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la faktické mlčení i symbolickou „němost 
žen“. Tato negace se projevovala v ome-
zení ženského verbálního projevu a s ním 
spjaté svobody slov a činů. Mužská do-
minance ovlivňovala nejenom to, co ženy 
mohly říkat, ale také to, co chtěly říkat, 
kdy to chtěly říkat a kde to chtěly říkat 
(Ardener 2007). Obraz ženy v období stře-
dověku je nepochybně kulturní konstruk-

cí, která v sobě zahrnuje jak pozitivní, tak 
negativní vzorce chování. Žena byla na 
základě biblické interpretace a křesťan-
ské exegeze a priory spoutána sítí dobo-
vých náboženských předsudků a askribo-
vaných typických vlastností. Ty jí bohužel 
umožňovaly pouze omezené prosazení 
autentické svobody, vnitřních emocí i tvo-
řivého myšlení. Středověký obraz ženy je 

tak osudově poznamenán maskulinní in-
terpretací: „Celými staletími se táhne po-
řád stejná písnička: paktují se s ďáblem; 
jsou hašteřivé, nesnesitelné; jejich tělo je 
neuhasitelná výheň, jako tělo chiméry“ 
(Duby 1999:32). l
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ženství. Praha: Prostor.

•    MCDONNELL, Ernest W. (1969): The Beguines and Beghards in 
Medieval Culture: With Special Emphasis on the Belgian Scene. 
New York: Octagon Books.

•    MICHELET, Jules (1974): Rekové a rebelové sladké Francie. Výbor 
z dějin Francie. Praha: Odeon.

•    NEJEDLÝ, Martin (1997): „Jana z Arku“. In: Historický obzor 8 
(3/4), str. 50–57.

•    NEWMAN, Barbara (1987): Sister of Wisdom: St. Hildegard‘s 
Theology of the Feminine. Berkeley: University of California Press.

•    NODL, Martin, ŠMAHEL, František, eds. (2002): Člověk českého 
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Obraz ženy ve středověku je nepochybně kulturní 
konstrukcí, která v sobě zahrnuje jak pozitivní, 
tak negativní vzorce chování.

Při zpětném hodnocení letošních letních olympij-
ských her není možné přehlédnout, že hry XXX. 
letní olympiády v Londýně byly v některých 

souvislostech právem označovány jako hry ve zname-
ní žen. O tom, že nešlo o pouhý populistický řečnický 
obrat, svědčí fakt, že je tato jinak žurnalistická hyper-
bola založena na věrohodných statistických úda-
jích. V mnoha významných olympijských výpravách 
v Londýně 2012 tvořily ženy většinu zástupců a mezi 
tyto výpravy patřily i celkově tak významné a počet-
né reprezentace jako USA nebo Rusko.

LOH 2012 se tak staly také historicky prvními hra-
mi, na něž všechny zúčastněné národních výpra-
vy vyslaly své ženské reprezentantky. V případě 
některých islámských zemí, jmenovitě Kataru, Sa-
údské Arábie a Bruneje, šlo navíc o historicky první 
účast ženských sportovců v celé historii olympijské-
ho hnutí. Celkové vysoké zastoupení ženských spor-
tovkyň je chápáno jako odraz probíhajících globál-
ních společensko-kulturních změn, jejichž průběh 
a dynamiku lze indikativně sledovat právě na poza-
dí pravidelně konaných společenských a sportovních 
událostí.

Jelikož jsou tyto údaje v novodobé historii olympij-
ského hnutí ostře sledovány a důsledně medializová-
ny, je nutno je považovat za významné jak z hlediska 
faktografi ckého, tak i pro jejich symbolický význam 
a schopnost dalšího zpětného působení na probíha-
jící sociokulturní procesy. Z této perspektivy je mož-
no konstatovat, že široké zastoupení žen i výsledky, 
kterých v průběhu letošních olympijských her dosáh-
ly, představují opět další významný posun v emanci-

pačním procesu a to nejen v úzce chápaném sportov-
ním kontextu.

Sportovní (a zejména olympijské) hnutí předsta-
vuje pro genderovou problematiku prostředí, na je-
hož pozadí je možno aktuální stav a probíhající vývoj 
v této oblasti demonstrovat ve zcela specifi ckém me-
zioborovém kontextu. Jedná se o prostředí, ve kte-
rém se projevují ve výrazně koncentrované podobě 
základní střety a změny ve vnímání mnoha základ-
ních témat genderové problematiky. Olympijské hnu-
tí je proto velmi významným prostředím a součas-
ně signifi kantním předmětem zkoumání a to jak pro 
specifi cky genderový, tak i pro obecně kulturologic-
ký výzkum.

OlyMPiSMuS PřEkRaČuJíCí SPORT
Olympijské hnutí v novodobé historii výrazně pře-
sáhlo svým významem sportovní oblast. Jde o spo-
lečenskou a kulturní událost s globálním dosahem. 
Toto hnutí má od samého počátku výrazné mimo-
sportovní aspirace již ve svých zakládajících doku-
mentech a kánonech. Olympijská charta charak-
terizuje olympismus jako životní způsob a životní 
fi lozofi i založenou na deklarovaném spojení zdat-
nosti těla, vůle a ducha (Sekot 2008). Zvláštní po-
zornost zasluhuje ideál týkající se respektová-
ní základních univerzálních etických principů, což 
představuje pro kulturologická studia výzvu, ale 
současně přesahuje rámec tohoto příspěvku. Vý-
znamnou součást souboru základních hodnot olym-
pijského hnutí představuje boj proti diskriminaci ve 
všech jejích podobách (Olympijská charta 2007).

