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ABSTRAKT
Název:

Fair play a pravidla ve sportu

Cíle:

Hlavním cílem této práce je vymezení pojmu fair play z pohledu
formalismu a jeho podrobné vysvětlení, explanace souvisejících pojmů
za využití příkladů z praxe a následná kritika formalismu na
základě komparace s ostatními pojetími fair play.

Metody:

V práci byly použity metody kompilace, analýzy a syntézy. Metoda
kompilace byla využita pro shrnutí zkoumaného problému na základě
dostupné literatury, analýza pro vysvětlení úzce souvisejících pojmů
s problematikou fair play z pohledu formalismu a syntézy pro pochopení
celé problematiky na základě vysvětlených dílčích částí. Uplatnila se
i metoda komparace, především v závěrečném shrnutí fair play z pohledu
formalismu s ostatními pojetími.

Výsledky:

V práci byla vysvětlena problematika fair play a jeho vztah k pravidlům.
Byly identifikovány nedostatky fair play z pohledu formalismu na
základě porovnání tohoto pojetí s ostatními pojetími fair play.

Klíčová slova: Fair play, pravidla, ctnosti, příklady fair play jednání, výchova

ABSTRACT
Title:

Fair play and the rules of sport

Objectives:

The main aim of this work is to define the concept of fair play in terms
of formalism, and its detailed explanation, explanation of related
concepts while using examples from practice, and subsequent critique of
formalism in comparison with other concepts of fair play.

Methods:

The methods of compilation, analysis and synthesis were used. We used
the compilation method to summarize the theme based on available
literature. The method of analysis was used to understand concepts
closely related to fair play as formalism and the method of synthesis to
understand the whole theme through the synthesis of the explained parts.
Furthermore, we used the method of comparison, for comparing fair play
as formalism with other concepts of fair play.

Results:

The theme of fair play and its relationship to rules was explained. We
identified some limits of fair play as formalism, based on comparison
with other concepts of fair play.

Keywords:

Fair play, rules, virtues, cases of fair play conduct, education
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1 ÚVOD
Po prvním hlubším seznámení s problematikou fair play jsem zjistila, že o ní
toho zatím příliš nevíme. Nejvíce máme zažitý pojem fair play jako „spravedlivá hra“
(poctivá, čestná). Fair play však můžeme chápat i jinak – jako hru, kterou provozujeme
pro naše potěšení, fair play, které nám slouží jako společenská smlouva a další. Existují
tedy různá pojetí tohoto pojmu, která budou v práci více či méně zmíněna. Tato práce
se zabývá převážně pojetím fair play ve vztahu k pravidlům. Hlavním úkolem je vysvětlit,
jak fair play souvisí s pravidly a jaké jsou limity tohoto pojetí. Pokud se hovoří
o problematice fair play z pohledu pravidel, je současný stav bádání na ještě nižší úrovni,
než je stav samotného fair play. Problematice fair play v souvislosti s pravidly se v české
literatuře zatím nikdo do hloubky nevěnoval, tudíž z českého prostředí není možné získat
dostatečné množství poznatků.
Jako učitelka na základní škole se téměř každý den setkávám se situací,
kdy někdo použije slovo „fair“ či spojení „fair play“ (ať je to z řad kolegů či studentů).
Může to být v souvislosti s jakýmkoli předmětem, nejen přímo s hodinou tělesné
výchovy.
Děti se ohání tímto slovním spojením a říkají, že něco není „fér“. Často
se snažíme řešit, proč daná situace není „fér“ a dobrat se řešení, nechceme nikomu křivdit
ani nikomu uškodit. Bohužel často při řešení těchto problémů zjišťujeme, že někdo
podváděl, nejednal podle pravidel, hrál nepoctivě. Zde si myslím, že je kámen úrazu
dnešní mládeže. Některé děti se učí podvádět a obcházet pravidla již od dětství. Proč by
měly něco dělat, když vědí, že se to dá „ošulit“, nebo ideálně vůbec nedělat. Tyto návyky
si upevňují a nesou s sebou životem a bohužel se tomuto chování učí navzájem. Někdo
s ním ve třídě začne, jednoduše se nestydí podvádět či porušovat pravidla. Když učitel
řekne, že nesmí mít taháky nebo nesmí v tělesné výchově při fotbale faulovat, pokud
to jde, najdou se tací, kteří pravidla i přesto porušují a podvádí, protože chtějí vyhrát nebo
získat lepší známku za každou cenu. Ostatní děti to okoukají a poté se tento přístup často
přenáší z žáka na žáka či z hráče na hráče. Děti dospějí a nesou si tyto návyky životem
a učí jim své děti a ty zase své. Troufám si říci, že je to bohužel globální problém dnešní
společnosti.
V mládí mě rodiče učili, že se podvádět nesmí. Učili mě, že hrát „fér“ znamená
hrát podle pravidel. Brala jsem to od mala jako jasné pravidlo. Pokud nebudu dodržovat
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pravidla, která jsem dostala jako dítě od rodičů, učitelů nebo trenérů, přijde potrestání
(formou trestu od rodičů, domácího úkolu navíc od paní učitelky či trestu od rozhodčího).
Především by se k tomu přidal můj špatný pocit z podvádění. Každý si můžeme sáhnout
do svého svědomí, zda máme dobrý pocit z vítězství nebo dobré známky, pokud víme,
že jsme tohoto zisku docílili podvodem. Sama za sebe můžu říci, že lepší pocit mám,
pokud danou metu nebo cíl získám čestným způsobem. Pravidla jsem brala jako základní
stavební kámen každé hry (od Člověče nezlob se, přes školní pravidla až po pravidla
fotbalu). Uvědomovala jsem si, že pokud budu při hře podvádět, nebude se mnou chtít
nikdo hrát, stejně tak jako já nechci hrát s nikým, kdo podvádí. Příkladem může být můj
starší, nesmírně soupeřivý bratr. Jelikož je náš věkový rozdíl pouhých 11 měsíců a dívky
dospívají poměrně rychle, nezaostávala jsem za ním v dětství tolik, kolik by si býval
představoval. Miloval závodění v běhu na jakoukoli vzdálenost. Rodiče nás vždy
odstartovali a já poslušně se starším bratrem, ke kterému jsme vzhlížela, závodila. Přišla
však doba, kdy jsem byla stejně rychlá, dokonce rychlejší. Jelikož můj bratr nesnesl
porážku, v daný moment se rozhodl, že výhra je pro něho mnohem důležitější než čestný
závod, proto porušil základní pravidlo a ublížil svému protivníkovi. Do dnes si velice živě
pamatuji, jak do mě dvakrát při běhu strčil, abych ho nemohla předběhnout a on tak vždy
vyhrál. Od té doby jsem s ním nikdy znovu nechtěla závodit.
Nechci zde zmiňovat pouze ty špatné příklady, kdy lidé obchází pravidla
a získávají to, co chtějí pouze podvodem. V rámci tělesné výchovy s dětmi musím říci,
že v hodinách děti spíše nepodvádí. Při vybíjené se nám sem tam stane, že se někdo
nepřizná, že byl vybitý, dělá jako by se nic nestalo a hraje dál. Učitel zde plní funkci
rozhodčího a přesvědčuje vybitého, že ho míč zasáhl (často zatvrzele tvrdí, že je míč
netrefil). Na druhou stranu, sama z vlastní zkušenosti musím říci, že se děti naopak spíše
přiznají a uznají, že to byla pěkná soupeřova rána, kolikrát si i navzájem zatleskají
a pochválí se. Tyto aspekty fair play také patří do „spravedlivé hry“ a je třeba je zmínit.
Když hovoříme o fair play, nejedná se tedy jen o podvádění či dodržování pravidel, jak
by se na první pohled mohlo zdát.
Téma fair play jsem se rozhodla zpracovat sama hlavně z osobního důvodu.
Dětem na táborech nebo ve škole se snažíme společně s kolegy tyto myšlenky vštěpovat
každý den, snažíme se děti učit, aby se chovaly podle určitých, předem stanovených
pravidel. V rámci hodin tělesné výchovy či výchovy ke zdraví se zabývám touto otázkou.
Pouštím dětem videa, kdy se sportovci zachovali správně, kdy pomohli jiným
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sportovcům. Snažím se ukázat ten správný vzor, kdy se sportovec zachoval podle
pravidel, nebo naopak upozornit, kdy pravidla porušil. Ale také kdy pravidla sice porušil,
ovšem se správným úmyslem (například chtěl někomu pomoci). Snažím se dobrat tomu,
zda je nutné pravidla vždy bezmezně dodržovat, zda je vždy musíme brát jako „vyšší
princip“, který se nedá porušit, protože pokud ho porušíme přijde trest. Anebo zda je zde
i možnost „správného“ porušení pravidel.
Nemusím chodit daleko, děti tráví mnoho času na internetu. Sama jsem zapátrala
a pokud si do internetového vyhledávače zadáme fair play, téměř ve všech případech
se bude jednat o článek či video se sportovní tématikou. Já osobně se ráda dívám na videa
typu: Best moments of respect and fair play. Videí s tématikou fair play je na YouTube
velmi mnoho, získávají vysoké počty zhlédnutí. Čísla jen dokazují, kolik a jak hodně lidí
se rádo dívá nebo si rádo čte články o tom, jak se sportovci zachovali správně.
V rámci předmětů Etika a etika sportu či Filosofie sportu jsme se poměrně
podrobně zabývali problematikou fair play. V rámci studia jsme se věnovali převážně
příkladům z praxe. Problematika mě natolik oslovila, že jsem se rozhodla věnovat se jí
více do hloubky, bohužel jsem zjistila, že podrobněji se o tomto tématu dozvím pouze
z cizojazyčné literatury. V českém prostředí se dá dohledat opravdu málo publikací,
obvykle se dozvíme o fair play základní informace pouze na dvou stranách publikace
a s tím se musíme spokojit.
V rámci této diplomové práce se budu podrobně věnovat pochopení fair play
z pohledu pravidel. Po počátečním objasnění souvisejících pojmů – jako sport, fair play
nebo samotná pravidla – hlavní část práce bude věnována vysvětlení právě problematiky
pravidel, která je poměrně složitá. Bude zhodnocena, kritizována a v souvislosti s fair
play objasněna na příkladech ze sportovní praxe. Závěrem práce je zhodnocení, zda je
tento přístup dostačující, nebo naopak v porovnání s ostatními přístupy fair play
nedostačuje. Přínos diplomové práce bude převážně ve vysvětlení a objasnění daného
přístupu fair play ve vztahu k pravidlům, jeho záporům a kladům ve sportu i v celém
životě.
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2 SOUČASTNÝ STAV BÁDÁNÍ
Nejprve je důležité zmínit, že v globálním měřítku o problému fair play
nenalezneme příliš dostupné literatury. A české literatury je v porovnání se zahraniční
mnohonásobně méně. Proto je pro snazší pochopení problematiky fair play ve vztahu
k pravidlům (která se v zahraniční literatuře nazývá „formalismus“) nutné zmínit vývoj
jednotlivých souvisejících základních pojmů, která s pojmem fair play přímo souvisí
(pojmy jako sport a pravidla a samozřejmě je třeba definovat i samotný pojem fair play).
Zmíněné pojmy nám o zadané problematice dokáží podat základní informace a díky jejich
pochopení a vysvětlení na příkladech fair play chování z praxe pochopíme více
do hloubky celou problematiku fair play a pravidel sportu.
Prvním úkolem pří přípravě diplomové práce bylo vyhledání příslušné literatury.
Hned v počátcích jsem zjistila, že najít knihu, která má v názvu pojem fair play nebo
se zabývá problematikou fair play není až takový problém, avšak velice často jsem
odcházela s nepořízenou, protože kniha se ve skutečnosti tématem této práce nezabývala
(publikace se týkala například míry spokojenosti zákazníků s firmami z různých oblastí,
tzn. v souvislosti s podnikáním). Konkrétní příklad můžeme demonstrovat na publikaci,
která nese název Fair play: art, performance and neoliberalism jejíž autorkou je Jen
Harvie (2013). Kniha pojednává o fair play z pohledu demokracie, autorka klade důraz
na rovnováhu mezi soukromým a veřejným sektorem, jedná se zde však spíše
o demokracii z pohledu politického než sportovního. Kniha tedy obsahuje v názvu heslo
fair play, které však nesouvisí přímo s tématem této práce.
Nejlépe dostupné jsou publikace zaměřující se primárně na sport (druhy sportu,
sportovní úspěchy atd.), ale pojmu fair play není ani v těchto publikacích věnováno příliš
prostoru. Týkají se konkrétních druhů sportu, jejich pravidel, taktiky, tréninku apod.
Příkladem je kniha Pravidla fotbalu malých forem a pedagogicko-organizační manuál,
jejímž autorem je Plachý Antonín (2016).
Základní seznámení s heslem „fair play“ v českém měřítku přinášejí dvě knihy,
které nesou stejný název Pedagogika sportu. Autory jsou Bohumil Svoboda (2007) a Petr
Jansa (2018). Hlavní zaměření obou knih spočívá v problematice související
s pedagogikou sportu (od historie, metodiky až po užití pedagogiky sportu v praxi). Knihy
se však dále věnují pojmům souvisejícím s pedagogikou, jako je právě námi zkoumaný
pojem fair play, dále je to například charakteristika současného sportu, komercionalizace
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či agresivní chování ve sportu. Kniha Bohumila Svobody (2007) se zabývá otázkou fair
play v porovnání s publikací Petra Jansy více do hloubky, poskytuje informace o Kódu
sportovní etiky, věnuje se krizi fair play, mravnímu vývoji osobnosti a problémům
spojovaným s hodnotami dnešní společnosti. V rámci diplomové práce mi tedy tyto dvě
knihy poskytly základní informace, i když jejich primární zaměření, jak bylo již výše
zmíněno, je odlišné. Z toho důvodu je potřeba základní poznatky o problematice fair play
doplnit a obohatit o další poznatky jiných autorů, mluvíme zde jak o českých, tak hlavně
o zahraničních autorech, kteří se této problematice věnují více do hloubky.
V následujících podkapitolách bude přiblížen současný stav v oblasti bádání související
s problematikou fair play a pravidly sportu.
Historie fair play
Nejprve je třeba zmínit spojení „fair play“ vzhledem k jeho historickému vývoji.
„Úsloví fair play má kořeny ve 12. století v Británii jako označení správného a dobrého
chování všeobecně. Ve sportu zdomácnělo fair play v Anglii v 18. a 19. století jako
závazek dodržovat pravidla hry. Někteří autoři chápou „formal fair play“ a požadují ještě
„informal fair play“ jako dodržování nepsaných pravidel soutěžení s respektováním
soupeře v čestném chování“ (Svoboda, 2007, s. 105).
Moderní sport spojujeme nejčastěji s Anglií a vysokými školami, kde se pěstoval
tzv. gentlemanský sport, který se stal základem pozdějšího sportu amatérského. V tomto
prostředí vznikal přístup ke sportu označovaný jako fair play – charakterizován stejnými
podmínkami pro všechny zúčastněné (Jansa, 2018, s. 40).
Do konce 60. let minulého stolení byl kladen důraz hlavně na rytířského ducha
sportu (amatérismus), ochranu zdraví sportovce (sport bez dopingu) a ochranu
soupeře – fair play (nefaulovat). Od té doby se na tuto problematiku a její specifika
změnil pohled, sportovní etika se netýká jen sportovce, nýbrž celého sportovního odvětví
(Jansa, 2018, s. 115–116).
Historie z českého pohledu
Kniha Pavla Kováře (2015) s názvem Víc než medaile nám podává informace
o Československém klubu fair play od jeho vzniku až po současnost. Počátky klubu jsou
spojené s rozhlasovým redaktorem PhDr. Karlem Malinou a jeho kamarádem,
volejbalovým nadšencem Františkem Novákem. Společně v roce 1973 přišli s nápadem
založit novou relaci, která nesla název „Zlatá neděle – fair play“. Cílem bylo udělování
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symbolických zlatých medailí po víkendových, většinou nedělních sportovních kláních,
které by pomyslně dostávali různí sportovci, nejen ti vrcholoví či prvoligoví. Onou
medailí měl být v rozhlase zveřejněný příběh, jak se někdo v dané situaci zachoval čestně,
poctivě, a přitom mu nešlo o to, aby vyhrál za každou cenu (Kovář, 2015, s. 11).
Jejich počin byl natolik úspěšný, že se rozhodli obrátit na Československý
olympijský výbor s prosbou o pomoc a pod jeho záštitou založili Československý klub
fair play (zde je třeba podotknout, že v době vzniku tohoto klubu fair play existovalo
v zemích tehdejšího tzv. socialistického tábora podobné kulturní hnutí jen v Maďarsku
a připravovalo se v Polsku) (ibid, 2015, s. 14).
Problematika fair play
S pojmem „fair“ jako spravedlivou (čestnou, poctivou) hrou, hrou podle
pravidel, úzce souvisí i porušování těchto pravidel. Snahou rozhodčího, trenéra, rodičů
nebo učitele je předcházet a zabránit chování, které není v souladu s fair play. Snažíme
se přijít na to, proč dnes sportovci podvádí – porušují pravidla, požívají zakázané látky,
snaží se vyhrát za každou cenu, proč je pro ně úspěch, výhra a výdělek důležitější než
čestná hra.
Již v roce 1996 při příležitosti konání semináře Evropského hnutí fair play
v Praze přednesl předseda Frits Wijk následující projev: „Místa pro zásady a myšlenky
fair play ubývá. Tísní nás příliv peněz, musíme se sjednotit a bojovat o každý metr“
(Kovář, 2015, s. 17). Na problematiku navazuje v českém prostřední Jiří Pelikán:
„Komercializace se negativně projevuje v mnoha směrech. Neubývá problémů
s dopingem, přibývá pokusů o úplatky, roste brutalita v hledištích“ (ibid, s. 17).
Problematika fair play je zmiňována v článku uveřejněním v časopisu Tělesná
výchova a sport mládeže pod názvem „Fair play jako výchovný prostředek“, autorů
Kováře, Kovářové, Jeriové-Peckové (2014). V něm je naznačen velký problém dnešní
společnosti související s dynamickými změnami posledního století, což můžeme
charakterizovat jako globalizaci. Článek nám nabízí cestu, jak formovat dětskou morálku
prostřednictvím sportovních aktivit, kdy sport učí děti soutěžit a zároveň spolupracovat.
Závěrem je shrnuto, že fair play jako takové nemůže být omezeno pouze na oblast
výchovy ve sportu, nesmí být opomenuta významná role ve výchově mravní, kterou nese
rodina (Kovář a kol., 2014, s. 8–13).
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Důležitým dokumentem zprostředkujícím pochopení fair play je Kód sportovní
etiky, kde je fair play chápáno jako mnohem víc než jen hra podle pravidel. Zahrnuje
i koncepty přátelství, respektování druhých sportovců, a chování vždy v duchu pravého
sportu a udávání správného příkladu ostatním. Pojem fair play je zde definován jako
způsob myšlení, nikoli pouze jako způsob chování. Součástí je i eliminace podvádění,
používání

