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Za cíl bakalářské práce si Jan Dolejš vytkl popis bosenského fotbalového prostředí, ve 

kterém se v kondenzovanější a vyhrocenější podobě zrcadlí komplikované společenské 

prostředí poválečné země. Navzdory líbivosti a srozumitelnosti tématu, či možná naopak 

právě kvůli tomu nevznikal bakalářský projekt v žádném případě lehce. První pracovní verzi 

jsme společně sestavili před více jak dvěma lety. Kolegu Dolejšovi se dlouho nedařilo napsat 

text, jenž by odpovídal minimálním požadavkům kladeným na tento typ práce. Absence 

jakýchkoliv zkušeností se psaním odborného textu se projevila v tom, že jsem mu jeho první 

odevzdané črty několikráte vracel k přepracování. Náročnost přípravy bakalářské práce tak 

zpočátku zjevně podcenil.  

Na Dolejšově projektu je ale nutné ocenit především v českém prostředí netradiční a 

neotřele provedený terénní výzkum. Vzhledem k tomu, že vytyčené téma, tj. percepce 

daytonské Bosny a Hercegoviny pohledem fotbalových příznivců, nebylo možné realizovat 

bez dlouhodobějšího pozorování v terénu, odebral se Dolejš v první polovině roku 2014 do 

Bosny a Hercegoviny. A to nikoliv klasicky do samotného Sarajeva či Banja Luky, ale na 

Pale poblíž Sarajeva. Odtud pak realizoval po dobu čtyř měsíců terénní šetření za pomoci 

metod zúčastněného pozorování na fotbalových stadionech a následně vedených 

strukturovaných rozhovorů s několika vytipovanými „ultras“ příznivci. Aby jeho výzkum 

vykazoval komplexní charakter, vybral Dolejš ke zkoumání fanoušky dvou táborů: členy 

Horde zla při klubu FK Sarajevo ve Federaci BaH, kteří jsou většinově bosňácké národnosti a 

většinově srbské příznivce Sokolovi fandící Slaviji Sarajevo v Republice srbské.  

Vedle vlastního terénního šetření Dolejš poctivě seskupil a prostudoval objemné 

množství teoretické literatury o fotbalovém prostředí, obzvláště pak fenoménu chuligánství, 

seznámil se s relevantními tituly o dějinách Bosny a Hercegoviny z per českých historiků a 

politologů a sekundární literaturou o poválečném vývoji země. Souběžně text obohatil odkazy 

na primární mediální zdroje z bosenského a exjugoslávského fotbalového prostředí.  

Ačkoliv je za Dolejšovým výzkumem vidět obrovské množství práce a času, 

nepodařilo se mu jej přetavit do podoby relevantního uceleného textu. V řadě ohledů tak 

bakalářská práce vykazuje ryze začátečnický charakter. Přestože má text vcelku jasnou 



strukturu, nedokáže být Dolejš v jednotlivých kapitolách dostatečně konzistentní a držet 

jednotnou výkladovou osu, v důsledku čehož se na mnoha místech často opakuje. Za tímto 

nedostatkem stojí kromě neobratných stylistických vyjádření zjevně skutečnost, s jak 

materiálově rozsáhlou heuristikou disponoval k jednotlivým oddílům práce. 

V nejdůležitějších kapitolách práce o charakteristice fanouškovské scény Bosny a 

Hercegoviny a její percepce problematického společenského uspořádání země text současně 

vykazuje krajně tezovitý, zkratkovitý a tudíž veskrze neucelený charakter. Výsledná 

finalizace práce navíc probíhala značně narychlo, což se projevilo nejen v neoslyšení 

k zapracování mnoha mých připomínek a instrukcí, ale i v objemném množství chyb, 

překlepů a dalších formálních nedostatků (nesjednocené citace, poznámky pod čarou atd.).  

Bez ohledu na výše vyřčené kritické připomínky, s vědomím, k jak obrovskému 

progresu došlo od prvních předložených tezí, a s přihlédnutím k provedení hloubkové terénní 

sondy mezi vyhraněnými fotbalovými příznivci z řad „ultras“, přesto doporučuji bakalářskou 

práci Jana Dolejše k obhajobě s hodnocením dobře – 3. 
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