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 Martin Eliáš si zvolil velmi atraktivní téma bakalářské práce: chuligánské skupiny spojené s 
fotbalovými kluby. V rámci tohoto širokého tématu se soustředil jednak na popis struktury a 
činnosti vybrané skupiny -  hooligans fotbalového klubu SK Slavia Praha, a dále na představení 
projektů zaměřených na prevenci deviantího chování na fotbalových stadionech (což ovšem v názvu 
práce ani v úvodních částech nedeklaruje). Bakálářská práce je tak de facto složena ze tří částí: 1. 
úvodní uvedení do problematiky a popis použitých metod výzkumu (s. 1-9); 2. popis vybrané 
skupiny (s.10-29); 3. možnosti řešení „fotbalového násilí“ (s. 30-38). 
 V úvodní části autor nejprve stručně nastiňuje historii hooligans ve Velké Británii a České 
republice a předkládá kategorizaci fotbalových fanoušků. Škoda, že autor, byť deklaruje, že na 
problematiku bude nazírat se sociologické perspektivy, nepracuje důsledněji s teoretickou 
literaturou. Chuligánství se tak stává v jeho pojetí výhradně spojené s fotbalem a v původu s Velkou 
Británií. Zmínku třeba o chicagské škole, která s výzkumy skupin se sociopatologickým chováním 
začala, či reflexi pozdějších četných výzkumů na dané téma v práci nenajdeme. Postrádám též samu 
charakteristiku pojmů chuligánství a skupina, uvítala bych rozlišení od pojmů typu hnutí či 
subkultura atp. 
 Zvolený metodologický přístup je bezesporu velmi vhodný a musím konstatovat, že 
považuji za obdivuhodné, že se autor za účelem bakalářské práce rozhodl do takové skupiny 
vstoupit (ještě obdivuhodnější ovšem je, že o tématu své bakalářské práce věděl již před šesti lety). 
Zvolené techniky sběru dat (zúčasněné pozorování, nestandardizované rozhovory) jsou ovšem 
představeny poměrně stručně; s ohledem na kvalitativní design výzkumu bych očekávala hlubší a 
přesnější reflexi vlastního výzkumu (částečně se ovšem reflexi věnuje v Závěru), postrádám též 
zmínku o etice výzkumu. 
 V empirické části – samotném popisu vybrané chuligánské skupiny – se autor věnuje jednak 
struktuře skupiny, její vnitřní soudržnosti a některým vnějším znakům chuligánů (oděv – za 
rozpracování by stála zmínka o výrobě vlastního oblečení); dále popisuje vzah skupiny k okolí 
(fotbalový stadion, fotbalový klub) a možnosti přijetí do skupiny; „hodnotovou orientaci“ členů 
skupiny a samotné deviantní chování členů skupiny. Překvapivě není zaznamenán samotný průběh 
bitek – ústředního zájmu fotbalového chuligánství – byť jsou naznačeny mnohé velmi zajímavé 
aspekty (komunikace mezi skupinami chuligánů při přípravě bitek, domlouvání pravidel atp.). 
Dostal-li se autor dlouhodobě dovnitř vybrané skupiny, mohl z jejího pozorování těžit více. 
 V kapitole Analýza možných řešení fotbalového násilí v moderních společnostech pak autor 
popisuje tzv. anglický a německý model řešení násilí na fotbalových stadionech, zdůvodňuje 
vhodnost využití německého modelu pro české podmínky a deklaruje vlastní angažmá v projektu 
obdobného typu. V Závěru pak už je shrnuje předchozí analýzu a zčásti reflektuje vlastní roli ve 
výzkumu. 
 Z formálního hlediska oceňuji především čtivý, ale vcelku kultivovaný jazyk (byť občas 
narušený gramatickými chybami), vytknout naopak musím způsob citací internetových zdrojů a 
absenci popisků fotografické přílohy (místo, datum, autor snímku). 
 
 Přes uvedené výdky musím konstatovat, že bakalářská práce Martina Eliáše odpovídá 
nárokům FHS UK a proto ji doporučuji k obhajobě. S ohledem na zvolené téma a náročnost 
výzkumu ji doporučuji hodnotit cca 40 kredity. 
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