K genderovým aspektům 
sportu z pohledu letních 
olympijských her 2012
Olympiáda představuje ojedinělou globální platformu diskurzu odrážejícího 
aktuální sociálně kulturní proměny společnosti

JuDr. PETR FRiSCHMann
Katedra práva Škoda Auto Vysoká škola, Advokátní kancelář Petr Frischmann
Jana Masaryka 32, Praha 2, 120 00; e-mail: office@frischmann.cz

abSTRakT:
Olympijské hry jsou významnou sportovní, společenskou a kulturní událostí, která díky svému mimořádnému 
mediálnímu dosahu představuje též ojedinělou globální platformu diskurzu odrážejícího aktuální sociálně 
kulturní proměny společnosti s výrazným akcentem genderové problematiky. Letošní olympijské hry v Londýně 
tak představovaly jedinečný moment refl exe současného vývoje i prognózy budoucích trendů mnoha základních 
temat genderových studií.

abSTRaCT:
Olympic games are not only important sport, social and cultural event, but thanks to unique media coverage also 
powerful global platform for discussion of current social and cultural topics including important gender issues. 
From this perspective London 2012 Summer Olympic Games were unique moment of refl ection of current 
development and future trends of progress of the many of core gender topics.
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Olympijské hnutí se proto od samého počátku své-
ho novodobého vývoje nejen stává sportovním hnu-
tím, ale současně též mezinárodní institucionální 
platformou monitorující specifi cké projevy diskrimi-
nace a zároveň disponující některými vlastními orga-
nizačními nástroji sloužícími k překonání některých 
existujících omezení. Nejvýrazněji se tak angažu-
je v oblasti rovného zastoupení sportovců v olympij-
ských soutěžích, ale též v oblasti organizace vrcho-
lového i masového sportu na národní i mezinárodní 
úrovni.

Průběžně je sledována a zveřejňována proporcio-
nalita zastoupení žen v rozvětveném organizačním 
aparátu vlastního olympijského hnutí i svébytného 
prostředí organizace sportu jako takového. Nejde při-
tom jen o administrativně technické posty, neméně 
významné je například zastoupení žen ve funkci roz-
hodčích, kde jejich nesnadná a významná role spočí-
vá nejen v otázkách uznání vysokého stupně odbor-
nosti, ale zejména v případech kolektivních sportů 
souvisí úzce s obecnou sociokulturní problematikou 
společenského statutu a z něho vyplývajícího respek-
tu a autority nezbytného pro výkon těchto funkcí. 
Proto je pozitivní vývoj zastoupení žen v této oblasti 
sportovního dění právem považován za průlomový.

Lze tedy očekávat další vývoj k širšímu zapoje-
ní žen v této oblasti. Jak uvádí na svých ofi ciálních 
webových stránkách Organizační výbor zimních 
olympijských her v Soči 2014,1) poměrné zastoupe-
ní žen v aparátu zabezpečujícím organizaci her do-
sahuje již letos čtyřiceti procent. Významnými jsou 
z tohoto pohledu i údaje týkající se sledovanosti tele-
vizních přenosů či zastoupení žen ve sportovním te-
levizním zpravodajství.

gEnDEROVá VyROVnanOST na OH?
Zájem olympijského hnutí na co nejširším zastou-
pení všech států a genderové vyrovnanosti na olym-
pijských hrách se promítá do kvalifi kační politiky 
olympijského hnutí a vytváří prostor pro affi  rmative 
action, jež umožňuje účast sportovců a sportovkyň 
z určitých zemí, kteří nedosahují přísných kvalifi kač-
ních limitů jednotlivých sportovních disciplin. V ně-
kterých soutěžích je tak uplatňováno pravidlo, podle 
kterého je možno v případě dosažení kvalifi kačního 
limitu pouze sportovcem/kyní jednoho pohlaví vy-
slat na olympijské hry zástupce druhého pohlaví bez 
požadavku dosažení tohoto limitu (viz Qualifi cation 
System 2012). Podobné pravidlo se uplatňuje i pro ná-
rodní zastoupení v případě států, jejichž sportovci po-
žadovaná kriteria nesplnili vůbec. Touto politikou in-
dividuálních pozvánek či jiných forem nominací bez 
splnění kvalifi kačních limitů se daří olympijskému 
výboru dlouhodobě zabezpečovat účast maximálního 
počtů národních států i genderové vyváženosti.

Olympijské hnutí je navenek reprezentováno vý-
znamnou světovou organizaci, jejíž uznání ve for-
mě účasti národních reprezentací na OH znamenalo 
v minulosti výrazné uznání legitimity politických as-
pirací některých národů či států v procesu jejich po-

litické a kulturní autonomizace. Vysoký symbolický 
význam účasti těchto reprezentantů v rituálních ce-
remoniálech obou tradičních defi lé vyjadřující sou-
náležitost a současně národní či kulturní identitu 
účastníků má pro mnohé národní reprezentace hlav-
ní politický a kulturní smysl jejich účasti. Prostřed-
nictvím olympijského hnutí je dlouhodobě veden 
dialog a současně vytvářen tlak mezinárodního spo-
lečenství na některé vlády v otázce dodržování poli-
tických lidských práv zejména v oblasti zákazu dis-
kriminace.