nedovolených

prostředků,

dopingu,

násilí

(fyzického

i

slovního),

vykořisťování, nerovnosti podmínek, nadměrné komercializace a korupce (Code of Sport
Ethics, 2015, s. 10–11).
Na tyto myšlenky navazují sportovní organizace (kluby fair play, olympijské
výbory, sportovní kluby a další), které si kladou jako jeden z hlavních úkolů propagaci
zásad fair play, učení prostřednictvím praxe a snahu vštěpovat tyto zásady od nejmladších
let. Tyto myšlenky lze demonstrovat na zásadách, které jsou vydány Českým klubem fair
play (Jeriová-Pecková, Desatero fair play, 2018):
1. V soutěži bojujeme čestně a podle pravidel.
2. Uznáváme, že soupeř je lepší, v cíli nebo po zápase mu podáme ruku,
vzdáme mu tím čest.
3. Vítězství není důvodem k nadřazenosti.
4. I poražený zaslouží uznání, není terčem posměchu, ani skrytého.
5. Soutěž má rovné podmínky pro všechny hráče či závodníky.
6. V soutěži respektujeme pokyny a nařízení rozhodčích a pořadatelů, řídíme
se jimi.
7. Chceme vyhrát, nikoli však za každou cenu.
8. Diváci jsou součástí sportovní akce, potleskem vzdají čest vítězi
i poraženému.
9. Férové sportovní chování je nám vlastní i v každodenních životních
situacích.
Pojmem fair play se do hloubky zabývají převážně zahraniční zdroje. Patří mezi
ně publikace s názvem Fair play in sport: A Moral norm system Sigmunda Lolanda
(2002). Kniha zkoumá mnoho klíčových otázek z etiky sportu, včetně spravedlnosti
ve sportu a aspektů sportu, které spolu vytváří „dobrou soutěž“.
Podobný úhel pohledu může poskytnout kniha, která nese název Fair Play:
The Ethics of Sport, autorem je Robert L. Simon a kol. (2004). V knize se zabývá
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konkurencí ve sportu, kdy diskutuje o problému výhry, která by podle něho například
v atletické konkurenci mezi dvěma běžci měla fungovat tak, že jejich cílem není výhra
jako taková, ale lepší výkon (zlepšení), kdy se atleti vzájemně povzbuzují svojí
soutěživostí k lepšímu výkonu. Autor diskutuje o tomto problému a staví zlepšení výkonu
nad výhru (Simon, 2004). Již Pierre de Coubertin prohlásil: „Není důležité zvítězit, ale
zúčastnit se a bojovat“. Heslo nám charakterizuje stále platné požadavky na sport – popírá
vítězství jako hlavní cíl sportu a zdůrazňuje účast a rozvoj morálně – volních vlastností
(Kodex sportovní etiky, 2003).
Velké množství publikací se zmiňuje o sportovních hodnotách, příkladem
je kniha Ireny Martínkové (2013) pod názvem Instrumentality and values in sport.
Hodnoty sportu jsou zde rozděleny na vnitřní a vnější, fair play souvisí především s jeho
mezilidskými a morálními hodnotami. Robert L. Simon netvrdí, že sportovní hodnoty,
které nám přináší sport jsou jedinečné a jinde je nemůžeme získat, avšak jeho názorem
je, že tyto hodnoty se shlukují do určitého „klubíčka“, jež je přítomno právě ve chvíli,
kdy sportujeme (závodíme) a my tyto hodnoty postupně získáváme, učíme se je,
zpracováváme a vyhodnocujeme (Simon, 2004). Podle něj prostřednictvím sportu
získáváme hodnoty, které můžeme označit za správné.
Obecně se dnes zabýváme a věnujeme pozornost spíše negativním činitelům
souvisejícím se sportem. Například v knize Ethics in Sport Williama Johna Morgana
(2007), se autor zabývá problematikou od vítězství, podvádění, úspěchu až po neúspěch
či úmyslné porušování pravidel nebo požíváni zakázaných látek.
Toto téma je zpracováno i v rámci české odborné literatury. Jansa (2018)
se vyjadřuje o problému, který zapříčiňuje postupný vývoj společnosti, v níž sportovec
dnes přestává být ideálem a vzorem člověka jednajícího fair play jak ve sportu, tak
i v životě. Stává se symbolem člověka úspěšného, známého, bohatého, ale často
i sobeckého, nekompromisního, agresivního. Známé jsou případy podvodně získaných
vítězství. Výchovné působení sportu je tak výrazně oslabeno, problematická je zejména
výchova mládeže.
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Problematika pravidel a jejich vztahu k fair play
Obecné pochopení pravidel důkladně popisuje publikace s názvem Člověk
a pravidla, jejímž autorem je Jaroslav Peregrin (2011). Ta se zabývá pravidly obecně,
vysvětluje související pojmy jako jsou povely nebo omezení. Problematikou pravidel
a sportu se přímo nezabývá, pouze v některých příkladech výjimečně využívá
sportovních příkladů v souvislosti s pravidly. Tato publikace bude jedním z hlavních
zdrojů pro obecné pochopení pravidel a souvisejících pojmů v této diplomové práci.
O pravidlech se můžeme dozvědět z Pedagogiky sportu podle Jansy (2018,
s. 116) následující: Sportovní pravidla jsou svébytné psané i nepsané regule sportu. Pokud
budeme sportovní pravidla posunovat blíže platné legislativě, může být ohrožen sport
v současné podobě, nikoli sport ve své podstatě. Stejně je tomu u fair play, kdy
porušování pravidel nepodání ruky, pohrdání soupeřem, podvádění, uplácení rozhodčích,
sázení na vlastní zápasy musí být nejen morálně odsouzeno, ale musejí být provedeny
i reálné sankce k jejich odstranění. Také v tomto případě může dojít k proměně sportu
v jeho podobě, nikoli v jeho podstatě.
Přímo o pravidlech se zmiňuje ve své diplomové práci The Ethos of sporting
games: Fair play and elite women´s cricket, Angela G. Pearson (2000). Autorka
přirovnává pravidla k zákonům. Podle Pearsonové představují pravidla závazek, který
vyžaduje povinnost hráčů dodržovat specifické zásady. Pravidla dále upravují a zakazují
určité druhy akcí a dodržování pravidel je vymáháno sankcemi. Podle formalismu lze
různé pojmy hry definovat výhradně ve smyslu jejích formálních pravidel. To znamená
zapojit se do hry, hrát hru a jednat v souladu s příslušnými pravidly hry. Stěžejním
principem formalismu je to, že hra je realizována pouze tehdy, když účastnici přísně
dodržují formální pravidla hry (Pearson, 2000).
Dále se o pravidlech zmiňuje Michal Lewis (24. 10. 2011), který publikoval
článek pod názvem „An ethical consideration to justify why shirt pulling in football is
regarded as cheating and not gamesmanship.“ Autor se zabývá třemi úzce souvisejícími
pojmy: formalismem, obranou formalismu a kritikou formalismu. O formalismu autor
říká: „hra je definována především odkazem na myšlenku konstitutivních pravidel a cílů
nebo překážek určených pravidly“ (Lewis, 2011). Dále se autor zabývá obranou a kritikou
formalismu, tato témata budou podrobněji zpracována v samotné práci.

17

Hlavním a stěžejním zdrojem informací pro tuto diplomovou práci poskytly
převážně zahraniční zdroje, jedná se o články ze zahraničních odborných časopisů nebo
závěry ze sportovních konferencí.

Obecně

v porovnání

s domácí

literaturou

se v zahraniční dozvídáme doplňující a někdy až zcela nové poznatky, takové, které
ve výše zmíněných českých publikacích nenalezneme. Příkladem je článek, který nese
název „Conceptualizing, Fair play: A review of the literature“, autorkou je Heather
Sheridan (2003), a článek „Fair Play as Respect for the Game“, jehož autory jsou Robert
Butcher a Angela Schneider (1998). V obou textech nalezneme rozdělení fair play na
jednotlivé kategorie (pojetí) tohoto pojmu. Příkladem je fair play jako formalismus, který
je předmětem této práce. Dále je to fair play jako hra, fair play jako respekt ke hře, fair
play jako sociální smlouva, fair play jako systém rozumových norem nebo fair play jako
ctnost. Tato další pojetí umožňují lépe pochopit limity pojetí fair play jako formalismu
a odhalují jeho výhody a nevýhody. Tyto dva výše zmíněné články posloužily jako dva
základní výchozí body pro diplomovou práci.
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3 CÍLE, ÚKOLY A METODIKA PRÁCE
3.1 Cíle
Cílem této teoretické práce bude na základě studia odborné literatury
a odborných článků seznámení s pojmem fair play, jeho vymezení a diskuse tohoto pojmu
vzhledem k pravidlům sportu. Práce bude tedy zaměřena převážně na pojetí fair play
z pohledu formalismu. V souvislosti s tímto tématem budou vysvětleny pojmy pravidla,
sport a jeho druhy, hodnoty sportu a další relevantní témata. Každá dílčí související
probíraná problematika bude vysvětlena na příkladu z praxe. V závěru diplomové práce
bude pojetí fair play z pohledu formalismu zhodnoceno v porovnání s ostatními pojetími
fair play.

3.2 Úkoly
− Prostudovat odbornou literaturu, která se týká problematiky fair play,
zejména formalismu.
− Na základně získaných informací vysvětlit pojem fair play z pohledu
formalismu a uvést příklady ze sportovní praxe.
− Určit kritická místa tohoto pojetí v porovnání s ostatními pojetími fair
play.

3.3 Metodika práce
Diplomová práce je teoretické povahy a z toho důvodu byly použity metody
práce s odbornou literaturou. V práci bylo využito několik těchto metod.
První použitou metodou je metoda kompilace. „Kompilace může představovat
systematické shrnutí toho co, kdy, kde, kdo o zkoumaném problému řekl či napsal“
(Šanderová, 2005, s. 67). Pomocí této metody se snažíme jasně vyložit a dát
do vzájemných souvislostí různé přístupy a názory tak, aby vzniklo jejich syntetické
uspořádání, které může následně posloužit jako zdroj pro budoucí studenty nebo
odborníky daného odvětví a také jako východisko další akademické práce (Šanderová,
2005, s. 69).
Další použitou metodou je metoda analýzy odborného textu (metoda obsahové
analýzy). „Analýza je myšlenkové rozložení zkoumaného předmětu, jevu nebo situace
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na jednotlivé části, které se stávají předmětem dalšího zkoumání. Hlubší poznání dílčích
částí umožní lépe poznat jev jako celek. Analýza předpokládá, že v každém jevu je určitý
systém a platí určité zákonitosti. Cílem analýzy je pak tento systém, tj. jeho jednotlivé
rozhodovací prvky a jejich vzájemné vazby, poznat a odhalit zákonitosti fungování
(chování) systému“ (Synek, 2002, s. 20).
Úzce související metodou je pak metoda pojmové analýzy. V práci se jedná
o pojmovou analýzu především vymezením pojmů fair play, sportu, formalismu a jeho
úzkého rozdělení, a o vysvětlení přímo souvisejících pojmů, jakou jsou pravidla, povely,
omezení apod., tj. pojmů, které jsou klíčové pro danou tematiku.
„S metodou analýzy souvisí metoda syntézy. Analýza a syntéza tvoří nedílnou
jednotu, oba tyto postupy se prolínají a doplňují. Mohli bychom tedy tyto postupy nazvat
analyticko-syntetické. Syntéza je myšlenkové sjednocení jednotlivých částí v celek.
Sledujeme vzájemné souvislosti mezi jednotlivými složkami jevu, a tím lépe a hlouběji
poznáváme jev jako celek. Syntéza pomáhá odhalovat vnitřní zákonitosti fungování
a vývoje jevu“ (Synek, 2002, s. 20). Metodou syntézy tedy postupně budou rozvíjeny
jednotlivé dílčí vysvětlené pojmy, ty pak složeny zpět do vzájemného celku, čímž dojde
k dokonalejšímu pochopení probírané problematiky.
V závěru práce je částečně využita metoda komparace. „Komparace nám podává
zprávu o průběhu a výsledcích porovnávání dvou nebo více textů, pojetí nebo přístupů
k určitému problému nebo jeho řešení“ (Šanderová, 2005, s. 70). Cílem využití této
metody v práci je snaha dokázat prostřednictvím srovnávání formalismu s ostatními
přístupy fair play, jak je tento přístup důležitý, či naopak zda má i své nedokonalosti.
Metoda komparace tedy využívá všechny závěry, které byly získány za využití
předchozích metod.
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4 FAIR PLAY A SPORT
Překladem slov „fair play“ do českého jazyka získáme výraz „spravedlivá hra“.
Toto anglické spojení se u nás však natolik ustálilo, že mu téměř každý rozumí, není třeba
překládat. Na otázku, co je to fair play, téměř každý odpoví, že spravedlivé, slušné,
správné či férové chování při sportování. Je tedy namístě říci, že fair play se nejčastěji
užívá právě v souvislosti se sportem, lze jej však použít i ve spojení s jakoukoli životní
situací, například se vzděláním. Při psaní testu z matematiky rozděleného pro skupiny
A a B, se může jedna skupina domnívat, že druhá skupina měla test lehčí a označit to za
„nefér“). Další příklad demonstruje skutečná událost ze sportovní praxe – turnaj
v přehazované pro děti pátých tříd základní školy. Po příjezdu na turnaj si děti všimly, že
oproti protihráčům jsou někdy až o hlavu menší, dokonce i v porovnání s některými
děvčaty. Žáci sledovali, jak proti sobě týmy hrají, studovali jejich hru, a i když měli svůj
zápas teprve před sebou, již používali výraz „fair“. Přesněji řečeno použili spojení: není
„fair“ hrát proti dětem, které jsou tak vysoké a dokáží tak dobře smečovat, když my jsme
menší, a smečovat tedy nedokážeme. Děti se nažily přijít na jiný způsob, jak týmy porazit.
Otázkou je, zda souboj byl či nebyl spravedlivý. Spravedlivý byl, protože byly všechny
děti stejně staré (ve stejném věkovém rozmezí). Soupeř hrál podle pravidel, pouze měl
jednu výhodu, avšak nebyla to výhoda, kterou by získal podvodem. Soupeř byl tedy lepší
a úkolem druhého týmu bylo jej porazit, i když se mu předem zdálo, že je zápas prohraný.

