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Hodnocení práce a připomínky: 

Tato bakalářská práce řeší téma, které je vhodné pro kvalifikační práci daného stupně. Úvod práce má 
poměrně vhodnou posloupnost, nicméně by se mohl více zaměřovat na agresi samotnou, postoje a další 
ústřední pojmy, než na pouhé vymezení „backgroundu“ derby pražských S, které samo o sobě není 
ústředním tématem práce. Změna zaměření úvodu by mohla čtenáři výrazně ulehčit orientaci. 

Teoretická část má logickou strukturu a obsahuje většinu důležitých pojmů. Nicméně zde zcela chybí 
vymezení pojmu „postoje“, který je vzhledem k názvu a zaměření práce stěžejní. Bylo by také vhodné se 
vyhnout popisu slavných trenérů a hráčů, jelikož je vzhledem k tématu nadbytečný a nijak 
nekoresponduje s výsledkovou částí. Z hlediska popisu stadionů obou pražských klubů by nebylo od veči 



přiblížit čtenáři rozložení fanoušků (resp. ultras a dalších skupin) v daných prostorách, protože skutečnost, 
kam přesně fanoušci na stadiony chodí naopak v otázkách/výsledcích figuruje.  

Kapitoly 2.2 a 2.4 by bylo vhodné rovnou více propojit s vysvětlením a teoretickým vymezením toho, zda 
se u jednotlivých skupin fanoušků jedná o ultras, hooligans, popř. fanoušky. U Sparty je toto sice více 
rozpracováno a na straně 22 je další shrnutí týkající se obou klubů, ale teoretická východiska, která by 
podkládala zdůvodnění zařazení do daných kategorií, zde chybí.  

Kromě předchozích výtek je teoretická část jako celek poměrně vhodně podložena citacemi a autorka 
navíc přidává dostatek vlastních komentářů, tudíž nejde jen o kompilaci citací. Za jediný opravdový přešlap 
lze označit zařazení utkání Liverpoolu FC s Nottinghamem Forrest do kapitoly 2.6 Agrese ve světě. Ačkoliv 
autorka následně uvádí, že v tomto případě nebylo na vině násilí fanoušků nýbrž chyba pořadatelů, stejně 
je zařazení tohoto zápasu pod danou kapitolu neakceptovatelné, především vzhledem k několikaletému 
soudnímu procesu, který uznal fanoušky nevinnými a snad už nadobro přesunul tuto tragédii z mediální 
škatulky „násilní fotbaloví fanoušci“ do sekce „tragédie“. Je evidentní, že autorka zde v souvislosti s agresí 
a násilím směřuje k bezpečnosti na stadionech, nicméně zapomíná rozlišit, že bezpečnost není ohrožena 
pouze agresí.  

Cíl práce je formulován poněkud zvláštně, nicméně srozumitelně. Z hlediska úkolů je opět možné 
pozastavit se nad tím, proč je nutné se v případě této práce vůbec zaměřovat na příklady ze zahraničí a 
nesoustředit se více pouze na české fotbalové prostředí. Pokud je pojednáváno o distribuci, mělo by se 
pravděpodobně jednat o distribuci dotazníků, nikoliv „distribuci dat“. Šestý a sedmý úkol se prolíná 
z hlediska „vyhodnocení“, přičemž by se mělo jednat asi spíše o analýzu dat, a potom až vyhodnocení. 

Za obzvlášť problematickou považuji první vědeckou otázku: „Kolik procent fanoušků považuje 
pyrotechniku za nedílnou součást zápasu.“ Tato otázka logicky nemůže být zodpovězena, jelikož 
výzkumný vzorek není reprezentativní vzhledem k základnímu souboru. Druhá výzkumná otázka: „Existují 
výraznější rozdíly v posuzování agrese mezi fanoušky SKS a ACS?“ je problematická prakticky ze stejného 
důvodu. Je také zvláštní, že první vědecká otázka se příliš nevztahuje k cíli, jelikož pojednává o 
pyrotechnice, která nemůže být automaticky považována za projev agrese – záleží na vnímání fanoušků 
a ukotvení v literatuře. 

Metodika oproti teoretické části citace úplně postrádá. Jak už bylo naznačeno výše, výzkum je 
problematický vzhledem k velikosti výzkumného vzorku (a rozdílné velikosti vzorků každého 
z fanouškovských táborů). Problém ohledně vědeckých otázek je zde ještě umocněn vzhledem k tomu, 
že metodická část nepopisuje základní soubor výzkumu ani nezdůvodňuje, proč by počet 500 respondentů 
měl být dostatečný. Výzkum navíc podle všeho není kvantitativní ale smíšený, jelikož ne všechny otázky 
jsou zaměřeny na jasně kvantifikovatelné odpovědi. 

Z hlediska dotazníku je otázkou, zda bylo vůbec nutné tázat se respondentů na věk, jelikož tento aspekt 
dál není nijak rozpracován. Otázka, kde fanoušci fandí z hlediska rozložení stadionu, by měla být následně 
propojena např. s tím, jak vnímají agresi, jinak nemá žádnou vypovídající hodnotu vzhledem k cíli práce. 
Otázka 7. je zvláštně konstruována a je škoda, že její analýza nepojednává o tom, jaký je vztah mezi tím, 
zda někomu daný projev nevadí/vadí a tím, že se těchto projevů účastní/neúčastní. Bylo by také vhodné 
zvážit, zda některé výsledky neudávat v absolutních číslech místo procent vzhledem k tomu, že počty 
respondentů fandících SKS a ACS byly velmi rozdílné.  



