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Stupeň splnění cíle práce 

 

Dobře 

 

Samostatnost při zpracování tématu 

 

Velmi dobře 

Logická stavba práce 

 

  Velmi dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

                                Dobře 

Adekvátnost použitých metod Dobře  

 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta 

 

Dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

Velmi dobře 
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 Dobře 

 

Praktická využitelnost zpracování: 

 

podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení:   
 

Samostatnost při zpracování tématu. 

 Pavel si sám aktivně vybral téma zabývající se dnes již tradičním problémem  

komunikace s fanoušky fotbalu. Pracoval velmi samostatně, s jistým zápalem pro klub a 

problematiku fanoušků. Na druhé straně však poněkud podcenil, nebo z časových důvodů se 

nemohl důsledněji věnovat nárokům, kladených na vědeckou stránku práce. To se projevilo 

jak v psaném jazyku, tak v metodice, stejně jako v ne zcela do hloubky jdoucí analýze této 

problematiky.  Patrně neměl čas upravit ani některé připomínky, které se týkaly stylistiky 

jazyka, zejména v úvodu.  Autor přiměřeně konzultoval, ale jeho přístup byl dosti 

pragmatický až účelově úsporný, ve smyslu dostát povinnostem a nikoli řešit skutečný 

problém.  Hodnocení: velmi dobře  

 

 

Logická stavba práce. 



Práce má  velmi dobrou logickou strukturu i členění. Rozsah teoretické části je přiměřený a 

také návaznost jednotlivých kapitol je v pořádku. 

 Hodnocení: velmi dobře 

 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář.  

Autor prokázal schopnost správně užívat a citovat literaturu, jejíž rozsah a výběr odpovídá 

požadavkům, kladeným na BP. Umí skloubit poznatky z různých zdrojů a občas přidat i 

vlastní komentář a postřehy. Na druhé straně vlastní přínos k teorii je nepatrný (upravená 

schémata) a také nápaditost komentářů a používání termínů je někdy až nepřiměřené. 

Bakalant např. stále používá termínu „firma“ a nedá si práci asociovat teorii na sportovní 

klub. Hodnocení: velmi dobře 

 

Adekvátnost použitých metod 

Relativní slabina práce je zvolená metodika. Použití polo strukturovaných rozhovorů a 

ohniskové skupiny (byla doplněna až na upozornění vedoucího práce) je sice přiměřené, ne 

však zcela dostačující. Rozhovory i ohnisková skupina jsou většinou jen doplňkové a 

upřesňující metody podobných projektů. Je evidentní, že pro analýzu  komunikace s fanoušky 

by bylo vhodnější použití dotazníku na analyzovaném facebooku .  Takto konstatuji použití ne 

zcela přiměřených metod. Je však třeba konstatovat, že byly celkem adekvátně zpracovány a 

interpretovány. Analýza  druhotných dat byla zcela adekvátní a zdá se i více přínosná. 

Hodnocení:  dobře 

 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos diplomanta. 

Přínosem práce jsou kupodivu spíše „druhotné“ analýzy návštěvnosti utkání klubu 

v porovnání s dalšími účastníky první ligy a analýza sledovanosti komunikace na 

facebookových stránkách Fortuna ligy a sociálních sítích Youtube a Twitteru. Jsou to 

zajímavé informace zpracované evidentně autorem. Vlastní analýza komunikace z rozhovorů 

trpí absencí dotazníku. Metoda rozhovorů a ohniskové skupiny je přiměřená, ale pro 

skutečnou analýzu nedostačující a nejde ve zpracování ani interpretaci do hloubky. Diskuze 

mohla být rozhodně rozsáhlejší. Naprosto chybí téma agresivity fanoušků a možnosti jeho 

řešení, což považuji za závažný problém. Proto: 

Hodnocení:  dobře 

 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

Nepřekračuje průměr, má sice dobrou strukturu, ale práce postrádá např. ilustrativní obrázky. 

Hodnocení: velmi dobře 

 

Stylistická úprava, jazyk. 

 Práce je zejména zpočátku (úvod a teoretická část) psaná nezralým a nevybroušeným 

jazykem. Autor sice udržuje dobrou logickou stavbu myšlenek, způsob vyjadřování a 

jazyková  forma jsou však značně jednoduché. Pisatel používá často nevědecké a nepřesné 

formulace. Projevuje se to zejména v užívání budoucího času, tam, kde není vhodný a první 

osoby namísto trpného rodu (např. v  úvodu). Formulačně ne zcela obratné vyjadřování (např. 

s. 30 , časté opakování nevhodného výrazu „bod“).. Na druhé straně se s přibývajícími 

stránkami se formulační schopnost  kvalita jazyka zlepšuje. Hodnocení :  dobře 

 

Připomínky kromě výše uvedených:  

 

1. Autor se nevyvaroval marginálním chybám, spíše překlepům. Např.:  s. 32 „sparta“ 

jinde všude psáno s velkým „S“ – Sparta. Někdy se vyskytují i hrubé chyby, např. na 

s. 42 „Tyto úkoly byli“).  Text patrně neprošel pečlivou revizí, což poněkud snižuje 

kvalitu písemného projevu.  

 

2. Vlastní komentáře a stanoviska se sice v teoretické části vyskytují, nejsou však příliš 

přínosná ani četná. 



 

3. Chybí závažné téma narušování pořádku fanoušky světlicemi, dýmovnicemi a průniky 

fanoušků na hřiště.  

 

     4.  Práci by jistě oživily nějaké ilustrační obrázky  

 

Otázka k obhajobě: 

1. Když už jste se vyhnul problematice nepřiměřeného chování fandů v hledišti, 

můžete říci vlastní názor na postoje těchto fanoušků: co sledují, co chtějí vyjádřit, 

dosáhnout těmi světlicemi, vbíháním na hřiště atp. Jak se k tomu staví 

v rozhovorech? 

2. Co dělá Sparta v komunikaci s fanoušky pro řešení tohoto problému? 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 

Práce svým rozsahem i obsahem splňuje nároky, kladené na bakalářskou práci.  Doporučuji ji 

k obhájení.  

 

Navržený klasifikační stupeň: v závislosti na průběhu obhajoby velmi dobře až dobře.  

 

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k bakalantovi. 

 

V Praze dne: 23.8. 2018        PhDr. Vladimír Janák, CSc.  

                              

                                                                                                                                                                                                                                                                     

      

 


