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Cíl práce: Hlavním cílem této práce je zjistit a popsat rozdíly mezi postoji k agresivním 

projevům fanoušků SK Slavia Praha navštěvujících „kotel“ a ostatními fanoušky SK Slavia 

Praha. 
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Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 

 

velmi dobře 

Logická stavba práce 

 

výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

dobře 
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velmi dobře 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 
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velmi dobře 
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velmi dobře 

Stylistická úroveň, jazyk 
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podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

 

Hodnocení:  Marek Lojkásek si zvolil poměrně aktuální téma postojů k agresi mezi 

fotbalovými příznivci. Pro svůj výzkum si vybral pražský fotbalový klub SK Slavia, pro který 

je typický velmi vysoký počet ultras, kteří se koncentrují na severní tribuně edenského 

stadionu. Jejich postoje k agresi pak autor komparoval s postoji fanoušků navštěvující ostatní 

tribuny. Na bakalářské práci nejvíce oceňuji samostatný kvalitativní výzkum formou 

dotazníku i to, že se práce opírá o teoretickou i další odbornou literaturu. Má logickou 

strukturu a její autor dovede vlastní analýzou dojít k podloženým závěrům. Jejím největším 

deficitem ovšem je, že jde do značné míry po povrchu a autor je zejména v teoretické části 

velmi zdrženlivý k vlastním komentářům a intepretacím. Stejně tak by si práce zasloužila 

lepší stylistickou a jazykovou úroveň. Je bezpochyby škoda, že se autor nepustil i do 

kvalitativního výzkumu, jehož výsledky by komparoval s výsledky z dotazníku. 

 

 

 

 



Připomínky:  

1) Práce by si zasloužila více vlastních intepretací a komentářů autora, zejména pak 

v teoretické části práce, které by mělo obsahovat autorovo zhodnocení představených teorií a 

vhodnost jejich aplikace na zadané téma. 

2) Vzhledem k tématu bakalářské práce je kapitola Fanouškovské skupiny SK Slavia Praha 

představena poměrně stručně.  

3) Závěry práce by měly být více rozvedeny. 

4) V rámci vlastního výzkumu je výrazněji zastoupena skupina fanoušků navštěvující Tribunu 

sever, což může vést k mírnému zkreslení dat, nicméně hlavní trendy studentův výzkum 

bezpochyby postihuje. 

 

 

Otázky k obhajobě: 

1) Dají se podle autora výsledky zobecnit i na fanoušky ostatních fotbalových klubů? 

Případně, které výsledky považuje autor za specifické pro fanoušky Slavie Praha? 

2) Z jakého důvodu autor usuzuje, že by kvalitativní šetření formou rozhovorů bylo nad 

rámec bakalářské práce? 

3) Která z představených typologií návštěvníků fotbalových utkání je nejlépe aplikovatelná na 

příznivce SK Slavia Praha? 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 

Práce svým rozsahem i obsahem splňuje nároky kladené na bakalářskou práci. 

Doporučuji ji k obhajobě. 

 

Navržený klasifikační stupeň.  V závislosti na průběhu obhajoby: velmi dobře.     

 

 

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 
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