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I. Formální kritéria                                                                               ano      zčásti      ne 

1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce. X   

2. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a   
    tématu. 

    X   

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu.  X  

4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení   
    problému. 

 X  

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod,   
    pojednání, závěr, resumé v češtině a cizím jazyce) 

     X   

Slovní ohodnocení: Autorka mohla více provázat č. 3. (Teoretické koncepty) s II. Praktickou 
                              částí.              
II. Obsahová kritéria 

1. Práce prokazuje porozumění autora problematice. X   

2. 0pírá se o relevantní prameny a litereturu       X   

3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje.         X   

4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu.  X  

5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu   
    charakteru studovaného oboru (ZSV). 

   

Slovní ohodnocení: Práci by bývalo prospělo, kdyby se autorce podařilo udělat rozhovor se 
zástupci hooligans. Domnívám se, že gendrově vyrovnaný vzorek zde neměl přílišné 
opodstatnění (i když výpovědi jsou zajímavé), neb mezi fotbalovými fanoušky (i Bohemians 
1905) je mnohem méně žen než mužů. 
 
III. Jazyková kritéria 

1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb.  X   

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem.         X    

3. Student zvládl a rozumí terminologii oboru a tématu, jímž se   
    zabývá. 

       X   

4. Student pracuje správně s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a   
    vlastní myšlenky. 

       X   

5. Práce je vybavena vhodně (ve shodě s charakterem zvoleného   
    tématu) doplňky textu (graf, tabulka, obrazové přílohy apod.) 
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Slovní ohodnocení: Bakalářská práce je zajímavá a aktuální, autorka v ní prokázala zvládnutí 
základů vědecké práce. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
IV. Otázky k obhajobě:  
Jaké zaujímáte stanovisko k různým názorům na odstranění nebo zamezení násilí a 
vulgarit na stadionech, zejména ze skupin hooligans. Může v tom u mladých fanoušků 
(15 – 19 let) nějak pomoci škola? 
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