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Anotace:  

 Cílem této práce je zjistit názory diváků fotbalu. Zaměřil jsem se na jejich motivaci k 

návštěvě utkání. Dále mě zajímal jejich projev během zápasu a jejich spokojenost s 

poskytovanými službami na stadionu. Šetření bylo provedeno pomocí dotazníků 

distribuovaných na třech utkáních nejvyšší české fotbalové ligy.  
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Abstract: 

 The theme of my thesis is to identify football spectators attitudes. The head task stated 

in their motivation to visit football match. Other questions were aimed at their behave during 

match and their level of satisfaction with stadium services. The research has been made by 

questionnaire distributed to attendants at three matches of czech first football league.  
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1. Úvod 

 Jak uvádějí Strauss a Corbinová (1999), nejčastějším důvodem výběru tématu vědecké 

práce je volba dle autorova vlastního zájmu. Nejinak je tomu i v tomto případě. Mé zaujetí pro 

fotbal trvá již od dětských let a při pravidelných návštěvách fotbalových utkání jsem byl vždy 

fascinován chováním nejen jednotlivců, ale především skupin fanoušků, které dokázaly 

neúnavně jako jeden muž podporovat svůj klub. 

 Fotbal je celosvětově nejpopulárnější sport, dle některých odhadů téměř 3,5 miliardy 

lidí na světě sleduje či hraje fotbal. Podobné postavení si kopaná udržuje i v České republice. 

Tisíce diváků si každý týden najdou cestu do ochozů prvoligových stadionů. Co je tou silou, 

která způsobuje, že jsou natolik svému klubu oddáni? Co vše jsou ochotni obětovat pro 

návštěvu fotbalového utkání? Které služby na stadionech ocení a které ne? To jsou jen některé 

příklady otázek, na které se snaží tato práce nalézt odpověď.  

 Jedna věc je jistá, fotbal si bez fanoušků nedovedeme představit. Hráči často mluví o 

divácích jako o "dvanáctém hráči", příjem ze vstupného je ve vyspělých soutěžích důležitou 

položkou klubového rozpočtu a v televizi patří přímé přenosy fotbalových utkání k 

nejsledovanějším pořadům. Sami diváci často utrácejí nemalé částky za vstupné, klubové 

suvenýry, dresy a jiné. Jsou schopni strávit dlouhé hodiny a hodiny diskuzemi o fotbale a 

stávají se doslova závislými na této hře. 

 Z výše uvedeného je zřejmé, že fenomén fotbalového diváctví je velmi zajímavou, 

fascinující záležitostí, která není téměř nikomu lhostejná. 
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2. Literárně-odborný rozbor dané problematiky 

 Ještě před samotnou výzkumnou částí práce je potřeba poodhalit genezi vášně zvané 

fotbal, alespoň částečně shrnout dosavadní poznání v oblasti sportovního diváctví a uvést 

poznatky ze sociální psychologie, které nám pomohou proniknout do "duše" fotbalového 

diváka. 

 

2.1 Zrození fotbalu 

 První zmínky o míčových hrách pocházejí z antických dob a již od jejich počátků se 

nejednalo pouze o zábavu mající za cíl utužit fyzické síly, ale zároveň o způsob, jak pobavit 

široké masy lidí. Díky tomu byly velmi oblíbené zejména u římských císařů Julia Caesara a 

Augusta, o němž římský životopisec Suetonius napsal: "Po občanských válkách zanechal jízdy 

a závodění a přešel k míči." (Macho, 1996)   

 Tehdejší hry však příliš nepřipomínaly dnešní kopanou, byly hrány převážně holýma 

rukama, pálkou či zahnutou holí. 

 Do dnešní podoby se fotbal vyvinul v Anglii, kde se již v 9. století nižší vrstvy bavily 

hrou, která spočívala v kopání míče z jedné strany náměstí na druhou. Dle Olivové (1975) se 

jednalo o nejnebezpečnější formu lidové zábavy vůbec, a proto byla pronásledována a zcela 

systematicky zakazována.  

 Hornby (2003) uvádí, že tato perzekuce došla tak daleko, že v roce 1314 sám anglický 

král Edward II. vydal nařízení, podle kterého se trestalo provozování této "zábavy" vězením.  

 Jisté je, že příznivci sportu se nenechali odradit a provozovali svoji činnost i nadále, o 

čemž svědčí i úryvek ze Shakespearovy divadelní hry (překlad Hilský 2005), ve které je poprvé 

zmíněno slovo "fotbalista": Oswald: " Nedám se srazit na kolena, pane!" Kent: "Ani podrazit, 

ty sprostý fotbalisto?" V originále Kentova věta zní: "Nor tripped neither you base football-

player?"   

 Podle Macha (1996) napomohli konečné "legalizaci" fotbalu studenti a pedagogové 

anglických středních škol v 19. stol., kteří v kopané spatřovali přijatelnější zábavu než život v 

kuřáckých a pijáckých partách, v nichž mládež utápěla svůj volný čas. Jednotlivé školy 

povolovaly hraní fotbalu, proslulé byly zejména univerzity v Cambridgi, Etonu a Rugby. 

Posledně jmenovaná škola jako jediná tolerovala hraní rukou všem hráčům a dala tak vzniknout 

jinému sportu – ragby. 

 Rozšíření fotbalu mezi co nejširší masu lidí bylo otázkou času. Definitivní zlom nastal v 

roce 1862, kdy ethonský rektor J.C. Thring sepsal první dochovaná fotbalová pravidla. O rok 
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později tak mohla vzniknout první fotbalová organizace na světě – anglická The Football 

Association. Měla za cíl organizovat fotbalové zápasy a soutěže. Za nejstarší fotbalový klub je 

považován FC Sheffield, ustavený 24. října 1857. (Macho 1996)   

 Soutěžit, vyhrát, chtít být první patří k lidské přirozenosti, a tak stále větší zájem o 

fotbal vedl k založení soutěže. Anglický pohár, nejstarší fotbalová soutěž na světě, byl založen 

24. října 1871. Prvního ročníku se zúčastnilo čtrnáct anglických a jedno skotské mužstvo. 

Vítězem se stali hráči Boltonu Wanderers, kteří porazili ve finále Royal Engineers 1:0. 

Tehdejší finále sledovalo zhruba 2 000 diváků. Návštěvnost zápasů se velmi rychle zvyšovala, 

finále v roce 1901 mezi Tottenham Hotspur a Sheffield United sledovalo již 114 815 diváků. 

Není bez zajímavosti, že Anglický pohár je dodnes nejprestižnější klubovou soutěží v Anglii, 

fanoušci upřednostňují jeho získání před ligovým titulem i před titulem z Ligy mistrů. Prestiž 

této soutěže pozvedá i fakt, že od roku 1914 trofej pro vítěze předává vždy zástupce královské 

rodiny.  (Hornby, 2003) 

 Po prvních ročnících Anglického poháru bylo jasné, že pouze pohárové zápasy nejsou 

schopné uspokojit chuť diváků po fotbale a dostatečně nasytit pokladny fotbalových klubů. A 

tak se, jak uvádí Macho (1996), zrodila v hlavě obchodníka Williama McGregora myšlenka 

dlouhodobé soutěže, která by byla hrána systémem každý s každým. Premiérový ročník 

Anglické ligy se odehrál na přelomu let 1888 a 1889 za účasti 12 mužstev. Prvním vítězem se 

stal Preston North End, v té době jediný zcela profesionální fotbalový klub. 

 Model Anglického poháru a Anglické ligy se stal vzorem a návodem pro podobné 

soutěže v ostatních zemích. Napříč celou Evropou začínaly vznikat jednotlivé národní 

fotbalové asociace. Chybělo udělat poslední krok – založit celosvětovou fotbalovou unii. 

 Macho (1996) píše, že 21. května 1904 se zástupci Francie, Belgie, Nizozemí, 

Švýcarska, Švédska, Dánska a Španělska dohodli na společných stanovách Fédération 

Internationale de Football Association (FIFA), uznali jednotná pravidla Anglické fotbalové 

asociace a zakázali hráčům hájit současně barvy více národních svazů. Hlavně však stmelili 

světový fotbal a položili základy pro pořádání mistrovství světa. V čele stanul Robert Guerin. 

Anglie této organizaci zpočátku nedůvěřovala a trvalo téměř rok, než 14. dubna 1905 

předsednictvo Anglické fotbalové asociace FIFA uznalo a vstoupilo do ní. Během let se počet 

členů měnil, zejména kvůli válkám, ale postupně do FIFA vstoupili prakticky všechny národní 

asociace zabývající se fotbalem. 

 V současnosti má FIFA 193 členů a je jednou z největších, nejbohatších a 

nejznámějších organizací světa.  
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 Nejprestižnějším celosvětovým měřením sil ve fotbale není jako ve většině sportů 

olympijský turnaj, ale mistrovství světa. Důvod je prostý, FIFA na rozdíl od jiných sportovních 

federací dodnes nedovoluje startovat na OH všem nejlepším profesionálním fotbalistům, ale 

pouze reprezentantům do 21 let. Dle Hornbyho (2003) je díky tomu finálový turnaj MS v 

kopané nejsledovanější sportovní světovou událostí.  

 První MS se konalo v roce 1930 v Uruguaji a bylo nesmírně úspěšné. Většina zápasů 

byla vyprodána, finálový zápas sledovalo přes 90 tisíc lidí a výnos, který si rozdělili pořadatelé 

a FIFA, činil 255 107 zlatých dolarů. Vítězem se stala domácí reprezentace. (Macho, 1996) 

 Od té doby se MS koná každé čtyři roky (s výjimkou let válečných), rozdáno bylo již 18 

titulů mistrů světa, ze kterých se však radovalo pouze sedm různých zemí, což činí tuto trofej 

velmi cennou. 

 

2.2 Vývoj sportovního diváctví  

 Jak již bylo řečeno, tělesný pohyb a předváděný sportovní výkon, byl vždy předmětem 

zájmu, obdivu a zábavy přítomných diváků. Jak píší Čechák a Linhart (1986), samotné anglické 

slovo "sport" je odvozeno z latinského "disportare", což překládáme jako "rozptylovat se", 

"bavit se". 

 Slepička (1990) uvádí, že diváctví bylo ve všech historických epochách neoddělitelnou 

součástí každé veřejně provozované sportovní činnosti ve formě her, závodů, turnajů a jiných 

soutěží. 

  Starověkým sportovním hrám přihlíželo někdy až 50 tisíc diváků a dle antických 

záznamů diváci intenzivně fandili jednotlivým závodníkům (olympiády v Řecku) či určitým 

symbolům (barva stáje při vozatajských závodech v Římě). Rozdělení na přívržence jedné či 

druhé stáje dle barev nekladlo na diváky žádné odborné nároky a bylo srozumitelné každému. 

