jako, ale je to pravda, že dává. 

Třeba když já jsem něco chtěla a říkám třeba teď pojedeme na výlet, vezmi 

si v pátek v práci volno a pojedeme, nejde to, nemůžu si vzít volno, tejden na 

to, Torpedo se opilo a on si kvůli tomu alkoholu vzal v pondělí volno, 

z ničeho nic, kvůli ničemu, takže to mě třeba štve, jo.“  

 

Všechny respondentky tedy shodně uváděly, ţe jakékoliv rodinné příleţitosti, 

kterými jsou například různé oslavy narozenin, rodinné výlety a podobně, ustupovaly 

před aktivitami Torpeda do pozadí. Přitom je důleţité dodat, ţe těmito aktivitami nejsou 

pouze fotbalová utkání (účast na takovém utkání je však nejdůleţitější, absence na 

utkání není příliš tolerována, omluveny jsou absence z důvodů pracovních či 

zdravotních, příliš se neomlouvají absence z důvodů rodinných), ale i aktivity mimo 

sportovní, tedy aktivity spojené se „základnou―. Tato netolerance vůči absenci na 

utkáních z rodinných důvodů je dále přenesena mezi nejčastěji se scházející členy na 

„základně―. Tímto přenosem je míněna skutečnost, ţe se mezi tímto „zdravým jádrem― 

netoleruje absence na „základně― především pak z jiţ zmiňovaných rodinných důvodů. 

Samy respondentky tuto skutečnost vysvětlují pojmem „velký vliv kamarádů.―  

 

Respondentka 18: „Hele tam je vliv těch kamarádů velkej. Víš co, a 

oni ještě jeden druhýho popichujou, jo, no jo, tak to máte narozeniny, to se 
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na nás vyprdneš, rozumíš, to za námi nepřijdeš. A nebo náhodou někdo z 

nich chce bejt zrovna s manželkou, jako je to málokdy, a to mu všichni volaj, 

no ty seš dneska romantik, ty dneska žehlíš, rozumíš, stejně to nevyžehlíš a 

takový, to je prostě takový to popichování a ono to člověka strhne, protože 

nechce bejt ten, do kterýho se budou ten den trefovat, že jo. A to je to samý 

s odchodem z hospody, to je prostě jeden, prosím tě, co bys za ní spěchal, na 

to musí bejt zvyklá ne? Zrovna chceš jít domů, prostě ne, oni tě tak strhnou, 

že prostě nepůjdeš.“ 

 

Na druhou stranu samy respondentky byly dříve do aktivit Torpeda zapojeny. 

Toto zapojení probíhalo ve formě společných rodinných dovolených. Naopak tyto 

dovolené respondentky hodnotily velice kladně a některé dokonce vyjádřily lítost, ţe uţ 

se takové dovolené neuskutečňují. Důvodem, proč se tyto dovolené jiţ nepořádají, je 

především skutečnost, ţe „odrostly― děti, pro které se na těchto dovolených 

připravovaly různé soutěţe a také z finančních důvodů. Pro členy klubu Torpedo měly 

tyto dovolené také jistý manifestační charakter, v podstatě chtěli svým protějškům 

dokázat, ţe jejich členství je zaloţeno především na semknutém kolektivu a ne pouze na 

konzumaci alkoholu. 

 

Respondent 2: „Proto se dělaly i ty dovolený, že i ty baby, který 

držkovaly, musíš furt chodit do hospody a tak, tak na tý dovolený zjistily, že 

to není jenom vo tomhle, protože my jsme vymýšleli dětem třeba dětskej den, 

večerní procházky za strašidlama a tak dále. Takže i ty ženský, ty 

nervóznější pochopily, že ten fotbal toho Torpéda není jenom vo tom, 

abychom se mohli scházet u chlastu, že je to vo partě hlavně.“ 

 

V souvislosti se semknutým kolektivem členů Torpeda se ve výpovědích 

některých respondentek ukazuje jistý rozpor. Na jedné straně respondentky vyjadřují 

svůj negativní přístup k Torpedu a vlivu kamarádů na svého partnera, v konečném 

výsledku však velmi pozitivně hodnotí samotné kamarádství, které mezi členy vzniklo. 

