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Práce se věnuje tématu násilných fotbalových fanoušků a preventivní práce s nimi. Autorka popisuje 

fotbalové fanouškovství ve čtyřech zemích: Itálii, Anglii, Německu a Česku. Zaměřuje se zejm. na 

divácké násilí a na způsoby, jak na ně jednotlivé země reagují. Největší pozornost věnuje aktivitám 

v oblasti sociální prevence, které jsou vlastní zejm. německému přístupu. Zřejmou (a přiznanou) 

aspirací práce je aplikovat tento přístup v českém prostředí. 

V této souvislosti autorka popisuje vlastní zkušenosti s působením tzv. fanouškovských ambasád – 

uvedená pasáž by při vhodném teoretickém a metodologickém ukotvení mohla sloužit jako klíčové 

téma pro diplomovou práci.  

 

Předloženou práci jako celek je obtížné hodnotit, neboť postrádá vnitřní logiku a jedná se spíše o 

kompilát výpisků z literatury a většinou nijak nepodložených autorčiných názorů. 

Autorka se nevěnuje metodologickému ukotvení, což je výrazný nedostatek: není vůbec zřejmé, co je 

cílem práce. V úvodu (str. 4) píše autorka na dvou místech o cíli práce – pokaždé o jiném: Cílem je 

„popsat alespoň základní body týkající se práce s fotbalovými fanoušky a podpořit práci a iniciativy v 

této oblasti.“ (nahoře) „Cílem je přiblížit pohled na možný model fanprojektu, k jehož realizaci a 

zavádění do praxe samozřejmě povede ještě dlouhá cesta.“ (dole) 

Z nejasného cíle vyplývá také rozmlžená koncepce celé práce, kdy jsou bez jakékoli logiky 

poskládány citáty z literatury, autorčiny zkušenosti s prací s fanoušky, obsáhlé výňatky z jiných zdrojů 

(autorka přepisuje téměř celé názvosloví NZDM a kompletní kompetence dle Havrdové – toto bez 

zjevného smyslu a využití v dalších částech práce). 

 

Práci by jednoznačně prospěla důkladnější práce s klíčovými pojmy i zdrojovou literaturou: bylo by 

vhodné zavést takové pojmy, jako je sociální práce, prevence apod., které jsou pro práci klíčové. 

Autorčin přístup k základním pojmům a konceptům můžeme ilustrovat na str. 7: „Od 60tých (sic) let 

propukla ve vztahu k chování fotbalových fanoušků tzv. „Morální panika“, televizní kamery začaly 

být přítomny na většině vrcholoných (sic) zápasů a výtržnosti se pro ně staly snadným tématem.“ Jistě 

by práci prospělo, pokud by v tématu klíčový pojem morální paniky nebyl odbyt jedním odstavce jako 

něco, co propuká – sice s velkým M, zato mimo kontext a smysl tohoto konceptu v rámci tématu 

fanouškovského násilí. 

 

Práci by prospělo objasnění, na jakém základě činí autorka množství soudů, např.: 

 „Podmínky pro tuto práci se na evropské úrovni velmi zlepšily a profesionální přístup institucí 

se velmi posunul. O co bezmocnější je pak pohled z této evropské úrovně do České republiky, kde se 

řeší a spekulují pořád ty stejné probémy (sic) dokola a žádný progresivní přístup nenastal.“ (str. 3) 

 „Dlouho jsem bojovala s pojmem „sociální práce s fotbalovými fanoušky“, protože tento 

pojem už sám o sobě je pro fotbalové fanoušky odpudivý a této samotné branži příliš nesluší.“ (str. 4) 

 „Obecně se dá říci, že význam FSE obrovským způsobem vzrostl a je plnohodnotným 

partnerem vysoce postavených fotbalových institucí (např. UEFA).“ (str. 38) 



 „Problém fotblového (sic) chuligánství se týká i České republiky, ale je typický svou obtížnou 

charakteristikou a typologií, díky neustále se vyvíjejícím dynamickým procesům, kdy jednotlivé 

chuligánské gangy neustále hledají mechanismy své existence. Většina fotbalových gangů je 

nevyhraněná a nevyprofilovaná a proto je velmi obtížné je přiřadit k jednotlivým kategoriím.“ (str. 39) 

 „Některé výrazy používané zašifrovaným způsobem však poukazují na příklon k 

propracovanějšímu pravicovému extremismu, avšak často bývají použity spíše jako provokace.“ (str. 

42) 

 úvodní odstavce kapitoly 3.4 

Bylo by také vhodné zpřesnit práci se zdroji. V DP je použit takový způsob „citací“, kdy se většinou 

střídají jednotlivé odstavce, bez uvozovek značících přímou citaci, přičemž obvykle každý druhý je 

zakončen závorkou s odkazem na literaturu.  

Od této praxe se autorka několikrát odchyluje, např. na str. 48, kde používá několik odstavců z práce 

Šveřepy (2004), přičemž označen je až odstavec čtvrtý.  

Na str. 43 je jako aktuální platná úprava citován zákon 140/1961, který byl zrušen z. č. 40/2009 Sb. Při 

citaci zákonů by bylo vhodné uvést, z jakého znění zákona autorka vychází.  

 

Metodologická neukotvenost je zjevná také ve výzkumné části práce. Výzkum je uveden informací, že 

je „pouze doplněním této práce“ (str. 4). Ve výzkumné části je dosti volně nakládáno se základními 

pojmy: 

- Výzkumné techniky jsou vydávány za metodu („Metodu (sic) výzkumu této práce bylo 

dotazníkové šetření“ – str. 89)  

- Vychází se z výzkumných otázek, z nichž se odvozují hypotézy „Stanoveny byly tyto 

hypotézy k výzkumným otázkám“ – str. 90). 

- Výzkumné otázky zároveň slouží jako otázky dotazníkové. 

 

Bylo by dobré objasnit, z čeho autorka vyvozuje některé závěry a hodnocení, např.: 

- Z odpovědí na otázku „Jaká osoba má v klubu v současnosti kompetenci řešit otázku 

fanoušků?“ vyvozuje že „z tohoto prvního bodu take (sic) vyplývá, že práce s fanouškovskými 

skupinami bude mít až na výjimky zřejmě podobu fan managementu, který v podstatě k úseku 

marketingu a komunikace s veřejností může být přiřazen“ (str. 92). 

- „Některé odpovědi byly nereálné a naivní, ale míří stejným směrem jako fanprojekty a jejich 

formulace vychází z malých zkušeností („pozitivní odměňování příkladného chování fanoušků“ a 

„průběžné vylepšování situace na stadionech“).“ (str. 101) 

 

Práci by výrazně prospěla jazyková korektura: překlepy a gramatické chyby jsou zcela běžné. Pro 

ilustraci, na str. 12 jich můžeme napočítat deset. 

Data ve výzkumné části by bylo vhodné prezentovat obvyklou formou tabulek či grafů, byla by 

přehlednější. 

 

 

Jak je uvedeno výše, práci jako celek je dosti obtížné hodnotit, neboť postrádá jasný cíl, 

metodologické ukotvení – a z nich vyplývají vnitřní logiku. Výše uvedené výhrady k dílčím oblastem 

mají ilustrovat důsledky tohoto hlavního nedostatku a zároveň posloužit jako vodítko pro zlepšení celé 

práce.  

Diplomovou práci nedoporučuji k obhajobě. Navrhuji klasifikovat stupněm neprospěl. 
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