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SPORT JAKO NÁSTROJ ZMĚNY



Sport jako prevence kriminality

• Britská zkušenost (Brosnan, 2020):

• Účast na sportovních aktivitách snižuje množství násilných a majetkových 
trestných činů

(Výzkum byl proveden v 323 obcích v Anglii v letech 2012-2015)

10 % nárůst v účasti na sportovních aktivitách vede ke:

• Snížení násilných trestných činů o 1,56 %

• Snížení majetkových trestných činů o 0,65 %

• Sport v součinnosti s dalšími programy pomáhá snižovat míru kriminálního a 
disociálního chování (např. Spruit, et all., 2018, Jugl, Bender, Lösel, 2021)



Sport jako prevence kriminality

Loïc Wacquant (1992, 1995, 2004):
• Strávil tři roky s lidmi z boxerské tělocvičny v nízkopříjmové čtvrti v Chicagu
• Popsal životní zkušenosti 50 boxerů, z nichž většina byla afroamerického původu

= Box jako únik od rasismu, násilí a chudoby
→ Alternativou pro tyto kluky bylo násilnictví 
na ulicích, prodej drog…

= Sport v součinnosti s dalšími programy pomáhá snižovat míru kriminálního a 
disociálního chování (např. Spruit, et all., 2018, Jugl, Bender, Lösel, 2021)
= Je to jeden z nástrojů



Význam pohybu (nejen) 
dětí

Zdraví

Dánská zkušenost:
Výzkum „proč děti (7-16 let ) sportují“
(% odpovědí „velmi důležité“):

• 1. Zábava (93%)
• 2. Sociální vazby, kamarádi (81%)
• 3. Zlepšování dovedností (72%)
• 4. Význam trenéra (66%)
• 5. Zdraví (59%)
• 6. Možnost jet na soutěže (40%)
• 7. Vyhrávat (48%)

(Danish Institute for Sport Studies)

Psychologická stránka věci…

Sociální aspekty



Sport a mentální
zdraví

Sport a mentální
zdraví

• Longitudinální a průřezové studie prokázaly 
významné souvislosti mezi fyzickou aktivitou a:

1. Nižší úrovní psychických onemocnění (deprese, 
stres, negativní afekt a celkové psychické 
utrpení)

2. Větší úrovní psychické pohody (vnímání sebe 
sama, spokojenost se životem, pocity štěstí)

• Fyzická aktivita zvyšuje šance na 
psychické zdraví až o 150 %...

• (Wilson, Whatman, Walters et al., 2022)



Sport a mentální
zdraví

Sport a mentální
zdraví

Zjištěny významné souvislosti mezi větším 
množstvím sedavého chování a

1. Zvýšeným množstvím psychických 
onemocnění (např. Depresí)

2. Nižší psychickou pohodou (vnímání sebe 
sama, spokojenost se životem, pocity štěstí)

= Podpora fyzické aktivity a snížení 
sedavého chování může chránit duševní 
zdraví dětí a (zejména) dospívajících ve 
věku 6–18 let
(Rodriguez-Ayllon, Cadenas-Sánchez, Estévez-López et al., 2019,
Wilson, Whatman, Walters et al., 2022)



Role sportovních událostí

• Přinášejí „hype“
• Motivují ke sportu („Chci být jako Pastrňák“)

Norská zkušenost (Solberg, 2016):
Postoje norské veřejnosti k pořádání sportovních akcí (MS v lyžování, 
olympiády a fotbalového Eura)

Závěry:
• Není nutné pořádat olympiády, fotbalová mistrovství světa
• I menší sportovní akce mají podobný, sociální impakt (festivalita v ulicích, 

možnost sledovat hru s ostatními, „feeling good efekt“, entusiasmus)
• Jsou pro fanoušky (ale i municipality) dostupnější
• Jsou ekonomicky mnohém méně náročnější a riskantnější



CO Z TOHO PLYNE PRO NÁS?



Co z toho plyne pro nás?

Sport jako jeden z 
nástrojů, jak řešit:

Kriminalitu
(v součinnosti s 
dalšími programy)

Kvalitu života 
dětí

Fyzický ale psychický stav 
obyvatelstva



Co z toho plyne pro nás?

= Sport není „jen“ hra

= Sport jako nástroj s 
velkým potenciálem a 
přesahem…

Který ale není dostatečně využit
= Sport není téma



DĚKUJI ZA 
POZORNOST!
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