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TEZE pro Debatní dny 

Profesionální sport škodí společnosti 

Oblasti:  

Člověk a zdraví- výchova ke zdraví 

Popis: 

Profesionalizace sportu, a fanouškovství je fenomén 20. a 21. století. Ze sportovců se stali hrdinové 
dětí i dospělých, jsou v záři reflektorů a pobírají odměny, o kterých se normálním smrtelníkům 
může jen zdát (1). Média se zajímají o životy sportovců více než o jiné profese, sledování sportu je 
společenskou nutností, pojítkem (2), lidé se dělí na „sparťany a slávisty“. Sport a s ním spojený 
sponzoring je obrovský byznis, ve kterém se nachází značný objem financí (například v USA ročně 
70 miliard dolarů (3). Otázka zní – je celý ten kolotoč ohledně profesionálního sportu pro 
společnost přínosný, nebo jí naopak škodí (i když si to společnost evidentně žádá) ? 

1 http://www.sport-9-11.estranky.cz/clanky/fotbal/messi_-beckham_-nebo-ronaldo_-top-10-

nejbohatsich-fotbalistu_.html 

2 http://sport.ihned.cz/c1-16240580  

3 http://www.sgma.com/press/3_U.S.-Sports-Industry%3A-Nearly-a-$70-Billion-Business 

 

PRO:       PROTI: 

PENÍZE 
Je nad slunce jasné, že sportovci dostávají 
obrovské sumy peněz, které si nezaslouží. A tyto 
peníze platíme všichni – ať už v daních, nebo v 
cenách výrobků, které tento sport sponzorují. 
Přitom sportovci nevykonávají nic tak 
hodnotného pro společnost – vysoké peněžní 
ocenění je způsobeno spíše nedostatkovostí na 
trhu, než-li hodnotou jejich práce. 

 
A čím chcete měřit hodnotu práce? Ve 
skutečnosti pouze trh dokáže dobře ocenit, je-li 
někdo hodnocen adekvátně. Sportovci si své 
platy zaslouží díky tomu, že zajímají tolik lidí. 
Přinášejí lidem zábavu, slouží jim za vzory, 
povznášejí je. Jsou na stejné úrovni například s 
herci, spisovateli či zpěváky – a naše společnost 
potřebuje i zábavu – nestačí pouze pracovat a 
konzumovat výrobky. 

SLEDOVÁNÍ SPORTU UBÍJÍ INTELEKT 
Existují různé způsoby, jak trávit volný čas. 
Bohužel, sledování sportu je jednou z nejhorších 
možností (po konzumaci alkoholu, která je 
ovšem s fanděním tradičně spojena). Sport 
nikterak nepůsobí na intelekt, dokonce ani 
nerozvíjí lidi emocionálně, dělá z nich tupé, 

 
Tento argument vychází z mylné premisy, že 
lidé, které dnes zajímá sport, by se raději 
věnovali třeba četbě kvalitní literatury – to 
ovšem nedává moc smysl. Lidé si vybírají 
takovou formu zábavy, která je jim bližší – pro 
pasivní lidi to bude samozřejmě pasivní zábava. 

http://www.sport-9-11.estranky.cz/clanky/fotbal/messi_-beckham_-nebo-ronaldo_-top-10-nejbohatsich-fotbalistu_.html
http://www.sport-9-11.estranky.cz/clanky/fotbal/messi_-beckham_-nebo-ronaldo_-top-10-nejbohatsich-fotbalistu_.html
http://sport.ihned.cz/c1-16240580
http://www.sgma.com/press/3_U.S.-Sports-Industry%3A-Nearly-a-$70-Billion-Business
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snadno ovlivnitelné stádo, které křičí, když 
padne gól. To způsobuje, že lidé se nevěnují 
zábavě, která by je rozvíjela – jako je například 
četba, literatura, drama apod. Sport je lákavější, 
a zároveň společensky prosazovaný – proto si ho 
spousta lidí vybere na úkor vlastního rozvoje. 

