
POSUDEK VEDOUCÍHO  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 
 
Jméno : Vendula Kvardová 

Název práce: Postoje fotbalových fanoušků SK Slavia Praha a AC Sparta Praha k agresi na 

stadionech 

Cíl práce: Cílem  bakalářské práce je zjistit postoje fanoušků Slavie Praha a Sparty Praha k 

agresivním projevům při fotbalových utkáních a porovnat tyto dvě skupiny.  

Jméno vedoucího:  PhDr. Vladimír Janák, CSc.  

Zaměstnavatel: odborný asistent na FTVS UK. 

Celková náročnost tématu: 

Podprůměrná        Průměrná    Nadprůměrná 

 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

 

Stupeň splnění cíle práce 

 

Velmi dobře 

Samostatnost při zpracování tématu 

 

Výborně 

Logická stavba práce 

 

Výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní 

komentář  

 

Dobře 

Adekvátnost použitých metod 

 

Dobře 

Hloubka tématické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta 

 

Dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

Výborně 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

                                    Dobře  

 

Praktická využitelnost zpracování: 

Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

 

Celkové hodnocení práce a splnění cílů: 

 

Práce je zaměřena na postoje fanoušků z kotlů dvou předních českých týmů k agresi ve fotbale. 

Je zřejmé, že autorka patří k angažovaným příznivcům Slavie, což poznamenalo přece jen 

objektivitu pohledu, o který se autorka nicméně snažila. Na jedné straně lze ocenit autentické 

vyjadřování a osobní zkušenost pisatelky, na druhé straně je studie poznamenána žargonem a 

poněkud jednodušším jazykem a stylistikou. Cíle práce byly formulovány poměrně jasně, ale 

zvolená metodika ne zcela odpovídala záměrům. Je třeba poznamenat, že se bakalantka dostala 

do svízelné situace, když jí nejprve přislíbené rozhovory s hráči byly nakonec vedením klubu 

odmítnuty, což nakonec dokázala vyřešit elektronickým dotazováním, které zahrnulo 

úctyhodných 700 respondentů. Celkově, přes splnění hlavních cílů nelze práci považovat za 



nadprůměrnou, i když tvoří cenný přínos a svědectví o myšlení a postojích skalních fanoušků 

obou klubů.  

Hodnocení: velmi dobře  

 

Logická stavba. Projekt a zpracování práce má jasnou, logickou strukturu. Pochybení 

z hlediska logické posloupnosti nejsou patrná. Případné nedůslednosti lze spatřit jinde.  

Hodnocení: výborně 

 

Samostatnost při zpracování. Vendula si sama aktivně téma práce vybrala, protože touto  

problematikou doslova žije. Původně zamýšlený projekt musela změnit, nejen díky 

pandemickým omezením, ale i z rozhodnutí vedení klubu (viz výše zmíněné odmítnutí 

rozhovorů s hráči). Dokázala projekt pohotově změnit, což je třeba vyzdvihnout. . Je zdatnou 

organizátorkou, o čemž svědčí i velké množství získaných respondentů (700). Přiměřeně 

konzultovala, je třeba konstatovat velkou samostatnost. Celé pojetí práce i jazyk je vlastním 

dílem autorky. 

Hodnocení: výborně 

 

Práce s literaturou a teoretická část. 
V teoretické části bakalantka vysvětlila hlavní pojmy, a také velmi zasvěceně prezentovala 

z poněkud subjektivního pohledu fotbalovou historii obou mužstev. Prokázala zde přehled o 

problematice a poměrně zasvěcené (autentické) znalosti o různých skupinách fanoušků a vývoji 

fotbalového chuligánství. Tyto originální pohledy aktivní účastnice jsou v určitém smyslu 

jedinečné. O vlastních teoriích výzkumu už se to nedá říci. Zde přínos končí. Autorka však 

zvládla citování různých zdrojů a poměrně zdařilé skloubení textu, při využití dostatečného 

množství pramenů, včetně cizojazyčných. Chybí však větší vhled jak do teorie agrese, tak do 

metodologie výzkumu. Poněkud nevhodně se místy mluví o marketingovém výzku, s nímž 

práce nemá nic společného.  

