
Posudek vedoucího práce  
na bakalářskou práci Martina Eliáše, Dis. 

„Sociální struktura chuligánské skupiny a její vnitřní soudržnost v České Republice“ 

 
Kontext vzniku a přípravy bakalářské práce: 
 
Téma bakalářské práce, které si Martin zvolil, sledoval již od počátku svého bakalářského 
studia. Bylo to dáno také tím, že znal prostředí fotbalových fanoušků a byl s ním v kontaktu. 
Důvody tohoto kontaktu nesouvisely zřejmě jen s jeho pozitivním vztahem k této sportovní hře, 
ale také s potřebou porozumění způsobům chování, jednání a sebeorganizace fotbalových 
fanoušků a jeho proměn do násilných forem. Jak ukazuje i jeho účast na sociálně ozdravných 
projektech je zřejmě jeho motivace daná nejen potřebou porozumění, ale i kultivace tohoto 
prostředí. Tyto okolnosti samozřejmě ulehčovaly moji školitelskou úlohu. Martin pracoval 
samostatně, aktivně vyhledával možné poznávací zdroje a obdobně reagoval na mé 
připomínky. 
 
Struktura práce a dosažené poznatky: 
 
Práce se opírá o relativně široký teoretický záběr. Fenomén sdružování fanoušků a jejich forem 
veřejného chování posuzuje jak v historickém a srovnávacím kontextu, tak i s vazbou na 
podmínky a proměny života, které jsou interpretovány koncepcemi modernity. Pozornost je 
věnována charakteristice skupinového chování fanoušků, jejich vnitřních rysů i vztahů 
k prostředí. Silnou stránkou práce je její empirické zázemí. Na jedné straně se opírá o vskutku 
etnometodologický přístup, jenž umožnil autorovi vyhodnotit celou škálu socializačních a 
symbolických  prostředků uplatňovaných studovanými skupinami a násilné formy jejich 
chování. Na druhé straně opírá analýzu i o interkulturní komparaci (německý a anglický 
model). Oba tyto pohledy pak umožnily orientovat závěr práce na možné cesty řešení násilného 
chuligánství ve specifických podmínkách ČR. Přínos práce spatřuji jak v uplatněném 
metodologickém přístupu, tak i navržených závěrech. 
 
Hodnocení práce: 
 
Bakalářskou práci považuji za úspěšnou. Její silnou stránkou jsou shromážděné poznatky o 
formách projevu násilí studovaných skupin v ČR a jejich interpretace z hlediska socializačních 
a kulturně symbolických prostředků, což umožňuje přistupovat k těmto skupinám nejen 
represivně, ale také s pomocí reflexivních a kulturně orientovaných projektů. Lze si také 
představit širší teoretické zázemí, které by interpretovalo okolnosti vedoucí k projevům 
násilného chování v kontextu transformačních sociálních změn (a oslabení kulturních opor) 
v současných moderních společnostech. Martin si teoretický vhled do sledované problematiky 
zúžil na (mikro-sociální) kontext sociálních skupin a na (makro-sociální) rámec forem projevu 
a řešení násilného chování fotbalových fanoušků ve dvou kulturně specifických a fotbalově 
angažovaných zemích (Anglie a Německo). Takové zúžení však považuji za přijatelné a 
v daném rámci bakalářské práce za produktivní.  
 

Návrh kreditního hodnocení:  práci hodnotím jako výbornou v rozsahu  41-43 kreditů. 

 

Mőller Karel  

V Černošicích, 31. 5. 2007 