Diváci dávali své pocity najevo potleskem, křikem, povzbuzováním, máváním, klením a 

radostným vítáním vítěze. (Olivová, 1975) 

 Slepička (1990) navíc doplňuje, že vzájemná rivalita obou stájí se přenášela i mimo 

závodiště a stávala se závažným sociálním jevem, majícím celospolečenský význam. Uvádí 

například divácké výtržnosti v byzantské říši, kde diváci v letech 491 až 532 našeho letopočtu 

čtyřikrát zapálili Konstantinopolský cirk při závodech vozatajů. V roce 532 přerostly divácké 

reakce v politicky motivované povstání. V následujících střetech diváků a císařské gardy 

zahynulo přes 30 tisíc lidí. Tato událost je tedy jednou z prvních dokumentovaných akcí, při 

které divácké reakce vyústily do celospolečenské akce. 
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 Po nástupu křesťanství ve středověku došlo k úpadku sportu a lidé se více upnuli k 

"pěstování duše". Nedocházelo k veřejnému předvádění tělesného pohybu a diváci tak přišli o 

možnost jakkoli projevovat své emoce během sportovních her. 

 Podle Olivové (1979) můžeme další známky sportovního diváctví vypozorovat v Itálii v 

15. stol. během tak zvané "florentské kopané". Hrála se na oválném hřišti s dvěma brankami. 

Proti sobě stála dvě družstva po 40 hráčích, cílem hry bylo dostat míč do soupeřovy branky. 

Fanoušci vítězného týmu vždy projevovali své nadšení co nejhlučněji, mnohdy vyvolávali 

výtržnosti a v návalu fanatismu často zranili příznivce soupeře. Z těchto důvodů byla florentská 

kopaná zakázána. 

 Následující etapa sportovního diváctví začala v 18. století a trvá prakticky dodnes. 

Došlo k renesanci sportovních her a jiných forem veřejné zábavy a s nimi spojeného veřejného 

zájmu. Začalo se i oznamovat datum a místo konání sportovních akcí v tisku s cílem přilákat 

touto "propagací" co největší počet diváků. (Slepička 1990) 

 Podle Slepičky (1990) byla zvýšena divácká atraktivita her také tím, že byla postupně 

zavedena jasná organizační struktura a pevná pravidla. Tím se omezila nahodilost a 

spontánnost her. S pevnými pravidly se mohlo soutěžit prakticky všude a přítomní diváci vždy 

rozuměli podstatě hry. Od této chvíle dochází také k postupnému "specializování" diváků na 

jednotlivá sportovní odvětví. 

 Postupná diferenciace diváků měla však i své politicko-ekonomické příčiny. Zhlédnutí 

sportovní akce vyžadovalo jednak dostatek volného času, jednak finanční prostředky na 

zaplacení vstupného. Ne všechny sociální skupiny měly těchto prostředků nazbyt, zejména 

nejchudší vrstvy, které tvořily nejpočetnější složku venkovského obyvatelstva, byly předem 

vyloučeny z divácké obce mnohých sportovních akcí. U některých sportů, zejména v Anglii 19. 

století, bylo aktivní sportování i pasivní divácká účast podmíněna příslušností k určité 

společenské třídě (jezdectví, kriket a jiné). (Slepička, 1990) 

 Tentýž autor dále uvádí, že nejen evropské země zaznamenaly v této době obrovský 

rozvoj moderního sportu a s ním spojený nárůst diváckého zájmu. Během 19. a začátkem 20. 

století hlavně země v Severní Americe, Austrálii a některé země asijského kontinentu přebíraly 

většinu forem moderního sportu. Specifické místní podmínky ovlivňovaly popularitu 

jednotlivých sportovních odvětví a vytvářely různě široké divácké zázemí. Přistěhovalci z 

Evropy si přinášeli do nových domovů nejen hry typické pro oblast, z které přicházeli, ale i 

určitou společenskou orientaci, která ovlivňovala i jejich divácké zaměření. Například na 
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severoamerickém kontinentu byly časté střety mezi katolíky a protestanty při zápasech jejich 

klubů v lakrosu, kriketu a baseballu. 

 V průběhu 20. století dochází k neustálé specializaci sportovního diváctví. Zvětšuje se 

počet soutěží a závodů v jednotlivých sportech, vznikají nové specializované sportovní 

časopisy a noviny. Rozvoj televize a internetu přinesl dokonalejší a rychlejší šíření sportovních 

informací. Např. dnešní fotbalový divák již není odkázán pouze na návštěvu tuzemského 

stadionu, ale může bez problémů shlédnout během víkendu zápasy české, anglické a německé 

ligy aniž by musel opustit pohodlí svého domova. To vše přispívá k celkovému nárůstu 

sportovních diváků v civilizovaném světě. (Hátlová, Hošek, Slepička, 2009)     

 Sportovní diváci si ve všech obdobích vytvářeli své idoly, ztotožňovali se s nimi a 

prožívali s nimi jejich úspěchy a neúspěchy. Přicházeli si do hlediště pro silný emocionální 

prožitek, pro napětí z boje, pro radost z vítězství. Diváci velmi často dokázali svými reakcemi 

přinutit sportovce k lepším výkonům a pomoct jim k vítězství.  

      

2.3 Sociálně psychologické aspekty fotbalového diváctví 

  Sport, a zejména fotbal, je jistě sociální institucí. Proniká politikou, ekonomikou, 

právem a sdělovacími prostředky. Z tohoto důvodu se stále více nejen sociologů, ale i 

psychologů ve svých pracích věnuje tomuto fenoménu. Na následujících stránkách tato práce 

shrnuje dosavadní výsledky jejich výzkumů.   

 

2.3.1 Divácký prožitek 

 Jak již bylo řečeno, vyvolává sportovní podívaná u diváků silné emocionální prožitky. 

Ze studie provedené roku 2005 (Kotlík, Slepička) vyplývá, že 45% diváků intenzivně prožívá 

sledované utkání po celou dobu jeho trvání a pouze 10% diváků nepociťovalo žádnou emoční 

odezvu sledované podívané. U ostatních byli jejich prožitky situačně podmíněné a odpovídaly 

průběhu utkání. 

 Podle C. G. Junga (2005) mohou být emoční prožitky navozeny jak vnitřním tak 

vnějším podnětem. Přičemž se vztahují jak k objektivním okolnostem, které diváka obklopují, 

tak k subjektivním odrazům těchto skutečností v jeho psychice. Podstatným znakem těchto 

prožitků je navíc jejich libost či nelibost. 
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 Tyto opačné kvality jsou někdy ostřeji, jindy slaběji ohraničeny, někdy i splývají a jsou 

základem pro škálu nejrůznějších emocí, viděných na stadionech. Projevují se jako okamžitý 

citový stav (radost ze vstřeleného gólu) anebo jako dlouhodobé citové vztahy k věcem (klubové 

symboly), lidem a skupinám lidí (nenávist k fanouškům soupeře). (Hátlová, Hošek, Slepička, 

2009) 

 Tentýž kolektiv autorů uvádí, že určité znaky sportovní podívané navozují spíše 

pozitivní prožitky jiné naopak spíše prožitky negativní. Ukazuje se, že pozitivní prožitky plynou 

především ze: 

- sledování technických dovedností aktérů utkání, 

- sledování vynakládaného úsilí v průběhu utkání. 

  Sportovní podívaná bez těchto znaků není divácky přitažlivá, nedokáže diváka 

emočně vzrušit a navodit kladný prožitek. Na druhou stranu příčinou negativních prožitků 

bývá: 

- špatná úroveň sledovaného zápasu, 

- malá snaha aktérů po podání dobrého výkonu, 

- problematické rozhodování rozhodčích, 

- některé chování sportovců, trenérů a jiných diváků na stadionu. 

 Především nečistý způsob boje, záludná, surová hra jsou diváky hodnoceny negativně a 

jsou příčinou negativních prožitků. Významnou roli hraje rovněž chování ostatních diváků. 

Zejména střední a starší generaci znemožňují divácké výtržnosti mladších návštěvníků 

pozitivně prožívat sportovní podívanou, a pokud nechtějí o tento prožitek přijít, stávají se z 

nich televizní diváci. 

 

2.3.2 Lidské emoce 

 Emoce jsou nedílnou součástí každého sportovního utkání, s nadsázkou lze říci, že kvůli 

nim diváci na stadiony chodí. 

  Jsou to psychologické procesy, zahrnující subjektivní zážitky libosti a nelibosti, 

provázené fyziologickými změnami (změna srdečního tepu, rychlost dýchání atd.), 

motorickými projevy (mimika, gesta) a změnami zaměřenosti a pohotovosti. Hodnotí 

skutečnosti, události, situace a výsledky činností podle subjektivního stavu a vztahu k 

hodnocenému, tím vedou k zaujetí postoje k dané situaci. Emoce jsou vývojově starší než 

rozumové jednání, a proto jsou jejich projevy silnější a obtížněji ovlivnitelné. Emoce se 
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poměrně snadno přenášejí na ostatní (pláč na pohřbech, povzbuzování na stadionu atd.). (Hartl, 

Hartlová, 2000) 

 Nakonečný (2000) uvádí jako původní smysl emocí přípravu jedince k adekvátní reakci 

na konkrétní zážitek, kromě toho vedou emoce ke vštípení tohoto zážitku. Například strach má 

jedince připravit na nebezpečí a vtisknout danou situaci do paměti jako nebezpečnou.  

 Tentýž autor rozeznává tyto základní vlastnosti emocí: 

- subjektivitu (na stejné situace mohou odlišní jedinci reagovat různě) 

- spontánnost (emoce se spouštějí samovolně) 

- předmětnost (emoce se vztahují ke konkrétnímu zážitku) 

- aktuálnost (emoce se odehrávají bezprostředně) 

- polarita (emoce lze zpravidla označit jako libé či nelibé) 

- vliv na paměť (zejména silné emoce pomáhají jedincům snáze si zapamatovat určité 

okamžiky)  

 Dělení emocí se u různých autorů rozchází, pro následující pochopení diváckých reakcí 

je nejlepší dělení Nakonečného (2000), který rozděluje emoce podle jejich evolučního stáří na 

základní: hněv, strach, radost, smutek, důvěra, znechucení, očekávání, překvapení a vyšší: stud, 

empatii, cit pro pravdu, zvědavost, frustrace z nepochopení, altruismus, empatie a vkus.  

 Základní emoce se vyskytují u všech národností, u všech kultur a u většiny vyšších 

živočichů. Navíc jsou základní emoce spojené s vrozenými, silnými reakcemi, a to: 

- hněv s útokem a agresí 

- strach s útěkem či únikem 

- radost s uvolněním a úsměvem 

- smutek s apatií a pláčem 

- důvěra se spolehnutím se na druhého 

- znechucení s únikem 

- očekávání se získáváním informací 

- překvapení s nástupem další emoce dle situace (pláč, úsměv atd.) 
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2.3.3 Divácké reakce 

  Divácké reakce jsou ovlivňovány z několika zdrojů. K nejdůležitějším patří 

subjektivní emoční prožitek, o kterém jsme se již zmínili. Jinými zdroji jsou zejména 

ztotožnění se a nápodoba sportovce i chování druhých diváků.  

 Za podstatu nápodoby se považuje observační učení. Z tohoto pohledu je důležité, že 

divák vidí co se děje v jeho okolí, co se děje se sportovcem či co sportovec dělá. Rozhodující 

je, zda je sportovec za své chování odměněn či potrestán, je-li úspěšný či neúspěšný, má-li 

vysoký či nízký společenský status. Fanoušci přitom zpravidla napodobují sportovce s vysokou 

prestiží, vysokým sociálním statusem a hlavně s velkou popularitou. Divák přitom napodobuje 

chování sportovců jak záměrně, s předem promyšlenými důsledky nápodoby, tak nezáměrně, 

neuvědoměle. Chování sportovce se zkrátka stává vzorem (modelem), který mnozí diváci ve 

svých reakcích napodobují. Jak rychle se přenese chování hráčů do hlediště, dokumentuje část 

popisu ligového utkání v kopané převzatá z denního tisku: " Utkání se hrálo v nervózní 

atmosféře. Hráči neustále vyhledávali šarvátky. Hra se přiostřovala až na hranici únosnosti.  