4.1 Vymezení sportu a jeho druhy
Sport je fyzická, pohybová aktivita provozovaná podle určitých pravidel
a zvyklostí, jejíž výsledky jsou měřitelné nebo porovnatelné s jinými účastníky téhož
sportu. Jedná se o pohybovou aktivitu, tím se tedy vylučují veškeré činnosti, kde
se soutěží pomocí duševních schopností (deskové, počítačové hry) (upraveno na základě
Kokštejna, 2013).
Sportem můžeme označit všechny formy pohybové činnosti, které ať již
prostřednictvím organizované účasti či nikoliv, si kladou za cíl projevení a zdokonalení
tělesné a psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení výsledků
v soutěžích na všech úrovních (Evropská charta sportu, 2002).
První definice je více zaměřena na užší pojetí sportu, obsahuje psaná pravidla,
která se musí dodržovat, a fyzickou stránku, která se se sportem jako takovým spojuje.
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Druhá definice se tolik nezaměřuje na fyzický aspekt pohybové aktivity, ale dává
možnost projevit se i psychice a společenským vztahům, je velmi široká, a tak v ní mohou
být zahrnuty i další aktivity, které se do sportu obvykle nezařazují.
Je důležité zde zmínit, na jaké druhy se sporty dělí a do jakých kategorií ten který
sport patří. V základním měřítku se sporty rozlišují podle činností, které sportovec během
sportu vykonává. Jedná se například o sporty vytrvalostní (např. maraton nebo orientační
běh), silové (vzpírání), dále jsou to sporty rychlostně-silové (skoky na lyžích) atd. – toto
je dělení, které však není pro tuto diplomovou práci podstatné, a proto se jím dále
nezabývá. Práce se týká především dělení sportů na dvě skupiny: sporty zaměřené na úkol
a sporty esteticko-koordinační (viz Martínková, 2013). Dále je pro tuto práci důležité
rozdělení na sporty kolektivní a individuální.
− Sporty zaměřené na úkol – sportovní hry a rekordové sporty
•

Kolektivní: např. fotbal, volejbal, lední hokej, vodní pólo, rugby,
štafety.

•

Individuální: např. tenis, badminton, squash, sprinty.

− Esteticko-koordinační sporty: např. sportovní a moderní gymnastika,
krasobruslení, skoky do vody, kulturistika, aerobik (Bernaciková, 2017).
Toto schéma také ukazuje, do jaké sportovní kategorie můžeme určitý sport
zařadit. Některé sporty kombinují oba tyto přístupy, například lyžování v boulích – měří
se čas jízdy a současně se získávají body za předvedené skoky (Martínková, 2013, s. 59).
Společným cílem všech sportovců je snaha podat lepší výkon než soupeř, ať
se jedná o jakýkoli sport – fotbal, atletiku, gymnastiku nebo vzpírání, rozdíl spočívá
v definici výkonu daného sportu. V každém sportu je výkon chápán odlišným způsobem,
např. ve fotbale je to podle počtu střelených gólů. Každý gól má hodnotu jednoho bodu.
V atletice je zase porovnáván čas běhu nebo vzdálenost skoku či hodu. Dalším sdíleným
cílem sportovců je hrát v souladu s pravidly, s ohledem na rozvoj schopností, dovedností
a taktiky k překonání soupeře.
Co se týče gymnastiky nebo krasobruslení, sportovci těchto sportovních odvětví
se zaměřují na dokonalé provedení prvků povinných či volných a celkové provedení
choreografie (spojovací prvky a další prvky v sestavě). Sport esteticko-koordinační se od
sportu zaměřeného pouze na úkol odlišuje svým estetickým hlediskem (Bernaciková,
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2010). Toto estetické hledisko hraje důležitou roli v hodnocení sportovce. Výkony mohou
být časově vymezené (napři. volné jízdy v krasobruslení), ale podstatou je dokonalé
předvedení naučeného prvku, které se odrazí v počtu získaných bodů od rozhodčích.
Rozhodčí hodnotí obtížnost prvku a preciznost provedení. Podle toho závodníci obdrží
body. Může se tedy stát, že závodník, který předvede jednodušší prvek, získá více bodů,
jelikož ho předvedl dokonale. Anebo naopak je lépe ohodnocen závodník, který předvede
prvek obtížnější, i když ne dokonale zvládnutý, tedy s drobnými chybami, oproti soupeři,
který předvede prvek s dokonalou přesností, ale výrazně méně náročný. Příkladem je
olympijský závod Aleše Valenty – ve finálovém závodě v akrobatickém lyžování na
olympijských hrách v Salt Lake City v roce 2002 získal zlatou medaili. Ve svém skoku
předvedl suverénně nejtěžší skok (skok, který do té doby ještě nikdo na závodech
nezvládl). Českému závodníkovi se podařilo skočit trojité salto s pěti vruty. Jelikož byl
skok dotočený a nechyběly mu žádné vruty, i když provedení ani dopad nebyly ideální,
obdržel od rozhodčích nejvyšší počet bodů a závod vyhrál (Brabec, 19. 2. 2002).
Zde proti esteticko-koordinačním sportům opět stojí sporty zaměřené na úkol,
při kterých není důležité, jakým způsobem bylo dosaženo zisku bodu, tzn. není podstatné,
zda byl míč kopnut správnou technikou, jak u pohybu hráč vypadal (zda běžel technicky
správně), rozhodčí nehodnotí provedení kopu, ale posuzuje soulad hry s pravidly, pokud
se hráč neproviní přestupkem (nefauluje), je týmu uznán bod.
Další pohled na rozdílnost jednotlivých druhů sportů poskytuje tzv.
„nezasloužená výhra“. V rámci závodu jednotlivců na Olympijských hrách v Salt Lake
City v roce 2002 získal australský závodník v Short Tracku (rychlobruslení na krátké
dráze) vůbec první zlato za Austrálii na zimních olympijských hrách. Příběh jeho výhry
je však velice zajímavý, závodník sám po vítězném závodu řekl: „Nebyl jsem
nejrychlejší, ale byl jsem jediný, kdo se udržel na nohou. A proto mám zlato“ (Sára,
25. 1. 2010). Vysvětlení: „Závodník se už do semifinále dostal jen díky tomu, že před
ním jeden soupeř spadl a dalšího diskvalifikovali. V semifinále, kde zase jel poslední,
spadli rovnou tři. Ve finále byl celý kilometr poslední, v závěru ztrácel už 20 metrů, když
v poslední zatáčce po vzájemné kolizi spadli všichni čtyři soupeři“ (ibid, 25. 1. 2010).
Rozdílný pohled ukazují kolektivní sporty, příkladem je fotbalové utkání, po kterém často
komentátoři hodnotí, zda byla výhra zasloužená nebo který tým si výhru zasloužil více.
K podložení svých závěrů používají statistiky ze zápasu (procento držení míče, počet střel
na branku), které jim slouží k porovnání týmů. Může se tedy stát, že i když byl tým podle
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těchto statistik horší, například může být počet střel na branku 2:15, tak konečný výsledek
zápasu může být 2:1 a tým, který byl sice evidentně aktivnější, nakonec zápas prohrál.
U všech druhů sportu je konečné skóre pro sportovce stále důležité (nezáleží,
o který sport se jedná – fotbal a počet gólů, atletika a délka skoku nebo gymnastika
a bodový zisk za předvedenou sestavu), protože základem je vzájemné srovnání.
Soutěžící, hráči/týmy se srovnávají podle dosaženého zisku bodů či místa v pořadí, a tak
je výkon stále důležitý při úsilí o vítězství (Martínková, 2013).
Stěžejní pro diplomovou práci jsou sporty zaměřené na úkol, převážně
kolektivní (fotbal nebo hokej). V rámci sportů zaměřených na úkol, a jejich variability
v porovnání s výše zmíněnými esteticko-koordinačními sporty, nastává větší množství
neočekávaných situací. V úkolových sportech vznikají okamžiky, díky kterým je každý
zápas jedinečný – nepředvídatelný, jak pro hráče, tak i diváky. Variabilitu představuje
soupeř, který se mění každým zápasem. Žádný fotbalový zápas se neodehrává podle
předem stanoveného scénáře. Po úvodním písknutí je každý zápas jedinečný. Variabilita
nastává již v rozestavení soupeřova mužstva, nasazení hráčů, jejich taktice, činnosti
rozhodčích a mnohých dalších okolností. Zkušení hráči dokáží do určité míry
předpovědět chování protihráče, otázkou však je, do jaké míry jde spíše o náhodu než
o zkušenosti hráče.
Naproti tomu závody v gymnastice nebo krasobruslení, ale i u dalších sportů,
kdy závodí sportovci jako jednotlivci (atleti), se vždy odvíjí podle stejného
harmonogramu (hovoří se zde o časovém pořadu soutěží), není zde možnost pro
improvizaci či nějaké neočekávané události. Příkladem jsou závody v krasobruslení, kde
je maximální počet závodníků stanoven na 24. Prvním krokem před závodem je ranní
rozlosování, kdy si účastníci vylosují číslo, pod kterým nastoupí do rozjížďky, ty jsou
organizovány po šesti závodnících (v první rozjížďce se rozcvičují ti s číslem jedna až
šest, poté odjedou svůj závod, obdrží body a na rozjížďku nastoupí dalších šest v pořadí
podle čísel, která si vylosovali). Po krátkých programech se vytvoří nový seznam
závodníků podle umístění z krátkých jízd. Závodníci si tedy prohodí místa v rozjížďkách
podle umístění, rozdíl je pouze v tom, že nastupují do volných jízd sestupně (tzn. od
posledního až po umístěného na prvním místě, tedy do první rozjížďky nastupují
závodníci s čísly 24 až 18). Velké prostory pro improvizaci se zde neotevírají, vše probíhá
na každém závodě stejně, změnu přináší závodníkovo umístění.
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Různé typy sportů nesou různé projevy fair play chování. Kolektivní sporty
přinášejí možnosti fair play spojené s množstvím hráčů na hřišti (ve fotbalovém zápase
se na hřišti pohybuje jedenáct hráčů jednoho týmu proti jedenácti hráčům týmu druhého,
je tedy zřejmé, že rozhodčí řeší mnohem více případů, které jsou opravdu různorodé),
protiklad nám představují jak sporty individuální (kde soutěží hráč proti hráči), tak
i esteticko-koordinační, kde opět soutěží každý sám za sebe, avšak například proti
padesáti soupeřům.
Projevy fair play chování v rámci kolektivních sportů můžou být spojeny
s přiznáním hráčů k vlastní chybě. Stává se poměrně často, že rozhodčí rozsoudí situaci,
avšak ne zcela spravedlivě. Pokud si je hráč jist svým proviněním, i když rozhodčí
potrestal hráče jiného, má možnost rozhodčímu sdělit, že chybu udělal on a rozhodčí
může svůj výrok odvolat. Hezkým příkladem fair play je chování hráče fotbalového klubu
Chotíkov v zápase proti Lhotě. Samotný zápas by nebyl příliš zajímavý, protože se jedná
„pouze“ o kluby, které hrají krajský přebor, ale vzhledem k tomu, co se v utkání stalo, se
mu dostalo velké pozornosti na internetu. V 57. minutě zápasu za stavu 2:1 domácí Lhota
zahrála rohový kop. Míč skončil na tyči a hosté ho pak dlouhým nákopem poslali dopředu
na nabíhajícího útočníka. Ještě před hráčem Chotíkova se k němu ale dostali domácí
obránce a brankář, kteří se nepříjemně srazili hlavami a oba zůstali ležet na zemi.
Nejednalo se o nedovolený zákrok, hra tedy pokračovala dál. Chotíkovský hráč se snadno
dostal k míči a mohl pohodlně zakončit do prázdné brány a zařídit svému týmu
vyrovnání. Jenže útočník se podíval na ležící protihráče a rozhodl se míč raději čestně
poslat do zámezí (Tatíček, 25. 5. 2018).
Každý sport přináší nové neočekávatelné situace, které musí hráči řešit a které
by měli řešit v souladu s pravidly, zároveň však tak, aby hráli v souladu s požadavky fair
play, zjednodušeně řečeno tak, aby měli ze svého výkonu dobrý pocit. Pokud budeme
podvádět a dáme gól v situaci, kdy brankář není schopen chytat, z gólu nebudeme mít tak
dobrý pocit, jako když společně se spoluhráči dokážeme v průběhu hry přehrát protihráče
takticky i techniky.
Na první pohled individuální a esteticko-koordinačních sporty vypadají a budí
dojem, že se k sobě soupeři chovají jen se vzájemnou úctou – pokud jeden závodník
porazí druhého, navzájem si poblahopřejí (závodníci, kteří byli poraženi, blahopřáním
uznávají, že závodník na prvním místě si výhru zasloužil). Proto by někdo mohl říci, že
zde není prostor pro nesportovní chování. Opak je pravdou. Jako příklad můžeme uvést
25

