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Úvod 

Sport, jakým je fotbal, a probíhající fotbalová utkání zasahují několik milionů 

fanoušků po celém světě. Naprostá většina států má svůj fenomenální fotbalový tým, ze 

kterého jsou následně sestaveny týmy reprezentační. Soutěží se v několika evropských, 

světových, ale i lokálních soutěžích. Tento sport zasahuje nejen společenský a 

ekonomický život, ale i samotné mezilidské vztahy. 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na vymezení skupiny fotbalových fanoušků. 

Skrze mediální propagaci dochází ke generalizaci fotbalových fanoušků. Majoritní 

společnost tak chybně zaměňuje fotbalové fandovství a fotbalové chuligánství. Proto je 

nutné vymezit jednotlivé skupiny fotbalových fanoušků, které ukáží, že není možné na 

skupinu fanoušků pohlížet jako na homogenní skupinu lidí. Liší se svými cíli, se 

kterými vstupují do kontraktu s daným klubem, zároveň mají odlišné vnímání následné 

psychologické smlouvy mezi fanouškem a daným klubem. Každá skupina fanoušků má 

totiž odlišné očekávání.  

Nutné je vymezit hlavní tři skupiny příznivců daného klubu, kterými jsou 

fotbaloví diváci, fotbaloví fanoušci a hooligans. Tyto pojmy bývají často zaměňovány. 

Fotbalový divák je povětšinou označován jako pasivní sledovatel, který se primárně 

neztotožňuje s určitým týmem, nenosí symboly daného týmu. Sleduje zápas většinou 

zprostředkovaně, skrze určitá média a zajímá se především o průběh zápasu (Beyer, 

2002). Na rozdíl od diváků, fotbaloví fanoušci mají odlišné očekávání, intenzivněji 

prožívají úspěchy a zklamání svého klubu, zvyšuje se zde tedy emocionalita prožívání 

fotbalového utkání. Zároveň z hlediska identifikace se fanoušci přibližují ke svému 

klubu skrze týmové oblečení, skupinové pokřiky a dochází již k vymezování se 

k fanouškům soupeřícího týmu (Smolík, 2008). Dalšími projevy jsou především využití 

fotbalových chorálů, pyrotechniky a násilných projevů. Zde právě vzniká otázka, kdo se 

stává fanouškem a kdo je již označován jako hooligans.  

Abych se mohla zaměřit více na tyto charakteristiky, je nutné zvolit určitý 

fotbalový tým, na kterém bude analýza provedena. Specifikace této práce je zaměřena 

na skupinu fanoušků Bohemians Praha 1905 a to z toho důvodu, že se sama identifikuji 

s tímto klubem. Cílem je především ukázat, že dochází ke generalizaci lidí, kteří se cítí 

být příznivci daného fotbalového klubu. Doplácí většinou na negativní konotace, které 

jsou spjaty s fotbalovými hooligans. Chci tak předejít homogenizaci dané skupiny a 

reálně vymezit charakteristiky fotbalových fanoušků. 
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Hlavní výzkumnou otázkou této práce je: „Jaké jsou charakteristiky fanoušků 

fotbalového klubu Bohemians Praha 1905?“ 

 

Jako výzkumná strategie bude zvolen kvalitativní výzkum. Primární metodou 

budou kvalitativní polostrukturované rozhovory, které mi pomohou zmapovat osobní 

identifikaci jedince s klubem. Výsledky analýzy mi pomohou lépe zmapovat existenci 

fanoušků fotbalového klubu Bohemians Praha 1905, využívané rituály a celkově 

sebevnímání jako fanouška. 

 

  



 11 

 

 

 

 

 

I. TEORETICKÁ ČÁST 
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1. Základní pojmy 

1.1 Definice subkultury 

 

Dle sociologického slovníku je pojem subkultura definován jako: „soubor 

specifických norem, hodnot, vzorů chování a životní styl charakterizující určitou 

skupinu v rámci širšího společenství, příp. tzv. dominantní či hlavní kultury, jíž je tato 

skupina konstitutivní součástí […].“ (Petrusek, 1996, s. 1248). Jednou z hlavních 

charakteristik subkultury je její viditelné odlišení se od kultury dominantní. 

Pravděpodobnost vzniku a formování různých subkultur ve společnosti je zpravidla 

podmíněno komplexním složením a vysokým stupněm diferenciace populace v dané 

kultuře (Petrusek, 1996). 

Pojem subkultura začal být používán ve 40. letech minulého století v mnoha 

společenských vědách. Významy tohoto pojmu se mnohdy v jeho prvopočátcích 

různily, nicméně obecně pojem sloužil k vymezení dílčích kategorií v rámci širší 

kultury. O jednu z nejstarších definic pojmu se v roce 1947 zasloužil Milton M. Gordon. 

Subkulturu definoval jako: „ podskupinu národní kultury, složené z kombinace sociálně 

situačních složek, jako je třídní status, etnický původ, regionální, venkovské či městské 

osídlení a náboženská příslušnost, jež vznikají svou vlastní kombinací a působí 

jednotně, čímž mají celistvý dopad na participující individuum“ (Gordon, 1947, in 

Hynek, 2009, s. 15). 

Tvorba M. M. Gordona byla pravděpodobně inspirována Chicagskou školou, 

jejíž hlavním zájmem byl rozvoj sociologie města. Mezi další témata, kterými se tito 

vědci zabývali, patřila např. problematika asimilace migrantů, studium narušené 

osobnosti, dále také oblasti kriminality, prostituce či rasových konfliktů. Tyto jevy 

nepřipisovali psychopatologii jednotlivců, ale spíše v nich viděli důsledky působení 

kultury, ve které lidé žijí. Původní studie subkultur se tedy spíše vztahovaly na skupiny 

tuláků, vězňů, prostitutek, etnických menšin apod. Chicagská škola usilovala o využití 

konceptu subkultury k pochopení deviací, vyskytujících se ve společnosti v kontextu 

soudobé kultury. Představitelé tohoto sociologického směru vytvořili teoretické základy 

pro další výzkumy v této oblasti (Hynek, 2009). 

Významný americký sociolog a představitel strukturálního funkcionalismu, 

Talcott Parsons (1902 – 1979), spatřoval ve  vzniku subkultur projev nenormálního až 
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deviantního chování. Podle jeho přesvědčení, subkultury ve společnosti představují 

značně negativní jev, neboť se její členové usilovně snaží bojkotovat a narušovat 

zavedený normativní řád. T. Parsons se o subkulturách vyjadřoval jakožto o 

specifických mikrosystémech s vlastními pravidly. Tyto mikrosystémy dodržují určité 

normy, nicméně jsou to normy jejich vlastní, které se mohou rozcházet s normami 

celospolečenskými (Kolářová, 2011). 

Významný vliv na tuto problematiku měla tzv. teorie vnitřního napětí, jejímž 

autorem je R. Merton. Deviaci jednotlivců chápal jako důsledek rozdílnosti mezi obecně 

uznávanými normami a cíli konkrétní společnosti a reálnými schopnostmi jednotlivců, 

které jsou ohraničeny určitými limity. Tato rozdílnost následně vyvolává v lidech 

psychickou tenzi, která ústí v deviantní chování (Hynek, 2009). 

Za pokračovatele Mertona je považován Albert K. Cohen, který dále rozvíjí jeho 

teorii vnitřního napětí. „Cohen (1955) upozorňuje v souvislosti s procesem výstavby 

teorie subkultur rovněž na fakt, že problémy utvářející subkultury nejsou distribuovány 

rovným dílem, ale souvisí s rolí v sociálním systému. Každý věk, pohlaví, rasa či 

etnikum, každé povolání, ekonomická vrstva nebo sociální třída má své specifické 

charakteristiky a další role.“  (Cohen, 1955, in Smolík 2006). 

V šedesátých letech minulého století byla příčina vzniku deviantních subkultur 

spatřována v kulturních konfliktech. Jednalo se zejména o konflikty mezi příslušníky 

střední a nižší třídy či mezi představiteli etnických menšin a majoritní společnosti. 

V tomto období se začíná v sociologii používat termín „subkultura mládeže“ (Smolík, 

2006). Rozdíl mezi dříve často užívaným pojmem „deviantní subkultura“ a nově 

vznikajícím pojmem „subkultura mládeže“ spočíval zejména v tom, že deviantní 

subkultury byly obecně definovány jako takové skupiny lidí, které vyznávají normy a 

hodnoty odlišné od těch, které jsou vlastní většinové společnosti. S rozvojem konceptu 

subkultury mládeže se přidala jistá specifikace, neboť tato subkultura je definována již 

jako určitá forma sdružování, která je charakteristická životním stylem mládeže, jež tuto 

skupinu odlišuje od zbytku populace. Subkultura mládeže však není jednotná. Větví se 

do mnoha dalších podtypů, které jsou určovány právě specifiky konkrétních životních 

stylů jejich příslušníků. Rozlišujeme tak např. subkulturu hippies, anarchistů, sprejerů, 

punkerů či právě fotbalových hooligans. Začleňování jednotlivců do těchto skupin je 

obecně vysvětlováno jako potřeba určitého přechodného období mezi fází dětství a 

dospělostí se všemi jejími povinnostmi, starostmi a úkoly. Stává se však, že někteří 

jedinci v tomto přechodném období uvíznou a právě sounáležitost s touto subkulturou 
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se stane překážkou v normálním fungování dospělého člověka. V těchto případech 

hovoříme o problému tzv. „věčné mládeže“, která není schopna přijmout plnou 

zodpovědnost za svůj život, budovat rodinu, kariéru a přizpůsobit se běžným 

společenským pravidlům (Jandourek, 2007).  

Charakteristiky, kterými se mohou příslušníci subkultury odlišovat od členů 

většinové společnosti, je opravdu velmi mnoho. Jandourek uvádí, že: „Příslušníci 

skupiny se mohou od většiny odlišovat sociálním postavením, věkem, povoláním nebo 

regionem (např. předměstí metropole). Škála projevů vyjadřujících distanci od 

převládající kultury je široká, od drobných změn až k radikálnímu popření (pak se mluví 

o kontrakultuře).“ (Jandourek, 2007, s. 243). 

1.1.1 Znaky subkultury 

Hlavním společným rysem všech subkultur je fakt, že se její členové aktivně 

snaží odlišit od příslušníků dominantní kultury. Tyto odlišnosti se projevují 

v rozdílných názorech, preferovaných hodnotách a životním stylu, který se vymyká 

běžnému průměru. Příslušnost člověka k určité subkultuře mnohdy poznáme na první 

pohled, neboť se projevuje i ve vnějším projevu, způsobu odívání, zdobení apod. Určité 

vnější znaky jsou ve společnosti s jednotlivými subkulturami natolik pevně spojeny, že 

se mohou stát i zdrojem předsudků a stereotypů (např. ne každý muž s vyholenou 

hlavou a vysokými botami musí patřit k subkultuře skinheads apod.).  

V průběhu studia subkultur bylo vysledováno a popsáno mnoho dalších 

charakteristik, kterými se subkultury odlišují od mainstreamové kultury. Subkultury 

bývají často ve společnosti chápány negativně ve vztahu k práci, její členové bývají 

považováni za neproduktivní jedince. V představách většinové společnosti jsou také tito 

členové často spojováni s různými excesy a atypickými projevy chování na veřejnosti. 

Představitelé subkultur jsou i z tohoto důvodu nuceni čelit společenským represím a 

negativním reakcím, z nichž některé jsou podloženy realitou. Některé jsou však 

postaveny na základech struktury předsudků a společenských stereotypů (Kolářová, 

2011). 

Pokud vezmeme v potaz vztah subkultur k třídní stratifikaci společnosti, 

dojdeme k závěru, že jednotlivé subkultury zpravidla vzejdou z určité třídy. Subkultury 

jsou spíše vázány na určitá teritoria, jejichž vlastníky obvykle nejsou, ale realizují zde 

svou činnost, projevují se zde, mohou zde komunikovat a utužovat vazby mezi 
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jednotlivými členy. Subkultury se značnou měrou podílejí na utváření identity 

jednotlivců, což je jedním z důvodů, proč se členy stávají mladí lidé, kteří teprve hledají 

své místo ve světě. Díky příslušnosti k subkultuře dostanou příležitost se identifikovat 

se skupinou, která má určitá vlastní pravidla a životní styl, se kterými se mohou mladí 

lidé ztotožnit, což jim (obvykle jen dočasně) pomůže vytvořit určitý řád v jinak zdánlivě 

chaotickém světě. Významnou úlohu zde hrají také mezilidské vztahy. Řada lidí hledá 

mezi členy subkultur vzory a autority, které v běžném životě z nějakého důvodu nemají 

či nemohou nalézt. Příslušnost ke skupině také jejím členům přináší síť společenských 

kontaktů a přátelství, která jsou však často nenávratně narušena ve chvíli, kdy se 

jednotlivec rozhodne, že základní myšlenky a hodnoty subkultury mu již nejsou blízké a 

ze skupiny vystoupí (Kolářová, 2011). 

1.2 Rituály 

Rituály jsou součástí lidského života od nepaměti. Původní význam rituálů 

souvisel především s náboženstvím, umožňoval komunikaci s posvátnem, zajišťoval 

plynulý přechod z jednoho životního období do druhého. V současné společnosti se 

klasické rituály spojené s ročním cyklem přírody a s náboženstvím ze života lidí pomalu 

vytrácejí (Plamínek, 2012). 

Rituál můžeme tedy definovat jako výjimečnou příležitost, při které se 

shromáždí lidé, aby prožili společný zážitek. Na rituál není pohlíženo jako na 

každodenní činnost, právě proto, že je svázán s určitými symboly, které mu zajišťují 

výjimečnost, vzácnost a posvátnost. Cílem rituálu je uniknout od každodenní reality a 

ponořit se do světa, v němž existují jiná pravidla a v neposlední řadě pocit sounáležitosti 

kolektivu. Rituálu se účastní dvě skupiny lidí, ti, kteří ho plánují a ti, kteří ho 

konzumují. Ideální stav nastává, když obě skupiny splynou v jedinou skupinu. Důležitá 

je dobrovolnost a rovnoprávné hlasování a rozhodování o věcech týkajících se celé 

skupiny. Dlouhodobým cílem je vytvořit stabilizovanou skupinu lidí. Pro realizaci 

rituálu jsou příhodná místa s bohatou zvláštní historií, místa se specifickou atmosférou, 

něčím výjimečná a snadno zapamatovatelná (Plamínek, 2012). 

