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Petr Šešín se ve své bakalářské práci rozhodl pojednat radikální scénu, jež se utvářela a utváří kolem 

fotbalového klubu Bohemians 1905 (dříve FC Bohemians Praha), přičemž se zaměřil na vývoj této 

scény, vztah jednotlivých uskupení této scény k fotbalu, povaze fandění, otázce jejich (a)politizace a 

v důsledku především na vzájemný vztah těchto uskupení, jež se inspirují v hnutí ultras resp. 

subkultuře hooligans. Teoreticky se opřel o českou odbornou literaturu k problematice fanouškovství, 

potažmo subkultur, empiricky pak téma zpracoval prostřednictvím kvalitativního výzkumu založeném 

na polostrukturovaných rozhovorech, zúčastněném pozorování a práci s dokumenty. Bakalářská 

práce Petra Šešína má řadu předností, ovšem i jisté nedostatky.  

Mezi nesporné klady bezpochyby patří bytostně aktuální, sociálněvědně relevantní a 

originální téma. Jakkoli kvalifikačních prací na téma fotbalového fanouškovství existuje bezpočet, 

žádná z nich se, pokud je mi známo, na základě empirického výzkumu nevěnuje vztahům uvnitř 

radikální scény při fotbalových klubech. Jejich rozkrytí přitom při tom přináší významné poznatky 

nejen pro řadu témat základního výzkumu (vedle problematiky fanouškovství též pro urbánní studia, 

subkulturní a popkulturní studia, potažmo studia extremismu). Autor má navíc nesmírný cit pro 

terén, takže se mu daří proniknout do velmi různorodých prostředí a získat si důvěru aktérů. Zároveň 

je z práce zřetelné hluboké porozumění sledované problematice. Jakkoli autor není insider radikální 

scény ve striktním slova smyslu (hlásí se pouze ke zkušenosti s kotlem Bohemians 1905), je schopen si 

všímat i drobných nuancí a vyvozovat z nich zajímavé závěry. Jinými slovy, důkladné promýšlení dat, 

jejich neustálá konfrontace s literaturou a schopnost interpretace přináší řadu nových a zajímavých 

poznatků. Namátkou vyzdvihnu třeba postřeh ohledně vlivu technologií na podobu radikální scény (s. 

22), argumentaci ne/označení skupiny jako extremistické (s. 23), úvahu nad antirasismem a vztahem 

antirasismu a násilí (s. 26), vysvětlení ne/napojení extremistických organizací na radikální scénu klubu 

(s. 28) atd. atd. Vedle toho je na místě vyzdvihnout i autorovu otevřenost (např. přiznání, že příčiny 

politizace scény od r. 2008 se mu odhalit nepodařilo, s. 27) a důraz na etiku výzkumu, a to nejen 

deklarovaný.  

Nedostatky práce jdou pak na vrub především časové dotaci, kterou se autor rozhodl věnovat 

její finalizaci. Mnohé pasáže se daly propracovat a rozepsat podrobněji (především postrádám 

důkladnější informaci o „záchraně“ fotbalového klubu), občasně by neškodily stylistické úpravy, aby 

byla zřetelná logika sdělení, rozhodně by bylo na místě dokončit všechny věty (s. 8, 9, 21), provést 

ještě jednu korekturu stran gramatiky, ještě chvíli si pohrát s grafickou úpravou textu atd. Též by 

neškodila práce se zahraniční literaturou, jež se problematikou zabývá. Pokud jde o faktická 

pochybení, postřehla jsem pouze dezinterpretaci pojmu reaktivita na s. 18. Pokud jde o interpretace, 

byla bych opatrná v označení „protirežimně zaměřené skupiny tzv. mániček“ (s. 4). Může jít o 

podobný problém, jaký autor řeší u současné scény, jež je jako politická často označována 

neadekvátně – i máničky byly do protirežimního postoje zhusta natlačeny a je proto problematické 

jim přičítat zřetelný politický postoj. Dále pak postrádám na s. 4 slibovanou diskuzi pojmů hnutí vs. 

subkultura v souvislosti se sledovanou scénou. 



Závěrem. Petr Šešín ve své bakalářské práci prokázal schopnost výběru relevantního, originálního a 

aktuálního tématu, předvedl vynikající empirický výzkum, jehož výsledky znamenitě interpretoval a 

diskutoval s odbornou literaturou. Přinesl řadu opravdu nových poznatků. Na jejich prezentaci si 

ovšem měl dát více záležet. Z tohoto důvodu doporučuji bakalářskou práci Petra Šešína k obhajobě 

s hodnocením mezi výbornou a velmi dobrou. 
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