
         Posudek vedoucího diplomové práce Bc. Martina Kovaříka. 

Diplomová práce Bc. Martina Kovaříka s názvem Porovnání skupin radikálních 

fanoušků v ČR a sousedních státech ( SRN, Polsko ) a jejich proměna z hlediska 

migrace je napsána na 96 stranách , doplněných Přílohami (zejména 

obrazovými) (10 s.) a Použitými zdroji (4 s.). Práce má logickou ucelenou 

strukturu. Skládá se z 1. Úvodu (2 s.), 2.Subkultury radikálních fanouškovských 

skupin, vznik, vývoj, rozdělení (12 s.), 3. Hooligans scéna v České republice       

(6 s.) s.),  4. Hooligans scéna v Německu (6 s.), 5. Hooligans scéna v Polsku (6 s.), 

6. Migrace (24 s.), 7. Hypotézy (1 s.), 8. Výzkumná sonda (18 s.), 9. Vyhodnocení 

hypotéz (8 s.) a Závěru (4 s.) 

Diplomant si zvolil zajímavé, závažné, velmi aktuální, ale zároveň složité téma– 

problematiku radikálních fotbalových fanoušků nejen v České republice, ale i 

v sousedních státech, se zvláštním zřetelem na jejich vztah k současnému 

problému, kterým je otázka migrace. Cílem práce je, jak píše autor (8.s.): „ 

představit zevrubněji subkulturu hooligans nejen v obecné rovině, ale 

především v prostředí vybraných států a přiblížit názor na migraci, který razí jak 

hooligans, tak ultras (tedy členové radikálních fanouškovských skupin), ale i 

politici napříč politickým spektrem“. 

V práci autor vychází ze studia a rozboru odborné, zejména sociologické 

literatury, dokumentů a článků vztahujících se ke zkoumané problematice. 

V tzv. praktické části provádí výzkumnou sondu vycházeje především z řízených 

rozhovorů s několika představiteli radikálních fanoušků z ČR, SRN a Polska. 

V prvních kapitolách práce, autor popisuje na základě odborné, zejména 

sociologické literatury subkulturu radikálních fotbalových fanoušků, její vznik, 

členění a vývoj do současnosti. Využívá zároveň informace z veřejnoprávních 

médiích, webových stránek jednotlivých radikálních skupin, ale i oficiálních 

dokumentech FAČR a UEFA. V další částech práce diplomant porovnává skupiny 

radikálních fanoušků v ČR, SRN a Polsku, se zvláštním zřetelem na jejich vztah 

k migraci. V závěrečných částech provádí výzkumnou sondu s reprezentanty 

radikálních fotbalových fanoušků z uvedených zemích a podává své odpovědi 

na předem vymezené otázky.. 

Po formální stránce diplomant v práci nic neopomněl. Práce je vhodně 

doplněna obrazovými přílohami a vybranými tabulkami a grafy. 

Závěr : Diplomant prokázal hluboký zájem o zkoumanou a zvládnutí základů 

vědecké práce. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 



Závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném 

oboru. 

 

Otázky k obhajobě : 1. Jak byste vysvětlil fakt, že v současném anglickém 

vrcholovém fotbale sedí fanoušci až těsně u hrací plochy bez hrazení a bez 

zábran mezi jednotlivými skupinami fanoušků (na rozdíl od ČR, Polska a dalších 

zemí ) ? 2. Stručně popište možnosti využití vaší diplomové práce ve výuce OV a 

ZSV. 

 

V Praze 10.5.2019                                                      PhDr. Josef. Stracený, CSc. 

 

 

  

 

 