Termín rituál zde popisuji především proto, že se v následném kvalitativním 

výzkumu stává jednou z pozorovaných činností, které se odehrávají při fotbalovém 

utkání. V rámci kvalitativního výzkumu se na rituály zaměřuji jako na významné 

činnosti spojené s přítomností fanoušků Bohemians Praha 1905 při fotbalovém utkání. 
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1.3 Vymezení pojmu fotbal 

Pod pojmem fotbal si každý z nás představí něco jiného. Pro někoho je to jen 

hloupá hra, další si pod tímto pojmem představí náročný sport, díky němuž lze na 

vrcholové úrovni získat slávu, peníze a obdiv fanoušků, pro některé z nás však fotbal 

znamená doslova smysl života, což je snadno pochopitelné u sportovců, kteří měli to 

štěstí, že se fotbalem mohou živit nebo u nadšenců, kteří se mu naplno věnují ve volném 

čase ať již formou samotné hry nebo trénováním mladých nadějných talentů. Méně 

pochopení se však již dostává skalním fanouškům fotbalových týmů a na úplně 

posledním místě žebříčku společenského uznání stojí skupiny fotbalových hooligans. 

V kontextu vymezení pojmu fotbal můžu definovat širší rámec tohoto pojmu a to 

fotbal jako hru. Caillois (1998) definuje hru jako činnost spojenou se zábavou, rekreací 

a rozptýlením. Jedná se o činnost, k níž nejsme nuceni, nemá důsledky pro skutečný 

život a stojí v protikladu k práci. Hra podle něj poskytuje předobraz ideální společnosti, 

kde jsou pravidla všemi dobrovolně respektovaná, nikoho nezvýhodňují ani 

nediskriminují. Hry se prolínají do života všech tak, že vyústí do jiných disciplín, a tak 

se soutěživé hry přeměňují ve sport, napodobivé hry a iluze jsou předobrazem divadla, 

z kombinačních her se vyvíjí matematika. 

Vraťme se však zpět k fotbalu samotnému. Fotbal (neboli také kopaná) můžeme 

definovat jako kolektivní brankovou hru, jejímž cílem je vstřelit do soupeřovy branky 

co nejvíce gólů a to při dodržení všech stanovených pravidel. Proti sobě stojí dvě 

družstva o jedenácti hráčích, které své síly měří při domluvených zápasech. V této hře 

rozlišujeme dvě základní fáze a to fázi obrannou (družstvo není v držení míče) a 

útočnou (družstvo se ujímá vedení nad míčem). Hra je velice náročná na vytrvalost 

v rychlosti hráčů, sílu svalů dolních končetin a koordinaci (Fajfer, 1990, in Zika, 2010).  

Fotbal se v českých zemích začal rozvíjet od konce 19. století původně v rámci 

činnosti veslařských a cyklistických klubů. Úplně první samostatný veřejný zápas 

kopané je datován v roce 1892 v Roudnici a za otce českých fotbalových prvopočátků je 

považován Josef Rössler – Ořovský (1869 – 1933) (Fajfer, 1990, in Zika, 2010). 

Ořovský byl původním povoláním obchodník a duší velký sportovec. Podařilo se mu 

efektivně propojit a zužitkovat své povolání s obrodou českých sportovních odvětví, 

neboť inspiraci čerpal právě na svých obchodních cestách. Roku 1897 vydal pravidla 

hokeje i fotbalu a později se stal také jedním ze spoluzakladatelů Českého výboru pro 

Olympijské hry. Zajímal se také o jachting, lyžování a mnohé další sporty. Za svou 
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celoživotní činnost pro český sport získal mnohá ocenění a vyznamenání 

(Swierczeková, 2012).  

Fotbal se však u nás hrál samozřejmě již před výše zmiňovaným zápasem 

v Roudnici. Kromě Roudnice lze prvopočátky fotbalu vysledovat také v hlavním městě 

Praze, kde se mu však zprvu věnovali spíše němečtí sportovci. Jejich třídní složení bylo 

odlišné od toho, které bylo možné vidět mezi českými sportovci. Z Čechů sport 

pěstovali především studenti, mládež, řemeslníci, živnostníci a částečně také dělnická 

mládež. Mezi Němci se sportovalo především ve vyšších kruzích, tj. mezi sportovce 

patřili nejčastěji úředníci a příslušníci šlechtické třídy. „Německý proletariát byl 

v Praze proti českému v mizivé menšině. Německý Eisund Ruder-Club Regatta patřil 

k nejsilnějším německým a nejagilnějším klubům v Praze vůbec. Původně měl 

mezinárodní charakter, roku 1885 se však stal po změně stanov německým klubem a 

sdružoval kromě Němců i Angličany žijící v Praze. A právě tento klub začal hrát brzy i 

kopanou.“ (Mráz et. al., 1976, s. 20).  

Rozvoj kopané na českém venkově zprvu probíhal nenápadně. Do Roudnice 

pravděpodobně fotbal přinesl v roce 1886 profesor Jan Sommer, který zde učil na 

gymnáziu. Předtím, než se v Roudnici usadil, působil řadu let v cizině, kde se 

s fotbalem seznámil. Posléze tedy s touto novou hrou seznámil i své mladé žáky, kteří 

byli pro nový sport rázem zapáleni. Pro kopanou se poté nadchli také členové tehdejší 

ČAC Roudnice, jejichž původní zájem byl zaměřen hlavně na veslování. Zároveň se 

přidali i členové místního Sokola. V té době se hrálo čistě pro radost a pro zábavu, 

tréninky a přípravy posléze vyvrcholily 15. srpna 1892 již výše zmiňovaným prvním 

veřejným fotbalovým utkáním. Své síly změřili právě členové ČAC Roudnice 

s mužstvem Sokola Roudnice (Mráz et. al., 1976).  

Pamětník František Nepomucký, obyvatel Roudnice, jenž byl v době konání 

prvního zápasu dítětem, vzpomínal v sedmdesátých letech minulého století na tuto 

událost: „ […] Napřed se nám zdálo, že jde jen o obvyklou slavnost, se spoustou krámků 

a atrakcí. Ale tamhle na paloučku stály před osmdesáti lety první fotbalové branky, jaké 

jsem kdy spatřil. Byly to obyčejné soušky z lesa, každá na horním konci končila vidlicí a 

mezi ně se položila souška třetí. Tehdy jsme ani pořádně nevěděli, co to ti lidé na tom 

paloučku provádějí, pamatuji si jenom, že měli dvojbarevné košile a taky každou 

nohavici na trenýrkách jinou. Jak ten fotbal vypadal, to opravdu nevím, nás kluky lákaly 

tehdy spíš jiné atrakce […]. Ale byl jsem při tom, když se ta slavná kopaná rodila. 
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Jenomže nikdo z nás tehdy nevěděl, že tahle horečka zachvátí brzy celý svět…“ 

(Nepomucký in Mráz et. al., 1976, s. 19 – 20.)   

1.4 Sportovní diváctví 

Sport byl a pravděpodobně i bude často diskutovaným sociálním fenoménem, 

který obvykle v lidech vzbuzuje různorodé reakce. Zjednodušeně by se dalo říci, že co 

člověk, to odlišný žebříček oblíbených či zatracovaných sportů. Sport lidi rozděluje, ale 

také stmeluje. Pokud bychom udělali demografickou sondu v řadách publika, které 

přišlo fandit svému týmu na sportovní zápas, pravděpodobně bychom vysledovali velmi 

různorodé složení diváků ať už z hlediska jejich věku, vzdělání, společenského statusu 

či příjmů. To všechno jsou ve chvílích sledování napínavého souboje dvou týmů 

bezpředmětné kategorie. Samotná kultura sportovního diváctví má však velmi 

významný vliv na to, jak je posléze společností nahlíženo na konkrétní druh sportu a 

často tak dochází k pěstování předsudků ve společnosti, které příčiny negativních jevů 

diváctví připisují sportu samotnému bez ohledu na další aspekty této problematiky. 

„Celkově je pak sportovní diváctví, jeho existence a projevy, reflexí celospolečenské 

struktury daného státu či regionu, přičemž svými projevy zpětně působí na klima dané 

společnosti.“ (Slepička, 1990).  

Ačkoli se to dnes již mnohdy nezdá, i sportovní divák by měl při sledování 

zápasu dodržovat určitá základní pravidla toho, jak by se měl při zápase chovat a jakých 

způsobů jednání by se měl raději vyvarovat. Obecně by nikdo neměl předpokládat, že je 

návštěva sportovního utkání vhodnou příležitostí k rozhovoru s kamarádem či kolegou, 

protože při sledování zápasu hlasité vyjadřování libosti či nelibosti dalších diváků a 

fanoušků, což k atmosféře každého sportovního utkání jednoznačně patří, konverzaci 

podstatně znemožňuje. Dále je také možné, že bychom svůj doprovod zbytečně rušili od 

sledování hry a odváděli jeho pozornost od nejnapínavějších chvil zápasu. Často 

musíme také počítat s podrobením se povinné osobní prohlídce, která bývá, zvláště před 

fotbalovými zápasy, často povinná. Zde by mělo být však ze strany organizátorů 

dodržováno pravidlo, které neumožňuje provádět osobní prohlídku příslušníkovi 

opačného pohlaví, než ke kterému přísluší zaměstnanec prohlídku provádějící (Slepička, 

1990).   

Sportovní příznivci mohou svým chováním do jisté míry i ovlivnit průběh utkání 

a jeho regulérnost. Samozřejmě mohou v obvyklých mezích povzbuzovat tým, kterému 
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fandí, nicméně za žádných okolností by neměli do zápasu jinak aktivně zasahovat. Je 

nepřípustné, aby se diváci pohybovali na ploše určené ke hře či v interních prostorách 

stadionu, dále také aby fyzicky atakovali hráče, slovně je napadali, házeli do prostoru 

vymezeného hráčům různé předměty a vyvolávali na tribunách potyčky. Někdy je však 

velice obtížné tomuto chování zabránit, neboť sportovní diváctví je činností téměř vždy 

spojovanou s prožíváním velice intenzivních emocí, které někteří diváci nejsou schopni 

adekvátně korigovat. „Z psychologického hlediska se emoce chápou jako subjektivní 

stavy a děje jedince, které doprovázejí s různou intenzitou všechny ostatní psychické i 

fyzické stavy a děje organismu a ovlivňují úroveň centrální aktivace. U diváka mohou 

být vyvolány kterýmkoli vnějším či vnitřním podnětem. Vztahují se jak k objektivní 

skutečnosti, jež diváka obklopuje, tak i k odrazům této skutečnosti v jeho psychice.“ 

(Slepička, 1990, s. 56 – 57).  

Jak intenzivní bude divácký prožitek ze sledovaného utkání je do jisté míry 

ovlivňováno i sociální rolí, kterou divák na tribuně zastává. Role sportovního diváka je 

specifická zejména tím, že divák se hry přímo neúčastní, stává se při sledování zápasu 

spotřebitelem. I v této situaci jej však nemůžeme označit za zcela pasivního příjemce, 

neboť svým chováním, verbálním i neverbálním, ovlivňuje jak ostatní „spotřebitele“, 

tak v krajních případech i hráče samotné. Od sportovních diváků musíme odlišit další 

kategorii, kterou tvoří sportovní fanoušci. Fanoušci zastávají jinou sociální roli, která je 

charakteristická hlavně svou oddaností a zaměřeností na jeden druh sportovní aktivity, 

popř. dokonce přímo na jeden konkrétní sportovní tým (Slepička, 1990).  

 

2 Fotbaloví příznivci 

Příznivci fotbalového zápolení nabývají určitých charakteristik, které jsou jim 

vlastní dle způsobu, jakým se s fotbalem jako takovým identifikují. Vymezujeme zde 

tak charakteristiky fotbalových příznivců v České republice (dále jen ČR). Zároveň se 

v této kapitole snažíme vymezit specifické znaky jednotlivých skupin fotbalových 

příznivců, které je diferencují do třech charakteristických skupin, kterými jsou fotbaloví 

diváci, fotbaloví fanoušci a hooligans. 
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2.1 Charakteristika fotbalových příznivců v ČR 

V této části je nutné rozdělit jednotlivé skupiny fotbalových příznivců, které 

nesou specifické znaky, které je od sebe vzájemně odlišují. Rozlišujeme především 

skupinu diváků, fans a hooligans (Mareš, 2008). Toto rozdělení připraví prostor pro 

následný empirický výzkum, jelikož je nutné ukázat, jak se charakteristiky jednotlivých 

skupin potvrzují v praxi. Jednotlivé skupiny vnímají daný sport odlišným způsobem a 

přináší jim odlišné prožitky. Přistupují k dané činnosti s rozdílným cílem a 

emocionálním začleněním. Pro každou tuto skupinu daný sport vytváří odlišný rámec 

jednání.  

2.1.1 Diváci 

Diváka je možné charakterizovat jako pasivního pozorovatele utkání, který na 

zápas pohlíží neutrálně, jelikož není spjat s konkrétním klubem a ani se s ním 

neztotožňuje. Na rozdíl od fanoušků a hooligans zvyšuje u diváka jeho nezaujatost 

objektivní hodnocení hry i jednotlivých výkonů. Jelikož fotbalový divák nenavštěvuje 

pravidelně zápasy, nezná rituály, které jsou běžné pro fanoušky a chuligány určitého 

klubu. Divák častěji než na stadionu sleduje fotbalové utkání „pasivně“, resp. 

„zprostředkovaně“ a to díky televiznímu přenosu, radiovému přenosu, internetu a tisku.  

Pro diváka je fotbalové utkání na stejné úrovni jako třeba divadelní představení. V obou 

případech odchází po skončení spokojen se silným prožitkem ze hry (Mareš a kol., 

2004). 

2.1.2 Fanoušci 

Fanoušek je k fotbalu vázán prostřednictvím svého oblíbeného fotbalového 

klubu nebo konkrétního hráče. Díky identifikaci s týmem prožívá fanoušek úspěchy i 

neúspěchy svého týmu a na stadion vždy vstupuje s určitým očekáváním, resp. 

očekávání výhry. Fotbal je často jediným oblíbeným sportem fanouška. Svou 

identifikaci s klubem dává fanoušek najevo okolí prostřednictvím klubových předmětů 

jako je klubové oblečení, klubové doplňky na auto, kolo, do domácnosti, klubová šála 

aj. Navštěvuje pravidelně domácí i výjezdní zápasy a aktivně se projevuje ve fandění, 

zapojuje se do fotbalových i jiných rituálů. Při fotbalových zápasech vzniká určitý druh 

rivality, kdy se fanoušci jednoho týmu stávají členy skupiny s vlastní identitou, která se 
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vymezuje vůči skupině jiných fanoušků. Pro fotbalového fanouška je tedy typické 

dělení na „My“ a „Oni“ (Mareš a kol., 2004). 

Trendem posledních let je zakládání a spravování různých internetových stránek 

fotbalových klubů, za kterými stojí právě oddaní fanoušci. Již zmíněný klub Bohemians 

Praha 1905 se pyšní minimálně sedmi takovými weby, které působí velmi profesionálně 

a lze předpokládat, že za nimi stojí hodiny práce
1
 (Bohemians.cz, 2014, online).  