Kopaná se změnila ve vzájemné okopávání hráčů. Vyskytly se i pěstní souboje. Nehezká 

podívaná měla negativní odezvu v hledišti. Nadávky na adresu hráčů se během utkání množily. 

Fanouškové obou družstev se častovali nevybíravými výrazy. Někteří z diváků chtěli své 

výhrady vůči fanouškům soupeře podložit i ručně. Utkání tak dostalo nehezký divácký rámec" 

(Slepička, 1990) 

 Sportovci si však tento vliv často neuvědomují a tím mnohdy slouží jako negativní 

vzory nejen pro diváky, ale i pro začínající sportovce. Nezřídka je mladý sportovec srovnáván s 

již slavnou hvězdou. Má tedy tendenci napodobovat prakticky jakékoli její chování, neboť vidí, 

že toto jednání, oblékání, gesta atd. vedou k úspěchu.   

 Jak píše Slepička (1990), nápodoba působí nejen ve směru sportovec – divák, ale i mezi 

diváky navzájem. Tento mechanismus je využíván zejména v situaci, kdy jedinec není sám 

schopen nezávisle na vzoru realizovat reakce vedoucí k úspěšnému vyřešení určité situace. 

Chová se v této situaci tak, že své chování odvozuje od chování jiných diváků. K těmto 

případům dochází zejména tehdy, jsou-li napodobující a napodobovatel obdobně motivováni. 

Rovněž významná je i skutečnost, že napodobitel může být za své chování připodobnění 

odměněn. Například mladý divák je odměněn obdivem ostatních mladistvých, jestliže zdařile 

napodobí některé agresivní reakce dospělých.  

 K uvedenému postupu nápodoby může dojít jakoby automaticky v řadě bezprostředních 

situací vznikajících při sledování utkání. Diváci napodobují slovní komentáře pronášené v 
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publiku jak směrem k hráčům, tak i rozhodčím. Napodobují oslavné projevy při vstřelení 

branky, které se v hledišti objeví a diváky zaujmou. Potlesk nebo pískot se lavinovitě šíří 

hledištěm jako psychická nákaza, přičemž nákaza spočívá v tom, že původní, třeba i náhodou 

vzniklé chování jedince je masově napodobováno dalšími osobami. (Slepička, 1990)   

 

2.3.4 Hromadné chování 

 Svoji spokojenost či nespokojenost s průběhem fotbalového zápasu dávají fotbaloví 

fanoušci najevo svým chování, a protože jde o projevy prakticky všech diváků na stadionu, lze 

hovořit o chování hromadném.  

 Mikšík (1980) pojímá toto hromadné chování jako specifický typ chování sociálního. 

Jeho specifičnost spočívá v tom, že je vyvolán působením neobvyklých životních okolností na 

soubor jedinců, kteří se z rozmanitých příčin ocitli ve vzájemné koexistenci za podmínek 

vzniku stresogenních podnětů vnějšího prostředí, takže dochází k homogenizaci jejich prožitků 

a interakčního chování na základě výrazně působících situačních determinant. 

 Tento autor v této souvislosti hovoří o ztrátě či odtlumení zábran, a soudí, že tu jde o 

podobu s "impulzivně reaktivním chováním na infantilním, dětinském stupni". Za typický 

příklad považuje projevy diváků ve vyhrocených situacích sportovního střetnutí. Čím nejistější 

je výsledek, tím vyšší prožitkovou hodnotu střetnutí obsahuje a tím výrazněji tlumení 

emocionality. 

 O. Mikšík (1980) nachází v hromadném chování tři základní typy uvolňování 

psychických otřesů, a to: paniku, výbuch agrese a masovou histerii. 

 Příznivec ("fanda") je mimořádně citlivý na vše, co ohrožuje dosažení konečného cíle 

(vítězství vlastní strany), a komplexem svého vnějšího chování a projevů dává výrazně najevo 

své smýšlení o příčinách a nositelích pozitivního či negativního vývoje situace. Jistou pikanterií 

tohoto typu primitivního sociálního chování je, že vzhledem k povaze situace (střetnutí) je i 

přízeň rozdělena mezi soupeřící strany a tím vzniká i protikladné hodnocení a obsah prožitků. 

Soupeření se tak posiluje konfliktní situaci v publiku ve smyslu střetnutí publika. Může nabývat 

zcela nesportovních, hrubě primitivistických, slovně agresivních, na druhou stranu 

zesměšňujících či dokonce brachiálních podob. Hromadné chování je neinstitucionalizované 

(neřízené žádnými normami a mezi účastníky nejsou žádné stabilnější vazby. (Mikšík, 1980) 
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 Jinou formou jsou náhlé, jednorázové výskyty hromadného chování na základě 

extrémního psychického stresu. Bývá vyvolán katastrofou v hledišti a zcela rozvrátí psychickou 

integritu osobnosti diváka. Následující hromadné chování je ovlivňováno sugestivní 

(podmanivým) účinkem hromadného prožívání katastrofické situace. (Slepička, 1990) 

 Jak doplňuje Mikšík (1980), do kategorie hromadných jevů nelze zařazovat 

disinhibované chování povahy sociální či antisociální, které je jistým programem specifických 

pijáckých, výtržnických či jiných part, gangů, tlup aj. 

 

2.3.5 Chování mas 

 Dav (masa) je v psychologii definován jako náhodné nebo úmyslné seskupení osob, 

které se v daném momentě nacházejí na stejném místě, popřípadě se mu přibližují, a které mají 

týž předmět pozornosti. Dav nemá žádné ustálené organizační normy, uplatňují se v něm 

primitivní, silné pudy a emoce nebržděné žádnými etickými nebo organizačními normami. 

Chování člověka v davu je převážně utvářeno již zmíněným hromadným chováním. (Slepička, 

1990)  

 Podle Canettiho (1994) jsme si v ideálním případě masy všichni rovni. Neplatí v ní 

žádný rozdíl, ani pohlaví. Jakmile se mase jednou poddáme, je nám jedno, jestli nás někdo 

tísní. Kdokoli nás tísní, je stejný jako my sami. Cítíme ho, jako cítíme sami sebe. Všechno pak 

náhle probíhá jako uvnitř jednoho těla. Čím prudčeji se lidé k sobě tisknou, tím bezpečněji cítí, 

že nemají jeden z druhého strach. Je k tomu zapotřebí husté masy, kde se téměř tikne tělo na 

tělo. 

 Tento aspekt můžeme vypozorovat na fotbalových stadionech zejména v sektorech za 

brankami, kde se zpravidla nalézají nejaktivnější fanoušci. Ačkoli jsou na celém stadionu místa 

k sezení, tito diváci celý zápas stojí co nejtěsněji u sebe, hlasitě povzbuzují (není výjimkou 

držení se za ramena, společné zvedání transparentů atd.) a tísní se v uličkách, přestože vedle 

nich jsou volná místa. 

 Canetti (1994) rozděluje masy na otevřené a uzavřené. Základní vlastností otevřené 

masy je její neustálé nutkání růst. Chce zahrnout každého, kdo je v jejím dosahu. Kdokoli 

vypadá jako člověk, může se k ní přidat. Její růst nezná hranice, neuznává domy, dveře ani 

zámky, je otevřená všude a v každém směru. Otevřená masa existuje potud, pokud roste. 

Jakmile přestane růst, nastává její rozpad, který je stejně tak náhlý, jako její vznik. V protikladu 

je masa uzavřená. Ta se zříká růstu a zaměřuje se hlavně na trvání. První, co je na ní nápadné 

jsou hranice. Uzavřená masa má svůj prostor, který hodlá zaplňovat. Tento prostor lze přirovnat 
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k nádobě, do níž se nalévá tekutina; je známo, kolik tekutiny se do ní vejde. Vchody do 

stadionu jsou spočítané, nelze se dostat dovnitř libovolným způsobem. Hranice jsou tvořeny 

zdivem a je zapotřebí zaplatit jistý obnos za vstup. Když je prostor naplněn, nikdo již není 

vpuštěn. Dokonce, i když překypí, zůstává stále hlavní věcí nahuštěná masa v uzavřeném 

prostoru, k níž ti venku v podstatě nepatří. Co tato masa obětuje na růstu, to získá na stálosti. 

Počítá s opakováním. Vyhlídkou na další shromáždění si masa pokaždé zastírá svůj rozpad. 

Čeká na ni budova, která je tu kvůli ní, a dokud tu je, budou se zde týmž způsobem stále 

shromažďovat. Prostor jim patří, i když zaznamenává odliv, a i ve své prázdnotě připomíná 

období přílivu. 

 V aréně máme dokonce dvojnásobně uzavřenou masu. Aréna je dobře ohraničená vůči 

vnějšku. Její poloha ve městě a prostor, který zaujímá, jsou všeobecně známy. Stále cítíme, kde 

aréna je, i když na ni nemyslíme. Směrem ven, do města, ukazuje aréna neživou zeď. Směrem 

dovnitř staví zeď z lidí. Všichni přítomní jsou k městu obráceni zády, vymanili se ze skladby 

města, jeho zdí a ulic. Po dobu pobytu v aréně se nestarají o nic, co se ve městě děje. Zanechali 

tam život svých vztahů, pravidel a zvyklostí. Na jistou dobu jim bylo přislíbeno vzrušení. 

(Canneti, 1994) 

 Řady jsou uspořádány stupňovitě nad sebou, aby všichni viděli, co se dole děje. Má to 

ale za následek, že masa sedí sama proti sobě. Každý má před sebou tisíce lidí a hlav. Co 

vzrušuje jeho, vzrušuje i je, a on to vidí. Jednotlivosti mezi nimi se stírají. Takto uspořádaná 

masa tvoří kruh, který je uzavřený. Velmi homogenní kruh z fascinovaných tváří hledících na 

to, co se dole děje. Žádný z přítomných od toho neupustí, žádný nechce pryč.  Tato masa je 

uzavřená navenek i v sobě, tedy dvojím způsobem. (Canetti, 1994) 

 Důležitým prvkem pro masu je krystal. Jako krystaly označuje Canetti (1994) malé, 

rigidní skupiny, pevně ohraničené a velmi stálé, sloužící k tomu, aby podněcovaly vznik mas. 

Fotbalový tým je přitom podle autora pro masu tím nejlepším krystalem. Není zde pochybnost 

o jeho funkci, která se vůbec nemění. Není zaměnitelný, čemuž velmi prospívá uniforma (dres) 

a konkrétní budova, ve které rozvíjí svou činnost (stadion). Členové týmu vystupují na 

veřejnosti jako celek, masu příliš nezajímá jejich soukromá existence, pro ni je krystal jakýmsi 

orchestrem, který musí ladit, jinak o něj ztrácí zájem.     

 Druhou z problematik davů, chování jedince v něm, charakterizuje Szcepański (1966) 

jako potlačované uvažování a dezindividualizaci posilující pocit solidárnosti s celým davem. 

