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V posuzované práci se autorka věnuje prověření hypotézy, že projevy fandění, s nimiž se lze 
setkat  během sportovních utkání,  mohou být  interpretovány jako hra.  Práce proto v první části 
představuje základní definice a koncepce her a fanouškovství, resp. fandění, podává dále přehled 
metodologických přístupů a způsob provedení samostatného výzkumu, jenž sám je prezentován v 3. 
a  4.  části.  Práce  obhajuje  hypotézu  herního  charakteru  fandění,  vymezuje  toto  fandění  vůči 
fanouškovství coby příslušnosti k identitě sportovního klubu, konečně dospívá k závěru, že tato hra 
fandění odpovídá Cailloisově kategorii mimikry. Práce stojí na velmi slušném terénním výzkumu. 

Z pozice oponenta však musím upozornit na poměrně vážné nedostatky předložené práce:
a) Osobně považuji za hlavní zápor práce neschopnost organicky využít teorie k přiměřené 

interpretaci  kvalitativními metodami získaných dat.  Ukazuje se,  že jedinou relevantně  užívanou 
teorií je Cailloisovo základní rozlišení her na agon, mimikry, alea, a ilinx. Toto rozlišení je ovšem 
chápáno  daleko  přísněji,  než  jak  to  zamýšlel  sám Caillois,  interpretace  totiž  s  těmito  herními 
principy  či  kategoriemi  pracuje  jako  s  absolutní  vzájemně  se  vylučující  čtveřicí  a  proto  je  ve 
výsledku herní princip fandění identifikován (jen) jako mimikry. Oním základním problémem pro 
mne  je,  že  poněkud  ustoupila  do  pozadí  schopnost  bystrého  vnímání  a  (antropologického) 
pozorování  živého  dění.  Namísto  toho  se  interpretace  děje  jen  jako  postupné  “odškrtávání” 
jednotlivých položek Cailloisovy herní klasifikace. Domnívám se, že si interpretace neporadila ani 
se získanými projevy agonu, ani  si nevšímá ve fotbalovém světě velmi výrazné kategorie štěstí a 
“magie”. Nepochopení tohoto smyslu náhody se projevuje v podobných formulacích: “Vzhledem k 
tomu, že hra štěstí nevyžaduje žádnou aktivitu hráče, ale pouze čekání na výsledek, nelze ho ve 
fandění nalézt. Fandění je aktivitou, kde mají fanoušci pocit, že výsledek ovlivnit mohou.” s. 39. A 
to navzdory tomu, že si autorka sama všímá “čarování” při volných kopech (s. 26.). Odmítnutí se 
tedy  dostává  charakteru  fandění  coby  agonu,  alea,  ale  i  jako  ilinx  -  opět  se  dozvídáme,  že  o 
“navození závratě nelze hovořit”. (s. 40.) Copak se charakter ilinx vyčerpává pouze touto závratí? 
Copak fandění v kotli (na rozdíl od klidného sezení na postranních tribunách) nepřináší i specifický  
tělesný prožitek?   

b) V bodě 2.4.1. a pak až v závěru se vynoří kategorie identity a je základem odlišení “hry 
fandění” a “nehry” fanouškovství. Pokud toto rozlišení stojí na nějakém blíže určeném konceptu 
(identity), práce žádný takový neuvádí. Obávám se, že samotné rozlišení je zrádné právě z toho 
důvodu, že vytváří teoretickému základu (Caillois, ale i Fink) nepřiměřené rozlišení “pasivní” nehry 
a “aktivní” hry. Jak bychom měli chápat činnost, kdy fanoušci malují své transparenty a komentují 
zápasy, atd.?

c)  Podobně  umělá  hranice  je  velmi  ostře  a  násilně  narýsována  hned  ze  začátku  mezi 
“fanoušky” a “devianty” (hooligans). Osobně se domnívám, že právě vhled do toho, jak fenoménu 
hooligans lépe porozumět  z hlediska fandění,  by mohl být  zajímavým příspěvkem práce. Ta se 
ovšem o hooligans v zásadě nezajímá, vzorek žádné z jejich příslušníků nezahrnuje. V souvislosti s 
jejich  “souboji”  mezi  sebou  navzájem je  opravdu  stěží  možné  nepovšimnout  si  “agonálního” 
charakteru a je známo, že jejich souboje bývají navíc velmi specificky “regulovány”, podléhají 
určitým zákonům cti,  apod.  Jaká je  souvislost  mezi  těmito projevy a soupeřením “normálních” 
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ultras  mezi  sebou  navzájem?  S  určením  “deviace”,  jímž  je  tento  problém  vytěsněn,  nejsem 
spokojen. Obzvláště proto ne, že toto rozlišení působí  velmi osobně  zaujatě - viz “Úvod”, kde je 
jasně deklarovaná snaha nalézt na fanouškovství pozitivní charaktery. K tomuto problému určení 
viz následující odstavec práce: “Myslím si, že je mezi fanoušky vědomí o fandění jako o něčem, co 
se vymyká běžnému životu. Informátor A dokonce podotkl zda to, co je dovoleno za zdmi stadionu 
není přirozenější. Informátor C označil fanouškovství v krajním případě až za náhražku reálného 
světa a zařadil do něj chuligánství. S tím ovšem musím nesouhlasit, protože jak už bylo řečeno v 
úvodu práce, chuligánství je definováno jako subkultura či kontrakultura, která se snaží vymezovat 
vůči  kultuře  dominantní,  ale  nikoli  stát  se  novým světem reality.” s.  37.  nerozumím tomu,  co 
znamená  “stát  se  novým světem reality”,  ani  nemohu tento  způsob  argumentace považovat  za 
dostatečný.  