V povědomí společnosti, zejména tedy vlivem médií, často dochází 

k zaměňování fanoušků s fotbalovými chuligány. Je však na místě zdůraznit, že 

fanouškovství ve své pravé podstatě nemá s násilím nic společného. Fotbaloví fanoušci 

tvoří na stadionech většinu, nicméně jejich projevy nejsou tak provokativní a výrazné, 

jako projevy menších skupin hooligans. Fanoušci často tyto skupiny nemají příliš 

v oblibě z důvodu jejich radikálních projevů (Smolík, 2006).  

2.1.3 Hooligans 

Fotbaloví chuligáni, resp. hooligans, se skládají převážně z mladých militantně 

orientovaných příznivců, kteří přicházejí na stadiony nebo jeho okolí s primárním cílem 

vyvolat konflikt či bitku s jinou skupinou ze soupeřova týmu (Mareš a kol. 2004). 

Subkultura fotbalových chuligánů netvoří jednotnou masu osob, která by byla 

homogenní. Naopak, i v této samotné subkultuře rozlišujeme jednotlivé typy hooligans. 

Členění využívá různých kategorií, kterými jsou např. cíle útoků fotbalových chuligánů, 

míra politizace jejich činnosti či sociální role členů gangů (Smolík, 2008). 

Skupinky chuligánů se oproti fanouškům často ani neidentifikují s určitým 

fotbalovým týmem, ale pouze se svojí skupinou. Svoji totožnost prezentují především 

druhem oblečení určitých značek, vlajkami a šálami s motivy určité chuligánské 

skupiny, webovými stránkami apod. Na utkáních se převážně projevují rasisticky, 

antisemitisticky a používají různé druhy pyrotechniky. 

Někteří autoři zdůrazňují nutnost zkoumání těchto subkultur v komplexním 

kontextu celkové kriminality a delikvence mládeže ve společnosti. Nedoporučuje se 

v souvislosti se zkoumáním jevu subkultur hooligans omezovat pozornost pouze na 

násilné projevy při fotbalových utkáních (Smolík, 2008).  

Naváži-li zde na Le Bonovu teorii davového chování, můžu předpokládat, že 

agresivita jednotlivých členů subkultury hooligans nabírá na obrátkách zejména ve 

                                                 
1
 Podrobněji o fanoušcích klubu Bohemians Praha 1905 pojednává kapitola č. 4 Bohemians Praha 1905 
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chvílích jejich shromáždění, tedy primárně v případě fotbalových utkání. K dalšímu 

shromáždění dochází často také při společných cestách na místa utkání hromadnými 

dopravními prostředky, při opouštění fotbalových stadionů, popř. pokud obranné složky 

státu úspěšně zabrání střetu mezi dvěma znepřátelenými tábory hooligans po dobu 

sledování fotbalového utkání, domluví si tyto dvě strany čas a místo jiného setkání, kde 

si budou moci své násilné tendence realizovat bez policejního dohledu.  

V těchto situacích dochází ke vzniku určitých jevů, jež mnohé aspekty chování 

hooligans vysvětlují a umožňují pochopit na první pohled nesmyslné a brutální jednání. 

Lidé, kteří se stanou součástí davu, prožívají tzv. deindividuaci, kterou můžeme 

vysvětlit jako dočasnou ztrátu osobní identity, která je po dobu sounáležitosti s davem 

nahrazena identifikací s davem. Deiner (1979) navíc dodává, že lidé, jejichž mysl je 

aktuálně zaměřena na něco jiného (čímž můžeme myslet také sledování fotbalového 

zápasu či nějaké potyčky na tribuně), si méně uvědomují sebe sama a jejich jednání se 

tak může stát impulzivnějším a útočnějším, než je u nich za normálních okolností běžné. 

Snižují se morální zábrany a dochází k dočasnému odosobnění jedince. Deiner uvádí pět 

nejzávažnějších důsledků, ve které toto odosobnění může vyústit. Jedná se o: „omezení 

běžné kontroly impulsivního chování, zvýšení citlivosti k emočnímu vzrušení a 

k situačním podnětům, neschopnost sledovat nebo kontrolovat vlastní chování, snížení 

důležitosti přikládané společenské přijatelnosti chování, snížení schopnosti rozumného 

plánování.“ (Deiner, 1979 in Hayesová, 1993, s. 130 – 131). 

Dle Hayesové (1993) jiné výzkumy v této oblasti však prokázaly, že 

představitelé hooligans se často na rozdíl od jiných organizovaných davů chovají 

mnohem více racionálně, než se předpokládalo. Mezi členy této subkultury byly 

definovány silné sociální struktury a také výrazná strukturovanost chování. Při bližším 

zkoumání davů chuligánů na fotbalových utkáních bylo zjištěno, že se při těchto 

příležitostech objevuje náhodné násilí jen zřídka, naopak nejčastěji byla vypozorována 

ritualizovaná agrese. Dav fotbalových chuligánů respektuje a udržuje určité zvyky či 

zakotvené rituály. Mezi tyto zvyky patří např. pronásledování soupeřových fanoušků 

z místa fotbalového utkání až na nádraží. Systém těchto přijatých zvyků vytváří určitý 

systém představující vzorový model chování, v jejichž rámci jsou prováděné aktivity 

považovány za legitimní. „Pokud těmto aktivitám zabránila policejní akce, fanoušci se 

cítili velmi dotčeni. Pokud však k pronásledování došlo, bylo zřejmé, že dav si přes 

všechnu energičnost svého chování dával dobrý pozor, aby druhé nedostihl. Kdyby se to 
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totiž stalo, bylo by to asi oběma stranám nepříjemné, protože ani jedna z nich si vlastně 

násilí nepřála.“ (Hayesová, 1993, s. 131).  

 

3 Teoretické koncepty 

V rámci kapitoly teoretických konceptů budou vymezeni stěžejní autoři, kteří se 

zabývali či zabývají problematikou davu a davového chování, jakými jsou především 

Gustave Le Bon a Zygmund Bauman. Zároveň budou popsány jednotlivé termíny a 

pojmy, které jsou důležité pro teoretické ukotvení tématu celé této práce. Vymezení 

pojmu dav a koncept "My" a "Oni" nám definuje výchozí teoretický rámec pro 

vymezení chování vlastní skupině fotbalových fanoušků, které se stává předmětem 

zkoumání následné empirické části. Primárně budou vymezeny pojmy identita, 

skupinová identita a proces identifikace.  

3.1 Pojem identita 

Identitu chápeme jako určitý způsob vnímání sama sebe, člověk si uvědomuje, 

kým je, kam patří, co ho dělá tím, kým je. Jedná se o vlastní jedinečnosti, vnímání své 

osoby v rámci času a prostoru. Jedinec vnímá sám sebe jednak jako individuum a 

jednak jako člena společnosti, jednotlivých skupin a týmů. Sebevnímání je odlišně 

definovaný vztah, než ten, který máme k ostatním lidem, jelikož sebe definujeme skrze 

subjektivní posuzování, dochází ke komparaci svého já skrze projevy ostatních jedinců 

ve společnosti, můžeme tedy sebe definovat takovým způsobem, který bude 

konzistentní s pozitivními znaky společnosti. Skrze posuzování toho, co je správném, 

pozitivní a dle našeho názoru kladné, vytváříme nejen svou vlastní osobnost, ale 

hodnotíme dle toho i ostatní. Poznatky a prožitky nám pomáhají formovat naší názory, 

skrze zkušenosti formujeme své já (Vágnerová, 2010). 

Uvědomování si sama sebe skrze vlastní sebeobraz je osobní identita vycházející 

z psychologické a sociální identity. Psychologická/Psychofyziologická identita vychází 

z našeho fyzického vymezení, tedy především z našeho pohlaví a věku. Sociální identita 

se u nás vytváří především skrze přijímání sociálních rolí a způsobem intergrace do 

jednotlivých sociálních skupin. To, jak vnímáme sami sebe, ovlivňuje i kulturní 

prostředí, které má vliv na naše sebepojetí již od narození, dále nás může formovat 
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například náboženství či genderové pojetí sama sebe (Vágnerová, 2010). Výsledkem 

všech těchto vlivů je jedinečná osobnost. 

3.1.1 Identita organizace (Identita sociální skupiny) 

Nejprve, než bude vymezena identita sociální skupiny, je nutné definovat 

základní pojem, kterým je samotná sociální skupina. Sociální skupina je významným 

činitelem při kontaktu jedince se společností. Jednotlivé sociální skupiny můžeme dělit 

dle charakteristik, kterých nabývají. Jsou jimi např. velikost, síla interpersonálních 

vazeb, tj. skupiny primární a sekundární, formální a neformální, členské a nečlenské 

apod. Pro tuto práci je nejdůležitější rozdělení na primární, sekundární skupinu a 

členskou, nečlenskou skupinu. Primární skupina se vyznačuje především pevnými 

emocionálními vazbami, častými interakcemi mezi členy a sociální soudržností. 

Zatímco v sekundární skupině jsou vztahy více rozvolněny a nedochází ke vzniku 

osobních vztahů. Jedinec je na tuto skupinu vázán v určitém čase, za určitým účelem, za 

kterým tato skupina vznikla. Člen dané skupiny plní pouze přidělenou roli ve skupině. 

Dále můžeme rozdělovat skupiny, podle toho, zda je jedinec součástí skupiny, tj. 

skupiny členské a nečlenské. Pokud je jedinec součástí skupiny, označujeme tento stav 

jako „in group“, kdy jedinec tuto skupinu považuje za svou vlastní a označuje ji jako 

„my“. Naopak nečlenské skupiny, tzv. „out group“, jsou označovány jako skupiny cizí, 

vůči kterým se vlastní skupina více či méně vymezuje. Toto vymezení se může a 

nemusí být vůči druhé skupině konfliktní. Jedním z dalších typů je tzv. referenční 

skupina, která má vliv na jedince, ale jedinec nemusí být přímo jejím členem. Jedinec se 

snaží přijmout její znaky, normy, hodnoty a vzory, např. také i styl oblékání (Roubal, 

2003). 

„Sociální skupinu uvažujeme jako kvalitativně specifický sociální útvar, 

vytvářený určitým počtem a specifickým způsobem k sobě náležejících členů.“ (Roubal, 

2003). Identitu organizace vytváří a definují právě její členové. K jejímu vymezování 

dochází skrze soubor představ, očekávání a postojů jedinců, kteří jsou součástí dané 

skupiny, vychází z toho, že jednotlivé znaky skupiny se stávají sdílenými a tím jsou pro 

všechny její členy společné. Každá organizace se vymezuje určitými znaky, hodnotami, 

normami a vlastními zvyky (Keller, 1997). 

Funkce samotné identity organizace je především tvorba vnitřní heterogenity, 

ukazuje, co je pro skupinu důležité, podstatné a významné. Je zde vymezen vztah dané 
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organizace k vnějšímu okolí. Skrze identitu organizace můžeme vymezovat identitu 

jejich členů, vlivu identity organizace na konstruování identity jejích členů, co je 

strategií této konstrukce a jakých významů má identita nabývat (Tavares, 2001). 

3.1.2 Skupinová (sociální) identita 

Sociální identita se vymezuje dle toho, v jakých skupinách existuji, přijímám tak 

jejich chování a projevy. „Skupina bývá charakterizována jako sociální organismus, 

který má svou identitu, nabývá osobnost nadindividuálního druhu, identitu vyjadřujeme 

skrze požitky MY, které spojují členy skupiny dohromady. Skupina vyjadřuje svou 

identitu skrze rituály, např. oblečením, vizáží apod. „ „Skupiny mají tendenci skupinové 

koheze, tedy že se rády vymezují vůči jiným skupinám. Dochází k vymezování my x oni, 

může docházet k soupeření, poměřování či dokonce i nepřátelské soupeření – „my nebo 

oni“. (Helus, 2011)  

Dle Novotné (2010) sociální identita vychází z procesu toho, kdy si jedinec ze 

skupiny něco bere, zároveň do ní ze sebe něco vkládá. V procesu identifikace tak podle 

autory dochází k osvojení vědomí přináležitosti k dané skupině. Z pohledu ostatních 

členů skupiny, se nový člen stává „jedním z nás“. Aspekty sebepojetí vychází od 

vnímání svého členství v sociální skupině a to, jakou důležitost tomuto členství 

přikládáme. Vlastní emocionální hodnota vytváří pouto právě mezi členem a danou 

skupinou. Vzhledem k této definici můžu říci, že sociální identita vychází z chování 

skupiny a jejího myšlení. Skrze posilování sociální identity vlastní skupiny, snižujeme 

důležitost a posuzování ostatních skupin. Dle toho, které skupiny jsem členem, 

posilujeme a podporujeme znaky své vlastní skupiny a svou kritiku pokládáme na 

ostatní skupiny, které nemusí být ani kontradiktorní k charakteristice naší skupiny. 

Teorií tvorby identity je mnoho, my si ukážeme jednu z nich a to je teorie E. H. 

Eriksona (Bačová, 1997), který definuje tvorbu identity jako proces identifikace právě 

s určitou skupinou. Tento proces identifikace může být ale úspěšný pouze v tom 

případě, že integrace do sociální skupiny je výsledkem vlastní volby. Měla by být tedy 

svobodná a jedinec by neměl být k této integraci donucen. Síla skupinové identity je 

závislá zároveň i na přijímání této skupiny společností, tj. pokud je skupina 

diskriminována či naopak vyzdvihována, mění se síla sociální identity jedince se 

skupinou. Pro skupinovou identitu je jedinečné to, že jednotlivý členové jsou 
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shlukování společnými motivy jednání a společnými cíli, které vychází ze strategie 

skupiny. 

Dle těchto charakteristik můžu říci, že základním elementem, který jedince 

formuje jako součást dané skupiny je to, že musí sám sebe vnímat jako jednotku, která 

součástí dané skupiny je. Musí tedy proběhnout proces identifikace jedince. Jedinci se 

ztotožňují nejčastěji skrze společné názory, určitou společnou vlastnost nebo biologický 

znak, který je k dané skupině přitahuje více než ke skupině jiné. Z hlediska společnosti 

a vnímání projevu jednotlivých skupin, skrze členství jedince ve skupině je možné dále 

předvídat jeho následné jednání a chování, jedinec považuje ostatní členy za „své 

vlastní“ jelikož právě oni disponují shodnými znaky jako on (Bačová, 1997). 

Při identifikaci jedince se skupinou dle Novotné (2010) může docházet 

k několika situacím a to: 

 

1. Skupinová identita zcela pohltí identitu osobní a dochází k absolutnímu 

ztotožnění se se skupinou. 

2. Jedinec si identitu skupiny osvojí jako jednu z mnoha dalších identit (pluralita 

identit). 

3. Dochází k osvojení identita „jen na oko“, tj. člen pouze předstírá, že se se 

skupinovou identitou ztotožnil (tzv. nepravá identita – kvaziidentita). 