situaci na mistrovství světa v krasobruslení z roku 2019, které se konalo v Japonsku. Při
tréninku před krátkým programem údajně americká krasobruslařka úmyslně zranila
korejskou soupeřku. Když kolem ní projížděla, řízla ji bruslí do lýtka (ČTK, 22. 3. 2019).
Podobný byl případ krasobruslařky Tonyi Hardingové, která naplánovala společně se
svým manželem zranění své největší soupeřky, aby ji vyřadila z bojů o olympijské zlato
a měla větší šanci vyhrát. Soupeřka byla zraněna najatým útočníkem, který jí poranil
koleno. Případem se zabývala policie a stopy ji dovedly právě až k výše zmíněné
Hardingové, která byla usvědčena a bylo ji zakázáno pokračovat v profesionální
krasobruslařské kariéře (Feltová, 2. 12. 2008). Krasobruslařka chtěla tolik vyhrát, že se
rozhodla jednat až kriminálním způsobem, který je samozřejmě v rozporu s fair play
chováním.
Hezkým příkladem pomoci soupeři, který demonstruje jak sporty koordinačněestetické, tak individuální, je případ, kdy si hráč nebo závodník zapomene povinnou
výbavu např. tenisovou raketu. Krasobruslař Michal Březina si odnesl diplom Českého
klubu fair play za to, že při mistrovství Evropy, které se konalo v Ostravě v roce 2017,
sháněl náhradní brusle izraelskému soupeři, kterému se cestou do Ostravy zatoulala
zavazadla a který nakonec odjel závody na Březinových náhradních nožích a v botách
svého bratra (ČTK, 5. 4. 2018).
Různé sporty tedy dávají různé možnosti pro projevení fair play. Rozdílnost
sportů přirozeně přináší i rozdílnost v soutěžích, utkáních, postojích a přístupech
sportovců.
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5 SPORTOVNÍ HODNOTY
Dnes je sport pro většinu populace spojen s relaxací, odpočinkem a mentální
hygienou. Sport tedy lidé provozují často ze zdravotních důvodů (psychických
či fyzických), protože je baví, kvůli lepší výkonnosti či se můžou sportu věnovat
na poloprofesionální úrovni, kdy se účastní nejrůznějších závodů, kde si mohou porovnat
svou výkonnost s ostatními sportovci. Každý jedinec sport provozuje z jiného důvodu,
lidé tedy mohou začínat se sportem s odlišným očekáváním a při sportování nabývat
jiných hodnot. Sport mimo jiné podporuje celkový vývoj a upevňuje identitu jedince,
následně i společenskou integraci (Slepička, 2011, s. 99). Řada výzkumných studií
poukázala na významné místo sportu z pohledu hodnot hlavně mladých lidí,
i na významné postavení sportu mezi činnostmi, které tvoří náplň volného času (ibid,
2011, s. 100).
Pojetí sportu souvisí úzce s hodnotami ve sportu. O sportu můžeme hovořit jako
o prostředku k dosažení různých světských hodnot, kterých se snažíme v životě
dosáhnout, hodnot jako sláva, peníze, úspěch, zdraví apod. (těchto hodnot se však
snažíme dosáhnout nejen ve sportovní sféře). Zde budeme mluvit o hodnotách, kterých je
možné dosáhnout prostřednictvím sportu. Tyto hodnoty můžeme rozdělit na dvě základní
skupiny hodnot, kterými jsou vnější a vnitřní.
5.1.1 Vnější hodnoty
Vnější hodnoty jsou hodnoty, které leží mimo sport samotný. Sport je využíván
pouze jako nástroj k získání těchto hodnot (úspěch, peníze, sebepotvrzení, zdraví, morální
výchova, socializace a jiné hodnoty, které jsou zdůrazňovány v dnešní společnosti
(Martínková, 2013, s. 30). Mezi vnější hodnoty získané sportem řadíme:
Úspěch: po každém závodu máme vítěze a poražené, cílem každého sportovce
je umístit se co nejlépe. Můžeme říci, že úspěch je založený na překonání ostatních.
Sportovní úspěch můžeme označit jako součást masové kultury, kde se vytváří
předpoklady pro jeho ekonomické využití. Sportovní úspěch zejména ve významných
soutěžích mnohdy svými důsledky přesahuje hranice běžného společenského zájmu
(Slepička, 2018, s. 39.) Komercionalizace sportu má za následek enormní tlak na úspěch
a jeho ekonomické zhodnocení (a to i u dětí a mládeže). Dochází k situacím, kdy
se akceptuje úspěch za každou cenu.
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Stát se vítězem může vítězi přinést určitý zisk, kdy sportovci této výhry mohou
využít pro zlepšení svého společenského postavení, stávají se více atraktivními, své
úspěchy mohou využít pro svůj postup v rámci společnosti (Martínková, 2013 s. 32).
V souvislosti s úspěchem můžeme mluvit o problému egocentrismu sportovce, který
můžeme identifikovat jako výhru (ale i prohru), kdy prostřednictvím výhry sportovec
získává určité benefity, tato problematika souvisí s následujícím bodem, hodnoty se tedy
prolínají (Grupe, 1998). Grupe (1998) dále zmiňuje, že úspěch je vždy doprovázen
maximálním úsilím sportovce, zároveň zmiňuje, že není důležité v každé situaci podat
maximální výkon, důležité je si ponechat lidskost a závodit pro dobrý pocit.
Peněžní a jiné odměny: Hogenová (2009, s.23) se o penězích v obecném měřítku
vyjadřuje následovně: „Peníze jsou hodnotou a jen pro ně má cenu žít.“
Tato hodnota se vztahuje převážně k profesionálnímu sportu, kdy sportovci
získávají podle svého umístění určitou peněžní částku, kterou využijí podle svých potřeb
(auto, dům, atd.). Peněžní odměna se stává nedílnou součástí profesionálního (elitního)
sportu a peníze jsou hodnotou, která je široce vyhledávána. Není to lákadlo pouze
pro sportovce, ale také pro agenty zastupující zájmy sportovce či trenéry, kteří jsou
nedílnou součástí úspěchu sportovce (Martínková, 2013, s. 32). Jedná se však
o problematiku, kdy peněžní hodnota může převyšovat dobro a spravedlnost (Hogenová,
2009, s. 26).
Sebepotvrzení: mluvíme zde o nalezení sebe sama v kontextu společnosti
a v souvislosti s uznáním ostatních. Pokud sebepotvrzení závisí na výkonech, pak jde
sebepotvrzení ruku v ruce s úspěchem a finanční odměnou. Sebepotvrzení můžeme
chápat v rámci celé společnosti, ale i v rámci menších jednotek, jako je rodina, školní
nebo třídní kolektiv (Martínková, 2013, s. 34). Příkladem může být rekreační sportovec,
který se přihlásil na Pražský mezinárodní maraton a snaží se dosáhnout úspěchu,
osobního cíle nebo limitu, porovnat svou výkonnost s úrovní ostatních běžců (například
kolegů z práce). Jedná se tedy o prostředky, které vedou k dosažení co nejlepších
osobních výsledků (Dovalil, 2004).
Zisk úspěchu prostřednictvím zástupce: zde se příklad nejlépe demonstruje
na dětech a mládeži. Jde o situaci, kdy se dítě stane nástrojem touhy a ambicí například
rodičů, kteří se jejich prostřednictvím snaží dosáhnout svých snů. Můžeme sem však
zařadit i příklad z celonárodní sféry, kdy prostřednictvím pasivní konzumace sportu
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v průběhu významných sportovních událostí, jako jsou olympijské hry nebo
v dlouhodobém měřítku sledování a fandění určitému klubu, si můžeme úspěchem týmu
či idolu plnit své touhy, ambice a sny (Slepička, 2018).
Morální výchova: zde má sport posloužit jako nástroj morální výchovy
sportovců (k rozvoji žádaných vlastností charakteru). Sportující děti si vštěpují platnost
pravidel a respekt pravidel se stává součástí jejich osobnosti. Podle Grupeho (2018) je
sport účinným prostředkem kultivace člověka, hlavně člověka mladého, kterého sport
vede k sebekázni (o které sportovec nemá tušení), k příležitosti osvojit si těžké umění
prohrávat, disponovat k solidaritě, ale i k ocenění pohybu například v estetické výchově
(Grupe, 1998).
Socializace: Socializace jako proces vrůstání do sociálního prostředí a tím
získání prožitků v rámci společenského spektra (Slepička, 2018). Proces socializace je
definován jako proces učení a společenského rozvoje, který se objevuje, když dochází
ke vzájemnému propojení a poznávání společenského světa ve kterém žijeme
(Martínková, 2013, s. 36). Sport je otevřený společenský jev, proto může být vhodným
způsobem pro začlenění nejrůznějších skupin lidí (dětí, mládeže, seniorů, osob
se specifickými potřebami, přistěhovalců nebo menšin) (Dovalil, 2004, s. 202).
Prevence sociálních nepokojů a zločinů: sport má jednu důležitou funkci, kterou
je výplň volného času, navíc pokud v sobě máme přespříliš negativní energie, máme
možnost zvolit si sport, který nám pomůže si vyčistit hlavu a mysl (např. box nebo rugby)
(Martínková, 2013, s. 37). Může tedy vést i k negativním tendencím při tolerování agrese
a násilí, proto se v roli usměrňovatele při sportu uplatňuje vliv rodičů, trenérů, jiných
sportovců, kteří zastávají nebo by měli zastávat „zdravé“ sportovní hodnoty (Hančík,
1983, s. 40).
Zdraví: zdraví dnes považujeme za jednu z nejdůležitějších životních hodnot.
Prostřednictvím provozování sportu dosahujeme lepších – určitých zdravotních výsledků,
sport zde působí i jako prevence proti civilizačním chorobám (vysoký cholesterol,
cukrovka a další). Můžeme říci, že sport je činností, která nám slouží ke zlepšení našeho
zdraví, ke zkvalitnění našeho fyzického i psychického stavu (Martínková, 2013).
Sportovec, ač profesionální nebo rekreační, se po konzultaci s lékařem snaží
dodržovat určité rady, jak sportovat, čemu se vyvarovat, tělo každého jedince si umí samo
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říci, avšak je zároveň důležité držet se lékařských rad (tím více pokud začínáme
se sportem z důvodu nemoci, jako je například výše zmíněná cukrovka) (Grupe, 1998).
Sport jako zlepšení každodenního života nám může sloužit jako tzv. přispěvatel
kvality života. Zde se jedná o individuální cíle každého z nás, například pokud máme cíl
zlepšit své dovednosti obecně (fyzička, zpevnění postavy) (Martínková, 2013, s. 38).
Sport jako zlepšení každodenního života se naproti zábavě lépe demonstruje
na pracujících dospělých. Ti často volí sportovní aktivitu jako formu relaxace, po osmi
hodinách sedavé práce u počítače může znamenat hodina ve fitness centru odpočinek.
Zároveň však k odreagování i velkou dřinu. Každý se při sportu zapotíme. Dospělý člověk
o pohybu může říct, že ho dělá kvůli odreagování, které nám zastupuje zábavu, relaxaci
(kdy se chce odreagovat od pracovních problémů, zde mluvíme o mentální relaxaci, či
relaxaci pro tělo ve smyslu změny od sedavého způsobu práce). Poslední je námaha, kdy
si „dáváme do těla“, děláme pohyb pro sebe a své tělo a díky pohybu se cítíme lépe po
všech výše vyjmenovaných stránkách.
5.1.2 Vnitřní hodnoty
Vnitřní hodnoty jsou naopak hodnoty, které nám přináší sport sám,
prostřednictvím účasti na sportovních aktivitách. Můžeme je definovat jako výsledky
angažovanosti ve sportu samotném, kdy se výsledné hodnoty odráží v touze či uznání
účastníků ve sportu, bez ohledu na souvislosti kulturní či ideologické. Vnitřní hodnoty
mohou být následující:
Hodnoty, které nám přináší sport aktivní sportovní účastí (vzrušení, výzva,
radost, aktivní angažovanost, snaha a zlepšení, cvičení dovedností, spokojenost
s výkonem, hra a tvorba, smysl pro tým atd. (Martínková, 2013). Profesionální sportovec
téměř vždy začíná se sportem ne kvůli penězům, sport je nejprve pro mladého sportovce
zábavný způsob, jak si může zpestřit svůj volný čas (Choutka, 1978). Zábavu, nebo radost
ze sportu můžeme demonstrovat na dětech školního věku, kdy děti chodí na kroužky,
protože je baví daná činnost, mají tam kamarády, které také těší stejná činnost. V tomto
věku zábava ze sportovních her dětem často převyšuje námahu a dřinu. Děti si někdy
neuvědomují, že trénují a učí se novým věcem. V souvislosti s dětmi, které sport
neprovozují na profesionální úrovni za peníze, ale buď z výše popsaných důvodů, kterými
jsou kamarádi nebo zábava, se do rozporu s tímto úmyslem staví i příklad starších dětí,
které často se sportem končí.
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Je důležité, zda dítě dělá sport ze svého vnitřního přesvědčení. "Stává se, že dítě
s postupem věku mění své preference, jakému sportu se chce věnovat nebo dochází
k názoru, že sportovat vlastně nechce. Rodiče vidí, že v původním sportu má dítě výborné
výsledky, ale jeho to pomalu láká jinam. Nezáleží na tom, zda sport dítěti jde. Je důležité,
do jaké míry ho chce opustit. Jestliže nemá vnitřní motivaci, jde o přání rodičů nebo okolí,
pak toho později stejně nechá.“ (Šlédr, 7.9.2013). Kolem 17–18 let věku odchází
průřezově ze všech sportovních odvětví zhruba 70 až 80 procent sportovců, kteří
dosahovali dobrých výsledků. Jeden z důvodů je, že to nebyl jejich sport. Sice dosahovali
dobrých výsledků, ale najednou zjišťují, že existují i další aspekty života (Šlédr,
7.9.2013).
Hodnoty, které pochází z charakteru sportu jako soutěže (hodnoty jako úsilí,
cílevědomost, soustředění, odhodlání) (Martínková, 2013, s. 60). Pokud se chceme
zlepšit, chceme podat nějaký výkon, někdy stačí jít pouze zkusit novou lekci
s profesionálním trenérem, ke zvládnutí lekce nebo k dosažení výkonu musíme
pravidelně trénovat a zdokonalovat své dovednosti. Je důležité mít cíl, vytrvat ve svém
úsilí, snaze a mít odhodlání. Je tedy potřeba tvrdě trénovat, abychom zvládli danou metu
nebo cíl, který jsme si my sami stanovili nebo nám jej trenér stanovil. Profesionální
sportovci dobrému výkonu musí často podřídit veškerý svůj čas, rekreační sportovec
se snaží zdokonalovat po všech stránkách, aby byl schopen zvládnout metu, kterou
si předsevzal (v závislosti na jeho zdravotním stavu, finančních možnostech apod.). Pro
oba to však znamená to stejné, více či méně tvrdou práci a dřinu.
Hodnota sebepoznání: tuto hodnotu nabýváme při soutěži, kdy získáváme
znalosti o svých schopnostech a dovednostech. Sportovec se učí jednat pod tlakem,
zjišťuje, jak se v takových situacích chová ke svému protivníkovi. Sportování nám může
odpovídat na důležitou existenční otázku, kdo vlastně jsme (Martínková, 2013, s. 60–61).
Hodnota asketismu (odpírání si něčeho ve snaze po zlepšení dovedností
v kontextu daných pravidel a potřebou výhry), jedná se například o hodnoty, jako je
sebeovládání, disciplína, oddanost, vytrvalost nebo houževnatost (ibid, 2013).
Hodnota související s dozráváním člověka v průběhu let, jak po stránce fyzické,
tak psychické. Zahrnujeme sem rozvoj techniky nebo znalost pravidel. Mezi tyto vnitřní
hodnoty můžeme zařadit například zručnost, plynulost, vyváženost a půvab (Martínková,
2013, s. 61).
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Mezilidské hodnoty jsou hodnoty, které slouží k dosažení žádoucích
mezilidských vztahů. V olympijské výchově k nim například řadíme: vzájemné uznání,
oddanost, snášenlivost, mír, respekt k ostatním účastníkům – protihráčům, spoluhráčům,
rozhodčím, přátelství a kamarádství, spolupráce nebo rovnost všech (Dovalil, 2004).
Morální hodnoty nám představují základní znalost, co je správné a co naopak
správné není, dále ztotožnění se s morálními otázkami a rozvoj morálních mezilidských
vztahů. Můžeme sem zařadit hodnoty jako je gentlemanské chování, ctnosti, respekt
k pravidlům i podvodům nebo upřímnost (ibid, 2004, s. 194).
Jestliže sportovci nebo jiní účastníci v soutěži účelově podvádí, není výsledkem
jen špatný sport, ale „žádný sport“. Sport přestává existovat, omezí-li se, nebo zmizí
svoboda a rovnost. Sport proto můžeme označit za morální praxi (ibid, s. 203).
Specifické hodnoty, které záleží na typu sportu, kdy nám každý sport může
přinášet odlišné hodnoty, které souvisí s jeho vlastními úkolovými cíli a prostředím,
ve kterém je sport prováděn (Martínková, 2013).
5.1.3 Hodnoty a fair play
V rámci výše popsaných vnějších a vnitřních hodnot je potřeba se ještě
pozastavit nad zařazením samotného fair play do systému hodnot. Není snadné fair play
jednoznačně zařadit do jedné kategorie.
Fair play se zaměřuje na všechny druhy sportovců, profesionály, neprofesionály,
jednotlivce i skupiny sportovců.
Z pohledu vnějších hodnot můžeme sport s důrazem na fair play zařadit mezi
prostředky morální výchovy. Sport má prostřednictvím fair play sportovce učit určitým
charakterovým vlastnostem, jako je spravedlnost, čest nebo úcta. Řadíme sem i samotné
vštěpování pravidel, které je velkou součástí problematiky fair play a celé diplomové
práce. Jedná se zde o prohloubení a zdůraznění základních morálních hodnot, které každý
sportovec získává díky účasti ve sportu, které jsou však v tomto kontextu
upřednostňovány, čímž se sport může stát pouhým prostředkem morální výchovy.
Z pohledu vnitřních hodnot se fair play pojí s mezilidskými hodnotami jako je
smysl pro tým, respekt k ostatním účastníkům nebo přátelství, dále jsou to hodnoty, které
souvisí s dozráváním sportovce, morálními hodnotami, kam opět řadíme znalost pravidel,
kdy se sportovci učí, co je a není správné.
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Morální koncepty fair play a svobody jsou ve sportu již od jeho počátků velmi
hluboce zakořeněny. Trenéři, učitelé by měli důsledně dbát na dodržování principů fair
play a prohřešky proti nim odmítat, naopak dobré příklady povzbuzovat (Dovalil, 2004,
s. 203).
Sport je jevem, ve kterém vznikají morálně podmíněné situace, ale je zároveň
i laboratoří, ve které se etika a morálka neustále testují. Zásady fair play se však netýkají
jen přímých účastníků soutěže, ale každého, kdo má vliv na utváření struktury a praxe
ve sportu (trenéři, funkcionáři, rodiče, žurnalisté). Fair play chování ve sportu bývá někdy
oceňováno, spousta činů je však opomíjeno. Příkladem může být správné zachování
brněnského hokejového kapitána, který na konci druhé třetiny, za stavu 1:1, odvolal
signalizovaný trest pro hradeckého soupeře. Rozhodčím přiznal, že svého spoluhráče
podrazil on a ne protihráč (Hedvábný, 22. 3. 2019). Jak spoluhráči, tak protihráči tento
čin označili za příkladný a ocenili hráčovo chování za fair play. Tento příklad fair play je
tak protiváhou proti obecně rozšířenému odlišnému pohledu: „pokud hraje soupeř
nečestně, mohou hrát ostatní hráči také nečestně, a tak může dojít k názoru, že ve sportu
je přijatelné být trochu egoistou“ (Dovalil, 2004, s. 198). To však není příklad brněnského
hráče, ten v zápase upozadil prospěch celého týmu a přiznal se, aby nebyl protihráč
potrestán za něco, co neprovedl. Činy fair play jsou vhodným příkladem pro ostatní –
můžeme tedy říci – pokud hraje soupeř čestně, bude to příklad pro ostatní, aby tak také
hráli. Každý čin fair play je tedy důležitý.
Každý sportovec by měl být sám přesvědčen o správnosti svého jednání a mělo
by zde existovat vnitřní přesvědčení o důležitosti fair play. Za ideální situaci by se dalo
považovat, kdyby hráči celého týmu byli silně vnitřně motivováni a nebyla by zde šance
špatného vlivu okolí. Tým se však skládá z mnoha osobností a individualit, které jsou
rozdílné svými povahami a do určité míry už ovlivněné předchozím životem, a proto je
tohoto stavu těžké dosáhnout.
Správnou motivaci k dodržování fair play poskytuje pozitivní hodnocení či
zpětná vazba (ze strany trenéra nebo rodičů). I přes ne zcela povedený výkon je třeba
pokusit se vyzdvihnout hráčovy silné stránky a pomoci mu zapracovat na jeho slabostech.
Tím není zcela vyloučena kritika, jelikož i ta může být přínosem pro hráče, ale nikdy by
neměla převažovat. Při často se opakující negativní zpětné vazbě má hráč větší tendenci
k negativním projevům chování ve hře (Slepička, 2011). Dále Slepička (2011)
zdůrazňuje, že hráče nemotivuje, když má někdo přehnané nároky na jejich výkon.
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Naopak je více motivuje, když jsou si vědomi, že vytyčený cíl je z větší části reálný.
V těchto případech nemluvíme pouze o trenérech, ale také o rodičích, kteří zvláště
v mladším věku fotbalistů mají na jejich přístupu k fotbalu velký podíl a mnohdy mohou
mít vysoké nároky. Mladší fotbalisté potom mohou mít pocit přehnaných očekávání
ze strany rodičů a jsou motivovaní vyhrát za každou cenu, což mnohdy znamená vyhrát
i bez dodržování pravidel, tedy nečestnou hrou.
V následujících kapitolách se budeme zabývat pojetím fair play z pohledu
formalismu, tj. především s ohledem na jeho vztah k pravidlům. Problémy se budeme
snažit demonstrovat na konkrétních sportovních příkladech. Budeme se postupně zabývat
pojmy či problémy, které jsou nezbytné pro pochopení problematiky fair play z pohledu
formalismu, zejména pojmy fair play, formalismus a sport. Vždy budeme hledat příklad
v různých typech sportu (sportu individuálním – kdy hráč soutěží sám za sebe. Můžeme
sem zařadit atleta, tenistu nebo cyklistu. Dále pak sportu kolektivním – kam můžeme
zařadit a ukázat si příklad na fotbale, ledním hokeji či frisbee).
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6 FAIR PLAY JAKO FOMALISMUS
6.1 Podstata formalismu
Fair play z pohledu formalismu se zaměřuje na pravidla a jejich pochopení
a respektování. V tomto pojetí je tedy chápáno jako hra, která se hraje v souladu se
svými pravidly.
Každý sport má svá formální (psaná) pravidla, která jej vytváří. Sport (ať zápas
nebo závod) je ve většině případů kontrolován pověřeným rozhodčím (výjimku tvoří
frisbee, které se hraje bez rozhodčích), ten zajišťuje jejich dodržování.
Jedním z hlavních úkolů formalismu by mělo být dokonalé vyložení pravidel,
čímž by měl být zajištěn průběh hry na základě fair play. Myšleno spravedlivá hra,
ve které mají mít oba hráči nebo týmy stejné podmínky. Formalismus lze vysvětlit jako
situaci, kdy týmy hrají podle jednotných pravidel a dodržují stejné vymezené hranice.
Taková situace je ideálním stavem, kdy žádný tým nemá výhodu. Převahu může získat
pouze ten tým, který prokáže lepší dovednosti, taktiku, spolupráci a využije jich k výhře.
Pojem pravidla byl v diplomové práci již několikrát použit, proto je důležité
tento pojem blíže vysvětlit.

