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Kriteria hodnocení: Hodnocení: 
Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  1 
Stručné slovní hodnocení: 
Sportovní sdružování tvoří významnou oblast OS a dosud nebylo dostatečně prozkoumáno. 
Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné 1-2 
Stručné slovní hodnocení: 
Autorka pracuje s celou řadou domácích i zahraničních titulů k teorii OS nebo fotbalovému 
sdružování.  Využití zejména dosavadních českých prací o fotbalových fanoušcích je vynikající. 
Poněkud nedostatečné je explicitní propojení dosavadní literatury a výzkumných otázek.  
Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie 1-2 
Stručné slovní hodnocení: 
Cíle práce jsou stanoveny popisně. To je záměr, který autorka pro mne přesvědčivě zdůvodnila. 
Teorie je využita v dílčích analýzách.  
Formulace hypotézy (výzkumné otázky) 2 
Stručné slovní hodnocení: 
Výzkumné otázky jsou explicitně uvedeny. Autorka mohla věnovat více pozornosti jejich 
zdůvodnění a přesné formulaci. 
Splnění vytčeného cíle  1 
Stručné slovní hodnocení: 
Cíl – podat popisný přehled občanských aktivit ve světě fotbalových fanoušků – byl úspěšně 
splněn. Vedle toho práce odpovídá i na několik otázek motivovaných teoriemi OS. 
Vhodnost zvolených metod a jejich použití 1-2 
Stručné slovní hodnocení: 
Zúčastněné pozorování, analýza dokumentů a rozhovory jsou vhodnými technikami sběru dat. 
Induktivní metoda zpracování možná puristy neuspokojí, ale k dané základní otázce se hodí. 
Analýze je však možné vytknout, že se často zastavuje u popisu. 
Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy řešení (doporučení) - 
Stručné slovní hodnocení: 
Není. Ale obsahuje některé užitečné poznatky z oblasti sociálně-preventivní práce s fanoušky. 
Kvalita vlastních závěrů 1 
Stručné slovní hodnocení: 
Zobecnění z širokého empirického materiálu jsou podána s přehledem a přesvědčivě. 
Práce s  literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů  1 
Stručné slovní hodnocení: 
Bez připomínek. 
Formulační a gramatická úroveň 1 
Stručné slovní hodnocení: 
Bez připomínek. 
Grafická úprava 1 
Stručné slovní hodnocení: 
Bez připomínek. 
 
Celková známka před obhajobou:            1 

pozn.: Lze udělovat známky od 1 do 4. V případně, že  bude jedna část práce hodnocena známkou 4, je třeba 
práci nedoporučit k obhajobě. 
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Témata a připomínky pro obhajobu, průběh obhajoby: 

(Je nutno vyplnit, aby se student mohl připravit na obhajobu; počet témat a připomínek upravte podle Vaší 
potřeby.) 

 

DP se zabývá málo zpracovanou otázkou, co konkrétního se odehrává v průsečíku občanské společnosti a 
světa fotbalových fanoušků. Ukázalo se, že různých činností, které je možné zařadit do občanské 
společnosti, je celá řada a sahají od pouhého „fandění“ až po sociální prevenci nebo ovlivňování veřejné 
politiky. Autorka tento terén výborně zná a předložila empiricky dobře podloženou typologii různých 
forem občanského sdružování ve fotbalovém světě. Plynule přitom navázala na nevelký, ale sílící proud 
domácí literatury, který se této problematice věnuje. Otázkou stojící za určité zamyšlení samozřejmě je, 
jestli primárně deskriptivní cíl práce je dostatečný. Při značné šířce empirického materiálu podle mého 
názoru odpověď zní, že ano. Vedle toho autorka do výkladu zařadila i některé dílčí analytické problémy, 
které navazují na teoretické diskuse v literatuře o OS a sociálních hnutích, a tím práci dodala i docela 
solidní teoretické zakotvení. 

Připomínky k obhajobě: 

Téma „fotbal a OS“ je pozoruhodné, ale podle mého názoru by mělo být zkoumáno ve spojitosti s otázkou 
širokého společenského významu těchto aktivit. Jak daleko za brány stadionů a specifického prostředí 
fotbalu sahá vliv sdružovacích aktivit fotbalových fanoušků? Problém širšího společenského a politického 
dopadu občanských aktivit ve fotbalovém prostředí je jedním z témat, kterému v práci není věnována 
dostatečná pozornost, i když je pro zařazení výsledků do kontextu výzkumu OS důležité. Zdá se, že 
naprostá většina sociálních i veřejně-politických aktivit sdružení fotbalových fanoušků se  - pochopitelně - 
týká buď přímo fotbalu nebo zvláštních skupin fanoušků a souvisejících sociálních problémů (ženy - 
fanynky, rasismus mezi fanoušky atd.). Námětem pro další práce může být, jaký je dopad fanouškovských 
sdružení na širší společnost, jeho rozsah a podoby. Zajímavé by bylo zaměřit se na „občanské 
kompetence“, které členové fanouškovských sdružení získávají v nich, ale používají i mimo fotbal. Zřejmě 
budou existovat velké rozdíly mezi jednotlivými typy fanouškovských skupin.  

Zkoumání této specifické podoblasti OS nám připomíná, že mezi občanskou a zájmovou složkou občanské 
společnosti existuje napětí. Oba tyto typy aktivit běžně řadíme do OS, ale to neznamená, že každá zájmová 
činnost je také politická a naopak. Bylo by užitečné, kdyby DP obsahovala diskusi na toto téma. Která 
sdružení fanoušků jsou primárně zájmová, která naopak primárně občanská/politická? Lze smysluplně 
sestavit škálu občanské—zájmové organizace/sdružení? Mají i převážně zájmové skupiny své 
občanské/politické efekty (např. rezistence proti dominantní kultuře à la cultural studies)? 

Metodologická otázka k rozhovorům: Bylo provedeno cca 60 neformálních rozhovorů. To je poměrně dost, 
ale zdá se, že nebyly dostatečně vytěženy, protože většina výkladu se opírá o analyzované dokumenty. 
Čtenář by také ocenil stručnou informaci o všech rozhovorech formou tabulky (anonymně a se základními 
údaji jako příslušnost respondenta ke klubu a typu organizace, přibližný věk, pohlaví, datum, kontext 
setkání apod.).  

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě se známkou 1. 

V Praze dne  19.7. 2012                                                                    ………………………………………………. 

Podpis vedoucího práce  
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