4. Jedinec si skupinovou identitu neosvojí, tudíž proces identifikace se znaky 

skupiny je považován za neúspěšný. 

 

Každá zkušenost s jinou skupinou ovlivňuje jedincovu původní identitu. I přesto, 

že se identifikace s novou skupinou nezdaří, zanechá v jedincovi zkušenost s touto 

skupinou a získá na ní vlastní názor a postoj vůči ní. Jednotlivé skupiny mají i svou 

vlastní skupinovou kulturu. Z hlediska společnosti a výskytu sociálních skupin dochází 

ke kulturní diverzitě. Některé skupiny jsou více orientované na saturaci potřeb skupiny, 

jiné se orientují na vztahy ve skupině mezi jednotlivými členy. Některé skupiny jsou 

orientované vůči skupinovému vůdci (Novotná, 2010). 

„Pro sociální skupinu je žádoucí silná skupinová identita, protože ji činí 

soudržnou. Jsou tedy žádoucí všechny identifikační procesy posilující skupinové 

kapitály a skupinovou dynamiku.“ (Novotná, 2010). 
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3.2 Koncept „My“ a „Oni“ 

Zygmunt Bauman, významný polský sociolog, se ve svém díle zaměřuje 

zejména na problematiku holocaustu a postmoderny. V jeho pojetí kategorie „My“ 

představuje vždy příslušníky skupiny, ke které jednotlivec, jehož optikou je na ostatní 

lidi právě nahlíženo, náleží. Jedná se o skupinu lidí, která pro jednotlivce představuje 

bezpečí, s jejímiž názory, hodnotami a postoji se ztotožňuje, orientuje se v jejich 

zvycích a rituálech apod. Tato skupina, kategorie „My“, pro každého konkrétního 

jedince, může znamenat něco jiného. Nicméně vždy bude jednotlivcem, který se počítá 

mezi její členy, hodnocena do jisté míry zkresleně, budou ji přisuzovány spíše pozitivní 

charakteristiky, představa „My“ bude v jejím členovi budit obvykle příjemné pocity. 

Jedinec ví, jak se uvnitř tohoto uskupení chovat, rozumí jeho strukturám, což ještě 

posiluje a umocňuje pocit bezpečí. Naproti tomu kategorie „Oni“ je pro jednotlivce 

skupinou, o které má jen minimum relevantních informací, představuje zdroj ohrožení a 

možného nebezpečí, neboť součástí lidské přirozenosti je automaticky nedůvěřovat 

něčemu, co neznáme. Postoj ke skupině, která v mysli člověka představuje kategorii 

„Oni“, je zpravidla negativně zabarven, což je také obvykle značně přiživováno 

různými předsudky a stereotypy, které se ani v nejmenším nemusí zakládat na 

pravdivých skutečnostech. „My“ jednáme správně, nechybujeme, vyznáváme to pravé 

náboženství, dodržujeme hodnoty, jež jsou důležité a nezpochybnitelné. „Oni“ se 

chovají iracionálně, sešli ze správné cesty, jsou hodni opovržení a je potřeba mít se před 

nimi na pozoru (Bauman, 2000).  

Jedno společenství bez druhého však ve společnosti nikdy nemůže existovat. 

„My“ musíme definovat vždy k protikladu „Oni“. Z. Bauman tento nutný protiklad 

definuje následovně: „Cizí skupina je přesně onou imaginární opozicí, již k sobě vlastní 

skupina potřebuje pro svou sebeidentitu, soudržnost, vnitřní solidaritu a emocionální 

jistotu.“ (Bauman, 2000). Nebezpečí vyústění tohoto způsobu vnímání světa lze 

spatřovat v pěstování a rozvoji xenofobie a rasismu, neboť koncept „My“ a „Oni“ je 

často zakládán právě na důsledném opovrhování jinou rasou, etnicitou, národnostní 

příslušností apod. (Bauman, 2000). 

Dalším významným autorem, který se zmiňuje koncept „My“ a „Oni“ je norský 

antropolog Thomas Hylland Eriksen, který se touto problematikou zabývá ve svém díle 

Antropologie multikulturních společností, kapitola My a nám: Není nad společného 

nepřítele. Eriksen (2007) se zabývá především otázkou toho, že nejprve musí existovat 
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nějaké dva kusy čehokoliv, aby se dal vytvořit rozdíl. Nejprve vytyčuje několik 

důležitých aspektů pro vytvoření „My“. Mezi tyto patří společné zkušenosti, jazyk, 

náboženství, společné bydliště, společný cíl či projekt mířený do budoucnosti a 

nejdůležitější je vytyčení společného nepřítele, který by mohl plány do budoucna zhatit, 

či znesnadnit. Aby mohlo existovat nějaké „My“, musí existovat i nějaké „Oni“. Pokud 

není žádné „Oni“, význam „My“ je slabší než kdyby „Oni“ existovalo (Eriksen, 2007). 

Dále se autor zabývá teorií, zda je možná existence „My“ bez druhé skupiny 

„Oni“. Identifikuje se s názorem Jeana Paula Sartra, který rozděluje „My“ jako objekt a 

„My“ jako subjekt. Tím se dostává k otázce „My“ a „Nám“. Přiklání se k tezi, že 

existence „My“ bez „Oni“ je možná. Jako příklad uvádí přátelství, které funguje, i když 

nepotřebuje žádný vnější tlak k tomu, aby bylo pěstováno. V neposlední řadě se autor 

věnuje moderní společnosti, kde se jedinci snaží distancovat od ostatních členů 

(Eriksen, 2007). 

 

 „Kromě toho se zdá, že čím si jsou lidé podobnější, tím více se zabývají tím, jak 

dát najevo, jak strašně moc se ve skutečnosti liší“ (Eriksen, 2007, str. 161). 

3.3 Davové chování dle Le Bona  

Autor významného díla „Psychologie davu“, Gustave Le Bon (1841 – 1931), 

definuje dav jako seskupení jednotlivců bez ohledu na jejich rasu, pohlaví nebo třídní 

příslušnost. Zdůrazňuje, že v davu vznikají zcela nové jevy a specifické charakteristiky, 

které jednotlivci nejsou původně vlastní a vznikají právě až shromážděním lidí na 

jednom místě v jednom okamžiku. V davu vzniká jev nazývaný kolektivní duší, který je 

přechodný a doba jeho trvání je omezena dobou seskupení lidí do davu. Jedná se o 

duševní jednotu davu, ve kterém na určitou dobu vymizí lidská individualita a ke slovu 

se dostane sjednocené kolektivní chování a jednání. Aby však došlo k těmto jevům, 

musí dav splňovat určité podmínky. I když budou stovky lidí najednou přítomny na 

stejném místě, nemůžeme toto uskupení okamžitě nazývat psychologickým davem. 

Vyvstává zde tedy otázka, jak se liší běžný dav od davu psychologického, někdy také 

nazývaného jako organizovaný dav. Kupodivu mezi podmínky vzniku organizovaného 

davu nepatří přítomnost mnoha jedinců na jednom konkrétním místě. I lidé, kteří jsou 

od sebe fyzicky vzdálení, mohou v určitých situacích sdílet kolektivní duši. K těmto 

situacím dochází např. vlivem národních událostí (převratů apod.) značného významu. 
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Psychologický dav nemá přesně vymezený počet členů, musí je však spojovat určitá 

událost či společný záměr (Le Bon, 1994). 

Le Bon přisuzuje psychologickému davu tzv. „psychologický zákon duševní 

jednoty davů“. Tento zákon se projevuje tím, že ačkoli dav sdružuje mnoho jednotlivců 

s různým povoláním, vzděláním a s různorodými povahovými rysy, jsou svou existencí 

v davu přetvořeni na jeho součást a nabývají davových charakteristik, bez ohledu na 

výchozí stav každého jednotlivého člena davu. Le Bon dav připodobňuje k organismu, 

který je tvořen jednotlivými buňkami. Vychází z myšlenky, že organizovaný dav je 

„…chvilkovou bytostí složenou z různorodých živlů, které se na okamžik sloučily právě 

tak jako buňky tvořící živé tělo, jež tvoří svým sloučením novou bytost s vlastnostmi 

velmi odlišnými od těch, které má každá z nich.“ (Le Bon, 1994, s. 16). V davu 

nedochází jen k prostému nashromáždění určitých jednotlivých charakteristik, ale ke 

vzniku kvalitativně zcela nových rysů (Le Bon, 1994). 

Le Bon ve svém díle také objasňuje, proč tyto nové charakteristiky v davu 

vznikají. Podle jeho přesvědčení mají svůj původ hned v několika příčinách. První 

spočívá v dosažení obrovského pocitu moci, který jednotlivec nabývá již na základě 

pouhé skutečnosti, že se stal součástí davu. Jednotlivec se cítí nepřemožitelný a z davu 

čerpá sílu, případný strach ustupuje, až se zcela vytratí. Zakoušený pocit moci 

podporuje rozvoj pudového chování, které by se jedinec za normálních okolností snažil 

potlačit. V davu však objevuje možnost dát tomuto chování volný průchod. Další 

příčinu Le Bon spatřuje v jevu, který nazývá „duševní nákazou.“ Podle něj je v davu 

každý jev vysoce nakažlivý a to i v tom případě, když odporuje původním zájmům 

jednotlivce. Třetí příčinu Le Bon vidí v tzv. sugestibilitě davu, která v člověku vyvolává 

tendenci jednat i způsobem, který se zcela vymyká jeho charakteru. Chování člověka 

v organizovaném davu lze přirovnat k hypnotickému stavu. Myšlení jedince je 

paralyzováno a on se tak stává loutkou v rukách davu, ztrácí vlastní vůli a zdravý 

úsudek. Sugesce v davu je velice silná, neboť je podporována právě mezi jednotlivými 

členy davu a tak se stává vzájemnou. V organizovaném davu lidé pozbývají na své 

inteligenci, zároveň racionalitu nahrazuje emocionalita a pudovost. Jednání davu bývá 

impulzivní, zkratkovité a výbušné. Citové projevy organizovaného davu jsou velmi 

jednoduché a zpravidla přehnané, což je také způsobeno pocitem anonymity, který 

členové davu zakouší a jenž jim dává pocit beztrestnosti. Čím početnější dav je, tím 

lépe se za něj jednotlivci mohou schovat a o to více se cítí bezpečněji. Za činy spáchané 
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davem se lidé necítí být odpovědní, neboť je zpravidla velice obtížné (mnohdy 

nemožné) určit podíl viny jednotlivce (Le Bon, 1994). 

 

4 Bohemians Praha 1905 

4.1 Historie Bohemians Praha 1905 

Fotbalový klub Bohemians 1905 dnes spojuje stovky fanoušků, jejichž víra ve 

stoupající slávu a četné úspěchy klubu nebere konce. Počátky existence „Bohemky“, jak 

tento klub její příznivci familiérně a s láskou nazývají, musíme hledat u založení 

tehdejšího Athletického a footballového klubu Vršovice, který je, dalo by se říci, 

prapředkem dnešního fotbalového klubu Bohemians 1905 (Jenšík, 2005). 

Důležitým mezníkem ve fotbalové historii je bezesporu rok 1903, ve kterém byl 

založen Sportovní kroužek Kotva, který si již tenkrát za své barvy zvolil kombinaci bílé 

a zelené. Tyto barvy jsou charakteristické pro Bohemians Praha 1905 i v současné době, 

tedy více než sto let. V roce 1905 ze sdružení SK Kotva vzešel fotbalový tým AFK 

Vršovice, který se záhy stal členem Českého fotbalového svazu. Ve svých začátcích měl 

klub AFK Vršovice 86 členů a pod jeho záštitou hrály čtyři fotbalová mužstva. I přes 

obtížné začátky, se kterými se Vršovice musely potýkat, se po několika letech začaly 

úspěšně prosazovat i mezi dalšími významnými pražskými kluby. V roce 1918 vzniká 

Středočeská župa footballová, kterou zakládá dvanáct významných fotbalových klubů, 

mezi nimiž nechybí ani AFK Vršovice. Jejich mužstvo je dokonce zařazeno do 

výběrové I. třídy společně s dalšími fotbalovými družstvy zvučných jmen, kterými i 

tenkrát byly např. Sparta či Slavie. Ačkoli válka svými tragickými důsledky zasáhla i 

fotbalový sport, uskutečnilo se v tomto roce župní mistrovství, ve kterém se Vršovice 

umístily na třetím místě (Jenšík, 2005). 

Za zásadní fotbalovou událost dvacátých let minulého století je bezesporu 

považováno australské turné klubu, které se do historie zapsalo jako nejdelší zájezd 

v dějinách českého fotbalu. Po návratu z Austrálie dochází k přejmenování klubu na 

Bohemians AFK Vršovice a do popředí znaku se dostává dnes již všeobecně známý 

symbol klokana. Fotbalová veřejnost se však o několik let později dočkala další změny 

v názvu klubu. Změna nepramenila z preferencí vedení fotbalového klubu, ale šlo spíše 

o výsledek nátlaku německých okupantů, kteří nebyli spokojeni s anglickým původem 

klubového názvu a tak se původní výraz „Bohemians“ musel změnit na „Bohemia“. 
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Změnit název pod vlivem událostí však byl klub nucen ještě mnohokrát. V poválečných 

letech se klub vrátil ke svému předešlému AFK Bohemians, ale netrvalo dlouho a 

následovala prudká změna na Železničáři Praha, Spartak Praha Staligrad nebo např. 

ČKD Praha. Posléze už se klub navrátil k původnímu označení Bohemians s různými 

obměnami v názvu až k dnešní variantě Bohemians Praha 1905 (Jenšík, 2005). 

4.2 Stadion Ďolíček 

Počátky stavby hřiště sahají až do roku 1912, kdy se díky vlivům firmy Waldes a 

Občanské záložny podařilo nastartovat výstavbu stadionu. Stadion byl postaven pod 

kasárnami a poblíž továrny Tesla ve Vršovicích. Ke slavnostnímu otevření došlo 19. 

srpna roku 1914. Tímto okamžikem bylo otevřeno teprve sedmé hřiště v Praze, které 

bylo ohrazené. Termín „Ďolíček“ vznikl zcela přirozeně vzhledem k umístění hřiště 

(Virtuální Ďolíček, 2014, online).  