Následkem je oslabení pocitu významných etických a právních norem. Dav tedy vyvolává silný 

pocit správnosti realizovaných akcí. Emoce navozené způsoby jednání nejsou kriticky 
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hodnoceny rozumem. Nadto citové napětí panující v davu zvyšuje pocit vlastní moci a 

znemožňuje pocit vlastní viny.  

 Hošek (2001) zdůrazňuje v tomto případě anonymitu davu, která snižuje odpovědnost 

jednotlivých agresorů. V hromadném výbuchu násilí je obsažen určitý prvek alibismu a ten je 

velmi atraktivní pro potenciální agresory, kteří se schovají za ostatní a často jim je původní 

příčina násilí lhostejná či neznámá. Tak může výbuch násilí posloužit ke katarzi všem, kteří 

museli po delší dobu uvažovat o odkládání a přesouvání svých pofrustračních agresí.  

 Zvláštní kapitolou jsou vůdcové davu. Le Bon (1994) uvádí, že vůdcové nebývají 

zpravidla muži myšlenky, ale činu. Energie vůdců je značná, ovšem pouze chvilková a 

málokdy přetrvá podnět. Výjimkou jsou vůdcové s pevnou a trvalou vůlí, ti jsou však podle 

autora daleko vzácnější.  

   

2.3.6 Sociální role fotbalového diváka 

 Dle Kellera (2004) je sociální role jakýmsi očekávaným způsobem chování, který se 

váže k sociálním statusům, s kterými se jedinec ztotožňuje. Každá osoba "hraje" ve svém životě 

více rolí, přičemž některé jsou vnucené či ložené (syn rodičů, student ve škole atd.), jiné jsou 

výrazem osobnosti (mezi ty patří právě role fotbalového diváka). Všem rolím se člověk učí a 

jsou vytvářeny především sociálními zkušenostmi. 

 Obecně lze konstatovat existenci několika sociálních rolí spojených se sportovním 

diváctvím. Kolektiv autorů Hátlová, Hošek, Slepička (2009) vymezuje 3 hlavní sociální role 

sportovního diváctví:  Základní rolí je role sportovního diváka, kterou můžeme považovat za 

jednou z krátkodobých rolí člověka zajímajícího se o sportovní soutěže. K očekávaným 

způsobům chování patří především navštěvování sportovních utkání, závodů, ocenění, 

povzbuzení sportovců a společensky přijatelné chování v hledišti. Vlastní realizace uvedené 

role je pak určována individuálními zvláštnostmi jeho osobnosti a modifikována situačními 

podmínkami. 

 Při vývoji sportovního diváka může dojít k proměně na roli sportovního fanouška, 

přičemž je zřejmé, že ne každý tímto vývojem projde a stane se sportovním fanouškem. Od 

fanouška se očekává, že má své oblíbené sportovní odvětví, zahrnuje přízní některého 

sportovce, sportovní družstvo, a proto předem straní jednomu účastníku sportovního boje. Jeho 

pohled je zúžený a zaměřený na úspěch svých barev. Jeho reakce jsou více provázány s 

očekáváním, sportovní fanoušek se více identifikuje se sportovcem jako určitým 

prostředníkem, jehož prostřednictvím dosahuje prožitku vlastního úspěchu bez rizika a 
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vynaložení vlastního úsilí. Jde přitom o tzv. kompenzační roli identifikace, díky níž slavní a 

úspěšní sportovci mají nejvíce fanoušků. 

 Autoři jako poslední uvádějí roli tzv. zprostředkovaného sportovního diváka, za kterého 

je považován ten, který více méně pravidelně sleduje sportovní soutěže v televizních přenosech 

bez snahy po přímé návštěvě sportovních stadionů. Řady nositelů této role se rozšiřují, což 

souvisí jednak s nárůstem nabídky sportovních přenosů v TV prakticky z celého světa, která by 

jinak byla nedosažitelná, jednak s chováním mnohých diváků na stadionech, které "televizní 

fanoušky" odrazuje. 

 K fotbalu však určitě patří ještě jedna významná sociální role a to fotbalového 

chuligána. O této skupině lidí píše King (1999), jako o skupině, která ani nemusí mít spojitost s 

žádným týmem, a už tedy nelze charakterizovat jako "příliš horlivé fanoušky". Chuligáni 

využívají hracích dnů jako příležitostí ke konfrontaci s jinými skupinami na stadionu či mimo 

něj, sport tedy mají pouze jako záminku. Na stadionu bývá jejich cílem napadnout a vyhnat 

příznivce jiného týmu ze svého sektoru za brankou, ukořistit jim klubové symboly (šály, vlajky 

atd.) a zasadit několik úderů předtím, než přiběhne policie.  

 

2.4 Kdo a proč chodí na fotbalová utkání? 

 Jak tedy vypadá návštěvník fotbalového utkání? Podle Olivové (1975) byl fotbal ve 20. 

století hlavně zábavou pracujících, kteří si tak zpestřovali volný čas po namáhavé práci. 

Autorka uvádí, že díky tomu bylo fotbalové publikum tradičně na "nižší vzdělanostní úrovni".  

Pravdou je, jak píše Brož (2006), že fotbal je sport, který velké nároky na opravdu odborné 

znalosti svých příznivců neklade. Dá se říci, že kdo pochopí pravidlo o postavení mimo hru, tak 

má vyhráno. Kopaná nabízí podívanou plnou fyzického střetávání soupeřů, útočící především 

na emoce diváků. Dramatické situace se střídají a výsledek může být dlouho na vážkách. A 

právě z toho se naskýtá možnost fandit symbolům a dresům, které jsou tradičně svázány s 

mužstvem, a jsou velmi snadno identifikovatelné. 

 S tím koresponduje názor J. Černého (1968), který se domnívá, že jednoduchost a 

srozumitelnost fotbalových pravidel, může nahrazovat divákům jejich ztrátu orientace ve velmi 

složitých společenských poměrech, ve kterých probíhá jejich běžný život. Pocit důkladné 

znalosti poměrů ve fotbale jim tak kompenzuje například neodstranitelnou neznalost složitého 

výrobního procesu, který je denně v zaměstnání obklopuje. Brož (2006) doplňuje, že ačkoli 

byly tyto názory vysloveny před více než čtyřiceti lety, nabývají v dnešní době, kdy je 

organizace společnosti ještě složitější, ještě více na významu. 
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 Zajímavý pohled nabízí Z. Bauman (1995). Píše, že dříve byli lidé zaměstnáni v 

průmyslových podnicích či ve státní správě prakticky po celý život, jejich místo ve společnosti 

bylo tedy jasně dáno. V dnešní postmoderní době však člověk pracuje převážně ve službách, 

kde jsou pracovní místa pružná a krátkodobá, identita se stává těkavou a vykořeněnou. Role 

fotbalového fanouška jim tedy nabízí stálost a jistotu vlastního zařazení. 

 Věkově mezi diváky převažují mladí lidé a tato skutečnost se stále zvýrazňuje. Divácká 

základna se člení do dvou skupin, mezi kterými se utváří určité napětí. Na jedné straně mladí 

diváci – studenti, učni či manuálně pracující, kteří se snadno poddávají průběhu hry a atmosféře 

na stadionu. Druhá skupina je tvořena dospělými diváky spíše s vyšším vzděláním. Tito diváci 

jsou většinou ženatí a mají již vytvořené sociální vazby v rodině a zaměstnání. (Slepička, 1990) 

 O kopané hovoří Slepička (1990), jako o typicky mužském zájmu. Obecně se muži 

zajímají více o fyzické činnosti, zábavu mající dynamický, vzrušující charakter a o 

dobrodružství. Naproti tomu ženy mají spíše zájem o umění, literaturu apod. Muži proto vždy 

byli a patrně budou převažující složkou sportovních diváků. 

 Z psychologického hlediska je účast na fotbalovém utkání výrazem uspokojování jisté 

potřeby. Někoho může přivést potřeba sociálního kontaktu s jinými osobami, jiného potřeba 

odreagovat se, někteří chodí z tradice a jiní mají utkání jako "kulisu" k obchodním jednáním. 

 P. Slepička (1990) uvádí, že přitažlivost hry spočívá v napětí plynoucího z momentu 

rizika a náhody, které se promítají do jejího výsledku. Očekávání, jak se hra bude vyvíjet, jak 

vše nakonec dopadne, přispívá ke stimulaci prožívaného citového napětí a posléze vyústí v 

psychické uvolnění spojené s koncem hry. J. Černý (1968) to shrnuje větou, že fotbal divákům 

alegoricky supluje život, respektive život s jeho porážkami a s jeho výhrami. 

 Smith (1983) zmiňuje, že účast na utkání umožňuje fanouškům vymanit se ze "šedi" 

všedního dne a zařadit se, ukázat, ke komu patřím právě nyní, komu budu fandit a koho 

odmítat. Všude kolem sebe má divák možnost spatřit, kdo náleží k jeho barvám a kdo naopak k 

barvám soupeře. Stává se tak součástí většího celku příznivců jednoho družstva. V hledišti je 

tedy i člověk v soukromém životě osamocený členem "silné" divácké základny. 

 Specifikem diváckých tribun je i jejich anonymita. Divák může pronášet své názory, 

úvahy volně a míra společenské autocenzury bývá na tribunách snížena na svou dolní hranici. 

Divák může pronést na tribuně takový výrok nebo dopustit se takového činu, kterého by se v 

práci, kině, škole, restauraci atd. nikdy nedopustil. S pocitem větší osobní svobody se tedy 

zvětšuje i pocit nevázanosti a anarchismu, individualita se oprošťuje od návyků, k nimž je 
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společností neustále přinucována, morální mimikry opadávají a zbývá často jen holá dřeň 

svérázných charakterů a vášní. (Černý, 1968) 

 

2.5 Fotbalové chuligánství 

 Určité skupiny diváků přicházejí na stadion z jiných zájmů, než je samo sportovní dění. 

I o této skupině je nutné se zmínit. 

 "Každý týden jsem zapleten do nějaké bitky. To se táhne už dva roky. Nevynechám ani 

jeden zápas Chelsea. Nejvíce se těším na zápasy s West Hamem, Tottenhamem nebo 

Evertonem. To jsou přepychové rvačky. Každý klub má svůj gang rváčů a s těmi si to rozdáme. 

Není to příliš organizované, nejprve obejdeme hospody, slovo dá slovo a jde se na to. Potřebuji 

se rvát, je nutné jen najít nějakou příčinu, vyvolat konflikt. Peru se za svůj klub, Chelsea, nebo 

za Anglii, i v zahraničí." Toto je ilustrativní výpověď jednoho anglického fanouška tak, jak ji 

přetiskl týdeník Gól. (Slepička, 1990) 

 Je zřejmé, že takovou motivaci má naprostá menšina návštěvníků, avšak jsou zpravidla 

nejvíce vidět a slyšet, ovlivňují prožitek všem ostatním a jsou vděčným tématem pro media. 

 Podle Mühlpachra (2001) lze označit fotbalové chuligánství v sociologickém smyslu za 

deviaci, protože splňuje všechny charakteristiky deviantního chování, a to: opakovanost, 

hromadnost, sociální závažnost a etiologie, která umožňuje predikci výskytu daného jevu. 

 King (1999) vysvětluje toto jednání jako uvolnění agresivních tenzí včetně sexuálních, 

nebo jako únik z racionalizace a mechanizace práce, či jako náhradní kanalizaci agresivity, 

jestliže skutečný důvod frustrace není dosažitelný.  