 

Respondentka 19: „Po tom prvotním nadávání, že tam hodně chodí, že 

musí zapadnout do party, tak pak jsem byla ráda, kvůli tý partě.“ 
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Nakonec prostřednictvím členství v Torpedu vzniklo poměrně pevné přátelství 

mezi některými manţelkami a přítelkyněmi těchto členů. Na úplný závěr této 

podkapitoly lze konstatovat, ţe členství v klubu na jednu stranu můţe iniciovat vznik 

sociálních vazeb i mimo tento klub, coţ dokazuje vznik přátelství mezi některými 

manţelkami a přítelkyněmi členů nebo naopak můţe mít zásadní dopady na sociální 

vazby samotných členů, coţ lze doloţit uvedením následující výpovědi. 

 

Respondentka 17: „No takhle, já nevím, kolik jich tam začalo, ale 

myslím si, že třičtvrtě z tý party jsou rozvedený, ale fakt jako. A myslím si, že 

jeden z důvodů byl způsob, jakým oni žili, ale to si myslím já, nemusí to tak 

bejt, protože já s nima nežila, ale protože ty kamarádi vždycky měli přednost 

a ty ženský vždycky byly s dětma, neměly takovou možnost, že jo.“ 
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8 Základna 

 

Základna je označení pouţívané samotnými členy klubu pro restauraci úzce 

spojenou se samotným klubem. Jiţ uţíváním slova „základna― členi dávají najevo, ţe se 

jedná o místo pro Torpedo významné, neoddělitelně s klubem spojené. Je třeba mít na 

vědomí, ţe v celé dvacetileté historii klubu základna nepředstavovala pouze jednu 

konkrétní restauraci, v posledních několika letech je však základna spojena s určitým 

restauračním zařízením v centru Pardubic. Můţe se zdát, ţe čas trávený v restauraci a 

fenomén amatérského sportu nemají v podstatě příliš mnoho společného, z výsledků 

výzkumu však jasně vyplývá, ţe souvislost mezi těmito dvěma entitami je podstatná.  

 

 

8.1 Základna jako místo setkání 

 

Setkávání členů Torpeda má především dvě hlavní podoby. Prví je setkávání 

členů na fotbalových utkáních, další podobou je setkávání na základně. Nutno 

podotknout, ţe oba tyto způsoby setkávání jsou významně spojeny. Dokonce lze 

konstatovat, ţe jedno podmiňuje druhé. Za jistou tradici nebo jak sami členi říkají rituál 

lze povaţovat skutečnost, ţe po kaţdém odehraném utkání se všichni členi Torpeda 

odeberou na základnu. Pro členství v Torpedu je tato skutečnost poměrně podstatná. 

 

Respondent 7: „Protože nás to spíš udržuje jako komplet i ta hospoda 

i ten fotbal a přijít jenom na fotbal a za dvě hodiny zas jako odjet je prostě 

takový, to do toho kolektivu nezapadneš.“ 

 

Toto setkávání na základně po fotbalových utkáních má tedy v rámci klubu svou 

funkci, při takovém setkání totiţ dochází k upevňování sociálních vazeb mezi členy, 

které jsou pro samotné členy mnohdy důleţitější neţ sportovní aktivita. Jedinci, kteří se 

takovému setkávání vyhýbali, podle výpovědí členů v týmu moc dlouho nevydrţeli. 

 

Je třeba konstatovat, ţe setkávání na fotbalových utkáních a setkávání na základně 

mají společného jmenovatele a tím je sport. Ačkoliv by se mohlo zdát, ţe trávený čas na 
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základně nemá se sportovními aktivitami Torpeda příliš společného, z výpovědí 

respondentů plynou jiné skutečnosti. 

 

Respondent 13: „Je to hodně o sportu ta hospoda, rozebíráme tam 

sport na hřišti i v televizi.“ 

   

 Zhodnocení právě odehraného utkání je pro členy Torpeda důleţitou a 

pravidelnou aktivitou konanou právě na základně. Při této aktivitě dochází také ke 

krátkodobým skupinovým konfliktům, jevu spíše neobvyklém v rámci Torpeda, tyto 

spory jsou však tak dlouhé jako samotná aktivita. 