Po návratu vršovického týmu z téměř čtyř měsíčního turné v Austrálii roku 

1927, které tým významně proslavilo, se návštěvnost stadionu prudce zvyšovala a bylo 

zřejmé, že aktuální prostor nebude stačit. V roce 1930 se tehdejší předseda Danner 

zasloužil o zrod stadionu nového. O Velikonocích v roce 1932 měli hráči „Bohemians“, 

jak se jim po návratu začalo říkat, na tomto stadiónu svou premiéru. Na utkání dorazilo 

více než 18.000 diváků. Nově vybudovanému stadionu, se i přes značnou vzdálenost od 

toho původního, říkalo stále „Ďolíček“, přestože byl oficiálně pojmenován na počest 

tehdejšího předsedy jako „Dannerův“. Stadion posléze prošel ještě několika celkovými 

úpravami a to rekonstrukcí v roce 1971 a osazením sedačkami v létě roku 2007. Spory a 

finanční krize fotbalového klubu zapříčinily, že v sezóně 2010/2011 nemohl klub pro 

své zápasy stadion využívat, neboť Ďolíček přestal splňovat podmínky pro realizaci 

zápasů na prvoligové úrovni. Fotbalisté Bohemians tak byli dočasně nuceni přemístit se 

na nedalekou Synot Tip Arénu (dříve Eden Aréna). Posléze však došlo k propadu týmu 

Bohemians na úroveň druhé ligy, mohli se tedy vrátit do svého domovského Ďolíčku, ve 

kterém již zůstali i po navrácení se do předchozí první ligy (Virtuální Ďolíček, 2014, 

online).  

V roce 2008 se zastupitelstvo městské části Praha 10 pokusilo přimět klub 

Boheminans k tomu, aby se klub přestěhoval do slavistického Edenu. To vyvolalo 

obrovské vlny nevole jak na straně příznivců Bohemians, tak na straně fanoušků Slavie. 

Sestěhování obou klubů na jeden stadion zastupitelstvo zdůvodňovalo lepší 
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využitelností moderního Edenu, na kterém by se mohly hrát zápasy každý víkend. Na 

místě Ďolíčku byla plánována výstavba bytového komplexu, městu by také navíc 

odpadla nutnost investic do jednoho fotbalového stadionu. Nakonec se však městská 

část nestala akcionářem Edenu, jak bylo původně v plánu a stěhování klubu Bohemians 

na slávistické území bylo na nějakou dobu zažehnáno (Reflex, 2014, online). 

Boje o budoucnost Ďolíčku však pokračovaly i poté. V současné době všichni 

příznivci klubu Bohemians s napětím očekávají výsledek jednání městské části Prahy 10 

s majiteli stadionu. V jednání je možnost odkupu stadionu městskou částí či jeho 

výměna za pozemek, který se stadionem sousedí, v odhadované hodnotě 60 milionů 

korun. Ačkoli se v dnešních dnech pracuje na odhadu hodnoty stadionu, radnice již 

počítá s tím, že by při případné výměně rozdíl v ceně doplatila. Do budoucna se plánuje, 

že tyto náklady by městské části splácel klub Bohemians po dalších 20 let (Reflex, 

2014, online). 

4.3 Vztah společnosti k Bohemians Praha 1905 

Fotbalový klub Bohemians 1905 se může pochlubit velmi silnou základnou 

fanoušků, která se sama, prostřednictvím různých iniciativ, zapojuje do fotbalového 

dění. Fanoušci svůj tým podporují nejen v dobách, kdy je na vrcholu svých sil, ale jejich 

odhodlání nenechat Bohemians 1905 na holičkách se výrazně ukázalo hlavně v době, 

kdy se tým zmítal ve finanční krizi. Na základě tohoto podnětu vznikla iniciativa S. O. 

S. Klokan, která začala pomoc fanoušků koordinovat. U jejího zrodu stály takové 

osobnosti, jako např. Antonín Jelínek, Jiří Dientsbier nebo např. Milan Šimáček. O 

několik týdnů později se činnost iniciativy převedla na organizaci fanoušků „Družstvo 

fanoušků Bohemians“. Se zrodem iniciativy S. O. S. Klokan byl spojen značný ohlas 

nejen z řad českých fanoušků fotbalu, ale iniciativu podpořili také fanoušci z Austrálie 

či Velké Británie. Společně s iniciativou vznikly také internetové stránky s názvem 

„Virtuální Ďolíček“, s jejichž pomocí měla být činnost fanoušků lépe organizována 

(Virtuální Ďolíček, 2005, online).  

Samotný fotbalový klub však také nezahálí. V letošním roce zahájili Bohemians 

1905 projekt s názvem „Zelenobílí všech zemí světa, spojte se!“, jehož cílem je oslovit 

světové fotbalové kluby, které si stejně jako Bohemians, zvolili za své klubové barvy 

kombinaci zelené a bílé. Zatím nejúspěšnější spolupráce byla navázána s litevským 

fotbalovým klubem ŽalgirisemVinius, jehož dva reprezentanti již byli vysláni na jarní 
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hostování, které má napomoci klubu Bohemians zachránit svou prvoligovou pozici. 

Bohemians se chystá oslovit i špičkové světové kluby, jako např. skotský Celtic 

Glasgow. Cílem tohoto projektu je posílit budování fanouškovských, kulturních a 

v neposlední řadě i sportovních kontaktů (Virtuální Ďolíček, 2014, online).  

Další zajímavou spolupráci navázal v loňském roce klub Bohemians 1905 

s Vysokou školou finanční a správní ve Vršovicích. V rámci navázání spolupráce 

univerzita založila Univerzitní sportovní klub. Hlavním cílem projektu je podporovat 

rozvoj sousedících vršovických organizací na sportovní vrcholové i rekreační úrovni. 

Fotbalový klub studentům nabídl možnost využití jejich stadion i k rekreačnímu 

sportování, rovněž usiluje také o posílení vztahu studentů k fotbalovému sportu. Tato 

spolupráce je v ČR považována za unikátní a velice netradiční (Sport.cz, 2013, online).  

4.3.1 Družstvo fanoušků Bohemians 

Osud klubu Bohemians není jeho fanouškům rozhodně lhostejný. V roce 2005 

založili ti nejaktivnější z nich organizaci s názvem Družstvo fanoušků Bohemians. 

Prvním zakládajícím členem byl populární herec Ivan Trojan. Posléze se však připojily i 

další známé osobnosti, jako např. Karel Šíp a Daniel Landa (Virtuální Ďolíček, 2014, 

online).  

Vznik Družstva fanoušků Bohemians odstartovala řada neúspěšných pokusů 

investorů o záchranu zadluženého týmu Bohemians 1905. Jeho hlavním cílem bylo 

zachránit klub a pokračovat v dlouholeté tradici. Tento cíl se podařilo naplnit a na poli 

českého fotbalu získala tato organizace značnou podporu nejen ze strany samotného 

Českomoravského fotbalového svazu, ale také z četných řad fanoušků a hráčů dalších 

českých fotbalových klubů. Bohemians podpořili i subjekty, kterým tým dlužil peníze, 

neboť některé ustoupily od svých pohledávek (Virtuální Ďolíček, 2014, online). 

Projekt Družstva fanoušků Bohemians je významným příkladem toho, jak může 

„obyčejný“ fanoušek pomoci svému týmu. Fanoušci již v tomto případě nejsou 

pasivními diváky, ale stávají se aktéry fotbalové politiky. V současné době vlastní 

Družstvo fanoušků Bohemians 10,24% akcií společnosti Bohemians 1905, a. s. Ačkoli 

tento podíl na akciovém kapitálu fotbalového klubu neumožňuje členům Družstva 

rozsáhlé rozhodovací pravomoci, i toto je průlom v možnostech fanoušků, neboť nyní 

mají alespoň možnost předkládat návrhy a vyjadřovat své názory prostřednictvím svých 

zástupců, kteří zasedají na valné hromadě a v dozorčí radě společnosti. Klíčové postoje 



 34 

Družstva jsou formulovány jeho představenstvem a podléhají diskusím na neformálních 

setkáních členů Družstva. Cílem činnosti této organizace je posilování vzájemného 

vztahu mezi fanoušky a fotbalovým klubem. Možnost ovlivňovat fotbalové dění 

nevyplývá jen z akcionářské účasti na klubu, ale je dána také smlouvou o společném 

postupu, která bylo uzavřena v roce 2005 mezi Bohemians 1905, jejich hlavním 

akcionářem a Družstvem (Virtuální Ďolíček, 2014, online).  

4.3.2 Desítka pro domácí 

V roce 2010 vznikla politická strana s názvem „Desítka pro domácí“. Hlavní 

příčinou jejího zformování byla nutnost opustit již zmíněný stadion Ďolíček klubem 

Bohemians 1905. Řešení dlouhodobých problémů se tak rozhodli chopit samotní 

fanoušci a tyto snahy vyústili právě v založení této politické strany, která se brzo po 

svém startu začala úspěšně uplatňovat v politice na komunální úrovni – v komunálních 

volbách v roce 2010 získali na Praze 10 hned tři mandáty. Složitá situace však nevedla 

k mobilizaci pouze fanoušků Bohemians, ale vedla ke kooperaci i s fanoušky Slavie, 

kteří rovněž uznávali, že s Ďolíčkem je úzce spjata historie fotbalového klubu 

Bohemians a bojovali za to, aby toto pouto nemuselo být násilně zpřetrháno (Desítka 

pro domácí, online).  

Ani poté, co se fotbalový klub Bohemians vrátil na svůj milovaný domovský 

stadion, neustala Desítka pro domácí ve své politické činnosti. V jejím čele dnes stojí 

desetičlenný výbor, který je řídícím orgánem zodpovědným za přijatá rozhodnutí a 

deklarovaná stanoviska. Dalším důležitým orgánem je komise, jež uplatňuje nejen své 

kontrolní pravomoci, ale rozhoduje také o řešení vnitrostranických sporů. V současné 

době je předsedou kontrolní a smírčí komise Martin Kurka, dalšími členy jsou Martin 

Krob a Tomáš Morávek (Desítka pro domácí, online).  

Součástí stanov Desítky pro domácí je tzv. desatero, které v deseti hlavních 

bodech shrnuje základní směry, kterými se chce hnutí ve své činnosti vydávat. Usilují o 

pravidelné dotace využívané k rozvoji klubů Slavie a Bohemians Praha 1905 z rozpočtu 

městské části Praha 10. Politické hnutí také považuje za důležité udržovat naživu 

fotbalové tradice vytvořené předešlými generacemi. Zavazují se bojovat proti 

politickým silám, které jsou spřízněny s developery a proti tunelování městského 

majetku. Desítka pro domácí veřejně deklaruje, že nejsou uzavřenou skupinou, ale vítají 

každou novou iniciativu od ostatních spoluobčanů, jimž není život v jejich městě 
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lhostejný. Hlásí se spíše ke konzervativním hodnotám, brání kulturní dědictví a 

v budoucnu chtějí stavět na tom, co se již v minulosti osvědčilo (Desítka pro domácí, 

online). 

4.3.3 Hlavní skupiny Fans  

Ačkoli by to nezasvěcenému divákovi, který není příliš informován o historii a 

tradicích fotbalového klubu Bohemians 1905, mohlo snadno ujít, fanoušci tohoto klubu 

ani zdaleka netvoří jen jednolitou skupinu, ale právě naopak se ještě dělí na řadu 

podskupin. Mezi dvě nejznámější skupiny věrných fanoušků patří Holasovci a 

Kolisovci. Ke skupině Kolisovců patří také známý skalní fanoušek Lombardos, který je 

považován za neoficiálního maskota klubu a na každý zápas chodí převlečen za klubový 

znak – klokana. I v těchto hlavních táborech fanoušků bychom však při pečlivém 

pozorování rozeznali další podskupinky fanoušků. Mezi Holasovci bychom nalezli např. 

známý Gang of Greens či Bastards, mezi Kolisovce se pak řadí např. Táborité, 

Dubákovci či Prasefans. Aby toho však nebylo málo, na zápasy chodí další skupiny 

fanoušků, které se nepřiklání ani k Holasovcům, ani ke Kolisovcům. Mezi těmi najdeme 

FOX fans, Comandos of Trutnov, Piš Piš klan a další (Pivoda, 2007).  

Od skalních fanoušků pak musíme rozlišit skupiny hooligans, které jsou 

fanoušky označovány jako „Ultras“
2
. Mezi hooligans fandící Bohemians se řadí 

Tornádo Boys, Berserk, Baroví povaleči, Banditos, St. Pauli Fans a další (Pivoda, 

2007).  

 

  

                                                 
2
 Skupiny fanoušků, které nemají s násilím na a mimo stadiony nic společného a starají se pouze o 

fanouškovské choreografie během zápasu (Pivoda, 2007). 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 
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5 Metodologická část 

5.1 Cíle výzkumu a výzkumné otázky 

Cílem je odpovědět na hlavní výzkumnou otázku „Jaké jsou charakteristiky 

fanoušků fotbalového klubu Bohemians Praha 1905?“ Tedy je nutné nalézt specifické 

faktory, kterými se vyznačuje tato skupina. Je mapováno především, jak fanoušci 

fotbalového klubu Bohemians Praha1905 vnímají, chápou a projevují svou identitu, 

vnímání fanoušků jako skupiny a tendenci vymezování se vůči jiným skupinám 

fotbalových fanoušků. Dalším cílem je především upozornit na problematiku 

fotbalového fanouškovství jak v obecné rovině, tak z hlediska fanoušků klubu 

Bohemians Praha1905, tzn. přiblížit specifika této skupiny. Odhalují se především 

faktory, které jsou unikátní pro danou skupinu. 

 

Dílčí výzkumné otázky máme definované takto: 

1DVO: „ Jak fotbaloví fanoušci vnímají sami sebe v kontextu skupiny 

Bohemians Praha 1905?“ 

2DVO: „ Jaké rituály posilují identitu fanouška klubu Bohemians Praha 

1905?“ 

3DVO: „ Jaký má vliv přízeň k fotbalovému klubu Bohemians Praha 1905 

na osobní a pracovní život jedince?“ 

 

Hlavní výzkumná otázka je rozpracována do třech dílčích otázek, kdy odpovědi 

na tyto otázky jsou dále zjišťovány pomocí polostrukturovaných rozhovorů. Získaná 

data v závěru pomohou odpovědět na hlavní výzkumnou otázku. 

5.2 Výzkumná strategie 

Jako výzkumná strategie byl zvolen kvalitativní výzkum, který oproti 

kvantitativnímu umožňuje v průběhu výzkumu modifikovat výzkumné otázky a 

disponuje flexibilitou výzkumného plánu. Kvalitativní výzkum poskytuje možnost 

uchopit jednání sociálních aktérů v rámci všedního života a pomáhá pochopit názory a 

jednání jednotlivých aktérů v rámci zvoleného výzkumného rámce. Kvalitativní 

výzkum poskytuje možnost identifikace vzniku daného fenoménu skrze hloubkové 
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popisy jednotlivých případů. Popis a výzkum daných fenoménů je zajišťován nejčastěji 

skrze zúčastněné pozorování, rozhovory či etnografii (Hendl, 2005). 