Takže fotbaloví fanoušci by pravděpodobně 
spíše sport nahradili sezením u televize či 
popíjením v hospodě, než-li návštěvou divadla či 
četbou Vergilia v originále.  

SPORT PODPORUJE AGRESIVITU A NENÁVIST 
Sledování sportu tradičně rozděluje společnost a 
vytváří umělé bariéry mezi lidmi – tyto bariéry 
pak přerůstají v nenávist k okolním skupinám. 
Přitom jsou tyto pocity založeny na naprosto 
iracionální „příslušnosti ke klubu“, která 
nepřináší nic dobrého. Co hůře – tyto pocity 
často přerůstají v násilí (4), což je dáno často 
právě fyzickou povahou sportu a emocemi, 
které při fandění vznikají. 
4 http://cs.wikipedia.org/wiki/Hooligans  

 
Opravdu je sport příčina těchto problémů? 
Nebo jsou tyto problémy lidstvu vrozené a 
projevují se u sportu. Zajímavé je, že žádné z 
nich se netýkají třeba curlingu či atletiky, ale 
pouze pár kolektivních sportů (fotbal, hokej). 
Důvod je prostý – lidé mají vnitřní potřebu patřit 
do nějaké skupiny, která se bude vymezovat 
proti ostatním skupinám. Pokud by tu nebyly 
fotbalové kluby, pak by to byly města, čtvrti, či 
ti, kdo jedí vejce od špičky. To samé se týká 
násilí – určité skupiny obyvatelstva potřebují 
násilí, a tak si tuto potřebu vybíjejí na fotbale – 
fotbal však není příčinou tohoto jevu. 

 
Jistě, každá společnost potřebuje idoly, ale 
opravdu jsou současní sportovci dobré vzory pro 
naše děti? Jejich inteligence povětšinou 
pokulhává, často mají problémy s dopingem, 
agresivitou a ukazují, že je jedno, jaké 
prostředky člověk použije, hlavně pokud zvítězí. 
Morální autority mezi nimi nenajdeme, protože 
celý mechanismus profesionálního sportu nic 
takového nezná (+ kdo z nich má schopnosti 
přemýšlet nad morálkou). Z toho důvodu tyto 
„pseudovzory“ spíše vytlačují vzory skutečné.  

SPORT VYTVÁŘÍ IDOLY / VZORY 
Každá společnost potřebuje své hrdiny, dříve to 
byli rytíři, vojevůdci,  dnes to jsou sportovci. 
Díky nim mají děti ke komu vzhlížet a kým se 
inspirovat. Tím mají motivaci posouvat se 
kupředu a snažit se něčeho dosáhnout – což má 
dlouhodobý pozitivní dopad na naši společnost. 

 
Pokud je toto tvrzení pravdivé, pak jak to, že 
sportujících lidí ubývá, když sportu (5) je v 
médiích čím dál více? Jak to, že nejoblíbenější 
fyzickou aktivitou u čechů je turistika, i když ta v 
televizi opravdu neběží? 
Jistě, pár dětí bude motivováno svými hrdiny 
(ovšem možná spíše k profesionálnímu sportu, 
který jim zničí zdraví), ale je to opravdu většina? 

PROFESIONÁLNÍ SPORT MOTIVUJE 
Jedním z hlavních přínosů profesionálního 
sportu je fakt, že motivuje (zvláště děti) k 
sportování. To má pak pozitivní vliv na jejich 
celkové zdraví i na úroveň života. Tím pádem 
sport plní významnou společenskou funkci – 
kdyby nebylo profesionálního fotbalu, stěží by si 
děti všude po světě kopali míčem. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hooligans
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A nesportovaly by tyto děti i tak (i když třeba 
jiný sport)? A nevyužily by raději čas, který dnes 
věnují sledování sportu, ke sportování 
samotnému? 
5 http://www.infoplease.com/ipa/A0923110.html 
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