6.2 Pravidla
Pravidla jsou často chápána jako předpis, instrukce, norma či zvyklost.
Předpis určuje pravidla písemně, hovoří se tedy o psaných pravidlech, jakými
jsou povolené nebo zakázané způsoby hry. Předpisy jsou pravidly, která musí být téměř
za každých okolností dodržena. Jimi se při sportovním utkání hráči musí řídit. Pokud je
poruší např. u většiny kolektivních sportů (fotbal, házená), rozhodčí hru přeruší, předá
míč soupeři a tím ztratí možnost pokračovat v rozehraném útoku (situace hry se otáčí,
původně útočící tým se stává týmem bránícím, dokud opět nezíská míč).
Instrukci lze chápat jako příkaz k provedení či návod, jak postupovat k dosažení
určitého cíle. Může to být určitý manuál, který hráč dostane od trenéra před utkáním
(nemusí se mu však vždy podařit, v souvislosti s výkonností soupeře, tento manuál
splnit).
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Norma více rozvíjí vymezení pravidel (od chování až po technickou stránku).
Normy jsou psané i nepsané. Psané jsou takové, které jsou podstatné a od nichž se nelze
odchýlit, tedy takové, které by se dodržovat měly a jsou obecně platné – příkladem můžou
být rozměry hrací plochy. Nepsané jsou ty, které se můžou vztahovat například k chování,
to však neznamená, že je každý dodržuje.
Naproti tomu zvyklost se může v průběhu sportování vytvořit. Tzn. zvyklost si
nelze nikde přečíst, rodiče nebo učitelé ale určité vzorce chování vštěpují svým
svěřencům od dětství, a tak si vytváříme určité návyky. Jsou to tedy činnosti, které člověk
dělá, aniž by nad nimi přemýšlel – příkladem může být pozdrav při příchodu. Rodiče děti
od útlého věku učí, že při setkání se známým člověkem jej pozdravíme. V souvislosti se
sportem se tedy může jednat o zvyklost prokázání vzájemné úcty soupeři, jak na začátku,
tak na konci utkání.
Tyto pojmy se vzájemně prolínají a společně tvoří základní strukturu
pravidel – pravidla jsou poté specifikována podle konkrétního sportu. Každý sport
vyžaduje specifická pravidla (zákazy, vymezení). Podrobněji se následujícím pojmům
věnují další kapitoly.
Pravidla jsou lidem tedy vštěpována od útlého věku. Jednoduše většinou vědí,
co smí a co nesmí. Mnohá pravidla jsou v jejich mysli vryta tak pevně, že tvoří meze
srovnatelné s mezemi kladenými fyzikálními zákony (Peregrin, 2011).
Jednotlivé pravidlo nemá žádný účel, žádné opodstatnění, účel má pouze celá
soustava. Vznik soustavy pravidel si nelze představovat tak, že by se skládalo pravidlo
k pravidlu, spíše je tomu tak, že vzniká zárodek celé soustavy, v rámci níž se jednotlivá
pravidla rozlišují a vyvíjejí.
Pravidla Peregrin (2011, s. 32–40) blíže vysvětluje pomocí pojmů
povely/omezení, pravidla/direktivy a pravidla/pravidelnosti. Tyto pojmy společně
a dohromady vytváří základní rámec pro pochopení pravidel.
6.2.1 Povely vs. omezení
Pravidla lze chápat dvojím způsobem, jako povely a jako omezení. Povely jsou
obsaženy v pravidlech například při volejbale hráč na postu číslo jedna (tedy v levém
horním rohu hřiště) je hráčem podávajícím, čeká na písknutí rozhodčího a poté ze zázemí
podává míč do hry horním nebo spodním podáním. Do určité míry povely hráči říkají, jak
se má chovat. V jistém smyslu předepisují, co dělat a kdy. Avšak situace, kdy zcela
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jednoznačně určují, co udělat, jsou spíše výjimečné. V případě volejbalového podání je
na samotném podávajícím hráči, vybere-li si horní nebo spodní podání a místo, kam míč
umístí, pouze je omezen rozměrem hřiště. Pokud trefí míč mimo hřiště, bod získá soupeř.
Pravidla však sport omezují spíše tím, že uzavírají některé možnosti, konstituují
určitý „vnitřní prostor“ – vymezují velikost hřiště. Pravidla tedy definují spíše zakázané
varianty a nechávají hráčům prostor, ve kterém probíhá dané utkání. Příkladem může být
výklad pravidel fotbalu: „Je zakázáno, aby na přírodní ploše byly vyznačeny jakékoli
další čáry nebo pomocné značky než ty, které jsou schváleny pravidly“ (Kureš, 2016,
s. 26). Dále se zmiňují o omezeném způsobu manipulace s míčem, přesněji řečeno
vymezují zakázané způsoby manipulace, tj. říkají, že se nesmí hrát rukou. Pokud budeme
hrát rukou, porušujeme pravidla a míč vždy získá soupeř. Pravidla fotbalu přesně říkají:
„Za zakázaný způsob hry se považuje, jestliže hráč (kromě brankáře ve vlastním
pokutovém území) podle názoru rozhodčího zahraje úmyslně míč rukou nebo se rukou
míče dotkne; za ruku se přitom považuje paže od ramene až k prstům. Za porušení
pravidla se rovněž považuje zahrání míče rukou z nedbalosti, neopatrnosti nebo
nedostatečné předvídavosti následků boje o míč; obecně se má za to, že hráč hraje rukou
vědomě, jde-li ruka k míči“ (Kureš, 2016, s. 115).
Peregrin se vyjadřuje o problematice omezení následovně: „Pravidla typu
omezení nám uzavírají některé možnosti, konstituují určitý vnitřní prostor. Podobně jako
nám stěny domu brání v pohybech v mnoha směrech, ale právě tím nám vytvářejí obytný
prostor, pravidly různých našich praktik nám brání dělat to či ono, a tak pro nás otevírají
určité obdoby onoho prostoru uvnitř domu“ (Peregrin, 2011, s. 35).
„Můžeme tedy rozlišovat mezi pravidly, která mají povahu povelů (příkazů,
preskripcí, tzv. „musíš“) a mezi těmi, která mají povahu omezení (zákazů, restrikcí, tzv.
„nevím“). Povel chápeme jako to, co nám ponechává volnost v minimální míře, zatímco
omezení nám uzavírá jenom jednu či několik z mnoha možností, a tak nám nechává
volnost ještě relativně velkou. Omezení tedy chápeme jako pravidla z hlediska lidského
chování, která se nám staví do cesty, než aby nás vedla nějakým jednoznačným směrem“
(Peregrin, 2011, s. 33–35).
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6.2.2 Pravidla vs. direktivy
Pravidla je třeba odlišit od direktiv. Pravidla jsou chápána jako vymezené rámce,
díky kterým je úspěšně dosaženo nějakého cíle. Jde tu o určitý cíl například – vyhrát
zápas, tj. splnit úkol lépe než protivník.
Pravidla jsou principy vymezování rámců, ve kterých funguje lidská společnost
nebo nějaké lokální praktiky v rámci ní (jako jsou třeba šachy), která jsou svou podstatou
vždy překročitelná. Přírodní zákony a pravidla, která vycházejí z nich, překročitelná
nejsou (Peregrin, 2011, s. 37).
Direktivy můžeme vysvětlit jako zákonitosti. Direktivy na rozdíl od pravidel,
která byla výše popsána jako vytváření vnitřních prostorů, si lze představit jako
nepropustné zdi, které stojí v cestě a dle fyzikálních zákonů není možné je porušit (zdí
neprojdeme, proto chodíme dveřmi). Tyto zdi nejsou propustné, na rozdíl od pravidel,
jejichž omezení vytvářejí zdi prostupitelné. Rozměry hřiště porušitelné jsou.
I při sebevětší snaze, aby se míč nedostal do zázemí, se to občas stane a hráči musí podle
pravidel míč hodit nebo kopnout zpět do hry.
Přírodní zákony v podobě direktiv do her zasahují v případě bouřky a blesků,
kdy se musí například v atletice podle pravidel závody přerušit.
Co se týče direktiv v souvislosti se sportovní sférou, jejich význam je jasně
patrný v esteticko-koordinačních sportech, například v gymnastice. Prostředky jsou
součástí cíle, jak je salto provedeno, a důležitá jsou zde dvě hlediska. Prvním je správné
provedení prvku, pokud tento prvek není proveden podle předepsaného způsobu (tj.
instrukce), nebude považován za daný prvek (výše zmíněné salto). Druhým hlediskem je
hodnocení poroty na základě kvality provedení sestavy (tzn. návaznost prvků). Podstatou
estetických sportů je co nejlepší provedení celé sestavy a zároveň každého jednotlivého
prvku v sestavě. Někdy se opouští od složitějších stupňů obtížnosti u jednotlivých prvků
(Martínková, 2013, s. 58). Provedení salta je však současně ovlivněno i přírodními
zákony (zákon setrvačnosti, zákon akce a reakce nebo zákon zemské přitažlivost a jiné).
Pokud závodník či závodnice správně nevyužijí odraz z trampolíny, správně se do salta
nezabalí a nevyužijí základních přírodních zákonů, nepovede se jim dokonalé provedení
prvku. Salto proto nedotočí, vyskočí příliš do výšky – variant špatného provedení je
opravdu mnoho. Cílem by však mělo být správné využití jak nářadí, tak přírodních
zákonů k co nejdokonalejšímu provedení prvku.
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6.2.3 Pravidla vs. pravidelnosti
Jednání „podle pravidla“ se od „pravidelného jednání“ liší v tom, že první má
externí vodítko, ke kterému se mysl jednajícího vztahuje (výše zmíněný cíl vyhrát zápas,
dát více gólů než soupeř). Lze říci, že pravidla se na rozdíl od pravidelností řídí psaným
návodem, pravidly se řídí sportovci a v dané situaci se jim přizpůsobují. Pravidelnost je
naproti tomu návod, jak postupovat, aby bylo dosaženo vytyčeného cíle. Nejedná se
o jedinou možnost, jak se k cíli dostat. Součástí sportovních utkání je vyjádření
vzájemného respektu podáním si ruky. To je považováno za pravidelnost, ale ta
není vymezen pravidly, tzn. pokud tak neučiníme, nebudeme ve většině sportů postiženi
žádným trestem.
Lze tedy říci, že pravidelnosti jsou méně důležité než pravidla. I když se při hře
převážně dodržují psaná pravidla, explicitní pravidla, nemusí to znamenat, že se jimi musí
řídit vždy a za každé situace. Nemusí být pokaždé přímo vyjádřeny regulativy našeho
chování (Peregrin, 2011, s. 39).
„Pravidla, nejsou pouze písmena na papíře, spíše bychom je mohli přirovnat
k nervům, šlachám, masu a kostem. Pravidlo musí být v nejzákladnějším případě vtěleno
v našem chování a našich organismech“ (ibid, s. 39–40).