Výhodou kvalitativního výzkumu je podrobný popis jednotlivých fenoménů 

v jejich přirozeném prostředí. Umožňuje též navrhovat teorie a studovat jednotlivé 

procesy. Na druhé straně je tento typ výzkumu omezen pouze na určité množství 

výzkumných objektů, kdy zjištěné informace nelze zobecnit a vztáhnout na odlišné 

prostředí. Tento typ výzkumu je pro výzkumníka pracný z hlediska jeho časové 

náročnosti a také díky tomu, že v průběhu sběru dat dochází k intenzivnímu kontaktu 

s infoemátory a dlouhodobému pobytu v terénu. Celková analýza a výsledky výzkumu 

jsou snáze ovlivnitelné ze strany výzkumníka skrze jeho osobní preference. Některé 

vlastnosti kvalitativního výzkumu (subjektivita, vliv výzkumníka) mohou být vnímány 

jako negativní faktor této metody. Ovšem takové vlastnosti, které jsou kvalitativnímu 

výzkumu vytýkány, se mohou zároveň stát jejími přednostmi (Hendl, 2005).  

Fanoušky a samotný fotbalový klub vnímám jako fenomén, který chci zmapovat 

více do hloubky, což právě kvalitativní výzkum umožňuje. Jako metodu sběru dat jsem 

zvolila polostrukurovaný rozhovor, a to především proto, že že jsem se zaměřovala na 

konstrukci identity fotbalových fanoušků, šlo mi tedy o postižení hlubších procesů, u 

nichž je dosti pravděpodobné, že by byly kvantitativním dotazníkem obtížně 

zachytitelné. Vymezila jsme si hlavní tři výzkumné otázky, na které jsem hledala 

odpovědi. Polostrukturovaný rozhovor nabízí držení se linie otázek, ovšem zároveň 

umožňuje dozvědět se další informace, které nově vyplynou z rozhovoru. 

Jako metoda získávání dat byly zvoleny polostrukturované rozhovory 

s otevřenými otázkami, které byly zaznamenány na diktafon. Následně postupným 

přehráváním byly rozhovory přepsány do standardizované podoby do textového editoru 

Microsoft Word. Takto shromážděné informace byly výstupními daty pro následnou 

analýzu a interpretaci. Pomocí induktivního postupu byla vyhledávána struktura 

výpovědí. Nejprve docházelo k vytyčení důležitých témat v souladu s dílčími 

výzkumnými otázkami. V rámci jednotlivých témat byly vyhledávány shodné a rozdílné 

interpretace jednotlivých informátorů. 

Polostrukturovaný rozhovor je charakteristický určitou osnovou témat nebo 

otázek, které by měly být zodpovězeny pro naplnění potřeb výzkumu. Předem daná 

struktura rozhovoru má za úkol směrovat otázky právě v rámci daného téma a má 

zabránit právě odklonění se od něj. Zároveň má tento typ rozhovoru informátorovi i 

tazateli poskytnout určitou flexibilitu a možnost spontánního kladení otázek v rámci 
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rozhovoru. Cílem je získat dle předem stanovené kostry rozhovoru určité informace, 

které je možné díky předem dané osnově lépe komparovat (Hendl, 2005). 

Audio nahrávka umožnila zaznamenat všechny reakce informátorů a 

informátorek, verbální projevy, včetně smíchu a dalších emocionálních projevů. Před 

zahájením samotného rozhovoru, došlo k představení tématu výzkumu, uvedení 

informátora do příjemného prostředí, byly získány o informátorovi sociodemografické 

údaje a samozřejmě informovaný souhlas s nahráváním rozhovoru. Neformální 

rozhovor plynule přešel do fáze výzkumného rozhovoru. Rozhovor se vyvíjel v rámci 

daných tematických oblastí, důležité tedy bylo, zajistit odpovědi na všechna stanovená 

témata. Délka rozhovoru se pohybovala v rozmezí 35-50 minut. Prostředí při 

rozhovorech bylo na volbě informátora, většinou se jednalo o veřejná místa (kavárny, 

restaurace aj.), vždy v Praze. 

V první fázi docházelo k pročítání rozhovorů a vyhledávání témat, která se 

v rámci daných interview opakují. Bylo tak identifikováno několik ústředních témat, 

která se stala základem interpretace daných výpovědí. V druhé fázi začalo kódování 

rozhovorů. Rozhovory byly několikrát přečteny a v souvislosti s mapovanými tématy 

byl jednotlivým výpovědím přiřazen příhodný kód. Tímto způsobem byla vhodně 

roztříděna jednotlivá data, se kterými již bylo dále pracováno pouze v rámci vytyčeného 

tématu. Ve třetí fázi byla v jednotlivých výpovědích u každého tématu vyhledávána 

shodnost či rozdílnost interpretace jednotlivých informátorů. Jednotlivé shodné a 

rozdílné výpovědi byly vyznačeny odlišným barevným zvýrazněním, kdy každá barva 

zhodnocovala odlišný význam výpovědi. Pokud při analýze rozhovorů došlo k objevení 

nějaké další kategorie, která by byla při interpretaci v rámci daného tématu významná, 

bylo s ní pracováno stejně jako s tématy nalezenými při předchozí práci s daty. 

Největší důraz při analýze dat přikládám opakovanému čtení jednotlivých 

výpovědí, aby bylo docíleno nalezení všech relevantních témat, která by nám mohla co 

nejkomplexněji objasnit cíle naší celé studie. 

5.3 Možná omezení a kritika výzkumu 

Primární možnost kritiky provedeného výzkumu vychází z volby výzkumné 

strategie. Jelikož je kvalitativní výzkumná strategie postavena na interpretativním 

výkladu problému, může dojít k ovlivnění výsledků jak samotnou výzkumnicí (vliv 

subjektivity a vlastních předsudků), který přenáší do výzkumu něco sám ze sebe, tak 
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samotnými informátory. Disman (2002) se zmiňuje o zkreslení výzkumu vlivem 

zkoumaných jednotek, tedy že jednotky zkoumání ovlivňují výsledek výzkumu. 

Interpretace dat v rámci této výzkumné strategie může tedy být subjektivní, jelikož 

samotný výzkumník se považuje za člena skupiny, tak mohl interpretaci dat ovlivnit 

svými názory, postoji či předsudky. Na druhé starně ovšem skutečnost, že se samotná 

výzkumnice považuje za člena fanoušků Bohemians Praha 1905, mohlo mít i kladný 

vliv na poskytování informací od informátorů, jelikož výzkumnice je považována za 

člena skupiny. 

Dle Dismana (2002) je problémem kvalitativního výzkumu, že výsledky nelze 

generalizovat a nelze je vztáhnout na jinou populaci. I přesto, že získáváme velké 

množství detailních informací, jedná o informace pouze určité skupiny subjektů. Dále je 

nutné zmínit nízkou reliabilitu (spolehlivost metody/testu) oproti kvantitativnímu 

výzkumu, vzhledem k jeho slabé standardizaci. Tu lze zvýšit detailním popisem 

průběhu výzkumu a popisu jednotlivých kroků zkoumání.  

5.4 Výzkumný vzorek a proces jeho výběru 

Primárním kritériem pro výběr informátorů bylo to, aby informátor naplňoval 

charakteristiky fanouška. Základní charakteristiky fanouška dle Mareše a kol. (2004) 

jsou identifikace s určitým fotbalovým klubem, projevování identifikace pomocí 

klubových předmětů, aktivní účast na fotbalových utkáních svého klubu aj. Za pomoci 

osob z blízkého okolí, internetových sociálních sítí a metody snow ball sampling bylo 

vybráno 10 informátorů. Zároveň je možné vzorek charakterizovat jako gendrově 

vyrovnaný, jelikož obsahuje výpovědi 5 mužů a 5 žen
3
.  

Metoda snow ball sampling funguje na principu výběru jedinců, kdy původní 

informátoři pomohou nalézt  další vhodné informátory, kteří splňují zvolená kritéria. 

Výběrový soubor se tak rozšiřuje v návaznosti na sociální sítě a kontakty jednotlivých 

repospondentů (Disman, 2000). 

Následující fáze spočívala v domluvení schůzky s jednotlivými informátory. 

Vzhledem k jejich pracovnímu vytížení, a vzhledem k různým místům jejich bydliště a 

celkovému nedostatku času byla komunikace velmi zdlouhavá. Doba, po kterou trvalo 

stanovit vhodný termín schůzky, byl v řádu několika týdnů až měsíců. Skrze primární 

kontakt po telefonu/emailu byl informátorům představen záměr výzkumu, cíle a 

                                                 
3
 Tento počet informátorů byl vybrán z hlediska nasycenosti dat. 
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samozřejmě upozornění na to, že výzkum je anonymní a že, jejich jména budou 

změněna.  

5.5 Podklady pro analýzu dat 

V teoretické části jsem vymezila základní pojmy, jakými jsou fotbal, fotbaloví 

fanoušci Bohemians Praha 1905 apod. Vymezení základních pojmů mi pomohlo při 

konstruování samotného výzkumu, jelikož podrobný popis těchto pojmů mi ukázal na 

co se zaměřit. Rámcově se celý výzkum zaměřuje na zkoumání a popis fotbalových 

fanoušků Bohemians Praha 1905. Tím, že jsem si vybrala kvalitativní výzkum, mohla 

jsem informace od jednotlivých informátorů zjišťovat do hloubky, což kvantitativní 

výzkum nenabízí. Klub Bohemians Praha 1905 má svou historii a vnímám ji jako 

fenomén. Pro zkoumání a popis jednotlivých fenoménů je právě kvalitativní výzkum 

tou nejvhodnější metodou. 

Připouštím možnou kritiku výzkumu, jak již bylo zmíněno v kapitole 5.3, kde se 

kritika zaměřuje především na nemožnost generalizace. Můj výzkum se zaměřuje právě 

na popis specifické populace, kde získávám detailní charakteristiky o jejích členech, 

proto není generalizace naším cílem. Zároveň je zde zmiňován význam subjektivity, i 

přesto, že je v rámci kvalitativního výzkumu role výzkumníka vnímána spíše jako 

subjektivní. V rámci mého výzkumu je tato skutečnost vnímána jako pozitivní z toho 

pohledu, že jelikož se výzkumník považuje za člena zkoumané skupiny, mohou být 

informátoři k výzkumníkovi více otevřeni. Tj. vztah výzkumnice a informátorů vnímám 

kladně z hlediska množství získaných informací, zároveň ovšem tento vztah nemá 

zásadní vliv na ovlivnitelnost výsledku výzkumu. 

V následující části dochází právě k analýze získaných dat. Analýza je rozdělené 

dle tří výzkumných otázek, na které se snažím získat odpověď. Získané informace mi 

v závěru pomohou zodpovědět hlavní výzkumnou otázku a tím i naplnit cíle této 

bakalářské práce. 

 

6 Analýza dat 

Samotný výzkum je založený na analýze získaných dat. Nejprve byly 

vymezeny charakteristiky jednotlivých informátorů a poté, dle jejich výpovědí, tedy 

dílčích výzkumných otázek, byly hledány odpovědi. Skrze získávání odpovědí na tyto 
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jednotlivé dílčí výzkumné otázky bylo možné v závěru odpovědět na hlavní výzkumnou 

otázku, tj. „Jaké jsou charakteristiky fanoušků fotbalového klubu Bohemians Praha 

1905?“ 

6.1 Charakteristika informátorů 

Informátorka č. 1 je žena ve věku 24 let. Příznivkyní fotbalového klubu 

Bohemians Praha 1905 se stala přibližně před 4 lety díky svému příteli. Zápasy 

navštěvuje pravidelně se svými přáteli, zatím je bezdětná. Vlastní nespočet klubových 

předmětů, zúčastňuje se pravidelně brigád zvelebujících Ďolíček a jeho okolí a přispívá 

v diskuzích na sociálních sítích. 

Informátor č. 2 je muž ve věku 22 let. K fandění ho přivedl otec v roce 2005. 

V současné době navštěvuje pravidelně všechny zápasy se svými kamarády. Patří mezi 

členy sdružení Sektor 1905
4
. Jejichž hlavní činnost spočívá v provozování 

fanouškovského webu, organizování výjezdních akcí, tvorbě chorea apod. 

Informátorka č. 3 je žena ve věku 36 let. Vztah k fandění má již od malička, 

jelikož otec v klubu Bohemians Praha 1905 pracovali. Nyní tam pracuje i její manžel. 

Z nedostatku času navštěvuje pouze občas domácí zápasy vždy v doprovodu celé 

rodiny. 

Informátor č. 4 je muž ve věku 35 let. Vlastní permanentní vstupenku a domácí 

zápasy navštěvuje pravidelně s manželkou a malým synem. Výjezdní zápasy navštěvuje 

občas. Klubu Bohemians Praha 1905 fandí od malička, jelikož jeho pradědeček v klubu 

působil. 

Informátor č. 5 je muž ve věku 28 let. Bohemians Praha 1905 fandí od 8 let. Být 

fanouškem pro něj představuje smysl života, životní styl, druh víry, náboženství. Zápasy 

navštěvuje s přítelkyní a kamarády. 

Informátorka č. 6 je studentka ve věku 18 let. Klubu fandí krátce, přibližně 1,5 

roku a to díky svému příteli. Jak sama tvrdí, našla si druhou „zelenobílou“ rodinu. 

Informátor č. 7 je muž ve věku 49 let. Zápasy navštěvuje pravidelně se svým 

malým synem. Pravidelně finančně přispívá a dochází na brigády. 

Informátor č. 8 je muž ve věku 25 let. Fotbal pro něj znamená životní styl. 

Klubu Bohemians Praha 1905 fandí od 24. 10. 1998. Je bezdětný a veškerý svůj volný 

                                                 
4
 Sdružení fanoušků Bohemians Praha 1905 – www.sektor1905.cz 
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čas vyplňuje podporováním a sledováním zápasů klubu Bohemians Praha 1905, ať už 

juniorských, či seniorských. 

Informátorka č. 9 je žena ve věku 31 let. Pravidelně navštěvuje zápasy i jiné 

klubové akce. Vždy ji doprovází manžel a malý syn, kterého se snaží vést ke sportu a 

především fotbalu.  

Informátorka č. 10 je žena ve věku 58 let. Je v invalidním důchodu a bezdětná. 

Jak sama tvrdí, fanouškové Bohemians Praha 1905 je její jediná opravdová rodina. 

Navštěvuje každý zápas  

6.2 Vlastní analýza 

V následující části provádím analýzu a interpretaci dat a k předložení 

výzkumných zjištění vycházejících z rozhovorů s informátory. Dochází k zodpovězení 

jednotlivých dílčích výzkumných otázek dle logické posloupnosti, aby byla udržena 

původní linie otázek. Výstupy z této části pomohly odpovědět na hlavní výzkumnou 

otázku. 

6.2.1 Jak fotbaloví fanoušci vnímají sami sebe v kontextu skupiny 

Bohemians Praha 1905? 