Hodnocení: velmi dobře 

 

Adekvátnost použitých metod 

V bakalářské práci byla „z nouze“ a poněkud narychlo použita metoda elektronického 

dotazování. Úctyhodný je počet respondentů (celkem 700), což vytváří poměrně dostatečné  

množství a má určitou výpovědní hodnotu vzhledem k základnímu souboru skalních fanoušků 

obou klubů. Vytyčené výzkumné otázky i cíle se jeví jako adekvátní. To již nelze říci o 

porovnání obou souborů, které mělo využít některou ze statistických metod (např. t- test) a ne 

jen procentní poměřování kladných či záporných odpovědí. I když se původní rozhovory 

s hráče nemohly uskutečnit, tato metoda mohla být použita u některých fanoušků, na dokreslení 

suchých čísel.  Také některé výklady a interpretace autorky zůstávají dost na povrchu a ani se 

nesnaží hledat skutečné příčiny některých jevů, občas zůstává jen při konstatování výsledků. 

Nicméně dotazník byl obsahově celkem dobře zaměřen, byla provedena jak obsahová 

operacionalizace, tak pilotáž a i když je interpretace dat poněkud subjektivní, nelze jí upřít 

některé zajímavé postřehy.  

Hodnocení:  dobře z 

 

Hloubka analýzy a vlastní přínos.  
Téma bylo zpracováno s velkým vhledem do problematiky. Přínosný je zejména popis vývoje 

fanouškovských skupin obou klubů a subjektivní pohledy zaangažované účastnice. Dokladem 

může být povzdychnutí: „ chuligánství dnes již není to, co bývalo“  (s. 20), které vypovídá 

hodně o smýšlení pisatelky. Vlastní analýza však nejde dostatečně  do hloubky problému, 

spokojuje se často jen s popisem faktů. Autorka neodlišuje věcnou podstatu některých 

agresivních projevů (pyrotechnika patří k utkání) a nediskutuje  problémy z hlediska jiných 

diváků a fotbalových činovníků. Autorce však nelze upřít vlastní přínos jak v teoretické části 

(popis různých chuligánských skupin) tak zejména v autentické vystižení atmosféry tribuny 

sever i kolte na Spartě. Úroveň však snižuje jak použitý jazyk, tak některé nepřesnosti ve 



vyjadřování (zmiňuje např. na s. 33 seminární práci“, ač se jedná o práci bakalářskou. V mnoha 

ohledech zůstává interpretace i diskuze jen na povrchu problémů.  

Hodnocení: dobře 

 

Úprava práce a stylistická úroveň 

Pisatelka umí vyjadřovat své myšlenky plynule, při psaní však používá nejen záměrný žargon, 

což by šlo ocenit, ale i častěji méně přesná vyjádření, která ve vědeckém pojednání znějí 

přehnaně. To by šlo ještě tolerovat. Vendula se však nenamáhala učesat text do přijatelnější 

podoby ve smyslu vědečtější mluvy a slohové formy. Objevují se častá opakování slov, první 

osoba (tzv. já jazyk), a vůbec poněkud pokleslá úroveň jazykové formy. Příklad : „ jsem krom 

jiného uvedla“ (s.52). to je na hraně přijatelnosti u kvalifikační práce. Na druhé straně úprava , 

až na výjimky (obr. .č.12 – převzatý ve velmi nekvalitní formě) je velmi dobrá a práce přináší i 

zajímavé dokumentující obrázky. Vzhledem k jazykové úrovni: 

Hodnocení:  dobře  

 

 

Připomínky (kromě výše zmíněných): 

1. Ne přesná citace  obrázků hlediště  

2. Na s. 33 je zmíněna seminární práce, z které se asi čerpalo a ne BP. 

3. Někde chybí interpunkce (dvojtečky, tečky) – např. s. 25 

 

Otázky k obhajobě:  

1. Jaké jsou vztahy severní tribuny vzhledem k vedení klubu?  

2.  Uvědomují si vrhači dýmovnic, že mohou mužstvo vyvést z tempa , v případě že 

prohrává? 

3. jakým způsobem se podle vás propašovává zakázaná pyrotechnika na stadiony?  

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 

Navržený klasifikační stupeň: v závislosti na obhajobě předběžně „ dobře až velmi dobře“ .  

 

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

 

 

V Praze dne: 18. 8. 2020                                                                     

 

…………………………………………….. 

                PhDr. Vladimír Janák, CSc.  


