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                                        Oponentský posudek disertační práce 
 
Téma: Hodnotová orientace sportovních diváků, 115 s + 8 s. příloh 
Autor: mgr. Pavel Landa 
 
   Společenskovědní produkce týkající se sportu je zejména v posledních několika letech 
charakterizována početním růstem prací zejména ze zorného úhlu sociologie a psychologie. 
Odráží tak dynamiku sportu jako významného sociálního a kulturního fenoménu současnosti.  
Přitom jde nejen o reflexi rostoucích kvalitativních posunů na půdě sportovní výkonnosti, ale 
zejména o růst diváckého zájmu o vrcholový elitní sport. Zde jde o nepřehlédnutelnou 
dimenzi volného času, uvolňování (či generování) společenského napětí a stimulaci sociální či 
národnostní sounáležitosti. Máme tak před sebou jeden z významných aspektů hodnotového 
směřování současníků, když však systematičtější výzkum hodnotových orientací, zaměřený na 
sportovní diváky, je  nejen v naší odborné literatuře spíše okrajový či ojedinělý. Proto lze 
uvítat hlubší badatelský zájem o téma hodnotové orientace sportovních diváků a vyslovit 
v tomto ohledu autorovi textu disertační práce mg. Pavlu Landovi uznání. 
   Již pohled na obsahovou strukturu práce svědčí o promyšleném přístupu k tématu, když 
samotná  úvodní poznámka vypovídá o dobrém přehledu a orientaci v relevantní sociologické 
a psychologické problematice (vyjma nejnovějších domácích prací rámujících zvolenou 
problematiku do širšího kontextu sociologie sportu, které se neobjevují  v referenčním 
seznamu:  Kotlík, 2004;  Beyer, 2007; Sekot, 2003, 2006, 2008., Smolík, 2008; Stackeová, 
2007; Špaček, 2007; či známé zahraniční u nás vydané práce: King, Knight, 2005).  Vstupní 
poznámka pak správně připomíná, že „diváci přichází do hledišť s již vytvořeným systémem 
hodnot, norem a rolí, které si vytvořili v průběhu socializace“ (s. 17). 
   Teoretická východiska jsou v textu saturována hlubším vhledem do filozofických (v případě 
antické filozofie bez příslušných literárních odkazů), sociologických a psychologických 
dimenzí, když téma hodnot je dále specifikováno ve vztahu k fenoménu sportu. Správně se 
připomíná obousměrné hodnotové působení sportu a společnosti v současném světě. Na tomto 
místě by textu prospěla i tématicky širší samostatná úvaha typu „sport jako významný 
socializační faktor“. Pro svůj výzkumný záměr „problematika hodnot u sportovních diváků“ 
pak Landa volí jako metodologické východisko osvědčenou a praxí prověřenou Schwarzovu 
teorii lidských hodnot, když oceňuje její univerzálnost a dynamickou dimenzi, využitelnou i 
při interkulturním srovnávání. Přitom k cílovým úkolům práce patří zjišťování a analyzování 
hodnotové orientace zejména fotbalových a hokejových diváků, když se hypoteticky 
předpokládá jejich odlišná hodnotová orientace od obecné populace a dále odlišnost 
problémových fanoušků (hooligans a ultras) od ostatních diváků.  
   Autor komplexností přístupu k problematice uvádí relevantní sledované výzkumné 
kovarianční proměnné, relevantní záměrně nesledované proměnné a relevantní nesledované 
proměnné neznámé a vytváří si tak vhodné předpolí pro samotný design výzkumu a rámec 
použité metody PVQ, obsahující 21 empirických indikátorů poměřujících hodnotové typy 
(otevřenost ke změnám, konzervatismus, sebeposílení, sebepřekonání). Hodnotové preference 
respondenta jsou pak zprostředkovaně odvozovány podle podobnosti osobám popisovaným v 
jednotlivých hodnotových portrétech a poté transformovány do šestistupňové Lickertovy 
škály míry podobnosti. Druhá výzkumu fáze pak mapovala cestou polostrukturovaného 
rozhovoru příslušníky skupin hooligans a ultras (zde nikoli exaktně odlišené - ultras jako 
vysoce homogenní skalní fanoušci a nositelé „choreografie“ utkání, hooligans jako monolitní 
skupina zaměřená na konflikt). A to s cílem zjistit, zda je agresivní chování páchané na 
stadionech a v jejich bezprostředním okolí odrazem spíše situačních podmínek (fotbalový 
zápas) či běžným projevem instrumentální hodnoty každodennosti. Významným zjištěním, 
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přesahujícím samotný rámec fenoménu sportu, je potvrzení předpokladu o nejsilnějším 
působení kovarianční proměnné věku.  
   Srovnání fotbalových a hokejových diváků  ukázalo, že vyznavači hokeje jsou více otevřeni 