d) Velmi málo a velmi nedokonale je osvětlena tzv. pozice výzkumníka - oč zde běží, je 
především chybějící bližší seznámení čtenáře s tím, jakými způsoby se reálně výzkum “děl”: vidíme 
např., že autorka svým informantům tyká a hluboko v textu práce se dozvídáme, že jde o běžný jev 
mezi fanoušky v kotli. Ale máme zde jasnou indicii toho, že práce s informanty zde byla velmi 
specifická a žádné bližší, “živější” líčení tohoto problému “být výzkumníkem” zde nenacházíme. 
Co  znamená  být  zúčastněným pozorovatelem,  od  něhož  se  očekává  zpěv a  choreografie,  atd.? 
Podobné osobní postřehy by práci velmi pomohly, dodaly by jí na autenticitě. Zcela překvapivá je 
absence komentáře k problému ženy výzkumníka, a to byť hovoří práce o fandění při sportovních 
utkáních jako o “kolektivním pramenu mužské představivosti a mužských ideálů.” (s. 12.)

e)  Již  na  tomto  místě  zařazuji  komentář  k  formální  povaze  práce:  nemám  problém s 
celkovým členěním, ani použitá literatura není principiálně špatná, byť jde o velmi omezený soubor. 
Skutečným problémem je nepřiměřená míra pravopisných nedostatků, včetně nevídaného množství 
hrubek. To v bakalářské práci skutečně nelze nechat bez povšimnutí. Ještě větší problém však činí 
práce s literaturou - nesjednocené bibliografické odkazy, nejednotné údaje v bibliografii, absence 
elementárního  dotažení  poznámkového  aparátu.  Především však  velmi  snižuje  kvalitu  práce  se 
zdroji, pokud jsou obvykle odkazovány celé knihy, bez uvedení bližší paginace. 

Jednotlivé další námitky:
1) Jak se chovají titíž fanoušci při hostování na jiných stadionech? Výzkum sice zahrnuje 

pozorování 19 zápasů, ale všechny do jednoho se konaly v Edenu.
2) Odstavec věnovaný Finkovi by pro svou nepřiměřenou simplifikaci a  distorzi  bylo lépe 

raději  vynechat.  Ostatně  celá  reference čtyř  autorů  (Huizinga,  Fink,  Sokol,  Caillois)  je  v práci 
poměrně velmi slabá. 

3) Tvrzení (s.  8.),  že Caillois považuje hru profesionálů stále za hru, jde proti smyslu jeho 
textu - oni si vskutku nehrají, nýbrž pracují. Že do hry vstupují dobrovolně, je naprostý nonsens. 

4) Co znamená: “Nositelem mimiker jsou právě diváci.”? (s. 7.)
5)  Zcela nesrozumitelné je  tvrzení:  “Fandění  v sobě  zahrnuje podívanou na  „opravdový 

svět“.”  (s.  11.), obzvláště  pak  proto,  že  odkazuje  na  Finka.  (a  to  pochopitelně  bez  odkazu  na 
konkrétní stranu či alespoň oddíl)

6) Veškeré historické exkurzy, především ty, jež hodnotí jinou povahu antického diváka, jsou 
zbytečné a kontraproduktivní. 

7)  Práce  konstatuje:  “Pro  potřeby  mého  výzkumu  mi  pomohlo  vymezení  názorového 
odlišení [převzaté z práce V. Švába, J.M.] fanoušků navštěvujících kotel a ostatních tribun, které 
jsem  pak  využila  při  výběru  kritérií  pro  tvorbu  vzorku  informátorů.”  s.  17n.  Nikterak  není 
specifikováno, jaká vymezení to jsou, resp. jak pomohla výběru kandidátů. 

8)  V  závěru  je  fandění  určeno  jako  “ludus”,  s  odkazem  na  charaktery  improvizace, 
spontánnosti,  nenucenosti.  Caillois definuje charakter  “paidia” jako: “...  stav každého šťastného 
vzkypění,  které  je  vyjádřeno  spontánním  a  nevázaným  neklidem,  prvoplánovou  a  nenucenou 
rekreací, přičemž  povaha improvizace a absence řádu jsou tu podstatným, ne-li jediným důvodem 
existence jevu.” (Caillois, R., Hry a lidé, Praha: Ypsilon, 1998, s. 49.) 
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V celkovém pohledu nemohu práci hodnotit příliš shovívavě, aniž bych však byl přesvědčen, 
že se jedná o práci, jež by ani neměla být obhajována. Práci k obhajobě doporučuji, považuji ji však 
maximálně za dobrou. 

V Praze 31. 8. 2011

                                                                                        Jakub Marek, Ph.D.
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