6.3 Další dělení pravidel
Následující kapitola se věnuje druhům pravidel, jejich dělením na explicitní,
implicitní, základní, nezpochybnitelná a podružná.
Jedno z dělení pravidel je na pravidla explicitní a implicitní.
Pravidla explicitní jsou pravidla vyjádřená, lze říci psaná. Pravidla implicitní
jsou naopak pravidla neformulovaná. Ač nebyla formulována, je jasně patrné, kdy byla
porušena. Implicitní pravidla tedy nekopírují pravidelnosti lidského chování (pravidlo
může existovat, i když fakticky neexistuje příslušná pravidelnost chování, tj. když se jím
lidé neřídí), jsou dána kritickými postoji k těm, kdo ho porušují. Jsou to však nepsaná
pravidla, která mohou být skutečnými pravidly (ve smyslu stanovy, co je správné za téměř
každé situace, včetně takových situací, které ještě nenastaly). Zde Wittgenstein poukazuje
na to, že pravidlo, které by mělo v každé situaci jednoznačně stanovit, co je správné, by
vyžadovalo další pravidlo, které by stanovovalo, kdy a jak se má první pravidlo správně
použít, což by vedlo k nekonečnému regresu (v Peregrin, 2011, s. 29–30).
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Implicitní pravidla se vyskytují v každodenní praxi, tzn. setkáváme se s nimi
každý den v dané situaci (např. pravidla slušného chování v divadle, nikde v nich
nemáme uvedeno (v přesném výčtu), jak se máme přesně chovat, ale všichni víme, že při
divadelním představení nemluvíme ani nerušíme ostatní diváky apod.).
Porušení pravidel se podle Wittgensteina pozná tak, „že k němu ostatní lidé
zaujímají určitý zřetelný druh postoje. Chovat se podle pravidel znamená nejenom
vykazovat chování více či méně odpovídající tomu, co stanovují pravidla, ale také
zaujímat určité druhy kritických postojů k tomu, jak se chovají nebo jednají ostatní“
(Peregrin, 2011, s. 26).
Dále mohou být pravidla rozdělena na zásadní, nezpochybnitelná (se kterými
souvisí i morálka) a pravidla tzv. podružná (jejichž dodržování je nástrojem sledování
zájmů). Porušování zásadních pravidel je špatné v morálním smyslu, případně jejich
porušením může člověk zaplatit životem (jedná se například o pravidla silničního
provozu). Za porušení pravidel podružných člověk zaplatí vyloučením z určitého celku,
ze sdružení se společným zájmem apod. (Peregrin, 2011, s. 135–136). Každý takový
„zájmový kroužek“ se řídí pravidly, při jejichž porušení jsou členové vyloučeni.
Příkladem může být opakované špatné chování k ostatním členům, jako je například
úmyslné podvádění.
S výše uvedeným souvisí pravidla morální. Chovat se podle morálních principů,
to je správné chování. Morální pravidla se od ostatních pravidel nijak neliší, lze je stavět
do jedné roviny s pravidly hry. Morální pravidla konstituují roli člověka, a proto jsou pro
společnost tolik důležitá.
Nabízí se výše uvedené řešení: správné je to, co dělá většina, a chybné jsou
odchylky od této většiny. Toto tvrzení je však dosti problematické (Peregrin, 2011, s. 21).
Lze je snadno zpochybnit, mohu uvést jednoduchý příkladu z mé praxe: Jako učitelka na
základní škole se dostanu do styku s nejrůznějšími lidmi, lidmi, kteří se věnují různým
oborům (například s fotbalovými trenéry). V rozhovoru s vedoucím fotbalového kroužku
a trenérem mládežnických fotbalových kategorií jsem se dozvěděla, jak trenéři podplácí
fotbalová utkání. Zaplatí rozhodčímu, aby měli jistou výhru. Mluvíme zde o dětech, které
řadíme do kategorie U10 až U12 (rozmezí věku 10–12 let, tzn. žáci 4.–6. třídy)! Trenér
vysvětloval, že každý zápas je potřeba podplatit, aby si zajistili alespoň remízu.
Vysvětloval, že rozhodčímu dávají různě vysokou částku (od 5 000 do 20 000 Kč) podle
40

toho, s kým utkání hrají (tzn. podle zkušenosti nebo umístění soupeře v tabulce). Víme,
že podplácení je zakázané, nesmí se to a trestá se. Tento trenér vyprávěl průběh určitého
zápasu, jak zápas dopadl, a vyprávění ukončil tím, že nakonec zjistili, že protistrana
rozhodčímu zaplatila o 5 000 Kč méně. Pátrala jsem, proč je nutné podplácet fotbalové
zápasy takto malých dětí. Dostalo se mi jednoduché odpovědi: dělá to každý tým, se
kterým hrají, je to nutnost a povinnost, v podstatě takový standard. Závěr tedy je,
že pokud rozhodčímu nezaplatí, prohrají (a zaplatit musí, protože všechny ostatní týmy
podplácí). Trenér přiznal, že je to špatné jednání a že nevede k ničemu dobrému
(a očividně se tento trenér v daném prostředí pohybuje již opravdu dlouhou dobu).
Argumenty protistrany, proti trenérovu názoru, byly jasné – pokud budou lepší, tak musí
vyhrát. Jeho obranou bylo, že pokud rozhodčího nepodplatí, mají rozhodně menší šanci
vyhrát. Trenér přiznává, že tlakem okolí a ostatních týmů, je nucen se zachovat nečestně.
Zde jsem chtěla jen nastínit, kam podvádění jednoho týmu dožene ostatní, kdy už vlastně
nikdo neřeší podstatu sportu, ale hlavní je výhra, která je tak důležitá, že jsou pro ni ti,
kdo by měli být dětem vzorem, ochotni chovat se špatně, nemorálně. Být těmi, kdo
podstatu sportu úplně změní, protože předem zajišťují výhru svého týmu. Zde se dá pouze
doufat, že podstata sportu se pro děti nezmění a že toto pozadí sportu se nebude více
rozmáhat.
Někdy není správné ani to, co říká psané pravidlo, které formuluje, jak se máme
chovat. Jako příklad zde může posloužit nedávná tenisová aféra (Zatloukal, 29. 8. 2018).
Tenistka si během zápasu všimla, že má naruby tričko (na kurtu panovala třicetistupňová
vedra a o pauze v šatně si převlékla propocený vrchní díl oblečení, oblékla si ho však
naruby). Jelikož byla ve sportovním, nebyl pro ni problém si tričko obrátit ihned
při zápase a dát vše do pořádku (učinila tak před zrakem publika, soupeřky i rozhodčích).
Vrchní rozhodčí na to reagoval udělením napomenutí za porušení hráčského kodexu. Toto
jeho rozhodnutí již během zápasu zvedlo vlnu nevole, po skončení zápasu se však
na vrchního rozhodčího strhla ještě větší vlna kritiky. Napomenutí bylo uděleno, protože
hráčka ukázala podprsenku, což rozhodčího pohoršilo. Nejen samotná hráčka, ale i ostatní
kolegyně rozpoutaly válku na jedno téma: „Muži si na kurtu často svlékají vrchní část
oděvu a nikomu to nevadí, proč to tedy nemohou dělat tenistky?” Rozhodčí označil
hráččino chování za šílené a sexistické. Hráčka se obrátila proti rozhodčímu a nechápala,
co se stalo tak hrozného, jsme jen lidi, každému se nám to již stalo, každý bychom pro
to měli mít pochopení. I soupeřka se výroku rozhodčího divila (Zatloukal, 29. 8. 2018).
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Naproti tomu podle Wittgensteina bychom se měli řídit následujícím:
„paradigma situace, kdy rozpoznáváme pravidlo a začínáme se jím řídit, můžeme získat
pocit, že řídit se pravidlem znamená udělat přesně to, co nám pravidlo předepisuje, tj.
nechat pravidlo jakoby zcela převzít kontrolu nad tím, co děláme“ (Peregrin, 2011, s. 22).
Zde se však objevuje rozpor, protože lidské chování je očividně nepředvídatelné,
živelné a není nijak vnějškem kontrolovatelné. Lidé se tedy řídí pravidlem, ale pravidlo
(jako nehmotná substance) nepřebírá úplnou kontrolu za jejich chování a jednání. Vždy
zde proti pravidlu stojí lidské chování, jednání i mysl (rozum) jedince. Tyto složky lidské
psychiky jsou variabilní a lidská bytost využívá svých schopností a dovedností podle
situace, která nastane, a podle vlastního rozumu, jímž danou situaci nějakým způsobem
vyhodnotí. Zde vstupuje do situace další faktor, kterým je čas. Čas je podle Jansy (2018)
jedním ze základních problémů fair play chování sportovce, který je skryt v rychlosti
rozhodování. V běžném životě má člověk většinou čas si svoje jednání rozmyslet i s jeho
důsledky (toto tvrzení je ovšem také problematické, protože z praxe každý zná, kolikrát
se něco nepodařilo, neboť situace byla vyhodnocena neprávně, třebaže jsme věděli, že
situace nastane, ani tak jsme ji nedokázali správně vyřešit). Jansa (2018, s. 115) uvádí, že
naproti tomu ve sportovní soutěži pod tlakem potřeby rychlého rozhodnutí a silných
emocí, které ovlivňují výsledek, sportovec může jednat v rozporu nejen s pravidly, ale
i s dobrými mravy a vnitřním přesvědčením. Teprve po činu ví, zda překročil pravidla
daného sportu či nikoli. Z výchovného hlediska však není toto uvědomění si hlavní, nýbrž
podstatná je bezprostřední reakce týmu nebo autority v týmu (trenér, kapitán), ta je
zásadní pro posílení žádoucího (fair) a potlačení nežádoucího (unfair) chování.
Pravidla jsou tedy naučená, respektovaná, pokud však dojde na jejich využití
v praxi, v určité situaci se uplatní takové rozhodnutí či jednání, aby byla zvládnuta, i když
to nemusí být vždy úplně v souladu s pravidly psanými. Příkladem může být chování
sportujících dětí, které již mají osvojená základní pravidla, ale v zápalu hry a touze
po výhře se může stát, že je poruší. Například při fotbalovém zápasu v hodině tělesné
výchovy, když útočící hráči vystřelí na brankáře, který se vyražením míče dostane mimo
bránu, žáci stojící v takové situaci před brankou, se raději dotknou rukou, jen aby nebyl
vstřelen gól. Při pokutovém kopu, který je důsledkem, totiž mají stále šanci, že protivníci
branku nevstřelí.
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6.4 Pravidla a sport
Pravidla ve sportu jsou spojena vždy s jeho určitým druhem. Každý sport má
psaná pravidla (mluvíme zde o sportu profesionálním i výkonnostním), kterými se řídí.
Tato pravidla se ovšem vyvíjí a mění podle nutnosti, v souvislosti s vývojem techniky či
společnosti a chováním sportovců. Mají omezenou platnost, jsou modernizována
v souvislosti s vývojem daného sportu. Na uplatňování pravidel většinou dohlíží
rozhodčí, který musí mít splněnou požadovanou kvalifikaci.
Pravidla jsou jakýmsi pevným jádrem daného sportu, avšak neznamená to, že
jsou stálá a neměnná. Příklad lze uvést z nedávné historie. V disciplíně hod oštěpem je
stanovena váha oštěpu a poloha jeho těžiště. S rozvojem technologií se začaly k výrobě
sportovního náčiní používat mnohem modernější materiály a ustálila se technika hodu
oštěpem. Délka hodu se tak prodloužila, že Mezinárodní atletická federace byla nucena
posunout těžiště oštěpu směrem vpřed, aby nelétaly tak daleko (za 100 m hranici).
Objevily se obavy, kam až by se mohly výkony sportovců posunout, v souvislosti se
standardním rozměrem atletického oválu (ovál měří 400 m, rovina oválu 100 m). Jestliže
se odhodová čára pro hod oštěpem nachází na počátku 100 m rovinky, prostor pro dopad
oštěpu je zvětšen jen o výseč, kterou vytváří atletický ovál. Za atletickou dráhou se již
nachází hlediště diváků. Oštěpaři mají tedy jen cca 50 metrů rezervu, kam až by mohli
dohodit, jinak by oštěp skončil v hledišti. Proto musela Mezinárodní atletická federace
zakotvit v pravidlech oštěpu novou polohu těžiště a zaznamenávat nové oštěpařské
rekordy (k datu změny) po úpravě pravidel po posunutí těžiště oštěpu (Dolák, 2013,
s. 17).
Proti sportu profesionálnímu a výkonnostnímu stojí „hra“. Zde můžeme odlišit
dva druhy. Hru v rámci tělesné výchovy, kde se hraje podle modifikovaných pravidel
daného sportu, tedy lze upravovat velikost a rozměry hřiště a uzpůsobovat hru hráčům
tak, aby měla hra větší smysl, aby žáci zažili potěšení ze hry. Pravidla hry se uzpůsobují
vyspělosti účastníků sportovní činnosti (věkové kategorie, dovednosti žáků apod.). Hra
je tedy hrána podle předem dohodnutých pravidel, která jsou hráči dodržována, hru však
často řídí sami hráči. Pokud dojde k porušení pravidel, nápravu či trest určují hráči.
Druhým typem je „hra“, kterou si děti vytváří úplně samy. Může to být pouhé hraní
s míčem na zahradě, kdy se teprve postupně vytváří pravidla hry, jsou přizpůsobována
okamžité potřebě. Porušení pravidel je součástí hry, nová pravidla přetvářejí hru podle
potřeb a vůle dětí.
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Pravidla mohou sloužit jako prostředek k porozumění normativnímu chování
ve sportu. Hrají zásadní roli při porozumění sportu, protože definují prvky každého sportu
(pravidla určují, že maratónští běžci musí závod běžet, nemohou jet na kole). Pravidla
dále určují, jak se sport zahajuje a ukončuje, a vysvětlují, co má sportovec dělat v případě
porušení pravidel.
Pravidla, která jsou součástí základu sportu (jsou podstatou her), jsou jasně
definovaná, lze říci, že základní a stěžejní pravidla jsou takřka univerzální. Pojmem
univerzální se míní například v souvislosti se sportovními hrami skutečnost, že každá
sportovní hra má definované rozměry hřiště, délku hrací doby, počet hráčů na hřišti atd.
Konkrétnějším příkladem je kupříkladu pravidlo basketbalu, že pokud hráč s míčem
nedribluje, nesmí dělat kroky. Naproti tomu u fotbalu se hráč s míčem naopak „musí“
pohybovat, kdyby jen stál, tým by nedosáhl dobrého výsledku. Každý sport je pravidly
specificky definován tak, aby byl smysluplný. Pravidla sportů mají obdobnou podobu
(chování, získat co nejvíce bodů), ale musí být dále specifikována, aby byly hry odlišeny
(ať je to omezením kroků, změnou materiálu míče, branky/koše, brány atd.).
„Evropská rada zdůrazňuje podporu nezávislosti sportovních organizací a jejich
právo sdružovat se prostřednictvím vhodných struktur. Je úkolem sportovních organizací
organizovat a podporovat jejich sport, zejména vytvářet a aplikovat specifická sportovní
pravidla“ (Jedlička, 2006, s. 3).
Pravidla ve sportu se obvykle dělí na dvě základní kategorie, pravidla
konstitutivní a regulativní, jejichž vysvětlením se budou zabývat následující podkapitoly.
6.4.1

Pravidla konstitutivní

Konstitutivní pravidla jsou ta, která definují hranice, stanovují povolená opatření
nebo udávají, co se považuje za výkon v daném sportu (například: míč procházející
brankou se v kontextu fotbalu považuje za jeden bod). Konstitutivní pravidla často
udávají a definují výzvy hry (Gleaves, 2014).
Konstitutivní pravidla se musí dodržovat bez odchylek. Z formálního hlediska
je tedy lze považovat za definitivně vymezující správné a špatné jednání v rámci sportu.
Podle Lewise (2011) hráč, který podvádí, porušuje pravidla, čímž přináší
nesrozumitelnost hry. Autor podporuje formální argumenty, které stanovují konstitutivní
pravidla hry. Porušením pravidel je z tohoto důvodu podváděním. Konstitutivní pravidla
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přispívají k porozumění povahy hry, protože ukazují, co je ve hře povoleno a co je
zakázáno. Závěrem autor říká, že pravidla se musí dodržovat, ne ohýbat.
Konstitutivní pravidla jsou často formulována ve smyslu omezení, vymezují
prostor, ve kterém se praktikuje daný sport, a jeho základní charakteristiky a cíle. Mezi
ně tedy řadíme základní pravidla, která definují daný sport. V atletice je naším cílem
překonat soupeře (zvítězit) podle pravidel běhu na 100 m, a tak víme, že při zaklekávání
do bloků a čekání na startovní povely nesmíme rukama přesahovat přes čáru, nesmíme
vystartovat dříve než na startovní povel, musíme běžet ve své dráze atd. To jsou povolená
pravidla, která nám udávají, jak se účastnit závodu v daném sportu.
Pravidla určitého sportu do jisté míry odpovídají základní myšlence tohoto
sportu. Mohou obsahovat pouze některé kategorie, které jsou nezbytné k rozpoznání
sportu jako takového (fotbalu od házené). Sporty se vzájemně liší, přestože jejich
existence vychází z podobných základů pravidel. Zde je místo pro taktiku a styl, které
nemohou být zapsány v pravidlech, ale jsou konstitutivní součástí daného aktu
(Martínková, 2013, s. 14). Tyto mezery v pravidlech dávají každému týmu určitou
volnost v kreativitě a strategii, jak přehrát soupeře a vyhrát.
6.4.2 Regulativní pravidla
Zde se jedná o pravidla, která podporují pravidla konstitutivní, a to tím,
že vysvětlují chování, které pomáhá při úspěšné hře. Mohou být označována jako tzv.
tichá pravidla (řídí hru, ale pro hru samotnou nemají zásadní význam, příkladem může
být určení způsobilosti hráče – hraje na pozici záložníka). Dále zahrnují pravidla, která
definují trest za porušení pravidel sportu, a ta, která se vztahují na postupy při nedovolené
činnosti, jakými je např. doping či verbální zneužívání (Gleaves, 2014, s. 369).
Regulativní pravidla se často označují za podmnožinu pravidel konstitutivních.
Konstitutivní pravidla jsou základem, na kterém stavíme, je na nich závislá samotná
existence hry, regulativní pravidla pak vytvářejí normy, ke kterým se vztahují konkrétní
sankce (ibid, 2014).