V rámci otázky 8. by mělo být vysvětleno, proč autorka zařadila zrovna tyto projevy na stadionech jako 
stěžejní pro zkoumání fanouškovských postojů k agresi. Dotazník je poměrně hodně zaměřen na to, jestli 
fanoušci zažili nějaký konflikt, nicméně konflikt nemusí být automaticky projevem/důvodem agrese, resp. 
agrese nemusí vést ke konfliktu, tudíž tyto otázky také přímo nesouvisí s naplněním cíle. I bezpečnost na 
stadionech a fanouškovský názor na různé zákazy a pokuty je zkoumám nešťastně, a to z toho důvodu, 
že nezohledňuje, za co by dané tresty měly být uděleny.  

Diskuze hned v první větě odhaluje jeden z již zmíněných problémů této bakalářské práce, jelikož autorka 
zmiňuje, že její práce měla zjišťovat „názor“ fanoušků, přičemž celou dobu předtím figuruje v práci 
v tomto ohledu termín „postoj“. Zvolit pojem „názor“ by bylo nakonec nejspíš vhodnější, vzhledem 
k tomu, co konkrétně práce popisuje. Ze záměny těchto termínů z autorčiny strany je ale patrné, že si 
příliš neuvědomuje podstatný rozdíl, který mezi nimi je, což demonstruje i absence definice těchto pojmů 
v teoretické části.  

Dalším velkým nedostatkem diskuze, resp. odpovědí na výzkumné otázky, je to, že ani zde autorka 
nevztahuje výsledky k limitům výzkumu a prezentuje je jako reprezentativní. Diskuze také spíše shrnuje 
výsledky, než aby nastínila další problémy a limity výzkumu, popř. vztahovala výsledky k literatuře.  

Závěr by měl již pouze shrnovat hlavní výsledky, nikoliv informovat o průběhu a dalších aspektech 
výzkumu. Jak diskuze, tak závěr čtenáře mohou zmást, jelikož není úplně jasné, co přesně je tedy hlavním 
výstupem výzkumu.  

Stylistika i jazyk používaný v práci je všeobecně na dobré úrovni i přes to, že autorka občas přechází do 
první osoby. Většina práce je psána neutrálním jazykem, až na drobné výjimky, které jsou pro bakalářskou 
práci s tímto specifickým zaměřením akceptovatelné. Členění do odstavců je většinou logické. Po formální 
stránce je zde pouze pár chyb z hlediska kontextu (např. strana 33 – seminární práce místo bakalářská 
práce). 

Grafy ve výsledkové části jsou poněkud rozházené, což bude pravděpodobně zapříčiněno převodem do 
formátu pdf/a. Seznam obrázků ani tabulek však nechybí, stejně jako určení zdroje. Občas je první 
odstavec více odsazen (viz kapitola 4.5). Obrázek 12 by mohl být přepracován do lepší grafické podoby. 

Citace by měly být sjednoceny. Pokud je použita metoda, kde je využíváno velkých písmen, měla by být 
jména autorů psána velkým písmem jak v textu, tak na konci věty v závorce. Navíc by měla být tečka 
vždycky až za citací, nikoliv před ní. Seznam literatury vypadá jako poměrně obsáhlý, nicméně tři zdroje 
(HOUŠKA, PAVLIS, 2018; HRBEK, ŠMICER, 2013; KOZEL, 2006) nejsou nikde v textu práce přímo 
zmíněny. Z některých internetových odkazů také byly čerpány pouze obrázky, čímž se celkový seznam 
zvětšil. 

Využitelnost výsledků považuji za mírně podprůměrnou, jelikož chybí souvislosti, hlubší analýza a některé 
termíny jsou používány nepřesně, přičemž navíc autorka prezentuje výsledky jako reprezentativní. I přes 
to, že jsem k práci byla kritická (protože se jedná o téma, kterým jsem se dříve podrobně zabývala), jsou 
zde i světlá místa, jako poměrně dostatečná, a hlavně většinově relevantní, teoretická rešerše, alespoň 
rámcová operacionalizace (nebo spíše konceptualizace, i když nemá všechny formální náležitosti) a 
především logická struktura celé práce. Některé části výsledků jsou při uvážení jejich limitů také poměrně 
přínosné, popř. alespoň korespondují s některými částmi hlavního cíle nebo výzkumnými otázkami, 
přičemž následná doporučení taktéž z velké části vychází z výsledků. Autorka si také dotazník konstruovala 



sama a s přihlédnutím k tomu, že má zatím malé zkušenosti s výzkumem dokázala zpracovat adekvátně 
poměrně složité téma. Cením také schopnost autorky zachovat jistou objektivitu i přes svoji klubovou 
příslušnost, což bývá často složité. Proto tato bakalářská práce z mého pohledu splňuje náležitosti, které 
by splňovat měla, byť ne vždy na té nejvyšší úrovni. 

 
Otázky k obhajobě: 
 

1) Jaký byl základní soubor výzkumu? 
2) Jak byste definovala termín „postoj“? 
3) Myslíte, že každý fanoušek si spojuje konflikt s agresí? 
4) Proč jsou respondenti tázáni na věk a proč jsou zvoleny právě takové intervaly? 
5) Jaké jsou limity Vašeho výzkumu? 

 
Navržený klasifikační stupeň:  
 
Práci navrhuji k obhajobě, přičemž úroveň klasifikuji na pomezí mezi stupněm „velmi dobře“ a „dobře“. 
 
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu ke studentovi/studentce. 
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