 Jak vyplývá z práce J. Smolíka (2001), některé z těchto skupin jsou velmi dobře 

organizovány a nesjednocuje je jenom klubové rivalství a nenávist k nepřátelským 

chuligánským skupinám, ale i politické, rasové, náboženské regionální či sociální motivy. 

Podstatnou roli u nich hraje uniformita, která je dána stejnými postoji, v mnoha případech 

předsudky (xenofobií, rasismem, nacionalismem…) 

 Chuligány lze označit za zcela specifickou subkulturu, která členům jednotlivých tlup 

nabízí, a někdy i vnucuje, určité prostředky jednání a dorozumívání, kterými mají pochopit 

určitý řád vzájemné komunikace, chování a prožívání. V posledních letech se na stadionech i 

mimo ně začínají objevovat pravidelně případy, které nemají vlastnosti davových reakcí, a v 

mnoha případech lze mluvit o předem promyšlených akcích, které s fotbalem nemají mnoho 

společného. (Smolík, 2001) 
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 K násilí a vandalismu dochází na cestách k utkání i po nich. Některé zápasy jsou Policií 

ČR označovány jako rizikové a dochází k zvýšené pohotovosti bezpečnostních složek před i po 

zápase. V souvislosti s moderními komunikačními prostředky však nelze zabránit střetům 

jednotlivých chuligánských skupin, které se odehrávají zcela mimo fotbalové dění. (Smolík, 

2001)  
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2.6 Dosavadní výzkumy v dané oblasti 

 Oblasti fotbalového diváctví se věnuje řada zahraničních výzkumů. Zajímavá je 

například anglická demografická studie s názvem The People´s Game? Football Spectatorship 

and Demographic Change od autorů Dominica Malcolma, Iana Jones a Ivana Waddingtona, 

která mapuje demografii anglických fotbalových fanoušků od roku 1984 do roku 1997. S touto 

prací budu srovnávat některé výsledky mého výzkumu. 

 I v České republice vzniklo od roku 1989 několik prací zaměřených na problematiku 

sportovního diváctví. Mezi nejznámější patří kniha Sportovní diváctví (Slepička 1990), která se 

zabývá složením sportovního publika, diváckými prožitky na stadionu, sociálními rolemi 

sportovních fanoušků, chováním v hledišti a diváckou agresivitou. Tato práce byla podkladem 

pro kolektiv autorů Kotlík, Landa, Slepička, kteří v roce 2009 publikovali studii s názvem 

Regionální aspekty sportovního diváctví. Tato studie je zaměřená na sociální a demografickou 

strukturu z hlediska regionálního rozložení sportovních diváků. 

 Oblastí čistě fotbalových fanoušků se zabývá diplomová práce P. Brože z roku 2006, s 

názvem Chování a postoje diváků fotbalu. Autor zde zkoumá nejen chování diváků během 

zápasu a jejich motivaci k návštěvě utkání, ale provádí i zajímavý výzkum ve sportbarech, kde 

pomocí rozhovorů zjišťuje, proč někteří fanoušci dávají přednost zhlédnutí utkání v televizi 

před návštěvou stadionu.  

 A na závěr uveďme disertační práci K. Kotlíka (2006) Psychosociální determinanty 

chování fotbalových fanoušků, která se zabývá deskripcí psychosociálních charakteristik 

vybraných fotbalových diváků a srovnáním současného stavu fotbalového diváctví se stavem 

před společenskými změnami v roce 1989. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ckis.cuni.cz/F/GIDK9XKQMAKQHXI81M2RQKNLTC59FEGMXFDCJ9JC4QK1FV3V4A-17060?func=full-set-set&set_number=017074&set_entry=000003&format=999
http://ckis.cuni.cz/F/GIDK9XKQMAKQHXI81M2RQKNLTC59FEGMXFDCJ9JC4QK1FV3V4A-17060?func=full-set-set&set_number=017074&set_entry=000003&format=999
http://ckis.cuni.cz/F/GIDK9XKQMAKQHXI81M2RQKNLTC59FEGMXFDCJ9JC4QK1FV3V4A-17060?func=full-set-set&set_number=017074&set_entry=000003&format=999
http://ckis.cuni.cz/F/GIDK9XKQMAKQHXI81M2RQKNLTC59FEGMXFDCJ9JC4QK1FV3V4A-17060?func=full-set-set&set_number=017074&set_entry=000003&format=999
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3. Cíl práce  
 Cílem této práce je zmapovat názory českého fotbalového fanouška. Zaměřil jsem se 

zejména na jeho důvody, proč utkání navštívil a co by ho naopak od návštěvy odradilo. Dále 

jaký hrací termín je pro něj nejvhodnější, zda je ochoten se kvůli návštěvě utkání vzdát svých 

povinností, jak si cení některých služeb a opatření na stadionu, či co by podle něj pomohlo 

zvýšit návštěvnost na stadionech. Během výzkumu byly zjišťovány i sociální a demografické 

charakteristiky diváků a zkoumáno, zda budou mít vliv na jejich názory. 

 Vzhledem k faktu, že se jedná o problematiku velice širokou, nemá tato práce ambice 

komplexně analyzovat mentalitu českého fanouška, ani nabídnout klubům jasný návod, jak 

přilákat více diváků do svých ochozů. Chce být zajímavou a podnětnou "sondou" do duše 

českých fotbalových příznivců. 

 

Úkoly práce: 

 1. Sestavit dotazník pro diváky fotbalových zápasů 

 2. Vytištění dotazníků 

 3. Distribuovat dotazníky na utkáních 

 3. Statisticky zpracovat výsledky dotazování 

 4. Zjistit spojitost mezi výsledky a poznatky v odborné literatuře  

 5. Porovnat výsledky s dosavadními výzkumy 

 6. Stanovit konečné závěry z výzkumu 
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4. Metodika výzkumu 

 Samotný výzkum probíhal ve dvou fázích. Nejprve byl proveden předvýzkum v 

ochozech stadionů pomocí pozorování a nestrukturovaného rozhovoru s několika diváky. 

Účelem tohoto kvalitativního šetření bylo "zmapovat si terén", porozumět myšlení fotbalových 

příznivců natolik, aby byly otázky v následném dotazníku relevantní.   

 Druhou fáze spočívala v kvantitativním sběru dat. Jako metoda byl zvolen dotazník. 

Dotazník byl tvořen uzavřenými otázkami s nabídkou možností, přičemž bylo využito i 

Lickertových škál, což umožňuje přehlednější zpracování dat. Zároveň byl dotazník 

konstruován tak, aby respondenta příliš nezdržoval. 

 Cílovou populací výzkumu byli diváci nejvyšší české fotbalové ligy. Výběrový soubor 

byl tvořen 120 respondenty (n=120). Aby byl tento zkoumaný vzorek reprezentativní, byla pro 

jeho výběr použita pravděpodobnostní metoda systematického náhodného výběru. Stadion byl 

rozdělen do dvou sektorů (za brankami, ostatní tribuny) a v každém z těchto sektorů byl 

náhodně zvolen první jedinec a od něj byl odpočítán každý n-tý jedinec tak, aby výsledná 

velikost vzorku z každého sektoru byla 20. Ochota diváků zúčastnit se výzkumu byla 

překvapivě vysoká, odmítlo zhruba 10-12 dotázaných, kteří byli nahrazeni fanoušky sedícími 

vedle nich. Respondenti byli kontaktováni těsně před utkáním a sběr dotazníků probíhal o 

poločasové přestávce, to dávalo účastníkům šetření dostatečný čas na vyplnění. 

 Výzkum probíhal na těchto třech utkáních: 

 

 SK Kladno vs. AC Sparta Praha, hráno 7. 3. 2010, stadion Evžena Rošického, 1780 diváků 

 SK Slavia Praha vs. Dynamo České Budějovice, hráno 8. 3. 2010, Synot Tip Arena, 7334 diváků 

 Bohemians 1905 vs. FK Mladá Boleslav, hráno 21. 3. 2010, stadion Evžena Rošického, 3520 diváků.  

  

 Data byla statisticky zpracována v programu Microsoft Excel.    
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5. Dotazník 

Dotazník k závěrečné práci na téma 

Postoje diváků fotbalu a návštěvnost 

    a) tribuna za bránou      b) hlavní či vedlejší tribuna 

Utkání:     .................................................... 

1. Jak často navštěvujete fotbalová utkání? 
  a) 1x týdně  b) 1x za 14 dní  c) 1x měsíčně  
  d) 1x za čtvrt roku  e) 1x za rok 
 
2. Jaký je důvod Vaší návštěvy na utkání? 
 

 
zcela 

souhlasím 
spíše 

souhlasím 
spíše 

nesouhlasím 
zcela 

nesouhlasím 

krása hry         

aktivní podpora týmu         

hráčské výkony         

atmosféra na stadionu         

dobré výsledky "mého" týmu         

čas strávený s přáteli         

ztotožnění se skupinou         

nebýt sám         

jiný důvod (vypište): 

 ................................. 
       

 
 
 
3. Který hrací čas Vám nejvíce vyhovuje na návštěvu utkání (napište konkrétní den a variantu 
dopoledne/odpoledne/večer)? : 
   
  ..................................................................................................  
 
4. V případě nevyhovujícího času utkání, jste ochoten/na odložit své studijní či pracovní povinnosti? 
  a) ano, jsem ochoten/na odejít i o více než 2 hodiny dříve z práce/školy  
  b) ano, jsem však ochoten/na odejít max. o 2 hodiny dříve z práce/školy  
  c) ne  
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5. Nakolik oceníte následující služby na stadionu: 
 

  velmi ocením  ocením  neocením  je to zbytečné 

stánky s občerstvením         

zákaz kouření na stadionu         

speciální tribuny pro rodiny         

vstupenky pouze na jméno       
prokázání totožnosti při vstupu 

       

kryté tribuny         

všechny místa k sezení         

zákaz prodeje alkoholických 
nápojů 

       

fin. podpora "kotle" ze strany 

klubu  bouřlivější atmosféra 
        

více parkovacích míst         

jiná služba ............................         

 
 
6. Navštívil/a jste fotbalové zápasy v zahraničí?  
  a) ne  b) ano  
 
  6a. Pokud ano, existuje nějaká služba, která Vám na tuzemských stadionech schází? (vypište) 
    
     ........................................................... 
 
7. Navštěvujete utkání se členy Vaší rodiny? 
  a) ano  b) ne 
   
  7a. Pokud ne, proč?  
  a) nezajímají se o sport  b) na stadionu necítí pocit bezpečí  c) je to drahé 
  d) jiné .............................. 
 
8. Jaké je podle Vás nejlepší zpestření poločasové přestávky? (lze zaškrtnout max. 2 odpovědi) 
  a) reprodukovaná hudba  b) živá hudba  c) slosování vstupenek   
  d)zápasy mládežnických družstev  e) možnost sázení   f) informace o výsledcích ostatních zápasů 
  g) jiné ....................................   
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9. Co by Vás odradilo od návštěvy utkání? 
 

   určitě ano  spíše ano  spíše ne  určitě ne 

zvýšení ceny vstupného o         
0‐40% 

       

zvýšení ceny vstupného o    
41% a více 

       

vysílání utkání v TV         

špatné počasí         

krátkodobě špatné výsledky 
"mého" týmu 

       

dlouhodobě špatné výsledky 
"mého" týmu 

       

potyčky a násilí na stadionu          

očekávaná nízká návštěva na 
utkání 

       

nižší kvalita a nabídka služeb na 
stadionu 

       

nižší kvalita předváděné hry         

jiné ...................................         