 

Respondent 5: „My si to vždycky vyříkáme, občas někdo do někoho 

rejpe, třeba že mu to nešlo, ale jinak se zase moc nehádáme, to zase ne.“ 

 

Respondentka 18: „Takže tam je taková hodina rozebírání toho 

zápasu, jeden druhýho obviněj, kdo za to může, toho třetího, čtvrtýho 

pochválej, tys byl dneska fakt dobrej. A takhle analyzujou, ty máš jakej 

názor, jak dneska hrál, no hrál na nic, a ty máš jakej názor, no on nebyl 

dneska nejhorší, prostě každou osobu rozeberou, jakej byl na hřišti, jo, 

každej se k tomu vyjádří, pohádaj se a za hodinu, jako kdybys nevěděla a 

přišla tam, tak už jsou zase hahaha hihihi a dáme zelenou.“ 

 

Základna také do jisté míry plní funkci klubovny, z tohoto důvodu jsou na výběr 

restaurace kladeny patřičné nároky. Vhodné atributy základny jsou pro setkávání členů 

opravdu podstatné. Kdyby základna nesplňovala určité parametry, dle některých názorů 

členů by to mělo neblahé následky na samotné Torpedo. Jedním z takových podmínek 

je existence salonku v rámci restaurace, kde se Torpedo můţe separovat od dalších 

návštěvníků restaurace a oslavovat různá ukončení sezony a jiné akce spojené 

s aktivitami Torpeda. Dalším poţadavkem je lokalita restaurace. Kaţdá restaurace, která 

slouţila jako základna, se nacházela výhradně v centru města Pardubice, důvod je 

zřejmý z následující výpovědi. 

 

Respondent 9: „Když to bude na Dubině (periferie města Pardubice) 

někde, tak tam určitě nebudu jezdit jako, nebo jet tam můžu po fotbale na 
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dvě kofoly a pak jet domů že jo, ale nepůjdu tam odsud v sobotu ráno pěšky, 

tady to je v tom centru a každej to má víceméně stejně daleko domů.“ 

 

Stálost aktuální základny je dána právě tím, ţe disponuje poţadovanými atributy. 

Navíc členi Torpeda za přízeň, kterou restauraci věnují, zpětně mohou čerpat jisté 

výhody, které v obvyklých restauracích pro obvyklé zákazníky nejsou dostupné. 

 

Respondent 7: „Tady jsme takový domácí, lístky nám nepíšou, televizi 

si přepínáme, jak chceme, jako v rámci slušnýho chování.“ 

 

Základna tedy tvoří nedílnou součást Torpeda, bez její existence by nebyly 

uskutečňovány jisté aktivity, které stmelují kolektiv a potvrzují členství v Torpedu. 

Vzhledem k této skutečnosti je výběr vhodné restaurace, která disponuje jistými 

ţádanými atributy, více neţ podstatný. Jiţ dlouhou dobu funkci základny plní konkrétní 

restaurace v centru města, tedy restaurace, která takovými parametry disponuje. Zásadní 

pro tuto skutečnost je také určitý reciproční vztah mezi členy Torpeda a prostředím 

základny, jinými slovy za přízeň členů dané restauraci jsou těmto členům na oplátku 

poskytovány ze strany restaurace jisté výhody.  

 

 

8.2 Sport a konzumace alkoholu: dvě kategorie, které se navzájem 

nevylučují 

 

Nynější základna Torpeda také splňuje další velmi podstatný poţadavek, který na 

takovou restauraci klade většina členů klubu. Jednoduše řečeno současná základna točí 

dobré pivo. Běţně ustálená slovní spojení pouţívaná mezi členy klubu Torpedo jako 

například „proběhnout se a jít na pivo― nebo „zaslouţit si pivko― jasně odkazují 

k nápoji, který se stává jedním z motivů pro to, sejít se na základně. Pivo samo o sobě 

podle Timothyho M. Halla, který ve svém článku „Pivo and Pohoda― zkoumá 

společenské podmínky a symboliku českého pití piva, se stalo jistým znakem české 

národní identity stejně jako hlavním prostředkem ke společenskému ţivotu. S aktivitou 
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běţně nazývanou „jít na pivo― je úzce spojena představa volného času, odpočinku a 

rekreace.
80

 

 

Pod pojmem „jít na pivo― se členům Torpeda nevybaví pouze konzumace tohoto 

nápoje. Pivo je jistým základním nápojem, avšak v některých případech je konzumace 

piva doplněna konzumací takzvaných likérů, taková konzumace likérů má však 

specifický průběh a zvláštní účely. Konzumace piva nebo jiných likérů (oblíbený mezi 

Torpedem je likér nazývaný „zelená―) je mnoha členy vnímána jako jistá zásluha za 

sportovní výkon nebo je alespoň se sportovními aktivitami Torpeda úzce spojena. Bez 

delších komentářů uvádím výpověď jednoho z respondentů, který přesně postihuje 

atmosféru této konzumace. 

