
 

Přílohy 

Příloha č. 1 – Informovaný souhlas 

 

Datum: ____________      v : ________________ 

 

Vaše osobní údaje nebudou nikde zveřejněny. Tímto podpisem souhlasíte 

 s nahráváním rozhovoru pro účely bakalářské práce Michaly Vršecké, Pedagogická 

fakulta, Katedra občanské výchovy a filosofie, UK v Praze. 

 

Podpis: ___________________ 

 

 

Příloha č. 2 – Hlavní otázky pro rozhovor 

 

1. Co pro Vás znamená fotbal? 

2. Jak vnímá fotbal Vaše okolí (rodina)? 

3. Co pro Vás znamená být fanouškem B1905? 

4. Proč a kdy jste se stal příznivcem fotbalového klubu Bohemians Praha 1905? 

5. Vyjadřujete svou přízeň ke klubu i mimo komunitu B1905? 

6. Dostáváte se s někým do konfliktu při vyjadřování přízně k B1905? (rodina, 

zaměstnání apod.) Pokud ano, s kým a proč? 

7. Má přízeň ke klubu vliv na Váš osobní a pracovní život? Pokud ano, jak do něj 

zasahuje? 

8. Vymezujete se vůči jinému fotbalovému klubu? Pokud ano, tak proč? 

9. Jaký je Váš názor na používání pyrotechniky na stadionu? 

10. Dostal/a jste se někdy do střetu s policií v kontextu fotbalového zápasu? 

Z jakého důvodu. 

11. Řekla byste o sobě, že jste divák, fanoušek nebo člen skupiny hooligans?“ 

…Identifikujete se jako divák, fanoušek nebo hooligans? Jaké vnímáte rozdíly 

mezi těmito skupinami? Jak se vůči ostatním skupinám vymezujete? 

12. Navštěvujete fotbalové zápasy B1905? Proč? Navštěvujete je pravidelně? 

13. Vlastníte permanentku? Proč? 



 

14. Účastníte se výjezdních zápasů a proč? ( tuto skutečnost zjišťuji z důvodu 

vymezení hl. charakteristik fans  B1905) Jaké přípravy jsou s tím spojeny. 

15. Jak vypadá Váš typický den, kdy se účastníte domácího fotbalového utkání? 

16. S jakým očekáváním vstupujete na stadion? Co je první věc, kterou uděláte, poté 

co na stadion vstoupíte? 

17. Jakým způsobem se mění Vaše chování vstupem na stadion?   

18. Myslíte si, že se při zápase chováte odlišně než ve Vašem běžném životě? (mám 

na mysli fotbalová utkání B1905 všeobecně) 

19. Jak probíhá Váš pobyt na stadionu? Máte nějaké rituály? 

20. Fandíte při zápase? Jakým způsobem? Používáte při fandění nějaké nástroje? 

Jak podle Vás vypadá správný/nesprávný způsob projevování fanouškovství při 

zápase? 

21. S kým chodíte na zápasy? Chodíte na zápasy s rodinou? Pokud máte děti, berete 

je s sebou? 

22. Co děláte po ukončení fotbalového zápasu? 

23. Co pro Vás znamená spokojenost plynoucí ze zápasu? (např. výsledek, pobyt 

s přáteli, návštěva bufetu aj.) 

24. Vlastníte nějaké věci v týmových barvách? Jaké? Nosíte je pravidelně na zápas?  

25. Účastníte se následných diskuzí o fotbalovém utkání? (diskuzní fóra, diskuze 

v restauračních zařízeních,  aj.) 

26. Propagujete svůj klub na sociálních sítích? (facebook, twitter aj.) Pokud ano, 

jakým způsobem? 

27. Jste členem DFB? Od kdy a proč? 

28. Přispíváte finančně DFB? Pokud ano, jak často? 

29. Přispíváte i na projekt „Zachraňme Ďolíček“ ?  

30. Účastníte se zasedání a společenských akcí pořádanými DFB? 

31. Účastníte se dobrovolných brigád pořádaných DFB?  

 

 

 

 

 

 