V letošním roce bylo proto předmětem zájmu ve-
řejnosti zejména pozvání k účasti na letních hrách 
pro zástupkyně Saúdské Arábie, Kataru Arábie a Bru-
neje. Účast sportovkyň těchto zemí je považována za 
významný úspěch v boji proti diskriminaci žen v is-
lámských zemích a za vítaný průlom izolace těchto 
zemí. Na druhé straně nelze zcela ignorovat kritiku, 
která byla vznesena vůči vedení olympijského hnu-
tí, které v této souvislosti učinilo významný ústu-
pek islámským zemím ve formě změny pravidel, 
kdy umožnilo islámským atletkám závodit v tradič-
ním oděvu. Přesto je možno si povšimnout i někte-
rých drobnějších sbližovacích tendencí. Jak konsta-
tovala například Homa Khaleeli ve svém příspěvku 
„Sport hidjabs help Muslim women to Olympic su-
ccess“ uveřejněném v deníku The Guardian (Khalee-
li 2012),  tyto tendence spočívají například i v probí-
hajících snahách o stylizaci tradičního muslimského 
oděvu pro sportovní účely nazývaného některými 
žurnalisty sport hijab.

Význam olympijských her pro emancipační hnu-
tí se neomezuje pouze na období konání sportovních 
akcí. Pozoruhodná je probíhající kampaň organiza-
ce Amnesty Intenational za zrovnoprávnění žen na-
mířená vůči vládě Saúdské Arábie. Kampaň vedená 
pod heslem Let Saudi offi  cials know, that world will 
still be watching even when the Olympics are over – 
tell Saudi authorities to let women drive! (na www.
amnestyusa.org) využívá dočasného zvýšeného zá-
jmu světové veřejnosti a médií o tuto problematiku 
v souvislosti s olympijským hnutím pro své dlouho-
dobé emancipační cíle. Média věnují rovněž značnou 
pozornost zapojení muslimských žen do organizace 
her, včetně jejich autorské účasti na výstavbě sporto-
višť či umělecké realizaci zahajovacího ceremoniálu. 
Komentován byl rovněž fakt, že olympijské hry 2012 
svým termínem konání opět zasáhly do svátku rama-
dán, jak uváděl například i list The Washington Post 
(Mohammad 2012), což pro mnohé muslimské spor-
tovce jistě představovalo komplikaci a druh znevý-
hodnění.

SElEkTiVní ČERPání z TRaDiC
Olympijské hnutí selektivně čerpá z historické a kul-
turní tradice. Nejde přitom pouze o zdroje olympis-
mu inspirované antickým Řeckem, v době současné 
je tato vazba posílena i o zdůrazňovaný kulturní od-
kaz role novodobých zakladatelů her konce 19. stole-
tí. Současně je nezanedbatelný i význam tělovýchov-

ných organizací v procesu kulturního a politického 
národního formování té doby zejména v evropském 
prostředí (Havránková 1999). Přímé historické remi-
niscence můžeme nalézt nejen v olympijské symbo-
lice, ale například i v organizační kultuře samotných 
her, například v ceremoniálním používání francouz-
ského jazyka jako projev respektu k jejich novodo-
bému zakladateli, v tradičním čelním místě řeckých 
sportovců v defi lé jinak organizovaném striktně podle 
alfabetického pořadí či v rituálním předávání olym-
pijského ohně a podobně.

Z historického pohledu je zřejmé, že novodobý 
olympismus se v mnoha zásadních aspektech výraz-
ně liší a to nejen ve srovnání s tradicí antickou ale 
současně i s tradicí novodobého obnovení her kon-
ce 19. století. Je známým faktem, že antický olympi-
smus byl vyhrazen mužským atletům a role žen byla 
omezena na „korunování hlav vítězů“.

Omezení aktivní i pasivní účasti žen postihují-
cí i pouhé sledování sportovního klání bylo odrazem 
obecně známého nerovného postavení žen v teh-
dejší společnosti (Kosík 2010). Na sklonku 19. stole-
tí byl však i zakladatel moderního olympismu Pierre 
de Coubertin, jinak velmi osvícený humanista, zá-
sadním odpůrcem účasti žen na olympijském hnu-
tí. Vyjádřil to nejen svým aktivním vystupováním při 
hlasování o těchto otázkách v Mezinárodním olym-
pijském výboru (MOV), ale zejména ve své přednáš-
kové a publikační činnosti.

Vystupoval aktivně i proti myšlence samostatných 
sportovních her pro ženy. Účast žen v olympijském 
soutěžení označil doslova za „nepraktickou, neza-
jímavou, neestetickou a nesprávnou“ (Guttmann 
1983:22). Dnešní interpretace jeho postojů je v sou-
časnosti pro některé zástupce olympijského hnu-
tí citlivým tématem, o čemž svědčí řada apologetické 
literatury vysvětlující tyto postoje, zejména Couberi-
tovou upřímně míněnou starostí o zdraví žen a jejich 
reprodukční zdatnost ovlivněnou dobovými před-
sudky. Přes tyto překážky ženské atletky poprvé star-
tovaly již na druhých letních olympijských hrách 
v roce 1900, byť jen s velmi malým zastoupením.

Dnes jsou předmětem zájmu zejména tři sledo-
vané parametry s vysokou vypovídací hodnotou: 1) 
poměrné zastoupení žen v jednotlivých národních 
reprezentacích, 2) počet států, které mají ve své vý-
pravě zastoupeny ženy a 3) zastoupení sportů, ve 
kterých ženy soutěží. Jak dokazuje olympijská statis-
tika (www.stats.com), je potěšitelné, že Letní olym-
pijské hry 2012 v Londýně představovaly nový rekord 
z hlediska všech těchto tří parametrů.

SPORTOVání MEzi SyMbOly...
Olympismus je oblastí s vysokou mírou symbolizace. 
Geneze fenoménu novodobého olympismu probíhala 
částečně řízenou a částečně živelnou syntézou staro-
věké tradice, ideálů osvícenského humanismu, vlivů 
národních kultur novodobých zakladatelů, křesťan-
ské symboliky, institucionální kultury mezinárodních 
organizací, vlivu masových medií a zejména v posled-

ním období též kulturního průmyslu a komerčních 
zájmů globálních sponzorů.Vzájemné mísení jednotli-
vých vlivů a současná snaha o jejich syntézu a vytvo-
ření univerzálního systému hodnot dala vzniknout 
skutečně ojedinělému systému symbolátů.