změnám, jsou méně konzervativní a více zaměření na sebepřekonání. Autor práce využívá 
zjištěných skutečností k historickému ohlédnutí za vývojem nejpopulárnější her v našich 
podmínkách – fotbalu a ledního hokeje - a zasazuje tak odlišnost fotbalových a hokejových 
diváků správně do širšího společensko historického kontextu a připomíná i důležitý aspekt 
bezprostředního materiálního a prostorového prostředí obou sportů. Přitom na str. 81 se 
konstatuje jistá pomalost a nudnost mnohdy unfair hry fotbalové, zatímco lední hokej je 
synonymem pro spíše dynamický, férový sport hraný v moderním příjemném prostředí 
renovovaných hal. To přirozeně otevírá i možnosti preferencí hodnotově odlišných typů 
diváků, vzdor skutečnost, že hodnotově se obecně sportovní diváci téměř neliší od běžné 
populace.  
  Autor disertační práce se vzhledem ke zvolenému tématu nemohl vyhnout i dnes tolik 
diskutovanému fenoménu diváckého násilí na půdě sportu. Rozdělení diváků na agresivní a 
neagresivní přineslo zjištění o vyšší otevřenosti změnám a sebeposílení ve smyslu orientace 
na vlastní zájem a osobní zisk mezi agresivními diváky a to zejména s očekáváním nových 
zážitků v prostředí snížené sociální kontroly. Neagresivita se pak logicky vzato váže spíše ke 
konzervativní hodnotové orientaci a respektem před dodržováním společenských norem. 
Empirická zjištění jsou pak doplněna zajímavým kvalitativním přístupem v bloku kausistik 
fotbalových fanoušků ze skupin ultras a hooligans. Bohužel opět bez výchozí specifikace 
obou nesporně odlišných skupin fotbalové divácké obce. Toto členění pak ale přirozeně 
vyplývá ze samotných výpovědí konkrétních respondentů a nepřímo tak textu udělují punc 
odborné precizace problematiky ve smyslu vymezení skupin ultras a hooligans (ss. 90, 92, 94, 
95, 97, 100), když autor textu následně shrnuje, že sledované kategorie diváků lze zařadit do 
hodnotové skupiny typu otevřenosti ke změnám (zejména u mužů mladšího věku). Vysoce 
přínosným zjištěním je skutečnost, že jde mnohdy o jedince v nižším sociálním postavení bez 
možnosti realizace kreativní prací a existencí omezeného spektra nabývání nových zkušeností. 
Sportovní diváctví pak kompenzačním principem nabízí šálivý pocit svobody a vzájemné 
solidarity. Autor disertační práce pak logicky správně (až) na straně 103 dovozuje základní 
charakteristické odlišnosti skupin ultras (kreativní choreografie utkání) a hooligans (násilné 
střety). Za připomenutí by však stálo i rostoucí sebezáchovné úsilí fotbalových fanoušků 
cestou fan klubů, které i prostřednictvím kontaktů s vedením samotných klubů usilují o 
násilím nenarušovaný průběh utkání. 
    Text nesporně zajímavé, podnětné, pečlivě metodologicky ukotvené a vysoce aktuální 
práce je završen poněkud strohým závěrem konstatující shodnost hodnotové orientace 
problematických fanoušků a zároveň její odlišnost od celkového souboru sportovních diváků. 
Vadou na kráse je gramatický „kiks“ v samotném závěru:“….ne všechny hodnotové orientace 
se u fotbalových a hokejových diváků lišili(y)“ (s. 105). 
   Disertační práce  Pavla Landy  je vzdor titulu  a deklarovaným cílům  (s. 41) soustředěna 
převážně na fotbalového diváka. To je vzhledem k meritu zkoumané problematiky 
pochopitelné, již vzhledem k existenci skupin ultras a hooligans (hoolifans) právě na půdě 
tohoto divácky přitažlivého sportu. Text je ukotven dostatečně teoreticky fundovaně, má 
silnou oporu v metodologické přípravě a přináší nové vědecké poznatky, obohacující naše 
vědomosti o divácké kulise populárních forem sportu. Je nesporně přínosným jak pro 
odbornou veřejnost tak pro praxi organizování sportovních utkání a pro bezpečnostní 
odborníky prevence násilí na sportovních stadionech a takto plně splňuje nároky disertace 
podle Řádu DS.  
  K obhajobě disertační práce P. Landovi navrhuji  diskuzi týkající se zasazení hodnotově 
specifických skupin ultras a hooligans do širšího společenského kontextu, zvážení míry jejich 
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společenské nebezpečnosti a promýšlení možností a mezí prevence násilí na fotbalových 
stadionech. 
  Práci doporučuji k obhajobě a následnému udělení titulu PhD. 
   
 
V Brně, dne 10.07.2009                                                                               doc. Aleš Sekot 
 
 
 
 
 


