POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Typ posudku: vedoucí práce
Autor/ka práce: Jakub Haman
Název práce: Pohyb mezi sociálními světy: případ fotbalu a supporter liaison officerů
Vedoucí práce: Dino Numerato
Oponent/tka: David Pergl
Navržené hodnocení: CZdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište
podle níže uvedených kritérií.
1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně
strukturována?
Práce je vhodně strukturována a analytická část kopíruje konceptuální perspektivu představenou
v úvodu. Cíl práce je jasně formulován a závěru mu odpovídají.
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty?
Autor se opírá o dostatek literatury relevantní k tématu, včetně cizojazyčných textů; je třeba
podotknout, že k samotnému tématu příliš dostupné literatury není.
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich
analýzy?
Analýza je na jedné straně jasně strukturována a vedena teoretickou optikou představenou
v úvodních pasážích. Ne vždy je ale interpretace dat dostatečně detailní. Stálo by za to ji rozvinout,
zpřesnit a některé příklady lépe kontextualizovat.
Konkrétněji, v případě pasáže o tzv. donucovacím izomorfismu najdeme v práci části, u kterých není
jasné, jak jsou s izomorfismem spojeny. V daném ohledu by práci prospěla silnější interpretace
příkladů ve třetím a čtvrtém odstavci na str. 19, stejně tak jako příkladů na straně 20 (od první
citace níže dále). Tyto pasáže nejsou interpretačně a analyticky dotažené.
Podobně není jasný ani vztah následující citace ke kategorii mimetických procesů.
„Dalším příkladem mimetických procesů může být implementování pozice SLO v jednom z
velkých klubů. Tento klub totiž pozici SLO měl již před povinností ze strany LFA, ale vzhledem k
tomu, že v českém prostředí neexistoval žádný právní rámec, tak se obrátil na klub, který již s touto
pozicí měl zkušenost a konzultoval s ním také výběr kandidáta. Tento klub se zároveň inspiroval v
zahraničí, jelikož v českém prostředí v takto velkém klubu ještě pozice SLO nebyla.“ (str. 22)
Část 8 začíná citacemi, které jednak nejsou uvozené, a není tak ani není jasné, jak se vztahují
k normativnímu izomorfnímu procesu.
Chybí silnější vysvětlení závěru, proč bychom měli inspiraci ze zahraničí (str. 24) vnímat per se jako
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ilustraci normativních izomorfních procesů. Podobně nahodile uvedené citace se objevují na straně
24; jejich vazba k teoretickému pojednání o izomorfismu je nejasná.
Poznámka o pozici vytvářené „na papíře“ (str. 27) vypovídá o mimetických spíše než divergentních
procesech.
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a?
Většinou ano, i když analytická část má v daném ohledu určité rezervy.
5. Jsou v práci autorova/autorčina tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých?
Ano.
6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?
Z práce je patrné, že byla finalizována ve spěchu. Přestože je napsána veskrze dobře a čtivě,
obsahuje řadu jazykových chyb, které ji zbytečně diskvalifikují. V textu se uvnitř jednotlivých
odstavců opakují slova/sousloví, chybí čárky oddělující vložené vedlejší věty, ne vždy autor dodržuje
shodu podmětu s přísudkem, místy je vyjadřování kostrbaté. Práce se neobejde bez normativních a
hodnotících tvrzení (např. str. 25: „LFA můžeme přičíst k dobru“, „takže by se slušelo“).
Odkazy na literaturu nejsou všude tam, kde by měly být. V úvodu chybí např. odkaz u termínu
institucionální isomorfismus, odkaz chybí i v pasážích, které vysvětlují roli/ „filosofii“ SLO.
V práci chybí seznam zkratek.
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké).
Spíše jen dodám, že dle původního zadání práce Jakub Haman počítal se svým způsobem
etnografickou goffmanovskou analýzou toho, jak SLO „performuje“ odlišné role při svém pohybu
mezi dvěma sociálními světy, tedy mezi fanoušky na straně jedné, a fotbalovými funkcionáři a
představiteli veřejných institucí na straně druhé. To se bohužel z důvodu pandemie nepodařilo. I
proto se výsledná práce na základě dohody se mnou jako s vedoucím práce soustředila na analýzu
implementace SLO v českém fotbale z perspektivy institucionálního izomorfismu.
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce.
Práce byla zaměřena na fotbal. Rád bych se Jakuba Hamana zeptal, zda by mohl popřemýšlet o
tom, zda a jak bychom mohli využít perspektivy institucionálního izomorfismu k pochopení
sociálních procesů mimo sféru sportu. Jinými slovy, jaké jiné sociální fenomény bychom optikou
teorie institucionálního izomorfismu mohli analyzovat?
Celkové hodnocení práce:
Překládaná práce nabízí potenciálně cenný postřeh pro pochopení implementace pozice SLO
v českém fotbale. Práci ale diskvalifikuje nedotažená analýza, místy zbytečně silné soustředění na
téma (SLO a fotbal) na úkor sociologických implikací, zrovna tak jako řada formálních nedostatků.
I proto nemohu práci hodnotit lépe než jako slabé C.
Datum:

Podpis:
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