Mezi ně nepatří pouze artefakty, ale též řada nor-
mativů v podobě kánonu, zvyklostí a rituálů pořádá-
ní her provázejících reprezentující olympijské ideje 
a nepřehlédnutelná je i robustní institucionální zá-
kladna hnutí. Význam i komerční hodnotu této sym-
boliky je možno doložit mírou její ochrany i oce-
něním jejího využití. Letošní OH proto mimo jiné 
představovaly v nebývalé intenzitě též významný 
střet mezi chráněným zájmem vlastníků komerčních 
práv těžících z monopolu této symboliky a omezení-
mi osobní svobody včetně svobody projevu na straně 
druhé, jak bude dále zmíněno.

Významně je na hrách využíváno národních kul-
turních stereotypů a to jak v propagační kampa-
ni hostitelské země, tak i při prezentaci jednotlivých 
národních států. Při pohledu do početného audito-
ria je možno v některých případech identifi kovat ži-
velnou i do jisté míry organizovanou snahu o využití 
potenciálu maximálního mediálního pokrytí k pre-
zentaci národních stereotypů jako důsledek potřeby 
demonstrace sdílené národní a kulturní identity.

SOuTěž náRODů, nikOliV JEDnOTliVCů
Nelze opomenout jeden ze základních rysů novo-
dobého olympismu, jímž je primárně soutěž náro-
dů a nikoliv jednotlivců. Tento koncept není při-
jímán bezvýhradně a jsou vůči němu pravidelně 
vznášeny námitky týkající se jistých rysů naciona-
lismu a gigantismu. Kromě vnější kritiky se i uvnitř 
samotného olympijského hnutí s tímto prvkem na-
cionalistických tendencí objevil nesouhlas a to ze-
jména v 70. letech ve vedení MOV, kdy byly neúspěš-
ně vznášeny například návrhy na odstranění vlajek 
a dalších státních symbolů z her, zrušení vyhlašová-
ní vítězů za zvuku státní hymny a preferování indi-
viduálních sportů před sporty kolektivními (Stlouka-
lová 2008).

Londýnská zkušenost potvrdila, že zcela specifi c-
kou a ve všech smyslech toho slova ojedinělou udá-
lostí olympijské tradice je zejména úvodní a závě-
rečný ceremoniál olympijských her, který v letošním 
roce sledovalo více než 900 milionů televizních divá-
ků. I z pohledu kulturologie jde nepochybně o zcela 
svébytný jev hodný důkladného zkoumání.

Jen málokterý rituál soudobé globální kultury v tak 
koncentrované podobě a synchronně vysílá sociokul-
turně kódovaná poselství se současným důrazem na 
emocionalitu i racionalitu k tak širokému počtu ak-
tivních příjemců. Percepci a refl exi komunikovaných 
symbolů, významů a věrnost jejich dekódování je na-
víc v současné společnosti sítí možno mapovat z té-
měř okamžitých reakcí ofi ciálních medií, sociálních 
sítí či blogosféry. Tradičně se i tentokrát některá me-
dia zapojila do snahy o systematickou interpretaci 
předložených symbolů, což je možno demonstrovat 1)  www.sochi2014.com

Význam olympijských her pro emancipační hnutí se neomezuje 
pouze na období konání sportovních akcí.
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mimo jiné na příkladu populární stanice Fox Sports 
(viz Fox Sports 2012).

Bez ohledu na jakékoliv hodnotící soudy týkající 
se uměleckých kvalit, srozumitelnosti, konvenčnos-
ti či originality a dalších nutně přítomných témat jde 
o událost svébytnou, která je svým dosahem a vli-
vem ojedinělá. To platí i pro symboliku genderově 
ovlivněného poselství obsaženou v Londýně zejmé-
na v úvodním ceremoniálu a to nejen legendárním 
a mediálně vděčným vystoupením anglických sufra-
žetek, anglických ošetřovatelek a chův.

OlyMPiáDa JakO PlaTFORMa STřETů
Olympijské hry představují globální platformu se-
tkávání a současně kulturních střetů. Na půdě 
olympijských her se setkávají v koncentrované po-
době rozdílné národní kultury a současně odlišné 
a nezřídka i protichůdné politické systémy. Ačkoliv 
jde o hnutí, které primárně směřuje ke smířlivos-
ti protikladů, je současně samo důležitým dějištěm 
střetů způsobených existujícími rozpory. Výsle-
dek takových střetů má vysoký symbolický význam 
nejen pro samotné aktéry, ale má globální dosah 
vzhledem ke svému zcela mimořádnému mediální-
mu zpracování.

Formy těchto střetů mají historicky nejrůznější po-
dobu od tragických teroristických útoků proti olym-
pionikům představujícím odlišnou národnostní či 
náboženskou identitu či formy bojkotu her charakte-
ristické pro závěrečnou dekádu období studené vál-
ky. Tyto příklady patří naštěstí do historie a současné 
sociokulturní střety na půdě olympijského hnutí mají 
z tohoto pohledu mnohem subtilnější formy, přesto 
však jsou nadále významnými projevy často skryté 
rozporuplnosti současného světa.

Letní olympijské hry v Londýně přinesly očekáva-
ný zvýšený zájem světové veřejnosti a medií o otáz-
ky spojené s genderovou problematikou, a umožni-
ly tak nastolení či pokračování potřebného veřejného 
diskurzu. Připomeňme si proto hlavní témata tohoto 
diskurzu v olympijském létě 2012.

