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Tématem bakalářské práce Matouše Veselského se stal sportbar.  Autor si položil otázku 
povahy tohoto prostoru. Úkol řešil na základě terénního výzkumu v jednom vybraném sportbaru 
v Praze. 

Konceptuálně se ve své bakalářské práci opřel Matouš Veselský o pojmy místa a prostoru. 
Jeho cílem bylo vytvořit rámec, který by fyzický prostor sportbaru chápal jako prostor, jenž na sebe 
váže různé významy, resp. jemuž lze skrze praktiky návštěvníků připsat různé významy. V tomto 
směru uvažoval o Augeeho  místech a ne-místech, o sportbaru jako veřejném prostoru a třetím 
místě. Tato témata se pojí pak nejvíce s pracemi, které popisují povahu hospody. V rámci 
teoretického vymezení uvažuje autor ještě o povaze hry, hazardní hry, a o fandění jako performanci i 
prožívání a ustanovování identity. Tři pilíře: hospoda, fandění a hra, nebyly vybrány samoúčelně, 
vznikly v dialogu s analýzou dat. 

Data získal Matouš Veselský v rámci terénního výzkumu, který probíhal ve vybraném 
sportbaru v zimě a na jaře roku 2016. Výzkum zúžil a dominantně se zabýval především skupinou 
štamgastů. Jeho výzkum byl velice úspěšný. Autor se dokázal díky své empatii stát součástí 
pozorované sociální reality, dokázal reflektovat svoji pozici. Zejména vynikal v citlivosti při tvorbě dat. 
To se také bezprostředně promítlo do textu bakalářské práce. 

Matouš Veselský opírá popis a interpretaci dat o zhuštěný popis. Předkládá plastické snímky 
ze sledované reality a na nich přibližuje místa, skrze něž je prostor sportbaru ustanovován. V toto 
směru je text rozdělen do tří kapitol. První popisuje sportbar jako hospodu, která v sobě snoubí různé 
povahy míst: hospoda jako veřejný prostor, jako poloveřejný prostor i jako prostor soukromý. 
Ukazuje, jak ti samí aktéři mohou ustanovovat významy míst právě v závislosti na dalších aktérech. 
Zatímco vůči cizím lidem je sportbar veřejným prostorem, ve vztahu k marginalizovaným se stává 
polootevřeným a přítomnost žen umocňuje maskulinitu štamgastů - mužů a vyvádí je z jejich 
soukromého prostoru fanouškovství. 

Fanouškovství činí ze sportbaru naopak místo nabité kolektivními identitami, pospolitostí a 
akcí. Hra naopak činí z sportbaru místo konkurence a rivality, stejně jako osobní cti a úspěchu. Kromě 
toho, že autor vidí ve sportbaru tato tři místa, ukazuje, jak se tato tři místa na úrovni praktik prolínají 
či střídají. To utváří dynamiku sportbaru. 

Práce Matouše Veselského je psána netradičně. Nabízí epizody ze života sportbaru na jejichž 
základě si čtenář má udělat vhled do dění zde. Jsou to předobrazy kategorií, na nich je konstituován 
prostor sportbaru. Tuto silnou část práce provází etická perspektiva, která měla přehledně ustanovit 
kategorie a vytvořit další oporu pro interpretaci. Autorův smysl pro maximální kondenzaci textu 
nevedl k obšírnému výkladu.  

Práci Matouše Veselského pokládám za zdařilou zejména proto, že dokázal velice hezky 
identifikovat místa, která prostor sportbaru nese. Našel jejich vzájemný vztah a popsal situace 
přepínání mezi mody. Z hlediska závěrečné práce autor prokázal, že umí pracovat s literaturou a 
propojovat ji s vlastním výzkumem, shromáždit data a nabídnout jejich interpretaci. 

 
Práci hodnotím jako velmi dobrou. 

 
V Praze 6. 6. 2016 
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