 

Respondent 5: „No trenér většinou provokuje každýho, že má koupit 

kořalky, že jo, to je asi ta jeho hlavní trenérská funkce, takže mně teď došlo, 

proč ho tam vlastně máme jako trenéra (smích), že to tam hecuje, ale tak 

jako třeba někdo dá gól, samozřejmě je to v nějaký akci, kdy seš tam dýl, jo, 

ne že seš tam na deset minut, když už je prostě nějaká zábava, tak teď přijde 

a má plato a na něm třicet panáků, teď to každýmu rozdá a já třeba já nic 

nechci, to máš smůlu, prostě všem to rozdá, plato plný kořalek, no kořalek, 

zelená není kořalka, prostě takovejhle likérků. A koukáš a třeba se ani 

nedozvíš, kdo to poslal jako, prostě to přišlo a teď to tam leží a někdo zařve 

nějaký heslo populární, tak se to musí vypít, že jo a za pět minut přijde 

vrchní a má jich tam dalších třicet, třeba u prvního ještě víš, se zeptáš kterej 

divoch to dneska poslal, to je od tohodle, dal dneska dva góly, že jo, jo aha, 

tak dobrý, to si ani neběžíš s ním ťukat, prostě se to vypije při pokřiku a za 

pět minut přijdou znova, si řikám že by od toho samýho znova za druhej gól, 

když sedíš na druhým konci stolu máš k němu třeba patnáct metrů že jo, přes 

celej salonek, že by od něho za druhej gól a už to neřešíš, za chvilku přijde 

třeba třetí, čtvrtej, ale přijde to třeba osmkrát, dám příklad, a třeba první 

dva víš a pak nevíš ani, pak to jenom tak zjišťuješ, kdo to posílal, kterej 

blázen jako, no to on to posílal ten, že nedal gól třeba, pak poslal brankář, 
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že dostal gól, pak ten že nahrál, prostě by mu bylo líto, že ten poslal kolečko 

a on by neposlal, prostě si něco najde.“ 

 

Na základě takového popisu situace, kterou však nelze povaţovat za zcela 

pravidelnou, je moţné vysledovat jisté skutečnosti. Klíčové události, které se odehrály 

na utkání, se stávají hlavními impulsy k hromadné konzumaci alkoholu ve formě 

malého mnoţství likéru pro kaţdého člena. Konzumaci takového likéru předchází 

zvolávání hesel souvisejících s Torpedem (většinou jde o jiţ zmiňovaný vítězný pokřik), 

čímţ se v podstatě také stvrzuje kolektivní identita členů. Kaţdé poslané kolečko 

takových likérů je vţdy spojeno s jedním členem, který tak většinou demonstruje svůj 

úspěch na hřišti. Takové kolečko se nikdy neposílá bez důvodu, proto ti, kteří se 

v utkání nijak zvlášť neprosadili a chtějí se do této aktivity téţ zapojit, hledají důvody, 

které by jim takové kolečko také umoţnily poslat. V takových případech dochází 

k poměrně úsměvným situacím, kdy místo oslavy úspěchu se do středu zájmu dostane 

neúspěch jako prvek vhodný k poslání likéru mezi ostatní členy. Tématika sportu je 

však po celou dobu takové aktivity přítomna. 

 

Pod pojmem sport se obecně skrývá představa fyzické aktivity, kterou člověk činí 

pro utuţení tělesné kondice, tato entita je také často spojena se zdravý ţivotním stylem. 

Tyto obecné představy však nelze paušalizovat na všechny odvětví sportu. Jak bylo 

v textu dokázáno, amatérský sport je spojen i s takovými činnostmi, jako je konzumace 

alkoholu, která se s představou zdravého ţivotního stylu rozhodně neslučuje. 

Propojenost amatérského sportu a konzumace alkoholu (popřípadě scházení se jedinců v 

restauraci) demonstruje jejich společnou vlastnost, tedy ţe obě kategorie korespondují 

s představou volného času, zábavou a utuţováním přátelských vztahů. Tato společná 

vlastnost je dále základem skutečnosti, která byla vyjádřena jiţ v samotném názvu této 

podkapitoly, tedy ţe obě definované kategorie se v rámci amatérského sportu navzájem 

nevylučují. 