HlaVní TéMaTa DiSkuRzu
Otázka diskriminace žen v islámských zemích, která 
již byla zmíněna, těmto tématům dominovala. Samot-
ná účast zástupkyň islámských zemí znamenala bez 
ohledu na jejich aktuálně dosažené sportovní výko-
ny podporu světové veřejnosti a pravděpodobně též 
nevratný proces postupující emancipace a sekulariza-
ce umožňující jejich další začlenění do olympijského 
hnutí v masovějším měřítku. Některé islámské atletky 

se staly symboly těchto aspirací pro domácí i zahra-
niční emancipační hnutí.

Mezinárodní podpora nebyla deklarována pouze 
ze strany mezinárodních organizací či vlád, ale expli-
citně vyjádřena v podobě mohutné divácké podpory, 
jíž se těmto sportovkyním dostalo od londýnského 
publika. V průběhu her se rovněž konaly v olympij-
ském areálu některé protestní akce zaměřené pře-
devším proti uplatňování práva šarí´a v islámských 
zemích. Vzhledem k formě těchto protestů využívají-
cích mnohdy nahoty a následné nutnosti policejních 
zásahů však nebyl dopad těchto akcí jednoznačný. 
V tomto ohledu se opakovala zkušenost i z uskuteč-
něného Mistrovství Evropy ve fotbale 2012 na Ukraji-
ně a v Polsku.

TESTy POHlaVí a TRanSSExualiTa
Významným tématem se již před samotnými olympij-
skými hrami roku 2012 i v jejich průběhu stala otáz-
ka transsexuality a zejména problematika provádění 
sextestů ženských sportovkyň, tedy lékařských tes-
tů, jejichž účelem je zamezit podvodnému jednání ve 
sportovním soutěžení spočívajícím zejména v hormo-
nálním dopingu vedoucímu ke změně pohlaví. Povin-
né testy byly v olympijském hnutí zavedeny na OH 
v Grenoblu v roce 1968 a to zejména pod vlivem teh-
dejší praxe komunistických států, zejména Němec-
ké demokratické republiky a Sovětského svazu, které 
praktikovaly v oblasti hormonálního dopingu rozsáh-
lý výzkum (Stloukalová 2008). Problémy však pro-
vázely olympijské hnutí od počátků a skandál se ne-
vyhnul ani předválečné československé reprezentaci 
(Kovář 2011).

V případě provádění sextestů jde o komplikova-
ný eticky a společensky exponovaný problém. Praxe 
provádění sextestů je často chápána jako ponižující 
a „barbarská“. Ilustrativní může být v této souvislos-
ti skutečnost, že jedinou sportovkyní, která se ne-
musela tomuto testu podrobit na olympijských hrách 
v Montrealu v roce 1976, byla dcera britské panovnice 
princezna Anna, u které bylo konstatováno, že ten-
to požadavek je společensky zcela nepřijatelný (tato 
epizoda je jistě signifi kantní i pro případné úvahy tý-
kající se demokratických principů novodobého olym-
pismu).

V roce 1996 bylo rozhodnuto, že se testování nebu-
de provádět v průběhu samotných her a tato odpo-
vědnost byla přesunuta na jednotlivé národní olym-
pijské výbory. Rozhodnutí však vyvolalo mnohá 
podezření týkající se věrohodnosti a důvěryhodnos-
ti takového testování a to zejména vzhledem k meto-
dice, která není založena bezvýhradně na jednoznač-
ných a kvantifi kovatelných parametrech, ale též na 
subjektivním expertním posouzení jednotlivých ná-
rodních orgánů.

Atmosféra před olympijským létem 2012 byla 
ovlivněna široce medializovaným případem atlet-
ky z Jihoafrické republiky; proto se tato problematika 
stala ostře sledovanou i v průběhu her samotných. Ji-
hoafrická atletka ihned po skončení her dokonce če-

lila nařčením, že v olympijském fi nále záměrně ne-
chal vyhrát svoji soupeřku, aby tak odvrátila další 
možná obvinění. Je nutno konstatovat, že pochybo-
vačné a šovinistické útoky se v tomto smyslu obje-
vují také pravidelně v případech, kdy se sportovkyně 
svým výkonem přiblíží nebo dokonce překoná výkon 
svých mužských kolegů, jak se stalo v Londýně na-
příklad šestnáctileté čínské plavkyni, jež svým výko-
nem šokovala veřejné mínění v USA a na malý oka-
mžik ohrozila i pověst nejúspěšnějšího olympijského 
sportovce všech dob.

lOnDýn 2012 a SExiSMuS
Sexismus ve sportu se stal dalším z témat, která do-
provázela letní olympijské hry v Londýně 2012. Tra-
dičně se to týkalo obrazového zpravodajství z her 
a odlišnosti ve způsobu zobrazování mužského a žen-
ského těla. Významnější debata se rozvinula již v eta-
pě příprav olympijských her a v oblasti požadavků na 
jednotné sportovní oblečení v některých disciplínách. 
Je pozoruhodné, že pokus o nivelizaci určitých stan-
dardů vedl k projevům nesouhlasu vedeným z opač-
ných pólů názorového spektra.

Příkladem může být v této souvislosti asi nejčastěji 
citovaná disciplína, kterou je plážový volejbal. Tento 
relativně mladý olympijský sport si vysloužil nebýva-
lý divácký a mediální zájem, jehož kořeny nejsou též 
ušetřeny kritiky. Důvodem může být donedávna plat-
ný kodex oblékání, který z této disciplíny vytvořil fe-
nomén označovaný mimo jiné listem Los Angeles Ti-
mes v článku Davida Haugh (Haugh 2012) přiléhavým 
termínem Olympic Baywatch.

