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Matouš Veselský si ve své bakalářské práci vytkl za cíl porozumět tomu „jaká je povaha 

sportbaru a na jakých principech je založena“ (s. 27). Sportbar přitom nahlíží jako průsečík tří 

míst – hospody, hry a fandění, přičemž ho zajímá, jak se tato jednotlivá místa ustanovují a jaké 

významy nesou (s. 27). 

V tomto duchu vystavěl také teoretické ukotvení své práce, v němž se nejprve věnuje 

dichotomii místa a prostoru a následně vymezení hry, fanouškovství a hospody. Již v této části se 

však ukazují některé rezervy předkládané práce, zejména absence syntézy jednotlivých poznatků. 

Je samozřejmě pochopitelné, že je problematické syntetizovat teorie pojednávající tak rozdílná 

témata jako je hra, fanouškovství a hospoda. Problémem však je, že autor neprovádí syntézu ani 

uvnitř dílčích témat. Představuje sice teorie jednotlivých autorů, ovšem ty mají spíše povahu 

konspektů představovaných děl než systematického výkladu, s nímž by dále mohl pracovat. 

Tento dojem podporují i některé nešťastně zvolené formulace, např. „Autor (2013) rovněž 

popisuje městský řád,…“ (s. 10). 

Odpověď na položené otázky pak autor hledá skrze etnografický výzkum konkrétního 

sportbaru nacházejícího se na jednom z pražských sídlišť, jehož výsledky představuje 

v empirické části práce. Tu je možno nejlépe charakterizovat na jednu stranu jako 

neuspořádanou, na stranu druhou jako útržkovitou. 

Neuspořádanost empirické části se projevuje zejména ve struktuře jednotlivých kapitol a 

podkapitol. Autor často uvádí informace v nejasném sledu a bez zjevné logické návaznosti. Např. 

v kapitole „Sportbar na sídlišti“ (s. 34-38) vkládá mezi vývoj objektu, kde nyní sportbar funguje 

(s. 34-35) a popis prostředí sportbaru (s. 36-38) podkapitolu „Rytmy sportbaru“ (s. 35-36), v níž 

popisuje, co ovlivňuje jeho návštěvnost. Samozřejmě je možné zvolit různou posloupnost 

výkladu, ale jednotlivé části by na sebe měly logicky navazovat. 

Podobně se děje i případě obsahu jednotlivých kapitol, kdy na sebe autorova tvrzení často 

nijak logicky nenavazují. Markantní je to např. v pasáži ze s. 44-45: „13. 2. jsem do sportbaru 

zavítal na přípravný zápas české hokejové reprezentace. Byla sobota 13:00 a ve sportbaru nebyl 

téměř nikdo. Český tým hrál i o pár dní dřív a to ve čtvrtek večer, zápas ale stejně moc netáhl. Až 

tedy na závěrečné samostatné nájezdy, které všichni ve sportbaru bedlivě sledovali. Mohla za to 

ale i míra alkoholu. Šlo o ten večer, kdy jsem se seznámil s Lukášem, Vojtou a Filipem. Velmi 

často se v souvislosti s fotbalem probíralo blížící se mistrovství Evropy, které letos hostí 

Francie[.]“. Některé pasáže tak působí spíše jako změť informací, které autor považoval za 

významné, ale nepodařilo se mu je složit ve smysluplný výklad.  

S neuspořádaností empirické části se pojí i její útržkovitost. V tomto ohledu text 

empirické části působí podobně jako výše zmíněná teorie. Autor prezentuje „útržky“ dění 

ve sportbaru, ovšem bez toho, aby z nich vytvořil syntézu, jež by čtenáři dala nahlédnout dění 

v jeho „celistvosti“. Ačkoliv lze ocenit, že se autor pokusil využít „experimentální“ formu 

etnografického psaní, nelze tak činit samoúčelně. I experimentálně psaný text musí ve výsledku 

čtenáři zprostředkovat ucelený pohled na zkoumanou problematiku, nejen jednotlivé „záběry“, a 

v tomto ohledu práce bohužel selhává. 

 Tento problém se přitom nevyskytuje pouze na úrovni celého textu, ale objevuje se i na 

úrovni dílčích informací. Často se stává, že autor uvádí detaily, které mu sice mohou připadat 

zajímavé, ale nijak nevedou k získání odpovědí na položené výzkumné otázky, zatímco jiné 

detaily naopak chybí (viz např. pasáže věnované fitcentru na s. 35, resp. pasáže pojednávající 

plakáty na s. 38). 



Útržkovité jsou i některé aktérské výpovědi, které ve své úspornosti mnohdy ani nedávají 

smysl (např. s. 45, pozn. 67) a u některých dokonce ani není zřejmé, kdo je vlastně jejich autorem 

(např. s. 43, pozn. 59). 

Z hlediska interpretace je třeba ocenit, že se autor snaží být v dialogu s literaturou, ovšem 

často tak činí velmi neobratně. Buď pouze mechanicky aplikuje teoretické koncepty na svá data 

(např. s. 39-40) anebo vytváří interpretace, které ale v prezentovaných datech nemají dostatečnou 

oporu a jsou tak argumentačně nepodložené (např. pojednání o expertství, legitimitě a prestiži na 

s. 45). Některé závěry pak sice vychází z teorie, ale nijak nezohledňují, že jim získaná data 

vlastně odporují. Např. autor přejímá tvrzení, že sportbar je místo mužů, ale již nijak 

nezohledňuje, že v další kapitole sám popisuje, jak tam ženy chodí hrát Prší (s. 54).  

Problémy se práci nevyhnuly ani po stránce formální. Jedním z nich je užívání 

hovorových výrazů jako chlapi (s. 43), něžné pohlaví (s. 43), mač (s. 44) či mančaft (s. 38), 

namísto pojmů adekvátních v odborném textu. Dalšími pak překlepy, chybějící písmena či celá 

slova, a to v míře, která přesahuje běžný standard absolventských prací. V některých případech 

tím dochází ke změně významu, jako např. ve větě: „V tomto konkrétním sportbaru se nacházejí 

tři různá místa. Jde o místo hospody, fanouškovství a hospody.“ (s. 55). Textu by prospělo také 

jasnější rozlišení terénních poznámek od autorem vytvořených abstrakcí a následně i interpretací.  

Abych však nebyl pouze kritický, práce obsahuje i některé světlé momenty, zejména co se 

týče zajímavých postřehů. Mezi ty nejzajímavější patří jednoznačně otázka tělesnosti v rámci 

fandění pojednaná v kapitole Chycení (s. 47-48). Autorovi se podařilo získat zajímavá data, která 

by při pečlivější analýze mohla být základem kvalitní absolventské práce.  

Ve výsledku však práce působí jako soubor konspektů teoretické literatury doplněný o 

části terénních poznámek, jež autora zaujaly. Možná je na vině i zvolený analytický postup, 

autorem charakterizovaný jako opakované pročítání dat a hledání řádu jednotlivých míst ve 

sportbaru (s. 33), který mu neumožnil vytvořit soubor kategorií, skrze něž by mohl popsat realitu 

sportbaru uceleněji. Předkládané interpretace sice s ohledem na literaturu nabízí jisté porozumění 

zkoumanému prostředí, ale jejich propojení s prezentovanými daty je buď mechanické anebo 

spíše tušené než skutečně argumentované. 

Potenciál, který práce měla, se tak autorovi nepodařilo plně využít. Ačkoliv přináší 

některá zajímavá zjištění, sráží ji výše zmiňované nedostatky. A tak, i když práci doporučuji 

k obhajobě, navrhuji její hodnocení pouze jako dobré.  
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