 
 
10. Co by, podle Vás, zvýšilo počet diváku na stadionu (lze zaškrtnout max. 3 možnosti) : 
  a) levnější vstupné  b) modernější stadiony  c) lepší dostupnost stadionů 
  d) zkvalitnění zápasů  e)větší bezpečnost na stadionu  f) větší počet parkovacích míst 
  g) lepší výsledky českých mužstev  h) méně zápasů v TV  ch) větší reklama na utkání    
  i) jiné ................................................... 
 
 
11. Vy, sám sebe, byste označil/a za: 
  a) fotbal. diváka  b) fotbal. fanouška  c)příznivce ultras  d) příznivce hooligans 
 
12. Jaký je Váš projev během utkání (lze zaškrtnout více možností) : 
  a) pasivní sledování  b) slovní povzbuzování, potlesk  c) zpívání chorálů 
  d) používání vlajek  e) používání pyrotechniky   
  f) verbální projev negativních emocí  g) fyzické střety s jinými fanoušky a výtržnosti 
 
13. Jak často se setkáváte s fyzickými střety a výtržnostmi na stadionu? 
  a) nikdy jsem se s tím nesetkal/a     –   pokračujte na otázku 15 
  b) na méně než 5% zápasů, které jsem navštívil/a   
  c) na 5% – 10% zápasů, které jsem navštívil/a 
  d) na 11% – 50% zápasů, které jsem navštívil/a 
  e) na 51% a více zápasů, které jsem navštívil/a 
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14. Co by, podle Vás, zamezilo těmto fyzickým projevům agrese (lze zaškrtnout více možností)? 
  a) dodržování zákazu vstupu podnapilých osob na stadion 
  b) zákaz prodeje alkoholických nápojů na stadionu 
  c) vstup pouze s lístkem na jméno, prokázání totožnosti při vstupu     
  d) více pořadatelů v ochozech 
  e) přítomnost policistů v ochozech 
  f) přísnější tresty pro výtržníky 
  g) neprodávat volně vstupenky hostujícím divákům 
  h) jiné ................................................................. 
     
15. Jaký je Váš názor na používání zábavné pyrotechniky při zápase, které bylo nedávno zakázáno: 
   a) patří to k fotbalu a líbí se mi to 
  b) patří to k fotbalu, ale nelíbí se mi to 
  c) k fotbalu to nepatří, ale pokud mě to neruší, nevadí mi to 
  d) k fotbalu to nepatří, vadí mi to, je dobře, že to zakázali   
 
16. Domníváte se, že fanděním mohou diváci ovlivnit výkon družstva? 
  a) určitě ano  b) spíše ano  c)spíše ne  d) určitě ne 
 
17. Jaký je Váš: 
  a) Věk:   do 18  19‐24  25‐34  35‐50  50 a více 
  b) Celkový čistý  
       měsíční příjem: do 12 000,‐  12‐19 tis.  20‐25tis.  25tis. a víc  nechci uvést 
  c) Pohlaví:  muž  žena 
  d)Vzdělání:  ZŠ  vyučený  SŠ  VOŠ  VŠ 
  e)Status:  student  zaměstnanec     OSVČ          nezaměstnaný  důchodce               jiný         
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Výsledky a diskuze 

 Záměrně začínám vyhodnocení dotazníku poslední otázkou číslo 17, která nám zodpoví, 

jaké bylo demografické složení respondentů. Toto složení bude totiž později využito při 

rozboru odpovědí na ostatní otázky. Z grafu č.1 je patrná výrazná převaha mladších diváků nad 

staršími v sektorech za brankou. Na hlavní či vedlejší tribuně odpovídá složení diváků věkové 

pyramidě obyvatel ČR. 

 Přes 78% diváků v "kotli" bylo mladších 25 let. Důvodem je, jak uvádí Slepička (1990), 

že mladší lidé jsou ve svých reakcích spontánnější, snáze se ztotožňují se svými idoly a mají 

menší míru sebekritičnosti. Logicky se tedy sdružují v sektorech, které jsou nejbouřlivější. Vliv 

na výsledek mělo jistě i to, že výzkum byl prováděn na zápasech pražských týmů, u kterých 

jsou "kotle" tradičně organizovány aktivními studenty. Částečně to také koresponduje s prací 

K. Kotlíka (2005), který píše, že bohaté kluby vykazují velmi mladou fanouškovskou základnu, 

což je způsobeno patrně vlivem lepší a cílenější propagace klubu.    

 Velký rozdíl je v porovnání s anglickou studií (Malcolm, Jones, Waddington, 2000), 

která uvádí, že lidé nad 50 let tvoří často více než pětinu návštěvníků anglických stadionů. 

Důvody je jistě třeba hledat v tom, že pro Angličany je fotbal mnohem větší vášní, která jim 

vydrží po celý život. 
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 Dle očekávání výzkum ukázal, že publikum bylo s velikou převahou maskulinní. Přes 

94% diváků byli muži. Žen bylo pouze sedm a všechny byly mladší 25 let. V tomto ohledu se 

fotbal velmi liší od ostatních sportů. Dle studie Regionální aspekty sportovního diváctví 

(Kotlík, Landa, Slepička, 2009), která byla provedena v hledištích šesti různých sportů, se 

pohybuje počet žen v publiku obvykle mezi 20% a 30%. 

 Graf č. 2 ukazuje strukturu obecenstva podle vzdělání. Fotbal nikdy nepatřil mezi 

typické vysokoškolské sporty, tam se řadí spíše volejbal, basketbal, nebo dnes populární 

florbal. To se podepisuje i pod složení fotbalových diváků. Přesně tři čtvrtiny publika dosáhlo 

nejvýše na středoškolské vzdělání. Olivová (1975) píše, že fotbalové publikum bylo vždy 

tradičně na nižší vzdělanostní úrovni a fotbal byl považován za hru vhodnou pro nižší 

společenské vrstvy. Kotlík (2005) konstatuje, že fotbalové diváctví je v této oblasti sociálně-

ekonomicky podmíněno. 

 Na druhou stranu největší část diváků uvedla, že jsou stále studenti (Graf č.3). Což 

jednak koresponduje s věkovým rozdělením obecenstva, a navíc to nabízí možnost, že se 

postupem času fotbalu podaří zbavit se nálepky zábavy nižších vrstev. Tento trend by mohl 

naznačovat rozdíl těchto výsledků oproti výzkumu Slepičky (1990), ve kterém bylo nižší 

procento stále studujících a vyšší podíl publika s pouze základním vzděláním. 

 Překvapivý je poměrně velký podíl lidí nezaměstnaných, ačkoli se zejména v Praze 

nejedná o lacinou záležitost. Podle MPSV je míra nezaměstnanosti v Praze dlouhodobě okolo 

4%, v tomto výzkumu je však nezaměstnaných v hledišti přes 10%.  

 S výše uvedeným souvisí i struktura příjmů diváků (Graf č.4). Téměř každý druhý 

uvedl, že jeho čistý měsíční příjem se pohybuje do 12 tis. korun. Vzhledem k počtu studentů a 

nezaměstnaných to není překvapivé. Vzhledem k choulostivosti dané otázky, nepřekvapivý ani 

relativně vysoký počet respondentů, kteří odmítli na danou otázku odpovědět.   

 Od anglické studie (Malcolm, Jones, Waddington, 2000) se v těchto ohledech dosažené 

výsledky značně liší. Podíl mužů je v Anglii taktéž zhruba 90%, ale většinu anglického publika 

tvoří zaměstnanci (přes 60%). Nezaměstnaných chodí v Anglii na fotbal okolo 5% a studentů 

"pouze" 15%. To může být způsobeno podstatně vyššími náklady na vstupné. Cena nejlevnější 

vstupenky v Anglii se pohybuje v přepočtu okolo 600 Kč. V ČR lze nejlevnější lístek pořídit 

pod 100 Kč. 
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Otázka č.1 

 Graf  č.5 znázorňuje odpovědi na otázku číslo jedna, týkající se četnosti návštěv diváků 

na utkáních. Podle výsledků chodí nejčastěji fotbaloví příznivci na zápas jednou za 14 dní, což 

v naší 1. lize odpovídá každému domácímu utkání. Je tedy velmi pravděpodobné, že tuto 

variantu zaškrtli všichni majitelé permanentních vstupenek. Možnost 1x týdně také nejspíš 

označili permanentkáři, kteří ale zároveň buď chodí i na zápasy jiných pražských týmů (jsou 

tedy na stadionu každý týden), a nebo cestují i na venkovní zápasy "svého" týmu. Je tedy 

nasnadě, že alternativa jednou týdně zvítězila v sektorech za bránou, ve kterých jsou zpravidla 

ti nejoddanější fanoušci, kteří jsou ochotni věnovat čas a peníze výjezdům na venkovní utkání. 

 Ani jeden respondent neuvedl, že chodí na fotbal jednou ročně. Lze to přičíst tomu, že 

výzkum probíhal za relativně špatného počasí (chladno, vítr, déšť), které "sváteční" diváky k 

návštěvě příliš nelákalo.   

 

 

 

Otázka č.2 

 Druhá otázka se zabývala motivací diváků navštívit dané utkání, grafické výsledky jsou 

uvedeny v grafu č.6. Nejvíce kladných odpovědí (zcela či spíše souhlasím) dostaly důvody 

"aktivní podpora týmu" a "atmosféra na stadionu". Shodné výsledky uvádějí i autoři Slepička 

(1990) a Brož (2006). Důvod je prostý. Většinu diváků tvoří mladí lidé do pětadvaceti let. A 

jak uvádí Slepička (1990), právě nejmladší věkové kategorie se dokážou nejvíce emočně 

ztotožnit s některým družstvem a jsou spjaty s jeho úspěchem či neúspěchem. Relativně nízký 

podíl záporných odpovědí u alternativy "atmosféra na stadionu" lze vysvětlit závěry studie P. 
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Slepičky a K. Kotlíka (2005), kteří píší, že pouze 10% diváků nepociťuje žádné emoční odezvy 

během podívané.       

 Varianta "čas strávený s přáteli" získala nejvíce odpovědí "spíše souhlasím". Z vlastní 

zkušenosti vím, že na stadionu téměř nepotkáte nikoho, kdo by tam byl sám. Po ochozech se 

pohybují minimálně dvojice, ale častěji mnohem větší skupinky lidí, kteří přišli společně strávit 

90 minut hry. Dle výsledků lidé tedy nepovažují tento důvod za hlavní, ale je to pro ně velmi 

důležitý aspekt návštěvy utkání. 

 S výše uvedeným úzce souvisí varianta "ztotožnění se skupinou". Překvapivě však 

získala převážně negativní hodnocení. 77 respondentů uvedlo, že ji nepovažují za důvod své 

návštěvy. Pravděpodobnou příčinou je samotný výraz "ztotožnění". Během výzkumu jsem si 

všiml, že tento termín zní lidem příliš učeně a neradi se k němu hlásí. Podobných výsledků 

dosáhla i možnost "nebýt sám". 