Výhrady proti striktnímu požadavku bikin byly při-
tom vznášeny opakovaně nejen ze strany islámských 
zemí a jiných tradičně orientovaných kultur, ale sou-
časně též z pozic zejména severoamerických a evrop-
ských ženských organizací. Zároveň s kritikou pravidel 
oblékání bylo poukazováno na nevhodné umístění re-
klam či sponzorského loga na tomto oblečení.

Kritika vyústila v rozhodnutí, podle kterého byla 
na olympiádě v Londýně 2012 již platná změna pra-
videl, která umožňovala i jiný druh oblečení než do-
posud povinné šortky či plavky. Neudržitelnost dosa-
vadního požadavku se přitom projevila v praxi mimo 
jiné i ve zjevné nevhodnosti původně předepsaného 
oblečení pro odlišné klimatické podmínky. V prostře-
dí chladného Londýna a zápasů probíhajících čas-
to pozdě do nočních hodin tuto změnu pravidel (viz 
www.FIVB.org) samy hráčky velmi ocenily.

Za kontroverzní a diskutované projevy sexismu 
byla také považována přítomnost takzvaných roz-
tleskávaček/cheerleaders u některých sportů, což vý-
znamně souvisí s odlišností sportovní tradice zejmé-
na v oblasti evropského a amerického basketbalu či 
fotbalu a současně obecným problémem komercio-
nalizace sportovních her.

nEJlEPší „DžOb“ na SVěTě
Otázka sexuálních stereotypů v mediální oblasti se 
v průběhu olympijských her stala předmětem diskuze 

zejména v souvislosti s kontroverzní reklamou spo-
lečnosti Procter & Gamble nazvanou „The Best Job 
in the World“. Tato reklama prezentující a oslavující 
roli ženy jako sebeobětující se podporovatelky svých 
dětí se stala předmětem kritiky pro svoji snahu o zno-
vuoživení oslavy pasivní role ženy a její úlohy v rám-
ci tradiční rodiny. Jedním z mnoha příkladů této oka-
mžité negativní refl exe je například příspěvek Emilly 
Bristol „Olympic Sexism! Why Does Mamma Got The 
Magic?“ zveřejněný na feministickém internetovém 
portálu fem2pt0.com (Bristol 2012).

Firmě bylo vytýkáno, že pokud šlo o zdůrazně-
ní rodičovské či rodinné podpory, měla být tato sku-
tečnost promítnuta do vyvážené účasti obou pohlaví 
v reklamním poselství. V této souvislosti bylo pou-
kazováno na skutečnost, že řada sportovkyň letoš-
ních olympijských her dokázala ve svém životě spo-
jit svoji účast ve vrcholovém sportu s rolí matky a se 
zvláštními sympatiemi byla v této souvislosti při-
jímána publikem závodnice ve střelbě, která se zú-
častnila olympijských soutěží v pokročilém stupni 
těhotenství.

Velmi diskutovanými případy týkajícími se otáz-
ky diskriminace žen ve sportu se staly na LOH v Lon-
dýně některé mediálně zdůrazněné kauzy. Značnou 
kritiku veřejnosti si vysloužily některé národní vý-
pravy uplatňující odlišný přístup vůči sportovcům 
různého pohlaví. Za skandální bylo v této souvislosti 
považováno cestování odlišnými cestovními třídami 
v rámci jedné olympijské výpravy basketbalových 
reprezentantů Austrálie a Japonska. S odmítnutím 
se setkal následný pokus o ospravedlnění této praxe 
poukazem na odlišné fyzické dispozice jednotlivých 
hráčů a hráček a z toho plynoucí nezbytnosti použi-
tí třídy business class poskytující větší prostor ces-
tujícím.

Požadavky na rovné zacházení ve veřejném mínění 
jasně dominovaly a to i vzhledem k duchu olympij-
ské tradice spočívající na deklarovaných rovnostář-
ských zásadách projevujících se mimo jiné ve společ-
ném unifi kovaném ubytování sportovců v jednotně 
zařízené olympijské vesnici. Ještě důležitějším ak-
tuálním tématem se však jeví méně viditelné, o to 
však významnější projevy sekundární diskrimina-
ce, které se projevují hlavně v otázkách fi nancování 
a to zejména v objemu fi nančních prostředků inves-
tovaných do ženského sportu z veřejných prostředků 
a hodnoty reklamy a sponzoringu.

Panující disproporce se stává závažným tématem 
zejména vzhledem ke vzrůstajícímu objemu fi nanč-
ních prostředků investovaných do sportu prostřed-
nictvím reklamy a sponzoringu. Jak ve svém pří-
spěvku „London 2012 Olympics. Sexism Row Over 
BMW´s  For the Boys“ uveřejněném v deníku The Te-
legraph upozornila Laura Donnely (Donnelly 2012), 
bezprostředně po skončení těchto her byla citlivě re-
fl ektována skutečnost nerovnoměrně ohodnoceného 
úspěchu jednotlivých medailistů zejména ve vztahu 
k národním olympijským organizacím a korporativ-
ním sponzorům.

Letní olympijské hry v Londýně přinesly očekávaný 
zvýšený zájem světové veřejnosti a medií o otázky 
spojené s genderovou problematikou
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k POHlaVní ROVnOSTi DiSCiPlín?
Zvláštní kapitolou historie olympismu je kampaň žen-
ského sportu usilující o paritu v jednotlivých sportov-
ních disciplínách, která úspěšně bojuje s historicky 
překonaným tradičním rozdělením sportovních dis-
ciplin z hlediska genderového. Faktem je, že někte-
ré sportovní discipliny se setkávají s tradiční vysokou 
mírou společenské akceptace i s tím, že je jejich pro-
vozování vyhrazeno výhradně ženám. Tato skuteč-
nost nebyla předmětem zásadnějších námitek – pří-
kladem může být synchronizované plavání, moderní 
gymnastika, atletický sedmiboj či z programu olym-
pijských her nedávno vyřazený softball.