6.5 Porušování pravidel a podvádění
Díky pravidlům mají hráči vymezené hranice, co můžou a co nesmí učinit.
Pokud je někdo obviněn z podvádění, vždy by měly být zváženy všechny okolnosti
v porovnání s výkladem pravidel (pohled na problém by neměl být jednostranný).
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Zároveň není možné vždy se řídit pouze pravidly, stejně tak je důležité porovnat
problematiku i na základně kontextu daného sportu, sociálních a kulturních pravidel.
Pokud se nějaký sportovec dopustí nečestného jednání, je třeba zjistit, proč podvádí, co ho
k tomuto chování vede. „Porušením pravidel získá sportovec určité výhody, které nejsou
v souladu s pravidly, hra tedy není férová. V takovémto případě hráč podvádí“ (Sheridan,
2003, s. 165, z originálu přeložila autorka). Hlavní zásadou by měla být rovnost šancí
obou týmů, pokud jeden tým podvádí, větší šance na výhru se přesunou na jeho stranu.
Jedním z příkladů podvádění v dnešní době je užití zakázané podpory
ke zlepšení výkonu, tzn. doping. Doping může mít formu požití zakázané látky, což je
rozšířené například v silových sportech, jako je vzpírání. Takový doping se označuje jako
fyzický, jiným druhem je doping mechanický.
S postupným technickým vývojem se objevují materiály a pomůcky, které
dokáží zlepšit sportovní výkon, ale jsou zakázané. Příkladem je belgická cyklokrosařka,
která měla na mistrovství světa v roce 2016 v kole zabudovaný motůrek. Závodnice
měnila kolo ihned po ujetí prvního okruhu a její kolo bylo rozhodčími odebráno
a zkontrolováno novou technologií, která byla vyvíjena po několik let Mezinárodní
cyklistickou federací. „Když komisaři odstranili sedlo, našli v sedlovce elektrické kabely.
Středové složení bylo tak pevně usazeno, že s ním nešlo hnout, přitom sundat ho normálně
není nic náročného. Komisaři přišli zároveň s tím, že uvnitř byl malý motůrek“ (Tomíček,
31. 1. 2018). Výše popsaný příklad byl usvědčen jako první „mechanický doping“ (toto
spojení použil např. Brian Cookson, prezident Union Cykliste Internationale, 2016)
v cyklistice. Kolo této závodnice nebylo jediné, které komisaři v průběhu mistrovství
kontrolovali, jejich cílem bylo a je odhalit každého, kdo podvádí.
Druhým častým příkladem je neúcta k soupeři a honba za vítězstvím za každou
cenu. Nejvíce se objevují ve sportech, kde se jedná o „velké peníze“. Příkladem mohou
být fotbalová utkání, kde dnes gesta fair play (přiznání se k tečovanému míči) vidíme jen
zřídka. Mnohem častěji se objevují v utkáních na nižší úrovni, kde je hlavní hlediskem
stále samotný sport, nikoli finance a výhra za každou cenu.

6.6 Jak se respektují pravidla
Pravidla se respektují podle míry, jak nás to naučili rodiče, trenéři nebo jak je
sportovci sami pochopili při tréninku nebo zápasu. Pravidla nám jsou vštěpována jako
nástroj, jehož prostřednictvím (dodržováním) můžeme zápas vyhrát. Z tohoto pohledu
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jsou však opomíjeny s pravidly úzce související pojmy jako úcta, respekt, zábava, radost
a další.
Řídím-li se pravidlem, nerozhoduji se. Pravidlem se řídím slepě (Peregrin, 2011,
s. 22). Řídit se pouze slepě pravidlem sice může vést k výhře, ale přinese to i ostatní
hodnoty vlastní sportu, jako je pocit sebeurčení, socializace ve skupině sportovců, zábava
nebo úspěch ze sportu?
Není možné, aby se pravidlem řídil jeden člověk jednou jedinkrát. Není možné,
aby se jen jednou jedinkrát učinilo sdělení, vydal příkaz nebo došlo k porozumění. Řídit
se pravidlem, něco sdělit, vydat rozkaz, to jsou zvyklosti (praktiky) (Peregrin, 2011,
s. 32).
Příkladem může být školení fotbalových rozhodčích. Od známého rozhodčího
jsem získala informaci, kterou dostávají rozhodčí na pravidelných školeních: pravidla
slouží rozhodčím při rozhodování zápasu a posuzování jednotlivých situací jako nástroj
k řízení utkání. Rozhodčí i hráč se tedy řídí pravidly, která mají vštípena, tzn. jsou
s pravidly dokonale seznámeni.
Příkladem může být rozhodnutí o žluté kartě. Rozhodčí v souladu s pravidly má
právo žlutou kartu udělit či neudělit. Většina případů je jasných, některé jsou však velice
sporné. Záleží na každém jednotlivém rozhodčím, jak danou situaci posoudí (zde vstupuje
na scénu více faktorů, od úhlu pohledu rozhodčího, zda na situaci dobře vidí, či mu něco
překáží ve výhledu, přes radu čárových rozhodčích, až po subjektivní vyhodnocení
situace). Pokud by byla 10 rozhodčím prezentována stejná nahrávka faulu, nedá se říci,
že všech deset by žlutou (či rovnou červenou) kartu udělilo.

6.7 Fair play a pravidla v porovnání s ostatními přístupy fair play
Následující kapitola se zabývá porovnáním fair play z pohledu formalismu
s ostatními přístupy k fair play, tedy:
− fair play jako hra
− fair play jako respekt ke hře
− fair play jako společenská smlouva
− fair play jako systém racionálních norem
− fair play jako ctnost
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− fair play jako étos
Cílem je ukázat výhody, či naopak nevýhody fair play vycházející pouze
z pravidel.
6.7.1 Fair play jako hra
Hlavní myšlenkou fair play jako hry je dobrovolná volba sportu či hry. Takovou
činnost si vybíráme dobrovolně a vnímáme ji jako druh rozptýlení. Suits a Meier
(in Sheridan, 2003, s. 167) se zaměřili na pojmy hravost a sport. Podle jejich pojetí stojí
v jádru fair play názor, že sport se odděluje od každodenního života. Sportovec si sport
vybírá pro sebe a kvůli sobě, provozuje ho rád a přináší mu radost. Cílem hry je hra jako
taková, nejde o žádné vnější činitele. Sport je provozován kvůli určitému specifickému
druhu radosti, který účastníkům hra poskytuje (Sheridan, 2003, s. 167).
Zde se tedy může teorie formalismu dostávat do rozporu s teorií fair play
z pohledu hry vzhledem ke striktnímu dodržování pravidel, které formalismus vyžaduje.
Pokud má děti hra bavit, někdy se musí pravidla pozměnit, ponechat určité mezery
a volnost v pravidlech. Děti upřednostňují volnost hry, kde si mohou pravidla určovat
samy, hra je pro ně tvořením pravidel. A některé děti pravidla dokonce nedodržují vůbec
(takových případů je v dnešní společnosti opravdu hodně), spíše je porušují, než aby je
dodržovaly, nebo dokonce vytvářely.
6.7.2 Fair play jako respekt ke hře
V souvislosti s respektem ke hře se mluví o ctnostech, které definují hru jako
něco mnohem většího, než jsou jen psaná pravidla, kterými je povinnost se řídit. Tyto
ctnosti zahrnují respekt k druhým lidem, respekt k sobě samému nebo respekt ke hře
samotné. Fair play jako respekt ke hře se tedy nezaměřuje pouze na formálně psaná
pravidla.
Koncept fair play jako respektu ke hře vychází ze sportovcova přijetí vnitřních
zájmů za své vlastní. V souvislosti s tímto přijetím sportovec sám sebe hodnotí a posuzuje
své jednání ve vztahu ke sportu (Sheridan, 2003).
Stojí zde proti sobě dvě důležité sportovní tradice. Respekt hry a jejích pravidel
a respekt hry ve vztahu ke ctnostem hry. Která z těchto tradic je však silnější?
Často se tyto koncepce prolínají a vytvářejí zdravé jádro hry. Hra je tvořena
pravidly a zároveň je pro nás důležité tato pravidla respektovat, což zahrnuje výše
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popsané problémy respektu ke hře. Pokud sportovec hraje hru podle pravidel, je celkem
jasné, jak se má v dané situaci zachovat. Pokud má však ctít běžná nařízení, zde tuto úctu
každý vyjadřuje odlišným způsobem.
Ze shrnutí předešlého vychází závěr, že respekt stojí nad teorií formalismu,
protože úcta, respekt (který zahrnuje i respekt k pravidlům) a další ctnosti jsou mnohem
více než jen slepé dodržování pravidel.
6.7.3 Fair play jako společenská smlouva
Z určitého úhlu pohledu se dá říci, že toto pojetí fair play je blízké pojetí
formalismu. Jedná se zde opět o pravidla a jejich dobrovolné přijetí už samotným
zapojením do hry, sportu (Sheridan, 2003). Dobrovolným vstupem do hry vzniká morální
povinnost dodržovat pravidla hry (zde může být i tato teorie zpochybněna v kontextu se
sportováním dětí – dětem se často tyto hranice stírají a někdy si neuvědomují, že je hra
dobrovolná, nebo nerozumí tomu, že se jedná o určitý druh smlouvy).
Co se týče formalismu, fair play jako společenská smlouva s ním stojí v rozporu,
protože do určité míry se toto pojetí snaží ukázat, že sportovci akceptují pravidla sportu,
který hrají, a tím souhlasí s pravidly hry. Nechápou je tedy jako omezení své vůle (hru si
zvolili sami a dobrovolně). Závěrem lze tedy konstatovat, že formalismus vyžaduje
striktní dodržování pravidel, v případě společenské smlouvy však více zdůrazňujeme
dobrovolnost jejich přijetí a dodržování.
6.7.4 Fair play jako systém racionálních norem
Hlavní myšlenkou fair play jako racionálních norem je schopnost a ochota
každého posoudit, co je dobré a co naopak dobré není. Tedy porovnat důležitost
společenských pravidel a pravidel hry a určit, která jsou důležitější. Navzdory
rozmanitosti kultur, individualit a sociálních rozdílů se sportovci na celém světě zdají být
schopni ve sportovním prostředí (olympijské hry, mezinárodní soutěže) se domluvit
a spojit. Jde o formulaci etických norem, které tvoří základ společného morálního kodexu
pro celou sportovní praxi. Cílem je tedy formulace morálních kodexů (Jandová, 2014).
Z této úvahy lze tedy vyvodit, že se člověk učí, jak být ctnostným sportovcem,
stejně tak, jako se učí chodit. Ve sportu mladí sledují ty, kteří jsou v daných oblastech
výborní a snaží se je napodobit (to samé může platit i ve správných morálních příkladech).
Učení se těmto ctnostem může být prostřednictvím sportu mnohem úspěšnější, z dětí se
prostřednictvím těchto příkladných vzorů mohou stát lepší sportovci, a to úspěšněji než
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pouhým slepým dodržováním pravidel. Etické chování je více než jen povinnost ve formě
dodržování pravidel (hovoříme o správném postoji sportovců a pravém sportovním
duchu). Je na trenérovi nebo učiteli, kteří prostřednictvím sportovní výchovy děti učí
ctnostem, fair play a morálnímu chování nápodobou. Trenér motivuje a vychovává, tím
jde příkladem po stránce technické, ale hlavně mravní. Mezi čtyři základní ctnosti v rámci
tohoto pojetí se podle Sheridan (2003) řadí: soucit, poctivost, zásadovost a upevňování
sportovního přátelství. Pokud děti pouze dodržují pravidla, znají jejich přesné znění,
a vědí, jak se jimi řídit. Přijetí fair play jako ctnosti však znamená hledání vlastností
a vzorců „férového“ chování (lze říci, že i schopnost rozeznat dobré od špatného)
(Sheridan, 2003, s. 26–29).
6.7.5 Fair play jako étos
V této oblasti je třeba brát v úvahu rozmanitosti sportů a mnohonásobné
interpretace pravidel v různých kulturních kontextech. Étos přesahuje životy hráčů,
nejedná se pouze o sportovní sféru, étos hry umožňuje zahrnout sdílené porozumění
rozhodčím, sportovním funkcionářům, trenérům, divákům a dalším (Sheridan, 2003).
Jednoduše řečeno, každá hra má sice pravidla, ale také svůj étos – rozdíl mezi
přípustným a nepřípustným, přijatelným a nepřijatelným a co je podle pravidel už nad
jejich rámec. Étos lze označit jako určitý mravní základ. Jeho podstatou je snaha
formulovat jedinečnost charakteru a kultury daného sportu ve spojení s pravidly.
V podstatě v sobě tato koncepce zahrnuje vše, co je ve sportu důležité. Étos se dá označit
jako životní styl hráčů (sport děláme dobrovolně, ve svém volném čase, máme zde
kamarády, kteří nás nějakým způsobem ovlivňují – nemusí to však být vždy tím správným
směrem) (Jandová, 2014). Sport nás toho může hodně naučit (od píle, disciplíny až
po morální zásady). Stává se však, že učí i špatné hodnoty, a to zejména v rámci
vrcholového sportu, kdy jde spíše o výhru a zisk, kdy se objevuje ochota faulovat, snaha
o vítězství za každou cenu. Důležitější, než výhra za každou cenu, je však morální
vítězství.
U všech výše popsaných pojetí fair play se objevuje nějaká malá či větší
nepřesnost. Hodně zahraničních autorů označuje právě pojetí fair play jako étos za ten
správný přístup, který pokrývá všechny možné aspekty. Formalismus je nedostatečný,
protože žádná hra není pouhé řízení se pravidly – pokud bychom se řídili jen pravidly,
přehlíželi bychom společenskou stránku sportu. V dnešní moderní společnosti je poměrně
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snadné hlídat dodržování pravidel, ve fotbale se používá videorozhodčí, v tenise jestřábí
oko, v hokeji zpomalené záběry a další. Tyto nové technologie dokáží pomoci najít
odpovědi na to, zda situace byla v souladu s pravidly nebo ne (rozhodčí a moderní
technologie nám dokáží do určité míry pokrýt jednu stránku fair play, kterou je
formalismus), avšak opět je nutné zmínit, že to není jediné a hlavní pojetí fair play.

