Sport je v současné podobě naší civilizace stále sílícím fenoménem, i když především ve své mediální a pasivně konzumentské podobě. Reflexe tohoto převažujícího obrazu, historické souvislosti jeho utváření, různé literární podoby i další související úvahy jsou tématem knihy Jana Děkanovského Sport, média a mýty, kterou vydalo nakladatelství Dokořán. Autor v současné době pracuje jako redaktor revue Dějiny a současnost a po ukončení vlastní aktivní sportovní činnosti se mediální rovinou sportu dlouhodobě zabývá. Kniha, jejíž podtitul zní Zlatí hoši, královna bílé stopy a další moderní hrdinové, se komparativně seriózním a přitom velmi inspirativním a čtivým způsobem zabývá vznikem nových mýtů současné společnosti a rolí médií v tomto procesu. Nedílnou součástí textu jsou také někdy slavné, jindy téměř neznámé sportovní fotografie, které jsou v textu obsáhle komentovány. Autor velmi pregnantním způsobem nejprve vyvrací oficiální definice sportu jako pohybové činnosti. Na profilech dvou špičkových současných sportovců, z nichž jeden je veslař a druhý automobilový závodník, dokazuje, že daleko důležitější než tělesná činnost je výrazně širší fenomén hry. Do tohoto kontextu pak sport a jevy s ním související zařazuje. Ve vztahu k médiím si pak všímá různých podob zprostředkování sportovního výkonu či sportovce samotného. Postupně se věnuje vyprávění, literárnímu zpracování, novinám, televizi, rozhlasu a filmu i internetu. Beletristické zobrazení sportu je prezentováno na dílech významných českých prozaiků – Oty Pavla a Bohumila Hrabala. Filmové zpracování pak například na Olympii německé režisérky Leni Riefenstahlové. Zde si autor všímá také možných ideologických posunů či zneužití. V širším měřítku se pak věnuje možnostem a praktickým podobám vytváření či dotváření mytizujících příběhů, které je v současné době, díky převažující mediální praxi, stále častější. Na několika příkladech odborných konceptů i konkrétních realizací se pak věnuje různým možnostem mytologizace sportu. Zde je také díky časovému odstupu a extrémnímu charakteru velmi pozoruhodná podkapitola věnovaná sportovní mytologii Třetí říše. O průniku sportovní terminologie i myšlení do politického prostředí pak svědčí pasáž věnovaná závodu o Měsíc mezi Spojenými státy a Sovětským svazem v šedesátých letech minulého století. Sport může také v jistém smyslu nahradit válečný střet; jako příklad mohou posloužit hokejové zápasy na mistrovství světa v roce 1969 mezi okupovaným Československem a okupujícím Sovětským svazem. Publikace přináší velmi mnoho podnětů a to včetně široké bibliografie a filmografie. Zvláště v době, kdy řadu sportovních utkání provázejí archaické výbuchy násilí, by širší společenská i mediální sebereflexe této oblasti výrazně prospěla, protože nově vytvářené mýty vypovídají o současné společnosti daleko víc než strohá řeč čísel či výzkumů veřejného mínění.
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