Primárně se budu zaměřovat na to, jak fanoušci vnímají sami sebe ve vztahu 

k vnějšímu prostředí
5
 a jestli se nějak vymezují i vůči dalším příznivcům, příslušníkům 

Bohemians Praha 1905. Budu sledovat shodné znaky, které zvýznamňují identitu těchto 

fanoušků, jaké znaky mají společné, tj. co tvoří skupinovou identitu, do jaké míry a jak 

se vymezují vůči ostatním skupinám apod. 

Na začátek je nutné ukázat, jaký význam má pro fanoušky samotná značka 

Bohemians Praha 1905. Z výpovědí informátorů vyplývá, že vnímají toto členství jako 

životní styl. Jak můžeme vidět např. u výpovědi informátora č. 5: „ …je to něco jako 

smysl života, životní styl, druh víry, náboženství.“ Při porovnávání výpovědí mužů a žen 

bylo zjištěno, že u žen nabývá význam členství v klubu jiných rozměrů. Nejčastější 

odpovědí byla rodinná tradice, jak vidíme například u výpovědi informátorky č. 1 a č. 3. 

„Stala jsem se fanouškem především proto, že můj přítel jim fandí už od nepaměti. A 

                                                 
5
 Jako vnější prostředí v tomto případě vnímám ostatní příznivce klubu Bohemians Praha 1905, tj. diváky, 

hooligans, zároveň i příznivce ostatních klubů. 
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v průběhu let se to stalo jako moje víkendová rodina.“ (I1) „Fandím, protože je to 

rodinná tradice. Dá se říct, že fandím od malička a to díky tátovi.“ (I3)  

Výsledky výzkumu naznačují, že primární zájem o klub v případě fanynek 

vychází z rodinné tradice nebo ze zájmu muže, který dále integruje celou svou rodinu. 

U mužů tento zájem vychází také z rodinné tradice, nejčastěji však od rodičů. Jejich 

zájem o klub vychází většinou již z jejich dětství. 

Dále jsem se zaměřila na otázku významu fanouškovství, tj. jestli a proč vnímají 

informátoři sebe sami jako fanouška. Dle Mareše a kol. (2004) je fanoušek k fotbalu 

spojen prostřednictvím svého oblíbeného fotbalového klubu nebo konkrétního 

fotbalového hráče. Skrze proces identifikace s týmem prožívá fanoušek úspěchy a pády 

svého týmu. Prožívá každý zápas, který sleduje s očekáváním výhry. Fotbal se pro něj 

stává nejoblíbenějším sportem. Shodně se všichni informátoři považují za fotbalového 

fanouška, jelikož dochází na fotbalová utkání a radikálnějším způsobem do něj 

nezasahují. Příkladem je výpověď informátora č. 5: „Jsem určitě umírněný fanoušek. 

Mám svoje místo na permici mimo kotel, fandím a nepoužívám pyro. Hooligans jsou 

radikálnější, problémovější, používají pyrotechniku, někdy se chovají jako zvěř a s tím 

se neztotožňuji. Snažím se této skupině vyhýbat.“ Podobně vypověděl i informátorka č. 

6: „Identifikuji se jako fanoušek. Divák jde na fotbal, protože mu sice nerozumí, ale 

lepší program nemá. Fanoušek má fotbalové srdce, které ho na fotbal táhne, je věrným 

a slušným fanouškem. Hooligans jsou tzv. fanouškové, kteří nevědí, co se na fotbale 

sluší a patří a spíš než na fotbal, se choděj bít.“  

Můžu potvrdit, že skupina mých informátorů se shodně identifikuje jako skupina 

fanoušků a fanynek s více či méně podobnými znaky. V rámci klubu se skupina 

fanoušků nejčastěji vymezuje vůči hooligans. Podobně, jak vidí rozdělení těchto skupin 

Mareš a kol. (2004), tj. Divák se vyznačuje především tím, že se aktivně do zápasu nijak 

nezapojuje, pouze pasivně přihlíží na průběh zápasu a s klubem se přímo neztotožňuje. 

Fanoušek se identifikuje se svým týmem nebo hráčem, aktivně se projevuje na 

fotbalových zápasech a propaguje svůj klub i mimo stadion. Hooligans navštěvují 

fotbalová utkání především s hlavním cílem vyvolat konflikt nebo bitku se skupinou ze 

soupeřova týmu. Nejlépe toto rozdělení vystihl informátor č. 8: „Divák sedí, fanoušek 

fandí, chuligán se rve.“  

Fanoušek se dále vyznačuje tím, že svou identifikaci dává najevo prostřednictvím 

klubových předmětů zakoupených ve fanshopu, jako je např. klubové oblečení, doplňky 

na auto, do domácnosti (Smolík, 2006). Podobně se tak stává i u fanoušků Bohemians 
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Praha 1905, kdy všichni moji informátoři vypověděli, že vlastní alespoň šálu 

v týmových barvách, ale většinou vlastní nespočet dalších věcí v zelenobílých barvách. 

Viz. výpovědi informátorek a informátora č. 1, č. 8 a č. 9. „… čepice, dresy, šály, trička, 

povlečení na postel, deku, půllitry a další a další.“ (I1). „Náramky, trička, dresy, šálu, 

polštáře, různé doplňky, cyklistickou výbavu, hodiny, talíř…, ale na fotbal občas chodím 

nevyzbrojen, třeba jen v zelenobílé košili. Člověk nemusí být zelenobílý od hlavy až 

k patě, ale náramek mám vždy.“ (I8). „Na zápas chodím pravidelně v dresu a se šálou. 

Jinak doma máme spoustu věcí, jako třeba povlečení, osušky, hrníčky, trička, podložky 

na SPZ a spoustu jiných zelenobílých věci.“ (I9) 

Jak tvrdí Roubal (2003) interpersonální vazby v sociální skupině mohou nabývat 

bližšího či rozvolněnějšího charakteru. Tyto rozdíly vnímáme mezi členy fanoušků 

Bohemians Praha 1905, kteří blíže spolupracují s DFB, účastní se dobrovolných brigád, 

věnují klubu veškerý svůj volný čas a vlastní finance. Těchto fanoušků bylo mezi 

našimi informátory polovina. Nejčastější spoluprací s klubem jsou příležitostné brigády 

a úklidy stadionu a blízkého okolí. Již méně fanoušků se pravidelně podílí finančně, a 

pokud jsou finančně zainteresováni, tak v podobě příležitostné finanční pomoci jako je 

sbírka na vyhřívaný trávník, vhazování kelímků do Bednyho bedny
6
 a jiné příležitostné 

akce.  

Z hlediska konceptu „My a Oni“ (srovnej Roubal, 2003; Bauman, 2000), který 

se vyznačuje uvědomování si odlišných znaků od jedné skupiny, jsme se snažili nalézt 

jiné skupiny mimo oblast příznivců Bohemians Praha 1905, vůči kterým se fanouškové 

vymezují. Nejčastěji se fanouškové vymezují vůči aktuálnímu soupeři na hřišti, což 

vidíme např. ve výpovědi informátorky č. 10: „Proti aktuálnímu soupeři, pokud za to 

stojí. Nevymezuji se proti týmům jako je Příbram, Mladá Boleslav, Žižkov zkrátka proto, 

že nic neznamenají.“ Výraznější negativní projevy se ukazují u týmu Bohemians Praha 

(Střížkov), ovšem nejedná se o projevy radikální. 

Jedním z nejčastěji zmiňovaných témat ve výpovědích bylo uvádění ztráty 

vlastní identity počínaje vstupem na stadion. Jak zmiňuje Le Bon (1994) v rámci davu 

dochází ke ztrátě individuality každého jedince, kdy jedinec v rámci tohoto davu jedná 

jinak než by jednal v běžném životě. Začlenění se do takovéhoto davu může sloužit jako 

forma útěku od reality a tíhy vlastní zodpovědnosti. Jak se ukazuje ve výpovědích 

                                                 
6
 Od března roku 2013 mohou příznivci klubu Bohemians Praha 1905 díky připraveným kontejnerům na 

zálohované kelímky odměnit klub za předvedený fotbal a přispět do rozpočtu klubu. 
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informátorů č. 2, č. 4, č. 6, č. 8. „… dav dokáže s jedincem dobře manipulovat a pokud 

se k tomu přidá nějaká ta fotbalová křivda, může člověk udělat i něco, co by jinak 

neudělal.“(I2)  

„ Jednoznačně se chovám jinak, prožívám to a kolikrát mám krev ve vočích.“ (I4) 

Podobně dodává i informátorka č. 6: „Jistým způsobem se chovám jinak. Jde o 

koncentraci jenom na dění na hřišti, k tomu se taky připojují emoce, radostná slova a 

někdy i nějaký ty nadávky.“ Výpovědi uzavírá informátor č. 8: „Určitě se chovám jinak, 

Bohemka je od toho, abych upustil emoce. Kdybych se mimo stadion choval jako na 

Bohemce, asi bych se cítil trapně.“ 

 

Dílčí závěr 

Mnou vybraní informátoři sami sebe identifikují jako fanouška klubu Bohemians 

Praha 1905. Jejich vztah ke klubu vznikl nejčastěji na základě rodinné tradice, od 

partnera
7
, který dále zapojil celou rodinu do fandění. Fanoušci tohoto klubu vnímají 

vztah k Bohemians Praha 1905 jako určitý životní styl. V rámci skupin příznivců se 

nejčastěji vymezují vůči hooligans, zároveň vnímají rozdíl mezi všemi třemi skupinami. 

I v rámci skupiny fanoušků vnímáme rozdíly mezi jedinci a to vzhledem k intenzitě 

vztahu ke klubu, tj. finanční zainteresování, podíl volného času aj. Nejčastěji se 

fanoušci podle svých tvrzení vymezují vůči aktuálnímu soupeři, více negativně se 

vyjadřují ke klubu Bohemians Praha (Střížkov)
8
. Vstupem na stadion fanoušci přijímají 

identitu fanouška Bohemians Praha 1905, chovají se odlišně od každodenních zvyklostí 

a projevují své emoce spojené pouze s tímto klubem. 

6.2.2 Jaké rituály posilují identitu fanouška klubu Bohemians Praha 

1905? 

Jak již bylo předestřeno v teoretické části, rituál vymezuji jako prostředek pro 

shromažďování lidí, kteří sdílí společný zážitek. Cílem těchto rituálů je oprostit se od 

každodennosti a prožít chvíle v odlišné realitě (Plamínek, 2012). Dále teorie vymezuje 

rozdíl mezi zvykem, obyčejem a rituálem, kdy zvyk je vymezen jako více či méně 

opakované jednání lidí při určité příležitosti, obyčej je již určitý projev zvyku v dané 

                                                 
7
 Z rozhovorů nevyplynulo, že iniciátorkou by byla partnerka. 

8
 Fotbalový klub ze Střížkova nezákonně používá ve svém názvu Bohemians Praha a v logu klokana,  

na základě toho vzniká nenávist mezi kluby Bohemians Praha 1905 a Bohemians Praha. 
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kultuře, nakonec rituál je zvyk se stabilní strukturou. Často bývají tyto termíny obecně 

sjednocovány pod pojem rituál (Krupková, 1991). Na obecné úrovni bývá rituál 

definován jako specifické chování se spirituálním rozměrem. Dle našeho názoru 

samotné pravidelné navštěvování fotbalových utkání lze považovat za rituál. I přesto, že 

nemá přímé náboženské charakteristiky, někteří fanoušci o fandění hovoří jako o 

„náboženství“ nebo jej alespoň s náboženstvím srovnávají, jako např. informátorka č. 

10: „Každý má něco, čemu věří a v co věří. Může to být náboženství, rodina apod. Pro 

mě je to Bohemka.“  

Lze říci, že celý fotbalový zápas je propojen množstvím rituálů, které jeho 

fanoušci uskutečňují. Začínají již před vstupem na stadion a končí daleko po 

závěrečném hvizdu. Nejčastějším rituálem, který doprovází začátek zápasu je společné 

zpívání klubové hymny, která Bohemku charakterizuje. „Na začátku zápasu vždycky 

stojíme s roztaženou šálou a zpíváme hymnu a vítáme přicházející hráče na trávník. 

Před hymnou si ještě zakřičíme naši sestavu.“ (I1) Podobně dodává i informátorka č. 9: 

„Když přijdeme na stadion, rychle si běžíme koupit něco k jídlu a pití, abychom 

neprošvihli začátek hymny.“ 

Jednotně se naši informátoři shodli, že nejčastější opakovanou činností je koupě 

vyhlášené vršovické bílé klobásy, kterou charakterizují právě domácí zápasy. 

Informátor č. 7: „Celejch 14 dní se těšim do Ďolíčku, až pokecám se známejma a dám si 

bílou klobásu nebo chleba se škvarkama.“  

Jedním z hlavních rituálů celého zápasu je závěrečná „děkovačka“ s hráči ať je 

závěr zápasu úspěšný či nikoliv. Po ukončení zápasu nadále pokračují činnosti spojené 

s utkáním, jako jsou následné internetové diskuse či diskuse v restauračních zařízeních 

jak udávají následující výpovědi. „Po zápase jdeme s kamarády do hospody U soudků, 

pokecáme o zápase a vzhledem k tomu, že to je většinou v neděli večer, tak po pár 

pivkách jdem domů.“ (I5) Z hlediska internetových diskusí se vyjadřuje informátor č. 8: 

„Píšu, zveřejňuju, informuju.“ 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 3.1.2., každý z dotazovaných informátorů vlastní 

věci týmových barev. Některé z nich fanoušci nosí na stadion a využívají při následných 

rituálech, jakými jsou právě zpěv hymny, oslava gólu apod. Jak dodává Helus (2011) 

právě skrze používání těchto skupinových rituálů projevují fanoušci náklonnost ke 

svému týmu, vymezují se vůči ostatním. Podobně zmiňuje i Smolík (2006), fanoušek se 

skrze tyto rituály týmové oblečení a skupinové pokřiky ztotožňuje se svým klubem a 

týmem. Příprava na tyto činnosti zasahuje i do osobního života fanouška, např. časová 
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náročnost učení se nových chorálů, finanční nákladnost při pořizování klubových 

předmětů apod. 

 

Dílčí závěr 

Dle výzkumných zjištění můžu definovat, že samotná účast na fotbalovém 

utkání je rituálem, jelikož z pohledu fanouška se jedná o pravidelnou činnost s jistým 

nádechem spirituality, tj. klub Bohemians Praha 1905 fanoušci přijímají jako jistý druh 

víry. V průběhu celého fotbalového utkání vykonávají řadu činností, které jsou spjaty 

pouze s fotbalovými zápasy. Tyto činnosti podporují skrze týmové barvy, které nosí na 

sobě. 

6.2.3 Jaký vliv má přízeň k fotbalovému klubu Bohemians Praha 1905 na 

osobní a pracovní život jedince? 