 Další skupinkou jsou možnosti "krása hry" a "hráčské výkony". U nich je typická 

nevyhraněnost publika, většina lidí označila varianty spíše souhlasím či spíše nesouhlasím. 

Rozpolcenost publika je dle mého názoru dána tím, že fanoušci určitě považují fotbal za 

krásnou hru a chtějí vidět úžasné výkony fotbalistů. Jsou si však vědomi faktu, že česká liga 

bohužel mnoho oku lahodících zápasů nenabízí. 

  Variantu "dobré výsledky mého týmu" uvedlo jako zcela/spíše souhlasnou 83 

respondentů, což je téměř 70%. Tento pozitivní výsledek dokazují i statistiky návštěvnosti 

klubů v úspěšných či neúspěšných sezónách. Pro ilustraci uvádím tabulku průměrné ligové 

návštěvnosti Baníku Ostrava a jeho konečného umístění v1.lize:  

 

Ročník  Návštěvnost Umístění

2003/04 15 427  1. 

2004/05 7 974  7. 

2005/06 4 580  6. 

2006/07 6 254  7. 

2007/08 11 100  3. 

2008/09 7 821  9. 

   

 Žádný dotazovaný divák neuvedl jiný důvod své návštěvy než některý z nabídnutých.   



 

 

 

Otázka č.3 

 Třetí otázka se týkala hracího času utkání. Výsledky prezentuje graf č. 7. Celkem 99 

dotázaných uvedlo, že by nejraději šli na fotbal o víkendu. Dokazuje to, že fotbal je typickou 

volnočasovou aktivitou a lidé s ním nechtějí trávit pracovní dny. Na to reagují i fotbalové 

kluby, které jako své oficiální hrací časy domácích utkání uvádějí sobotu či neděli odpoledne. 

Známou výjimkou je Viktoria Žižkov, která hraje svá utkání tradičně v neděli dopoledne. I tuto 

variantu jeden respondent uvedl.   

  Překvapivý je 2% výskyt odpovědi pondělí odpoledne, což je termín, který slouží pro 

hraní televizních utkání a je často kritizován jako velmi nepohodlný. Názory fanoušků shrnul 

jeden příznivec ultras  v komentáři na internetu: " Všichni chtějí skvělou atmosféru, krásné 

choreografie, ale nikdo si neuvědomuje, že ti lidé, kteří se o vše starají, jsou zaměstnaní, v 

mnoha případech studenti a být na stadionu několik hodin před zápasem v pondělí zkrátka 

nezvládají!" (http://www.slaviaultras.cz/t/54106‐Dalsi‐utkani‐opet‐v‐televizi.html) 

  Trochu překvapivě se v odpovědích neobjevil pátek večer. Lidé mají patrně zejména v 

Praze spojený páteční večer s jinou, než sportovní zábavou. 
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Otázka č. 4 

 Čtvrtá otázka souvisí s otázkou třetí. Vzhledem k relativně velkému počtu utkání 

předních českých týmů (hlavně Slavie a Sparty), která se hrají před televizními kamerami v 

pondělí od 17:15, jsem se zajímal, zda jsou lidé ochotni kvůli návštěvě zápasu odložit některé 

své povinnosti. 

 Na grafu č. 8, který prezentuje výsledky této otázky je vidět velká disproporce mezi 

odpověďmi mladších a starších diváků. Pouze sedm příznivců fotbalu mladších 25 let uvedlo, 

že není ochotno odložit své povinnosti. Naopak mezi staršími diváky tato varianta převládá. Na 

druhé straně ochotu vzdát se i více než 2 hodin svých povinností vyjádřilo celkově 41 

respondentů, a to zejména mladších. Lze tedy předpokládat, že studijní povinnosti nejsou pro 

fanoušky takovým závazkem, jako povinnosti pracovní.    
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Otázka č.5 

 Tato otázka byla zaměřena na spokojenost diváků s nabízenými službami. Výsledky 

jsou uvedeny v grafu č. 9. Nabídku více parkovacích míst oceňuje téměř 73% dotázaných. A 

jako jediná nebyla ani jednou označena za zbytečnou. Reflektuje to situaci na stadionech, na 

kterých probíhalo toto šetření (Strahov, Eden). Lidé cestující na zápas autem musí zpravidla 

několikrát objet Strahov, než naleznou místo k zaparkování. V Edenu zase diváci, i přes zákaz, 

parkují v garážích přilehlého obchodního centra. Ani jedna varianta není jistě uspokojující. 

 Finanční podporu kotle za strany klubu oceňují zcela očekávaně hlavně fanoušci v 

sektorech za brankou. Ani jeden z nich neuvedl, že je to zbytečné. Na této podpoře však 

vydělají prakticky všichni diváci i klub. Jednak lepší choreografie zpříjemňuje atmosféru na 

stadionu, ale hlavně kluby si zpravidla kladou podmínku slušného chování kotelníků. Týmy 

tedy ve výsledku nemusí platit ČMFS pokuty za chování fanoušků a diváci na hlavní či vedlejší 

tribuně nejsou rozptylováni nějakými výtržnostmi. 

 Zákaz prodeje alkoholických nápojů označila většina dotázaných jako zbytečnost. A 

studie P. Brože (2006), podle které se 76% diváků napije alkoholu již před zápasem, jim dává 

za pravdu. Otázkou ovšem zůstává, zda není na místě striktnější dodržování zákazu vpuštění 

podnapilých osob na stadion. Názor druhé skupinky lidí, která zaškrtla variantu neocením, lze 

shrnout slovy jednoho fanouška, který při vyplňování dotazníku poznamenal: "Pivo prostě k 

fotbalu patří". 

 Nabídku krytých tribun, všech míst k sezení a stánků s občerstvením ocenili respondenti 

zhruba stejně. Tyto služby oceňují. Vzhledem k tomu, že jsou již standardem na našich 

stadionech, není to překvapivý výsledek. Zajímavostí je, že všech 16 dotázaných, kteří uvedli, 

že místa k sezení jsou zbytečností, pocházelo ze sektorů za brankou. Pravda je, že v těchto 

sektorech fanoušci zpravidla během celého zápasu stojí, poskakují a prozpěvují, a tedy všechna 

místa k sezení opravdu nepotřebují.  

 Vstupenky na jméno a zákaz kouření na stadionu nejsou ve své podstatě službou, ale 

spíše omezením. I když zákaz kouření lze chápat jako vstřícný krok ze strany klubu k většinové 

populaci (podle Státního zdrav. ústavu kouří v ČR asi 26% obyv.). Dle výsledků tyto opatření 

nejsou divákům lhostejná, obě mají hodně příznivců, ale i odpůrců. Ze zkušenosti vím, že 

vstupenky na jméno jsou běžnou praxí v zahraniční, a když si na to diváci zvyknou, nemají s 

tím po čase nejmenší problém. Tento trend očekávám i u nás. Toto opatření nejen, že odrazuje 

vandaly od výtržnictví, ale i eliminuje problém s překupníky.  
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Otázka č. 6 

 Šestá otázka navazuje na předchozí a zajímá se, zda respondenti navštívili nějaké 

fotbalové utkání v zahraničí. Těsná většina 55% uvedla, že ano. V následující podotázce, zda je 

v zahraničí nějaká služba, která jim na tuzemských stadionech schází, se nejčastěji (11x) 

objevila možnost platit kreditní kartou. Deset dotázaných napsalo, že jim u nás schází větší 

nabídka fanshopu. Jednotlivě se objevili: širší nabídka občerstvení, více vstupů na stadion, větší 

důraz na bezpečnost a lepší dostupnost MHD. Celkem 29 dotázaných napsalo, že jim v ČR nic 

neschází. 

 

Otázka č. 7 

 Tato otázka se zabývala návštěvou zápasu s rodinnými příslušníky. Předpokládal jsem 

nízký počet kladných odpovědí, a to se bohužel potvrdilo.78,4% procent diváků přiznalo, že na 

fotbal se členy své rodiny nechodí. Přitom, jak píše Slepička (1990), vytvořit z fotbalových 

zápasů rodinnou zábavu je cílem a snahou fotbalových organizací snad ve všech zemích, kde se 

tato hra provozuje. Málokde se to však daří. Rodinní příslušníci jsou jednak zárukou většího 

klidu v hledištích a zároveň jistějšími zdroji příjmů do klubové pokladny. Rodinná tradice je 

totiž velmi silná a tito diváci chodí vytrvale, i když se týmu nedaří. 

 V podotázce, proč nechodí s ostatními členy rodiny na fotbal, byla nejčastější odpověď, 

že se nezajímají o sport (35%). Následovaly odpovědi, že "jsou líný" (22%), fandí jinému klubu 

(13%), žijí v jiném městě (9%), a že je to pro ně drahé (3%). Ostatní důvod neuvedli, nebo 

napsali, že nevědí.     

 V kontextu této otázky se jeví výsledek u otázky č.5, služby speciálních tribun pro 

rodiny jako zcela logický. Přes 86% dotázaných odpovědělo, že tyto tribuny neocení, nebo jsou 

zbytečné. 

 

Otázka č.8 

 Osmá otázka se týkala výplně poločasové přestávky. Jedná se o důležitý moment 

zápasu. Jak píše Slepička (1990), dochází o přestávce k psychickému zklidnění a snížení 

emoční tenze diváků, vzniklé v případě nepříznivého vývoje utkání či zklamání diváků s úrovní 

hry. Názory na vyplňování přestávek se různí. Jak ukazují výsledky některých výzkumů, téměř 

65% obecenstva odchází během přestávky ze svých míst. 

 V této otázce směli respondenti záměrně označit nejvýše dvě odpovědi, aby nenastala 

situace, že většina dotázaných zaškrtá všechny varianty, ale aby si museli vybrat, co mají 



nejraději. Nabídka alternativ byla vytvořena z osobní zkušenosti na stadionech u nás i v 

zahraničí. Dosažené výsledky prezentuje graf číslo 10.  

 Na první pohled je zřejmé, že nejpopulárnější jsou ta zpestření, která jsou v ČR vcelku 

běžnou záležitostí: zápasy mládežnických družstev 28%, slosování vstupenek 22% a 

reprodukovaná hudba 21%. Překvapivě "propadla" možnost vsadit si před druhým poločasem, 

která je oblíbená např. na německých stadionech. U nás tuto možnost nabízí na některých 

stadionech sázková kancelář SynotTip.  

 V kolonce jiné byla zmíněna nejčastěji procházka po stadionu, následovalo čtení novin, 

pití piva a kouření. 

 

 

 

 

Otázka č. 9 

 V této otázce mě zajímal názor diváků, co by je dokázalo odradit od návštěvy stadionu. 

Graf číslo 11 ukazuje četnost výskytu jednotlivých odpovědí. U žádné nabízené možnosti, 

kromě výtržnictví na stadionu, nepřevládají možnosti spíše/určitě ano. Tento výsledek si 

vysvětluji tím, že průzkum probíhal na nepříliš atraktivních zápasech, na které přišli lidé 

převážně věrní svému klubu a smíření s českou fotbalovou realitou. Pro ilustraci, jeden 

fanoušek při vyplňování dotazníku u varianty nižší kvalita předváděné hry poznamenal: "Ono 

to může být ještě horší?" 
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 Varianta nižší kvalita předváděné hry bývá v médiích často prezentována jako důvod 

nízkých návštěv na stadionu. S tím souhlasí i Slepička (1990), který píše, že špatná úroveň 

sportovního výkonu je obecně nejčastější příčinou divácké nespokojenosti. Divák přichází na 

stadion proto, aby viděl kvalitní výkony.  