6.8 Problémy formalismu
Formalismus stanovuje, že hra ve smyslu fair play je hrou pouze tehdy, pokud
se hraje podle pravidel hry. Znamená to, že hra se smí hrát pouze v souladu s pravidly?
Celý život – od školních let, přes období tréninku až po zaměstnání či vrcholový
sport – dostáváme informace o tom, co platí. Tyto informace známe od dětství
a považujeme je za obecně platné, znamená to však, že jsou tyto informace správné?
Že všichni vyhodnotíme situaci podle pravidel totožně? Všichni víme, že podvádět je
špatné a nemá se to. Život nám však přináší tolik rozličných situací, často dosti sporných.
A někdy se naskytnou takové, kdy využijeme malé rady, pomoci či jiných prostředků
ke snadnějšímu dosažení cíle. Je to špatně, že jsme si snažili cestu za cílem/úspěchem
usnadnit? Je to „nefér“?
Formalismus má jak silné, tak své slabé stránky. Lewis (2011) kritizuje
formalismus a spatřuje jeho největší nedostatky v souvislosti s etickými otázkami sportu.
Sport je nad rámec aplikace pravidel, proto vznikají obtíže z formálního hlediska. Nejprve
logika formalismu vyžaduje, aby byla dodržována všechna pravidla hry, jinak by se hra
vůbec neměla hrát. Tento formalismus však často nedokáže řešit etické problémy
ve sportu. Autor se závěrem přiklání k názoru, že lehce ohýbat pravidla, není v rozporu
s fair play (zmiňuje příklad tahání za dres ve fotbale, to nepovažuje za faul, který by měl
rozhodčí pískat, pouze za čin, který hráči běžně aplikují, podle autora to není podvádění,
pouze čin, který označuje za zavedenou součást hry).
Fair play se tedy nedá posuzovat pouze podle pravidel hry. To, co je psáno
v pravidlech, nutně neznamená, že je vždy fair (jedná se zde především o pravidla
chování). V předcházející části jsem už zmiňovala několik příkladů (viz příklad
převlékající se tenistky), kdy lze namítnout, že některá pravidla jsou příliš striktní,
neohebná, v uvedeném případě až nelogická či nesmyslná.
Pravidla jsou založena na pojetí – chyba hráče je v rozporu se záměrem hry
(Butcher, Schneider, 1998, s. 6), jsou tedy dána a měla by se dodržovat. V některých
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případech však není zcela možné, se vždy řídit podle psaných regulí. Naproti dodržování
pravidel stojí morálka. Tedy to, co by se mělo obecně dělat (hezké věci pro ostatní lidi).
Například v případě neočekávaného zranění, kdy je zdraví/život hráče důležitější než zisk
bodu. Je naší občanskou povinností pomoci komukoli při úrazu. I ve sportu je
samozřejmé, že cílem není soupeře zranit, ale porazit ho poctivou hrou. Jde o zaslouženou
výhru, ale i úctu soupeře, opět v duchu fair play (to jsou zásady, které by měly být dětem
vštěpovány). Bohužel to však vždy neznamená, že každý rodič a trenér na tyto zásady
dbá. Jsou tací, kteří stále staví výhru na nejvyšší stupeň, cení si jí více než čestné hry.
Na druhou stranu se může stát, že i když jsou člověku tyto dobré zásady vštěpovány,
v reálné situaci není vždy schopen zachovat se správně. Může být v šoku
z neočekávatelné situace nebo z poranění, které vidí a v danou chvíli není schopen
pomoci. Pomiňme otázku, zda jsou sportovci schopni v danou chvíli pomoci nebo ne,
důležité je, že každý by měl být schopen pomoci, a to dokonce i za cenu svého vlastního
úspěchu či dokonce vítězství.
V minulosti nemálo sportovců upřednostnilo před svým vlastním úspěchem
v závodu pomoc, radu nebo záchranu druhého, tzn. nechtěli vyhrát nad zraněným,
zmateným soupeřem, nebo soupeřem, který nemohl dokončit závod kvůli závadě na svém
zařízení/vybavení. Příkladů lze uvést hned několik.
Zde může být hezkým příkladem pomoc při úrazu či nějaké nečekané události.
Jsme při hře povinni pomoci spoluhráči či protihráči? Samozřejmě. Co uděláme, pokud
vidíme, že soupeř či spoluhráč leží nehybně na zemi a nedýchá? Necháme hráče ležet
a nepomůžeme mu? Rozhodně ne. Příkladem může být fotbalové utkání, kdy se nejednou
stalo, že hráč pomohl spoluhráči či protihráči, kterému při silné srážce zapadl jazyk. Hráč
se ve většině případů rozhodl pomoci. Často odešel s pokousanými prsty, ale povedlo se
zraněného hráče zachránit (David Janeczek, 28. 2. 2017). V danou chvíli už hráči na hřišti
nejsou sokové, ze všech se stává jeden tým a snaží se zraněnému co nejrychleji, a hlavně
úspěšně pomoci. Jsou to příklady toho, jak se spoluhráči i protihráči v danou chvíli
zachovali správně, bez zášti k soupeři, s respektem k člověku, v duchu fair play.
Dále je to příklad z roku 1983, kdy byl Jiří Beran oceněn hlavní cenou fair play:
reprezentant upozornil při přespolním běhu v Úpici svého soupeře, že vybočil z trati
a počkal, až znovu získá náskok padesáti metrů, a teprve pak pokračoval v závodě
(Kovář, 2015, s. 36).
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V roce 2014 orientační běžkyně přerušily závod Českého poháru štafet u obce
Libín na Jičínsku, aby pomohly soupeřce napadené rojem rozzuřených sršňů. Zatímco
jedna ze závodnic pomáhala postižené závodnici na místě, druhá běžela pro pomoc
k pořadatelům, neboť rozdrážděný hmyz útočil na další přibíhající závodníky. Celkem
bylo napadeno několik desítek běžců. Závodnice Markéta Vandasová a Zuzana Čechová
byly oceněny hlavní cenou fair play (ibid, s. 180).
Posledním příkladem, z roku 2018, je udělení hlavní ceny fair play cyklistovi
Bubílkovi. Michal Bubílek se svým gestem fair play postaral o nevídané vyvrcholení
jednoho z nejtěžších etapových závodů horských kol v Česku – MTB Trilogy. Od začátku
závodu na česko-polském pomezí sváděl v kategorii Extreme Race vyrovnaný boj
o prvenství s Michalem Kaněrou, který po třech dnech o několik minut vedl, ale
v polovině poslední etapy ho postihl těžký pád. Michal Bubílek ihned zastavil a soupeři
pomohl. Následně pokračovali spolu, ale po chvíli Michal Bubílek zjistil, že jeho soupeř
je po pádu otřesený a zmatený. Pomohl mu do cíle, kde zajistil i jeho odvoz do nemocnice.
Kaněra si z průběhu závěrečné etapy vůbec nic nepamatoval, lékaři zjistili, že při pádu
utrpěl silný otřes mozku. Svým činem se Michal Bubílek dobrovolně vzdal možnosti
prestižní závod vyhrát (Sedlák, 5. 4. 2018).
Je však něco podobného uvedeno v pravidlech? V pravidlech nikoli, pouze
ve sportovních kodexech (etický kodex florbalového klubu SK Bivoj Litvínov (2015)).
Příklad některých bodů z etického kodexu SK Bivoj Litvínov:
− Férové, čestné a slušné chování je mi vlastní na hřišti i mimo něj.
− Prokazuji úctu slovem i činem svým soupeřům, rozhodčím, trenérům,
spoluhráčům, funkcionářům a fanouškům.
− Bojuji vždy ze všech svých sil, houževnatě a tvrdě, ale nikdy zákeřně.
− Za žádných okolností se neválím a nesimuluji.
− I poražený soupeř zaslouží respekt a uznání.
− Slabšímu se nevysmívám, ale pomáhám.
− Svým chováním jdu příkladem mladším sportovcům.
− Bojuji proti projevům rasismu a jakékoliv jiné nesnášenlivosti na hřišti i mimo
něj.
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Formalismus při chápání fair play lze zpochybnit v souvislosti s vykládáním
pravidel v konkrétní situaci. A to jak z pohledu hráče, tak rozhodčího. Jak již bylo výše
naznačeno, každý reaguje na různé situace odlišným způsobem. Zvláště pokud se jedná
o sporné situace. Někdy nastane okamžik, kdy rozhodnutí sportovce nemusí být zcela
v souladu s pravidly hry (hráči se řídí psanými pravidly, ale i těmi nepsanými). Musí
fungovat určité porozumění mezi hráči i rozhodčími o způsobu interpretace pravidel.
Rozhodčí i hráči by měli být schopni vykládat pravidla stejným způsobem. Rozhodčí
dohlíží, zda je hra hrána v souladu s pravidly. Pokud se hráči odchýlí od pravidel,
rozhodčí hru přeruší daným způsobem, který je srozumitelný jak pro asistenty
rozhodčího, tak pro hráče. Např. při fotbalu rozhodčí prostřednictvím určitých gest, jež
jsou dána pravidly, rozhoduje, kdo má míč, kdo kope rohový kop nebo komu bude
udělena žlutá karta. Jsou to povely, jejichž pomocí rozhodčí komunikuje při hře s hráči
nebo pomocnými rozhodčími. Tyto povely by měly sloužit k zajištění dodržování
pravidel a současně zachování plynulosti hry a měly by hru usnadnit a učinit jí
srozumitelnou pro širokou veřejnost (svět). Neznamená to však, že nemůže nastat
problém – pokud rozhodčí odpíská faul. Někdy rozhodčí hodnotí situaci příliš mírně,
jindy naopak odpíská faul, který by jiný rozhodčí jako faul neposoudil. Posuzovat tuto
situaci z pohledu diváka či komentátora v porovnání s rozhodčím je snazší. Kupříkladu
televizní diváci mají možnost vidět opakovaný záběr (dokonce vidět událost z více úhlů).
Ale ani to ve sporné situaci nemusí pomoci při rozhodnutí, některé nastalé situace jsou
natolik komplikované, že rozhodčí dlouho konzultuje s ostatními rozhodčími
(i videorozhodčím), a stále si po dlouhé konzultaci nejsou jisti, jak situaci jednoznačně
vyřešit. Situace je sporná a rozhodčí ji chtějí vyhodnotit v souladu s pravidly. Jindy
problém může souviset i s tím, že každý člověk je zcela jedinečnou osobností. Je
samozřejmé, že každý vyhodnotí situaci trochu odlišně, zvláště jestliže pochází z odlišné
kultury. Příkladem může být Halové mistrovství světa v atletice v roce 2018. Ve finále
na 400 m byli po doběhnutí závodu diskvalifikováni první dva závodníci, kteří
bezprostředně po závodu oslavovali svou výhru. Na světelné tabuli se objevila u vítěze
i běžce na druhém místě písmena DNF (diskvalifikace). Ještě půl hodinu po skončení
závodu se nevědělo, kdo bude první, kdo druhý a kdo třetí. Rozhodčí se dohadovali
a oficiální výrok oddalovali. Na základě opakovaných záběrů došli komentátoři k názoru,
že závodníci při běhu vynaložili přílišnou hrubost, což považovali za důvod jejich
vyloučení. Podle rozhodnutí rozhodčích byli oba závodníci diskvalifikováni za vyšlápnutí
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z dráhy. V konečných výsledcích se tedy ostatní závodníci posunuli o dvě místa dopředu
(Borová, 3. 3. 2018).
Ve výše popsaném případu běžec na třetím místě uznal, že ostatní dva závodníci
byli lepší a výhru by si zasloužili více než on. Uvědomoval si, že by je nepředběhl.
Nesouhlasil s rozhodčími a jejich rozhodnutím, nedomníval se, že by jim porušení
pravidel získalo tak velké výhody k poražení ostatních závodníků. Medaili si podle
závodníka zasloužili. (ČTK, 2. 3. 2018). Dodržování pravidel rozhodčími zde pomohlo
závodníkovi k vítězství – soupeře nepřekonal svým výkonem, ale posouzením celé
situace.
Formální teorie hry je příliš limitující a vynechává bohatství a rozmanitost her.
Pravidla lpí na tvorbě pouze minimálních základů a vzorců fair play. Existuje mnoho
případů, které mohou nastat při hře, avšak které jsou mimo rozsah pravidel (Sheridan,
2003, s. 165).
Na základě zjištěných výsledků by se práce v dalším kapitolách i praktické části
zaměřila na méně probádané přístupy fair play. V práci byla popsána převážně
problematika fair play z pohledu formalismu (pravidel), ostatní přístupy byly pouze
okrajově naznačeny. Tyto přístupy byly využity za účelem lepšího pochopení fair play
a pravidel, dále pro porovnání, které poskytlo hlubší sondu do této problematiky. Další
postup práce by spočíval v podrobném vysvětlení ostatních přístupů a zároveň
prostřednictvím jejich srovnání v uzavření celé problematiky fair play a vyhodnocení
nejlepšího přístupu.
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7 ZÁVĚR
Každý sport je definován pravidly. Fair play ve smyslu formalismu je chápáno
jako chování sportovců, založené na pravidlech, která zajišťují, aby ani jeden tým
(jednotlivec) neměl výhody proti soupeři. Jednotlivé sporty mají specifické požadavky
v oblasti pravidel (pravidla definují daný sport, předepisují ideu tohoto sportu, jakého cíle
a jak ho dosáhnout). V nejobecnější rovině jsou pravidla stejná pro všechny sporty, ale
konkrétní pravidla u jednotlivých sportů se liší (např. sporty zaměřené na úkol či
esteticko-koordinační vyžadují různé pojetí pravidel). Pravidla jsou proto vždy
přizpůsobena danému sportu a vývoji společnosti.
Fair play jako formalismus je tedy chápáno jako čestné jednání vycházející
z dodržování pravidel. Provozovat sport v souladu s pravidly je samozřejmě důležité. Ale
je pravda, že ne vždy to, co je v souladu s pravidly, musí být fair. A naopak chování, které
v určitý okamžik nebude v souladu s pravidly (např. porušení pravidel z důvodu pomoci
soupeři v životu nebezpečné situaci) nebo s nepsaným pravidlem, zvyklostí, může být
v souladu s chováním fair play. Zde se jedná o výše zmíněnou úctu a ohleduplnost
k soupeři, ochotu pomoci spoluhráči či soupeři apod. Může to být jeden z důvodů, proč
si jednotlivé kluby a organizace vytváří své kodexy sportovního chování. Každý si může
tento dokument přizpůsobit svým specifickým požadavkům, většinou jsou zde uvedeny
obecně platné morální hodnoty, jako je právě úcta k soupeři. Pokud však trenér nějakého
týmu ví, že v jeho týmu se objevuje problém například s respektem mezi hráči, určitě
bude při vytváření tohoto dokumentu myslet na tento konkrétní problém klubu.
Pokud je zájem hrát fair, primárně je třeba seznámit se s pravidly sportu (podle
věkové či výkonností skupiny je možné pravidla modifikovat, aby bylo vůbec možno hru
hrát). Po seznámení s pravidly daného sportu je však třeba naučit se je uplatňovat v praxi.
Vzniklé herní situace, aktuální rozpoložení hráče či soupeře, individualita každého z nich,
i přes znalost pravidel nenutí hráče/sportovce zachovat se vždy stejně (podle pravidel či
aplikovat dané pravidlo stejným způsobem). Každý vyhodnocuje situaci jiným
způsobem. Tak jako nelze vědět, jak přesně se soupeř zachová, tak ani soupeř neví, jak
přesně se zachová druhá strana.
Pro fair play je důležitý i samotný přístup k dodržování pravidel, tj. projevení
respektu či dobrovolnosti. V rámci stanovených pravidel, která definují daný sport
a kterými je třeba se řídit, vstupuje do kontextu sportu mnoho dalších činitelů. V základě
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jsou to pravidla a jejich povinné dodržování, s nimi v rozporu ale stojí dobrovolnost volby
sportu, kdy sport je vnímán hráči jako druh volnočasové aktivity a s tím i dobrovolné
přijetí jeho pravidel. Dalším činitelem je respekt – ke hře, k pravidlům, k soupeři případně
k rozhodčím, a tím vytvoření „správné“ podstaty hry. Účast ve hře/sportu učí odhadnout,
co je a není správné, hráči/sportovci tedy získávají určité morální hodnoty, jako je již
uváděná úcta k trenérovi, spoluhráčům a hlavně soupeři. Jedná se tedy o složitou
problematiku, která je při sportování doplněna o další činitele, jakými jsou například
zdraví hráčů, jejich okamžité psychické rozpoložení, ale také čas. Ten zastává poměrně
důležitou roli, při sportu je potřeba, aby se sportovci rozhodovali a jednali rychle, protože,
kdo z nich situaci vyhodnotí nejrychleji a nejlépe, ten bývá většinou vítězem.
V práci jsou uváděny také příklady, kdy se sportovci nezvládli zachovat zcela
správně, podle pravidel a v souladu s fair play (říká se také nesportovně, což ukazuje
spojení sportu a fair play zmiňované v úvodu). Někdy se dokonce záměrně nesnažili
jednat čestně a spravedlivě a jejich cílem bylo pouze vyhrát. Tito sportovci se odchýlili
od hlavní podstaty sportu, tedy činnosti, kterou provozujeme pro zábavu, pro dobrý pocit,
radost, spolupráci v týmu a další. Na druhé straně jsou tu uvedeny příklady toho
správného a příkladného chování těch, kteří se zachovali někdy až nad rámec fair play
a pravidel. Upřednostnili čestnou hru či pomoc soupeři, proto sice někdy nezvítězili
v závodě, ale dokončili jej s dobrým pocitem z vlastního vítězství.
Každý sport má a potřebuje svá vlastní pravidla. Sport bez pravidel
a vymezených hranic by nebyl sportem. Všichni by si počínali svévolně, docházelo by
k častým zraněním, daná aktivita by nebyla spravedlivá. Pravidla jsou důležitou součástí
každého sportu a je třeba se jim naučit a hrát podle nich. Respektovat nejen spoluhráče,
protihráče a rozhodčí, ale i pravidla hry. Pokud hráči/sportovci mají pravidla zažita
a dobrovolně je dodržují a respektují, hrají správným způsobem, hrají čestně, tedy fair
play.
V práci byly vysvětleny různé přístupy fair play, byly vyzdviženy jak výhody
každého přístupu fair play, tak zároveň i nevýhody. Jako autorka práce jsem přesvědčena,
že pokud děti jako malé budeme učit respektovat a dodržovat pravidla (opět v rámci
dobrovolného výběru sportu, hry, činnosti), ostatní pojetí a hodnoty sportu (mezi které
řadíme fair play obecně) se dostaví samy. Pokud nebudeme děti nutit vyhrát za každou
cenu, ale budeme zdůrazňovat správné hodnoty, děti si tu „pravou“ cestu za fair play
naleznou. To nejdůležitější je jim být také dobrým příkladem.
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