U ostatních sportů je však patrná stále vzrůstají-
cí tendence k dosažení absolutní parity, která výraz-
ně boří zakořeněné sexuální stereotypy. Z tohoto po-
hledu patří mezi nedávné úspěchy ženského sportu 
zařazení nových sportovních disciplín s doposud vý-
raznou mužskou dominancí a též vysokým stup-
něm popularity a divácké sledovanosti. Do programu 
olympijských her tak byl mimo jiné zařazen pro žen-
ské kategorie v roce 1996 fotbal, v roce 1998 lední ho-
kej a snowboard, v roce 2000 vzpírání, vodní polo, 
triatlon a moderní pětiboj, v roce 2004 zápas a v roce 
2008 běh na 3000 metrů překážek. Zařazení ženské-
ho boxu do programu letošních olympijských her 
proto představovalo jen další pokračování této ten-
dence a současně narušení další bašty hegemonie do-
posud výrazně mužských sportů. Na nadcházejících 
zimních olympijských hrách v Soči 2014 budou po-
prvé zařazeny skoky na lyžích žen či smíšená štafe-
ta v biatlonu. Současně je významné, že od roku 1992 
je u nově zařazovaných sportů na program olympij-
ských her povinná paralelní ženská a mužská soutěž. 
Takovými nově zařazenými sporty byly kupříkladu 
soutěže horských kol, dálkové plavání, taekwondo, 
triatlon či akrobatické lyžování. Na příštích letních 
olympijských hrách v Rio de Janeiru v roce 2016 se 
tak nově představí ženský golf a ženské rugby. 

Zařazení ženských sportovních soutěží do progra-
mu olympijských her je kromě logického důsledku 
společenského vývoje rovněž výsledkem cíleného 
tlaku, který vyvíjejí organizace i jednotlivé spor-
tovkyně na orgány olympijského hnutí. Známým se 
v této souvislosti stal soudní případ Martin versus In-
ternational Olympic Committee (Goettel 1983), ve 
kterém se atletky z 21 zemí domáhaly zařazení soutě-
že žen v běhu na 5000 metrů a 10 000 metrů do pro-
gramu atletických soutěží olympijských her 1984 
v Atlantě.

Tyto velmi sledované kauzy výrazně přispíva-
jí k postupnému odstraňování bariér omezujících za-
členění žen do olympijského hnutí. I v souvislosti 
s letošními OH byla podána žaloba na diskrimina-
ci žen v podobě nezařazení ženských kanoistických 
soutěží na program londýnských her a to přesto, že 
tato soutěž byla již do programu olympijských her 
formálně zařazena, o čemž například informovala 
Mary Pillons v článku „A female canoeist fi les a dis-
crimination claim“ uveřejněném v listu New York Ti-
mes (Pillons 2012).

HOMOSExuálOVé na OlyMPiáDě
V průběhu letních olympijských her v Londýně bylo 
konstatováno, že počet sportovců hlásících se otevře-
ně k homosexuální a lesbické orientaci není vysoký, 
ale přesto představuje dosud největší skupinu v his-
torii olympijského hnutí. Jim Buzinski uvádí, že z cel-
kového počtu více než 10 tisíc sportovců tak otevřeně 
vystoupilo 23 sportovců a dva trenéři (Buzinski 2012). 
Není překvapením, že tito sportovci reprezentují ze-
jména USA, Nizozemí, Švédsko, Austrálii, Británii, 
Francii či Německo. Je však pozoruhodné, že z tohoto 
poměrně malého počtu sportovců získalo deset z nich 
olympijskou medaili. Vzhledem ke specifi čnosti spor-
tovního prostředí se přesto lze domnívat, že v otáz-
kách sexuální orientace sportovců stále převládá vy-
soká míra latence.

Mediálně velmi sledovaná byla diskuze týkající se 
nerovného přístupu organizátorů k heterosexuálním 
a homosexuálním párům samotných olympijských 
sportovců. Tuto diskuzi zapříčinil tradiční a kritizo-
vaný rovnostářský požadavek společného ubytová-
ní sportovců v olympijské vesnici při současném od-
dělení mužských a ženských sportovců. Zájem o tuto 
otázku rozpoutal případ australských olympioniků, 
jimž bylo odmítnuto sdílet společné ubytování a bylo 
jim doporučeno opustit olympijský komplex, ačkoliv 
byli manželi.

Ve své reakci se oba manželé ohradili proti této dis-
kriminaci ve srovnání se sexuální svobodou, kterou 
v témže prostředí využívají homosexuální a lesbické 
páry. Následná vlna zájmu veřejnosti i sportovců sa-
motných (Gray 2012) dala vzniknout diskuzi na dopo-
sud částečně tabuizovaná témata sexuální orientace 
sportovců a jejich akceptace heterosexuální větši-
nou, současně udržitelnost kolektivistického pojetí 
organizace her a problematika osobní svobody spor-
tovců. Tento problém souvisí rovněž s diskutovanou 
otázkou promiskuitního sexuálního chování sportov-
ců. Jak dokazují příspěvky bulvárních medií včetně 
britského Daily Mail (Dayle, Gewsbury 2012) debaty 
o morální amnestii olympijské vesnice je sice mož-
no z větší části považovat za bulvární folklor, na dru-
hé straně je nutno tyto projevy brát do úvahy přinej-
menším s ohledem na snahu o budoucí širší účast 
sportovkyň reprezentujících tradiční kultury, pro 
které může ultraliberální přístup představovat poten-
ciální bariéru.