 

 

 

 

 



 71  

 

9 Závěr 

 

Cílem této práce bylo postihnout fenomén amatérského lokálního sportu 

prostřednictvím výzkumu, který byl realizován mezi členy konkrétního fotbalového 

klubu s názvem Torpedo. Tento fotbalový klub se liší od ostatních klubů zejména tím, 

ţe nedisponuje domácím hřištěm a jeho historie je v porovnání s mnohaletými 

historiemi ostatních klubů poměrně krátká. Na základě této skutečnosti se však otevřela 

moţnost vysledovat hlavní motiv členů k zaloţení takového klubu, kterým beze sporu 

bylo udrţení a další upevnění silných sociálních vazeb mezi členy, které vznikly ještě 

před zaloţením Torpeda. Pozitivní vztah ke sportu členů byl také zřejmý, na tomto 

místě se však stal určitým prostředkem k udrţování výše zmíněných vazeb. 

 

Kromě motivů k zaloţení klubu byly také analyzovány motivy současných členů k 

jejich členství v klubu. Pro nynější fotbalový klub Torpedo je charakteristická jeho 

heterogenní povaha, z toho plyne jistá rozdílnost v motivech, kterými jsou jednotliví 

členi vedeni ke členství v klubu. Nutno podotknout, ţe členi jsou vedeni ke svému 

členství několika motivy současně. Do popředí opět vystupuje semknutý kolektiv 

vytvořený na základě přátelství, který se pro některé členy stal dokonce impulsem 

k opuštění svého původního týmu a začlenění se do Torpeda. Motiv sportu ve smyslu 

fyzické aktivity je mezi členy také rozšířený, jeho role je však v porovnání s ostatními 

motivy poměrně malá. Zvláštností v kontextu této problematiky je situace takzvaného 

zázemí klubu. Členi zázemí jiţ aktivně nesportují, někteří dokonce v rámci Torpeda 

nikdy nesportovali, přesto se s týmem plně identifikují. Prvotním motivem části členů 

tohoto zázemí tedy nebylo členství v Torpedu, ale členství v kolektivu, který poznali 

v restauraci. Pro začlenění do takového kolektivu jim byly přiděleny funkce v rámci 

klubu, jejichţ vykonáváním je takové členství zpětně potvrzováno. 

 

Jedním z motivů ke členství je také příleţitost scházet se s ostatními členy klubu i 

u příleţitostí nutně nesouvisejících se sportovními aktivitami klubu. Takové scházení 

probíhá v konkrétní restauraci, kterou sami členi nazývají „základna―. Členství 

v Torpedu je tedy moţno označit jako jeden celek sestávající se ze dvou 

neoddělitelných částí, těmi jsou sportovní aktivity členů (nebo asistence u sportovních 

aktivit v případě zázemí klubu) a mimo sportovní aktivity ve formě setkávání se na 
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základně. Zanedbávání jedné z částí tohoto celku téměř vţdy vede k zániku samotného 

členství.      

 

S členstvím v klubu také souvisí kolektivní identita členů, která je v rámci 

zkoumaného klubu zřejmá, avšak různě silná v závislosti na identifikaci jednotlivců 

s klubem. Nejsilnější kolektivní identita byla zaznamenána mezi členy scházejícími se 

častěji i mimo příleţitost fotbalového utkání, pro tyto členy je amatérský sport 

provozovaný v rámci Torpeda jedinou volnočasovou aktivitou. Vliv na sílu identity má 

tedy také skutečnost, zdali má člen více volnočasových zájmů nebo jeho stěţejní náplní 

volného času tvoří aktivity spojené s klubem. Poměrně silná kolektivní identita byla 

pozorována u všech členů při vyzdvihování specifičností klubu, kterými je absence 

tréninků a soudrţný kolektiv. Tyto dvě charakteristiky klubu jsou v rámci lokality 

opravdu ojedinělé. 

 

Kolektivní identita je v rámci klubu utvářena a manifestována skrze soustavu 

symbolů a symbolického jednání, která je jednotlivými členy více či méně uţívána. 

Dalším způsobem utváření identity je vymezování se vůči ostatním klubům v rámci 

soutěţe. Nutno poznamenat, ţe sami členi pociťují určitý antagonismus ze strany 

ostatních klubů, tento antagonismus si zpětně vysvětlují jako zvýšené nepřátelství 

postavené na základě jinakosti Torpeda v rámci lokality.    

