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1) Odpovídá hodnocená práce v základních rysech projektu BP? 

☒Ano, případné odchýlení je velmi omezené a práci prospívající 

☐Je patrné určité odchýlení, ale toto je vhodně vysvětleno v práci 

☐Práce se výrazně odchyluje od projektu (v cíli, struktuře, či metodologii), vysvětlení buď chybí, 

případně je neakceptovatelné 

 

V případě volby třetí možnosti stručně rozveďte:  

 

2) Hodnocení formální stránky práce (vyberte z nabízených hodnocení A-F) 

Odpovídá rozsah práce požadavkům (min 30 NS) ANO (34 NS) 

Je práce strukturována do navazujících logických celků s ohledem na 
definovaný cíl (výzkumnou otázku) práce? 

A 

Jazyková a stylistická úroveň práce A 

Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

D 

Úroveň zpracování tabulek, grafů, map a jiných grafických prvků - 

Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké) - 

Celkové hodnocení formální stránky práce B 

 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

 

 

 

 



3) Hodnocení odborného charakteru práce 

Práce má jasně stanovený cíl a výzkumnou otázku a jasně na tyto 
odpovídá 

A 

Struktura práce, využitá data a metody odráží systematickou snahu 
o řešení výzkumného cíle/otázky 

A 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

A 

Kvalita a (relativní) úplnost využité literatury (zdrojů) a schopnost 
s ní pracovat kriticky 

C 

Schopnost zasadit práci a její výsledky do existující literatury 
(případně aktuálních politických debat) 

D 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka B 

Celkové hodnocení obsahové úrovně B 

 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

 

4) Shrnující komentář hodnotitele (POVINNÉ!), celkový dojem z práce s vyzdvihnutím silných a 

slabých stránek práce a jejich relativního poměru (max 1800 znaků). Zejména v případě 

hodnocení A či E/F jasně odůvodněte Vaše hodnocení. 

Práce se zabývá otázkou (možné) politizace, potažmo radikalizace „skalního jádra“ fanoušků 

fotbalové Slavie Praha. Hlavní argumentační linie je zřetelná a dobře pochopitelná, argument je 

rozvíjen logicky a poměrně konzistentně. Autor využil svoji pozici „insidera“ v rámci zkoumané cílové 

skupiny a ve své práci přinesl zajímavé a relevantní závěry. Nejsilnější část práce spočívá přímo 

v terénním výzkumu mezi relevantními slávistickými příznivci a ve zjištěních, které provedené 

rozhovory přinesly. Za o něco slabší považuji teoretickou část práce. Chybí alespoň krátká kapitola, 

která by práci zasadila do současného stavu poznání a především kapitola 1.2.2. „politologické 

pojmy“ měla být zpracována podrobněji, důkladněji a s využitím relevantní (i zahraniční) literatury, 

které na témata ideologií, ideologických spekter, levice a pravice existuje velké množství. Takto 

pojmy pravicového a levicového myšlení nejsou v práci vymezeny dostatečně. Dalším problémem 

úvodních pasáží je způsob citování, který neobsahuje reference na konkrétní místa v citovaných 

textech. Za velmi zkratkovitou a vzhledem k cílům práce lehce nadbytečnou považuji kapitolu 2.2 o 

významných fanouškovských táborech v Evropě. Naopak od k. 3 dále považuji postupné rozvíjení 

argumentace za zdařilé. Ilustrace kontrastních případů politizace fanouškovských táborů u nás 

(Bohemians a Zbrojovka) i v zahraničí (St. Pauli. a Lazio) v k. 3 a 4 jsou velmi dobře zvolené. Povedené 

jsou také pasáže, kde si autor všímá určitých projevů politizace fanoušků Slavie v posledních letech. 

Konečně, nejdůležitější část práce – věnující se terénnímu výzkumu mezi relevantními slávistickými 

fanoušky metodou nestrukturovaných hloubkových rozhovorů – je zpracovaná solidně. Je škoda, že 

1) těchto rozhovorů neproběhlo více (např. 10 místo 5), aby byl vzorek respondentů větší a že 2) 

pravděpodobně (pokud nebyl jedním z anonymních zdrojů) nebyl zařazen přímo Lukáš „Strašák“ Vala, 

který o této problematice hovořil otevřeně v médiích. Na druhou stranu je však třeba ocenit 

reprezentativnost zvolených respondentů a pochopit určité nesnáze, které mohly pro autora plynout 

z organizace vyššího množství takto podrobných rozhovorů. Závěry práce pak hodnotím jako 

relevantní, informované a nabízející zajímavé vhledy do zkoumané problematiky, které by se 

výzkumníkovi stojícímu mimo zkoumané prostředí získávaly výrazně složitěji. 

 



5)  Nepovinné, v případě nejasností uveďte otázku/y, ke kterým by se měl autor práce 

vyjádřit v průběhu obhajoby:  

Může v potenciální politizaci a slávistickém sebeporozumění sehrát významnější roli vztah 

k úhlavnímu rivalovi Spartě Praha, která bývá označovaná jako „dělnický“ či „prorežimní“ klub? 

Můžou v tomto smyslu např. Slávisté konstruovat vlastní politický narativ, který by se vůči tomu 

sparťanskému záměrně snažil vymezit jako pravicový či jako anti-komunistický?  

 

Celkové hodnocení: 

Práci k obhajobě Doporučuji 

V případě nedoporučení prosím vždy stručně uveďte hlavní důvody nedoporučení 

 

 

Navrhuji hodnotit: B 

Ve výjimečném případě nejednoznačnosti hodnocení stručně uveďte hlavní bod, který podmiňuje 

lepší/horší hodnocení (max 600 znaků)  

 

Datum: 10. 6. 2020 Podpis: _______________________ 


