
Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci Evy Zemanové na téma "Fotbalové 
chuligánství jako způsob trávení volného času". 

Předložená bakalářská práce má odpovídající rozsah a je standardním způsobem členěna na 
část teoretickou a vlastní výzkum. Její téma je zajímavé a aktuální a odpovídá profesnímu 
zaměření autorky. 

Teoretická část představuje přibližnou polovinu textu, je rozdělena do 7 kapitol, které 
vycházejí od obecného pojednání k detailnějšímu zpracování dílčích aspektů. V úvodu 
autorka vysvětluje, proč si dané téma zvolila a co je cílem její práce. Obecná charakteristika 
fotbalového dění již zahrnuje aspekt násilí, které je s touto hrou spojena, autorka upozorňuje 
na historickou zakotvenost tohoto aspektu. Specifickou pozornost věnuje vymezení pojmu 
fotbalového chuligánství, jeho historickým souvislostem, ale i charakteristice fotbalových 
fanoušků, a v další kapitole i subkultuře hooligans. Její text je zajímavý, srozumitelně 

formulovaný a obsahuje mnohé informace, které nejsou zcela obecně známé, minimálně 
lidem, kteří se fotbalem nezabývají. Do svého výkladu zahrnuje i vliv médií, která mohou 
tento jev ve značné míře ovlivňovat, ať už jej prezentují jakkoli. Násilí a extremismus je 
součástí kultury fotbalových fanoušků a autorka vysvětluje proč tomu tak je a jaký měly tyto 
projevy; smysl. Samostatná kapitola je věnována historickému vývoji fotbalových hooligans 
v České republice, autorka se zabývá politickými a sociálními souvislostmi i proměnou těchto 
jevů. Následující kapitola poněkud vybočuje z dosud jasné linie a je věnována volnému času a 
jeho specifikům, ale i rizikům, kde už opět na fotbalové násilí navazuje. Kapitolu věnovanou 
sociálnímu násilí lze považovat spíš za doplňkovou. 

Vlastnímu výzkumu je věnováha druhá polovina práce. Autorka uvádí, co je cílem její práce a 
formuluje jej do tří jednoznačných hypotéz. Použitá metodika dotazníku, který si ke sledování 
příslušných jevů sama vytvořila, je k tomuto účelu vhodná. Dotazník má dostačující rozsah a 
otázky, které jsou zde zahrnuté, jsou jasně formulovány. Stejně tak lze považovat za 
vyhovující i zkoumanou skupinu. Jde o chlapce ve věku, kdy je fotbalové chuligánství 
atraktivním způsobem vybití, skupina je dostatečně četná. Získané výsledky prezentuje ve 
formě tabulek a grafů a uvádí i jejich stručnou interpretaci. Dotazníkovou studii doplňuje 
rozhovor s odborníkem na divácké násilí z odboru prevence a kriminality MVCR. Rozhovor 
rovněž přináší zajímavé informace, které lze použít v závěrečném zhodnocení výzkumu. 
Autorka se na závěr vyjadřuje ke stanoveným hypotézám, jejichž potvrzení, resp. vyloučení se 
nakonec ukázalo dost nejednoznačné, ale to neubírá její práci na kvalitě, spíš naopak. Autorka 
byla schopna zohlednit fakt, že jde o složitý sociální jev, který se navíc může i v relativně 
krátké době měnit. Závěr textu doplňují informace o boji proti fotbalovému násilí ve formě 
různých preventivních programů. Závěr je zpracován jako soubor podnětů k dalšímu 
zkoumání. 

Předložená práce splňuje všechny požadavky kladné na bakalářskou práci a proto ji lze 
doporučit k obhajobě. 

V Praze dne 27.7.2010 ágnerová, CSc. 