 

Sportovní klub Torpedo lze definovat jako neformální sociální skupinu, která 

oplývá jistými vlastnostmi. V průběhu dvacetileté existence klubu přirozeně docházelo 

k proměně jeho členské základny. Stálost Torpeda jako sociální skupiny tedy není příliš 

velká. Důvody k opuštění klubu jsou různé, zejména pak věkové a zdravotní moţnosti 

členů, změna bydliště nebo ztráta zájmu o členství. Do týmu však byli a stále jsou 

přibíráni noví členi, propustnost jako jedna z vlastností sociální skupiny je tedy 

příznačná i pro zkoumaný fotbalový klub. Nároky na nově příchozí členy uvnitř klubu 

existují, avšak fotbalové schopnosti uchazečů ustupují do pozadí před schopností 

začlenit se do kolektivu. 

 

Zvláštní postoj ke členství v Torpedu zaujímají manţelky a přítelkyně členů 

klubu. Z pohledu všech respondentek je členství v klubu a samotná existence Torpeda 

do určité míry záminkou ke scházení se v restauraci a konzumaci alkoholu. Sportovní 
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aktivity tak v očích respondentek nehrají významnou roli. Takové spíše negativní 

vnímání Torpeda ze strany respondentek také umocňuje skutečnost, ţe členi klubu často 

upřednostňují aktivity spojené s Torpedem před aktivitami rodinnými. Nutno 

podotknout, ţe toto se týká především členů, kteří své členství proţívají nejvíce a časté 

interakce s ostatními členy jsou pro ně důleţité. 

  

Z výzkumu také vyplývá, ţe amatérský sport je úzce spojen s trávením volného 

času v restauračním zařízení nazývaném hospoda, coţ je dále spojeno s konzumací 

především alkoholických nápojů. Sportovní tematika je však přítomna i při konání 

těchto aktivit, dokonce se stává hlavním impulsem k takové konzumaci. Sport jako 

fyzická aktivita v obecném chápání prováděná zejména k utuţení zdraví člověka a 

konzumace alkoholických nápojů, která má na zdraví jedinců spíše neblahé následky, 

v rámci volnočasového amatérského sportu paradoxně tvoří dva prvky jednoho celku. 

Ostatně právě v amatérském sportu samotné sportovní aktivity netvoří jeho význačnou 

část, naopak tento druh sportu je spojen s mnoha dalšími sociálními jevy, coţ 

z amatérského volnočasového sportu činí významný fenomén pevně zakořeněný v dané 

společnosti. 
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Příloha č. 1 – Seznam respondentů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Označení respondenta Povolání Přibližný věk 

Respondent 1 řidič 48 

Respondent 2 montáţní dělník 53 

Respondent 3 nezaměstnaný 45 

Respondent 4 stavař 39 

Respondent 5 podnikatel 44 

Respondent 6 podnikatel 39 

Respondent 7 celník 35 

Respondent 8 stavební inţenýr 30 

Respondent 9 podnikatel 35 

Respondent 10 dělník 42 

Respondent 11 číšník 25 

Respondent 12 technický pracovník 42 

Respondent 13 servisní technik 40 

Respondent 14 dělník 35 

Respondentka 15 účetní 40 

Respondentka 16 pokladní 39 

Respondentka 17 administrativní pracovnice 40 

Respondentka 18 invalidní důchodkyně 38 

Respondentka 19 podnikatelka 35 
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Příloha č. 2 – Obrazová příloha 

 

 

Výňatek z kroniky Torpeda č. 1 
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   Výňatek z kroniky Torpeda č. 2 
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   Výňatek z kroniky Torpeda č. 3 
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             Výňatek z kroniky Torpeda č. 4 
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Výňatek z kroniky Torpeda č. 5 
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Výňatek z kroniky Torpeda č. 6 
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Výňatek z kroniky Torpeda č. 7 
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Výňatek z kroniky Torpeda č. 8 
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Příloha č. 3 – Fotografická příloha 

 

 

 

Kalendář klubu Torpedo 

 

 

Vytetovaný znak Torpeda na paţi jednoho z členů klubu 
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Čepice s nápisem Torpedo Pardubice 

 

 

Vlaječka do automobilu 
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Porcelánová figurka znázorňující člena klubu Torpedo 

 

 

 

Nástěnné hodiny se znakem Torpeda 

 

 

 


