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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

Typ posudku: oponentský 

Autor/ka práce: Ondřej Hotový 

Název práce: Góly padají proto, aby se slavily; Dramaturgická analýza ritualizovaného jevu 

 

Vedoucí práce: Mgr. Martin Hájek, Ph.D. 

Oponent/tka: Mgr. Ludmila Svobodová 

Navržené hodnocení: velmi dobře 

 

 

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

 

Práce si klade za cíl „ukázat a odůvodnit onen proces, kterým se oslavování vstřelených gólů stává 

ritualizovaným jevem“ (str.3). Hlavním záměrem je „poukázat na proces ritualizace v souvislosti 

s emocemi“ Atd. (str.3)  

Cíl je tedy formulován jasně a závěry mu z velké části odpovídají. Práce předkládá typologii 

ritualizovaných gólových oslav (str. 22 – 34)., ovšem příliš se nevěnuje procesu, kterým se oslavy 

stávají rituálem.  

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné 

texty? 

 

Autor v práci používá dostatek české i zahraniční literatury relevantní tématu a prokazuje schopnost 

s literaturou velmi dobře pracovat.   

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod 

jejich analýzy?  

 

Zkoumaným empirickým materiálem jsou video-nahrávky fotbalových utkání (videoarchiv ČT, 

youtube) a poznámky z osobně navštívených zápasů (Praha a Příbram – utkání odehraná v sezóně 

2012/2013). Jak autor uvádí, neexistoval předem zvolený výběr vzorku. Celkem je nakonec 

předmětem analýzy 36 utkání s 96 gólovými oslavami. Dále autor vyhledal dalších 10 ukázek 

netypických oslav. Zvolená data jsou vhodná pro provedení záměru bakalářské práce a je jich 

dostatečné množství.  

 

Sběr dat tedy probíhal více méně náhodně – autor navštěvoval fotbalová utkání v místech, kde se 

vyskytuje a dohledal si další potřebná data na internetu – aby byl vzorek co nejdiferencovanější a 

mohla tak vzniknout typologie.  

 

V samotné práci však mohla být data lépe popsána, ne pouze uvedena jako odkaz v přílohách, 

vzhledem k použité metodologii. Autor mohl například uvést u každého typu oslavy konkrétní 

detailní popis situace: jak ovlivnilo oslavu publikum, tým, jak hráč pracoval s osobní fasádou, 

jakým způsobem střelec situaci režíroval, jak se mohla situace dále rozvíjet v zákulisí atd. 
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Dramaturgická analýza je na str. 14 – 21 moc hezky popsána, avšak konkrétní rozbor dat způsobem 

uvedeným výše si čtenář/čtenářka může pouze představovat. Po metodologické části autor přechází 

rovnou ke konstatování zjištění – k typologii gólových oslav.  

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 

Argumentem pro rituální podstatu oslav gólů je „opakovatelnost a předvídatelnost plus normativní 

předloha jednání daná způsoby chování té které společnosti“.  

 

Autor se však způsobům chování té které společnosti příliš nevěnuje (a data, jak již bylo zmíněno, 

jsou různorodá, nejen z prostředí českého fotbalu, ale i ze zahraničních utkání). „Ritualizované 

oslavy“, konstatuje pouze autor, „splňují roli nastolování hodnot při udržování stability struktury 

sociálního systému a sbližování členů daného společenského uskupení.“ (str. 33) 

 

Autor dobře odůvodňuje zařazení jednotlivých typů oslav do typologie, která má 3 dichotomické 

dimenze: individuální/kolektivní oslavy, konsensuální/konfliktní oslavy, slabě/silně ritualizované 

oslavy.  

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění 

převzatých? 

 

V bakalářské práci autor zřetelně odlišuje svá tvrzení od tvrzení převzatých.  

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

 

Práce je psána velmi kultivovaným jazykem, neobsahuje gramatické ani stylistické chyby, splňuje 

všechny formální náležitosti – správně se v ní cituje a odkazuje.  

 

Na pár místech jsou zanechány drobné překlepy, na které upozorňuji pro případ, že by autor 

s textem dále pracoval: „..setkáme se hned s několika skupinami, působících v danou chvíli na 

jevišti..“ (str.18) „..snahy střelce výrazněji se připomenou publiku..“ (str. 24) „..kterým je myšlena 

normativní předlohy..“ (str. 32) „..tato nestabilita se projevu..“ (str.33) 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li 

jaké). 

 

Důležitou součástí prezentace každého textu je jeho název a v tomto případě je název velmi vtipně a 

trefně zvolený. Další předností bakalářské práce je nadhled a lehkost, s jakou je psána. Velmi hezky 

se čte a autor dokáže čtenáře/čtenářku svým způsobem psaní přesvědčit, že je v dané oblasti 

odborníkem.  

 

Teoretický rámcem práce je funkcionalistické pojetí rituálu jako prvku nastolujícího stabilitu 

v sociálním prostředí. Na jednu stranu chápu záměr použít toto teoretické zarámování, ovšem na 

stranu druhou přináší tato teorie do výzkumu mnoho otázek, které se k ní samotné vážou. Některé 

způsoby oslav jsou prizmatem této zjednodušující funkcionalistické teze viděny jako narušující 

stabilitu (je vlastně problematické v rámci prostředí fotbalového stadionu sociální stabilitu 

definovat – je tedy definována vzhledem ke konkrétní společnosti? – zde ale nejsou zkoumány 

projevy oslav gólů v konkrétní společnosti), v rozporu s normativním systémem. Jak tedy dochází 

k ritualizaci nějakého jednání, pokud je dáno normativním rámcem společnosti? Nějaké jednání se 

tedy opakuje a je rituálem, je v souladu s normativním systémem společnosti, přispívá k sociální 

stabilitě a jiné se vyskytuje ojediněle, a tedy rituálem není a ke stabilitě nepřispívá (diváci pískají). 
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To je velmi zjednodušující přístup. Pak můžeme samozřejmě již předem konstatovat, že většinou 

jsou oslavy gólů kolektivní, konsensuální a silně ritualizované.. 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Jak by autor shrnul souvislosti mezi emocemi a projevovanými gólovými oslavami jako 

ritualizovaným jevem?  

 

Jak konkrétně poznáme, že daný rituál oslavy gólu přispěl/nepřispěl ke stabilitě daného sociálního 

prostředí?  

 

V čem je hlavní přínos předkládané typologie gólových oslav?  

 

Celkové hodnocení práce:  
Autor si pro zkoumání daného jevu zvolil vhodnou metodologii, kterou velmi hezky předložil a 

vysvětlil. Odůvodnil také, proč se chce danému tématu věnovat a stanovil si dosažitelný cíl práce. 

Hlavní cíl práce byl naplněn jen částečně, protože ač je předložena typologie gólových oslav, není 

zřetelně vysvětleno, jak (a proč!) k ritualizaci dochází a jaký vliv mají na ritualizaci emoce.  

Přesto jde o práci velmi zajímavou, podnětnou a zdařilou – díky autorově schopnosti kultivovaného 

projevu a práce s literaturou působí text velmi kompaktně. Navrhuji tedy – bez přihlédnutí 

k obhajobě – hodnocení velmi dobře a přeji hodně úspěchů při dalším zkoumání.  

 

 

Datum: 9. června 2013      Podpis: 

 

 