TéMa náRuSTu PROSTiTuCE
Tradičním problémem spojeným s konáním kaž-
dé sportovní akce mezinárodního dosahu je nebez-
pečí nárůstu prostituce a obchodu se ženami. V této 
souvislosti je třeba uvést, že ochrana her XXX. letní 
olympiády v Londýně před touto hrozbou byla stano-
vena jako jedna z organizačních priorit a nebyla v pří-
pravě ani v průběhu her samotných podceněna a to 
včetně zajištění odpovídající institucionální a fi nanč-
ní podpory. Také díky tomu nebyl zaznamenán nijak 
dramatický nárůst výskytu těchto jevů a to zejména 
ve srovnání s jinými sportovními akcemi obdobného 
rozsahu konanými v minulosti.

Součástí úvah týkajících se účinnosti zvolených 
opatření je často i otázka funkčnosti trestní repre-
se v podobě různých forem kriminalizace prostitu-
ce, která je například v pořadatelské zemi letošních 
olympijských her roku legální. V otázce vlivu spor-
tovních akcí na nárůst prostituce neexistují jedno-
značná statistická data, o něž je možno tyto úvahy 
opřít. Na Mistrovství světa ve fotbale 2010 v Jihoaf-
rické republice se podílelo dle některých mediálních 
odhadů 40 až 100 tisíc operujících sexuálních pra-
covnic. V letošním roce se potom podobná čísla obje-
vila i při hodnocení nedávno konaného ME ve fotbale 
na Ukrajině a v Polsku.

Některé zdroje, jako například výzkumy zpracová-
vané pod záštitou OSN a citované BBC však tato čís-
la zpochybňují a naopak konstatují, že v průběhu ko-
nání sportovních akcí nedochází v posledních letech 
k nijak dramatickému nárůstu těchto jevů.

V hodnocení těchto sportovních akcí z pohledu 
problematiky prostituce a obchodu se ženami je nut-
no pochopitelně vzít do úvahy specifi ka spočívají-
cí v kulturní odlišnosti jednotlivých pořadatelských 
zemí včetně jejich ekonomické vyspělosti, úrovně so-
ciální a zdravotní péče, účinnosti osvěty a preven-
tivních kampaní a současně i jejich zkušenosti s po-
řádáním sportovních akcí takového rozsahu. Tato 
poznámka míří nepřímo i k místu budoucího konání 
letních olympijských her. Brazilské Rio de Janeiro je 
z tohoto pohledu prostředím zcela specifi ckým a ne-
pochybně rizikovým. Je tedy velikou výzvou pro or-
ganizátory, aby obavám veřejnosti i mezinárodních 
organizací předešli účinnými opatřeními.

úSPěCH i naSTOlEné OTázky
Letošní olympijské hry je možno považovat za úspěš-
né, jak z hlediska sportovního, organizačního, spole-
čenského, tak například i bezpečnostního. Současně 
ale nastolily s bezprecedenční intenzitou některé zá-
sadní obecné otázky, jež se týkají zejména přípustné 
míry omezení osobních svobod jednotlivce způsobe-
ného hegemonií a diktátem globálních olympijských 
sponzorů a odhalily i zcela nová nebezpečí zásahů do 
těchto svobod, jako například zcela nový fenomén ši-
roce kritizovaného omezení osobní svobody proje-
vu spočívající ve významném omezení publikování 
vlastních názorů prostřednictvím internetu. Podrob-
nější rozbor těchto jevů přesahuje rámec tohoto pří-
spěvku, přesto považuji tuto zmínku za potřebnou 
vzhledem ke globálnímu dosahu těchto jevů, jejich 
velmi pravděpodobnému dalšímu nárůstu a vysoké-
mu stupni nebezpečí pro svobodnou kulturu.

Analyzované jevy a jednotlivé události olympij-
ských her v Londýně 2012 se nezbytně liší mírou své-
ho skutečného budoucího významu a v současné 
chvíli je předčasné vynášet soudy ohledně jejich rele-
vance. V každém ohledu je však nepochybné, že udá-
losti olympijského léta představovaly spoušťový mo-
ment pro další vlnu veřejné debaty nad závažnými 
genderovými otázkami a v mnoha ohledech též de-
monstraci dosaženého stupně pokroku v některých 
oblastech. S delším odstupem lze očekávat vznik 

fundovaných podrobných studií, průzkumů a dal-
ších multidisciplinárních zpracování této problema-
tiky, již bezprostředně však lze usuzovat na některé 
základní parametry těchto úvah a to zejména vzhle-
dem k široké účasti na synchronní debatě probíhají-
cí v průběhu samotných her prostřednictvím elektro-
nických médií, sociálních sítí a blogosféry, do které 
se zapojil rekordní počet účastníků ze všech konti-
nentů.

Tento příspěvek se právě o takové zdroje opírá – se 
všemi riziky z toho vyplývajícími. Je pravděpodobné, 
že průběh a závěry některých veřejných debat a ze-
jména jejich vliv na veřejné mínění bude mít trvalej-
ší význam než samotné původní příčiny, které daly 
jejich vzniku původ a budou odsunuty v zapomně-
ní jako bagatelní, marginální či v některých přípa-
dech bulvární. Na tyto soudy je možná prozatím pří-
liš brzy. Na druhé straně je již v tuto chvíli jasné, že 
některé z těchto debat se stanou cenným příspěvkem 
v procesu zkoumání vývoje a dynamiky společen-
ských procesů vztahujících se k zásadním tématům 
rovnoprávnosti a boje proti diskriminaci, která zůstá-
vají trvalou a významnou součástí genderových stu-
dií a úvah. l

Mediálně sledovaná byla diskuze týkající se nerovného přístupu 
organizátorů k heterosexuálním a homosexuálním párům