Jak již bylo zjištěno v kapitole 6.2.1., u většiny informátorů byl dán vztah 

k fotbalovému klubu Bohemians Praha 1905 na základě rodinné tradice, popř. vliv 

partnera. Jak vyplývá z  výpovědí např. informátora č. 2 a č. 9, podpora v rodině je tedy 

pozitivní. „Táta mě na fotbal před lety přivedl a několik let jsme chodili spolu. Dnes 

chodíme každý zvlášť, já se svými kamarády a on s těmi svými. O fotbale se bavíme i 

doma.“ (I2) „K fandění mě přivedl přítel, ale jelikož pocházím z celkem fotbalové 

rodiny, tak chodíme všichni, i když každý sedí na tribuně jiného týmu. O fotbale doma 

mluvíme často a i se sejdeme všichni o zápasu v televizi.“ (I9) 

Dle Roubala (2003) vztah k cizí skupině může být jak konfliktní, tak 

nekonfliktní. V případě konfliktního vztahu je hranice mezi vlastní a cizí skupinou 

ostrá. Toto se může promítat i do pracovních vztahů, jak dokládá výpověď informátorů 

č. 4 a č. 7. „Do konfliktu se dostávám docela často a to na všech úrovních. Jak v rodině, 

mezi přáteli a pak hlavně s klukama v práci, když hodnotíme vždy po každém kole 

výkony svého týmu. Ale jde spíše o „špičkování“, než o nějaké vyhrocené konflikty.“(I4) 

„V práci vedeme takový vtipný konverzace o tom, kdo je lepší a jak jsme na tom špatně 

a třeba o výsledcích zápasu a tak. Do konfliktu se většinou dostávám s radikálními 

příznivci – kamarády jiných klubů, to jsou pak takový ironický narážky, ale to ignoruju, 

nemám náladu se s nima dohadovat, každej máme svojí pravdu.“(I7)  

V případě nekonfliktního jednání mezi dvěma skupinami můžu hovořit o 

„zdvořilém míjení“ nebo „šedé zóně“ (Roubal, 2003). 
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Jak jsem zjistila v kapitole 6.2.1., vnímají fanoušci vztah k Bohemians Praha 

1905 jako určitý životní styl, se svým klubem se identifikují a s tím souvisí i dobrovolné 

podřízení svého volného času fotbalovým aktivitám. Dle Novotné (2010) skupinová 

identita zcela pohltí identitu osobní a dochází k absolutnímu ztotožnění se se skupinou, 

což vyplývá i z výpovědí, kdy většina informátorů tvrdí, že příznivci klubu Bohemians 

Praha 1905 jsou pro ně jako „druhá rodina“. Informátor č. 2 vypovídá: „Můj celý volný 

čas je život s Bohemkou - domácí zápasy, výjezdy, další aktivity kolem Bohemky, to 

zabere moře času. Každý rok se mi např. stává, že odjíždím z letního tábora, kde pracuji 

jako vedoucí, na den do Prahy, abych mohl jít na fotbal, a následně se vracím, což je 

jeden příklad z mnoha.“ Informátorka č. 3: „Na zápasy chodím s celou rodinou, takže 

plánujem víkend podle zápasu. Kdy budu dělat oběd, abychom stihli včas vyrazit, včas 

se vrátit z návštěvy apod. Pokud je výjezdní zápas někde v okolí, tak máme vždycky 

super celodenní rodinný výlet. Manžel si i podle termínů zápasů plánuje služby v práci, 

aby měl vždycky volno.“ Shodně ve všech výpovědích informátoři uvedli, že 

fanouškovství „ovládá“ jejich veškerý volný čas. Ať už se jedná o využití společného 

volného rodinného času, plánování pracovních povinností a další.  

S využitím společného rodinného volného času souvisí též tradice předávání 

fanouškovství z generace na generaci. V kapitole 6.2.1. již informátoři potvrdili, že 

k fandění je většinou přivedl někdo z rodiny a v této tradici pokračují i co se týká svých 

dětí, jak nám potvrzují výpovědi informátorů č. 4 a č. 8. „Na fotbal chodím s manželkou 

se svým malým synem. Doufám, že ho fotbal bude bavit, když je k tomu vedený od mala 

a třeba jednou bude sám za Bohemku hrát.“ (I4) „Na zápasy chodím s přítelkyní a 

kamarády, děti zatím nemám. Jestli budu mít děti, tak je budu určitě brát. Nebudu je 

přehnaně nutit, ale chtěl bych je k tomu vést.“ (I8) 

I přesto, že se jedná o velkou skupinu, tak zde vznikají osobní vztahy. Velké 

sociální skupiny neumožňují vzhledem k vlastní velikosti vzájemnou znalost svých 

členů. Jedná se např. o obyvatele města, národa či příznivce občanského hnutí. Pocit 

„společného“ je založen převážně na interakcích v menších sociálních skupinách 

(Roubal, 2003). Vzhledem k tomu, že fanouškovství pro příznivce Bohemians Praha 

1905 znamená určitý životní styl, pocit společného je založen na vztahu ke klubu. Dle 

mého názoru se tedy jedná spíše o primární skupinu
9
 i přesto, že se jedná o velkou 

skupinu, protože zde vznikají vzájemné citově zainteresované vztahy mezi fanoušky, 

                                                 
9
 Vznikají spíše menší primární skupiny 



 50 

což dokazuje výpověď informátorky č. 9: Na zápas chodíme vždy minimálně o 

1,5hodiny předem, jelikož se na Náměstíčku
10

 setkáváme s kamarády a známými a 

debatujeme, co nového se za ten týden, co jsme se neviděli, stalo nového. Probíráme 

soukromé věci, pracovní věci, sportovní věci, prostě snad všechno, co se v rodině 

probírá“. 

Kritériem pro rozdělení skupin je míra osobního začlenění jedince do života 

skupiny. Jedince v primární skupině poutají s ostatními členy silné citové závazky a 

celková spontaneita. Primární skupina je založena na bezprostředních interakcích svých 

členů, důvěrnosti, sociální soudržnosti a předpokládá se, že primární skupiny proto 

nejsou příliš veliké. V sekundární skupině je motivem členství užitečnost při 

dosahování osobních či společných cílů. Jedinec není v této skupině citově 

zaangažován, většinou nevznikají osobní vztahy, trvání skupiny je závislé na časovém 

omezení účelu, funkce a výkonu, pro které skupina vznikla. Jedinec zde plní pouze 

přidělenou roli, pozici či specializaci (Roubal, 2003). Informátor č. 5: „Když jdeme na 

zápas, máme tam známé. Potkáváme se s nima o víkendu a na dalších akcích, které 

Bohemka pořádá. S některýma jsme se skamarádili a potkáváme se s nima i mimo 

stadion, třeba jdeme na pivko nebo na bowling, večer posedíme.“ 

Výše popsané důsledky fotbalového fanouškovství na osobní a pracovní život 

daného jedince jsou interpretovány skrze jeho vlastní perspektivu. Je ovšem nutné 

připustit i to, že některé důsledky nemusí fanoušek vnímat, proto při rozhovoru 

nemusely být tyto důsledky odhaleny. Vzhledem k tomu, že jsem zvolila metodu sběru 

dat polostrukturované rozhovory, interpretovaná data z pohledu fanouška jsou 

dostačující.  

 

Dílčí závěr 

I přesto, že se skupina fanoušků vyznačuje jako skupina velká, dochází v ní 

k navazování osobních vztahů, kdy se v rámci této velké skupiny sdružují menší 

skupiny jedinců, mezi kterými vznikají silnější interpersonální vazby. Vzhledem 

k tomu, že členové přijímají a potvrzují své členství, vnímají svou skupinu jako 

„vlastní“. Díky tomu, že skupinu přijímají jako „vlastní“, má toto členství výrazný vliv 

na osobní život, jelikož alespoň jeden člen rodiny podřizuje svůj volný čas fotbalovým 

                                                 
10

 Prostranství s občerstvením, které se nachází před stadionem, kde se před zápasem schází fanoušci a 

debatují. 
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utkáním. Do pracovního života se členství promítá převážně ve formě různých diskusí 

na fotbalové téma a plánováním pracovního času. 
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Závěr 

Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu fotbalových fanoušků, resp. 

fotbalových fanoušků klubu Bohemians Praha 1905. V teoretické části byly vymezeny 

základní pojmy, jakými jsou identita, rituál, hra, fotbal a klub Bohemians Praha 1905 

apod. Dále byly specifikovány teoretické koncepty jako koncept My a Oni či koncept 

davového chování. V empirické části byla nejprve popsána výzkumná strategie, tedy 

strategie kvalitativního výzkumu, metoda sběru dat, výběr výzkumného vzorku a možná 

kritika výzkumu. Následná analýza dat nám pomohla odpovědět na hlavní výzkumnou 

otázku: 

„Jaké jsou charakteristiky fanoušků fotbalového klubu Bohemians Praha 

1905?“ 

Jak podotýká Smolík (2006), je nutné rozdělovat tři skupiny fotbalových 

příznivců, jelikož každá skupina nabývá odlošných charakteristik a mohou se vůči sobě 

navzájem vymezovat. V rámci analýzy byla zjištěna specifika právě jedné z těchto 

skupin, a to skupiny fanoušků se zaměřením na fanoušky týmu Bohemians Praha 1905. 

Všichni oslovení informátoři sami sebe identifikovali jako fanouška Bohemians Praha 

1905, kdy jejich přízeň k tomuto klubu nejčastěji vycházela z rodinné tradice nebo od 

jednoho z partnerů. Všichni informátoři vnímají přízeň ke klubu jako určitý životní styl, 

kdy v rámci tohoto stylu vykonávají specifické činnosti a vlastní klubové předměty, 

které posilují jejich identitu klubového fanouška.  

Pokud se zaměřím na první výzkumnou otázku, tj. jak fotbaloví fanoušci vnímají 

sami sebe v kontextu skupiny Bohemians Praha 1905 a jak se vymezují vůči ostatním, 

zjistila jsem, že nejčastěji se zmiňovaná skupina vymezovala vůči skupině hooligans, 

jelikož se jejich chování neshoduje s tím, které přijímají oni. Dle Smolíka (2006) jsou 

hooligans menší skupiny mladých lidí, kteří navštěvují fotbalová utkání za účelem 

vyvolání konfliktu, nikoli z důvodu podporování daného fotbalového týmu. Právě 

s tímto účelem návštěvy fotbalových utkání se fanoušci neidentifikují, naopak některé 

z těchto činností odsuzují. Podobně jak dodává Mareš a kol. (2004) nejčastěji se 

fanoušci vymezují vůči hooligans kvůli jejich agresivnímu chování. V rámci vnějšího 

vymezení se nějčastěji negativně reagovali na fotbalový klub Bohemians Praha 

(Střížkov). Ovšem nevymezovali se nikdy radikálním způsobem.  

Jak udává Mareš a kol. (2004) s fotbalem je fanoušek spjat skrze svůj oblíbený 

fotbalový klub nebo skrze konkrétního fotbalového hráče. Identifikaci s týmem prožívá 
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fanoušek v průběhu vítězných utkání, ale i v době neúspěchu svého týmu. Prožívá s ním 

každý zápas. Jak uvedli informátoři, být fanouškem Bohemians Praha 1905 je pro 

některé životní styl, smysl života nebo druh náboženství. Jedním z hlavních znaků 

fanouška je využívání předmětů s klubovými barvami, jak udává Smolík (2006). Moji 

informátoři vlastní velké množství těchto předmětů, jako jsou např. šály, dresy, čepice, 

vlajky apod., které využívají při fandění na stadionu, ale vlastní i předměty, které mají 

doma, jako jsou např. povlečení. Skrze všechny tyto předmět ukazují, že jsou 

fanouškem klubu Bohemians Praha 1905 a identifikují se s ním i mimo stadion. 

Jedním z nejdůležitějších výstupů analýzy byla změna identity fanouška při 

vstupu na stadion. Jak říká Le Bon (1994) v davu jedinec ztrácí individualitu a posiluje 

koletivní chování. Naši informátoři shodně vypověděli, že příchodem na stadion 

vykazují odlišné chování než v běžném životě. V běžném životě by se totiž toto jejich 

hcování neshodovalo s jejich hodnotami a normami. 

V druhé výzkumné otázce jsem hledala odpověď na to, jaké rituály posilují 

identitu fanouška klubu Bohemians Praha 1905. Co se týče rituálů spjatých 

s fanouškovstvím, již samotnou pravidelnou účast na fotbalových utkáních můžeme 

definovat jako rituál. To nám potvrzuje i definice Plamínka (2012), kdy rituál definuje 

jako prostředek pro shromažďování lidí, kteří sdílí společný zážitek. Cílem těchto 

rituálů je vymanit se z každodenního života a prožít chvíle v odlišné realitě. Fanoušci 

vnímají klub jako jistý druh víry, víry v klub, víry v tým, víry ve výhru. V rámci 

fotbalového utkání jsou nejčastějšími rituály společný zpěv hymny, závěrečná 

„děkovačka“, zpívání chorálů za podpory klubových barev. I přesto, že se jedná o 

velkou skupinu, vznikají v rámci této skupiny úzké interpersonální vztahy a jedinci tuto 

skupinu přijímají za svou vlastní. 

V třetí výzkumné otázce se zabývám vlivem fanouškovství na osobní a pracovní 

život jedince. Pokud zhodnotím vztah fanouškovství a běžného života, můžu říci, že být 

fanouškem Bohemians Praha 1905 má výrazný vliv na osobní život jedince, jelikož 

významně mění rozložení volného času jedince i celé jeho rodiny. Jak udává Novotná 

(2010) může skupinová identita jedince zcela pohltit, tudíž jeho osobní i pracovní život 

je ovlivněn jeho přízní k danému fotbalovému klubu. Ze získaných výpovědí vyplynulo, 

že z hlediska pracovního života se bytí fanouškem Bohemians Praha 1905 odráží do 

strukturace pracovní doby a diskusí s kolegy. Občas se při těchto diskuzích mohou 

vzájemné názory rozcházet, jelikož fanoušek brání svůj klub za každou cenu. 
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Pokud shrnu výsledky výzkumu, hlavními charakteristikami fanoušků klubu 

Bohemians Praha 1905 jsou především identifikace s klubem prostřednictvím 

klubových předmětů, dodržování rituálů, jako je zpívání hymny a chorálů, schazení se 

s ostatními fanoušky na Náměstíčku, děkovačka apod. Vztah ke klubu vnímají fanoušci 

jako životní styl, který vznikl buď z rodinné tradice, nebo v případě žen od partnera. 

Rodinný i pracovní život si organizují podle aktuálních termínů zápasů a zapojují 

většinou celou rodinu. Shodně se tato skupina vymezuje především vůči skupině 

hooligans. Svůj klub fanoušci podporují jak finančně, tak psychicky v každé situaci, ať 

v časem zlých či dobrých.  
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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. 
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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?  

 

 