 Alternativu nižší kvalita a nabídka služeb neoznačil žádný respondent jako zcela 

odrazující od návštěvy. Z čehož lze usuzovat, že na fotbalové stadiony lidé u nás chodí čistě 

kvůli hře a fandění. Pořadatelům se tedy nedaří přitáhnout ty diváky, kteří si potrpí na 

kompletní servis, zábavu po celých devadesát minut, jako je tomu například v hokejové O2 

Areně či v pardubické ČEZ Areně. V ochozech těchto moderních hokejových hal vidíme 

spoustu diváků, kteří se přišli jen "pobavit" v doprovodu někoho jiného a sami by na hokej 

patrně nikdy nepřišli. 

 

Otázka č. 10 

 V této otázce měli respondenti vyjádřit svůj názor, co by podle nich přivedlo více 

diváků do ochozů. Výsledky ukazuje graf číslo 12. 

 Nejčastěji uváděli dotázaní, že návštěvnost by zvedly lepší výsledky českých mužstev. 

O tom jsem psal již u otázky číslo 2. Je známý fakt, že lidé chodí, když se daří, a proto lze s 

diváky jedině souhlasit. S tím souvisí i zkvalitnění zápasů, které bylo třetí nejčastější uváděnou 

variantou. V kolonce "jiné" se poté objevily i konkrétní nápady diváků, jak tohoto zlepšení 

dosáhnout – 24x uvedli snížení počtu ligových mužstev,15x účast nejlepších českých hráčů v 

české lize a 6x sloučení české ligy se slovenskou.  

 V době provádění výzkumu bylo sloučení české a slovenské ligy probíraným tématem v 

médiích a některým lidem se zřejmě zalíbilo. Faktem ale je, že proti sloučení by byli nejen 

některé české a slovenské týmy, které by přišly o možnost hrát 1. ligu. Ale i samotná UEFA, 

která proti takovýmto snahám vždy ostře vystupovala. Lze tedy konstatovat, že tento scénář je 

v dohledné době nereálný.  

 Návštěvu stadionů by účast nejlepších českých hráčů jistě zvedal. Kotlík (2005) píše, že 

návštěva fotbalového stadionu je determinována hráčskými individualitami, tedy osobami 

s velmi vysokým sociálním statutem. Ze skutečnosti, že známí hráči přitáhnou do hlediště 

diváky, kteří by jinak nepřišli a vybrali by si jinou formu trávení volného času, vyplývá, že 

fotbalové diváctví je sociálně determinováno. 

 Odcházení nejlepších českých hráčů do bohatších klubů v cizině je však již u nás 

tradicí. Po vstupu ČR do EU prakticky neexistují jakékoli omezení pro pohyb hráčů po 



kontinentě a české kluby jsou navíc na prodeji hráčů ekonomicky závislé. Takže českým 

fanouškům nezbývá než si na tenhle trend prozatím zvyknout. 

 Nižší počet ligových mužstev je zřejmě nejreálnější variantou pro zlepšení úrovně naší 

ligy. Nicméně i k tomu, se staví někteří odborníci odmítavě. Například trenér L. Škorpil 

prohlásil: " Nějaké snižování je podle mě blbost. Možná se vyjadřuji až příliš příkře, ale v 

momentě, kdy Slováci šli do modelu dvanáct nebo deset a řešili tuto reorganizaci, tak jsem se 

jim dával k tomu příklad, jaká je asi rakouská liga, která se hraje o deseti a jaká se hraje 

belgická liga, kde jich je asi dvacet. Takže mezi těmi ligami nevidím rozdíl." 

(http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/podkuzi/_zprava/521294)   

 Druhou nejčastější variantou označenou respondenty bylo snížení vstupného. Dle mého 

názoru je toto velmi diskutabilní. Sami diváci v otázce č. 9 uvedli, že je samotné by zvyšování 

ceny příliš neodradilo. A ani statistiky nedávají divákům za pravdu. Například SynotTip Arena 

má nejvyšší průměrné vstupné, a přesto má v současnosti nejvyšší průměrnou návštěvu.  

 

 

 

Otázka č. 11 

 Jedenáctá otázka souvisí s kapitolou 2.3.6 a sociálními rolemi, do kterých se sami diváci 

stylizují. Z grafu č. 13 je patrný rozdíl v sektorech za bránou a ostatních tribun. Členové ultras, 

kteří se největší měrou podílejí na atmosféře na stadionu vymýšlením a realizací různých 
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choreografií a chorálů, se v drtivé většině případů zdržují v sektorech za brankou. Stejně tak 

příznivci hooligans, kteří často nemají hlavní důvod návštěvy stadionu sledování samotné hry, 

ale spíše vyhledávání střetů, obvykle (i kvůli nejlevnějším lístkům) chodí do sektorů za bránou. 

Naopak na hlavní či vedlejší tribuně najdeme převážně fotbalové fanoušky, tedy ty fotbalové 

diváky, kteří mají vybudovaný vztah ke svému oblíbenému klubu.  

 

  

 

Otázka č. 12 

 Z grafu číslo 14, který popisuje projevy diváků během utkání, lze vyčíst velikou 

převahu verbálních projevů pozitivních a negativních emocí, event. potlesku. Téměř tři čtvrtiny 

dotázaných zaškrtli obě možnosti. Zejména diváci v "kotli" uvedli, že během zápasu zpívají 

chorály a používají vlajky, což je dalším důkazem, že o diváckou podporu mužstva se starají 

především sektory za bránou. 

 Kotlík (2005), dodává, že být fanouškem znamená během utkání vysokou emocionální 

zátěž pro každého jedince. V případě, že je tato zátěž dostatečně intenzivní, odráží se 

v divákově chování, a to společensky pozitivním (podpora fanděním) i negativním (výtržnosti, 

urážky) způsobem. Více než čtvrtina fotbalových diváků při faulu na hráče oblíbeného družstva 

otevřeně protestuje formou verbálních útoků na rozhodčího či házení předmětů. 
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Otázka č. 13 

 V této otázce jsem se zajímal o to, jak často se diváci setkávají na stadionech s 

fyzickými střety a výtržnostmi. Pouze dva diváci odpověděli, že nikdy. 41 respondentů uvedlo, 

že se setkávají s výtržnostmi na méně než 5% utkání, a 70 dotázaných napsalo, že na 5-10% 

zápasů. Z toho lze usuzovat, že téměř každý fanoušek se někdy s fyzickými projevy agrese 

setkal.  
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Otázka č. 14 

 V této otázce se měli diváci vyjádřit, který instrument by podle nich těmto projevům 

agrese zamezil. Jejich názory víceméně reflektují názory odborníků prezentované v médiích. 

Nejraději by zavedli přísnější tresty. Příkladem může být Anglie, která byla v 70. a 80. letech 

"kolébkou" fotbalového výtržnictví. Poté co byly zavedeny tresty odnětí svobody pro 

výtržníky, či zákaz vstupu na jakékoli fotbalové utkání, nepokoje na stadionech a v okolí 

enormně poklesly. 

 Zajímavá je rozdílnost vnímání prospěchu pořadatelů a policistů v ochozech. Zatímco 

více organizátorů by v hledišti zřejmě prospělo, o policistech si to diváci nemyslí. Efekt zde 

hraje zřejmě určitý odpor některých diváků vůči mužům zákona, se kterými mají negativní 

zkušenosti.  

 Relativně souhlasně hodnotili dotázaní možnost zavedení vstupenek na jméno. Tento 

nástroj se již u nás na některých (hlavně rizikových) zápasech používá a společně s kamerovým 

systémem pomáhá k identifikaci problémových jedinců. 

 Respondenti zcela odmítli možnost neprodávat volně vstupenky hostujícím divákům. 

Toto opatření je časté například v Polsku, kde diváci hostí musí být zaregistrováni v databázi 

"svého" klubu, a ten jim na venkovní zápasy prodá určitý počet vstupenek, které dostane 

přidělené od pořadatelského týmu. 
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Otázka č. 15 

 Tato otázka se zabývala aktuálním tématem. Používání pyrotechniky v ochozech bylo 

od minulé sezóny úplně zakázáno a je zajímavé, jak můžeme vidět na grafu č. 17, jak jsou 

diváci v názoru na toto opatření rozděleni. Lze pozorovat skoro přímou úměru mezi věkem a 

tolerancí k pyrotechnice. Mladším divákům se světelné a zvukové efekty líbí a považují je za 

nedílnou součást dění v hledišti. Starší zase považují tyto akce za zbytečné a 32 dotázaných 

dokonce uvedlo, že jim to vadí. 

  

 

 

Otázka č. 16 

 Šestnáctá otázka byla motivována výsledkem studie P. Slepičky (1990). Tento autor 

uvádí, že 90% diváků věří (v našem výzkumu je to 85%), že skutečně mohou ovlivnit výkon 

jak jednotlivého sportovce, tak družstva. Problematika diváckého vlivu na výkony sportovců 

při soutěžích má důležitý význam pro sportovní praxi. V psychologii se vzájemné působení lidí 

a vliv tohoto působení na jejich činnost zahrnuje pod pojem sociální facilitace – usnadnění 

činnosti. Reakce diváků, ať již na domácím stadionu nebo na hřišti soupeřem vyjadřující jejich 

aktuální vztah ke sportovcům, mohou působit buď jako povzbuzující stimul při předvádění 

sportovní činnosti, nebo jako stimul brzdící. Sportovní praxí je mnohokrát ověřeno, že již 

pouhá přítomnost či nepřítomnost diváků na jakémkoli sportovním střetnutí vytváří odlišné 

sociálně psychologické podmínky pro podání sportovního výkonu. I v rozhovorech s 

jednotlivými hráči často slyšíme, že mluví o divácích jako o "dvanáctém hráči". 
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 Je dobré si uvědomit, jak píše Slepička (1990), že publikum dokáže někdy ovlivnit 

sportovcovu aktivitu do té míry, že dosáhne úrovně, která není optimální pro podání dobrého 

výkonu. Dochází k nadměrné aktivační úrovni sportovce a výsledkem je jeho zhoršený výkon.    
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7. Závěr 

 Tato bakalářská práce si kladla za cíl zmapovat názory českého fotbalového fanouška, a 

to bylo splněno. Z výsledků vyplývá, že diváci chodí na fotbal hlavně kvůli hře samotné, její 

kráse a bojovnosti hráčů. Odrazující příčinou jejich neúčasti na utkání bývá právě hlavně nižší 

kvalita hry, eventuálně výtržnosti na stadionech. Ze sociálně-demografického hlediska lze z 

výsledků vyčíst, že fotbal je zábavou především mladších lidí, a to zejména studentů. Z grafů 

také vyplývají vcelku očekávané rozdíly v názorech diváků sedících za brankou a diváků na 

ostatních tribunách.   

 Nelze tvrdit, že se jedná o všeobjímající studii. Pozornost byla věnována zejména 

otázkám návštěvnosti a způsobům jejího zvýšení. Z tohoto hlediska by se mohla stát například 

podnětem pro další hlubší marketingový výzkum, který by byl proveden na větším množství 

respondentů a za použití detailnějších statistických analýz.   
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