
Posudek na rigorosní práci Josefa Kasala Kulturní a sociologické aspekty proměny 
fotbalového diváctví v Ceské republice. 

Autor se ve své práci pokouší o nalezení odpovědi na otázku do jaké míry je násilí na 
stadionech obrazem společenského vědomí české společnosti. Cílem práce je prokázat, že 
násilí na fotbalových stadionech v České republice je konfigurací socio-kulturních a 
historických tradic, specifických atributů současného sportu a jeho zvláštním postavením ve 
společenském životě, úrovně společenského vědomí a psychických zvláštností jednajících 
členů společnosti. Na základě výsledků socio-kulturní analýzy spojené se sociologickým 
průzkumem chce autor navrhnout další postup pro definování skutečných příčin násilí při 
sportovních podnicích na pozadí násilí projevujícího se i v ostatních sférách společenského 
života. 

Teoretickou část práce tvoří pět kapitol. Autor začíná rozborem fenoménu hry jako 
kulturního jevu se zvláštním přihlédnutím ke sportu a fotbalu. V další kapitole se zaměřuje na 
sportovní diváctví a na sociálně kulturní kontexty diváckého chování. V této kapitole věnuje 
také pozornost různým projevům davového chování v nichž spatřuje základní charakteristiku 
dnešního fanouška. Podstatnou část práce tvoří kapitoly o násilí ve fotbalovém diváctvL Autor 
se zamýšlí nad příčinami diváckého násilí v různých rovinách včetně příčin vyplýv~jících z 
existenciální prázdnoty. Sociálně-kulturní rozměr násilí analyzuje autor i z hlediska rituálního 
chování. V následujících dvou kapitolách se autor věnuje společenskému kontextu diváctví 
v českých zemích a návrhům na řešení problematiky diváckého násilí v České republice. 
V závěrečné kapitole autor podává informaci o tom jak postupoval metodologicky při 

zpracování zadaného tématu anketním šetřením ad hoc. 
V závěru své práce zdůrazňuje autor, že fotbalové násilí může být jedním ze sociálních 

kompenzačních mechanismů vykazujících stejné nebo velmi podobné parametry příčin a 
následků jako ostatní projevy sociální patologie. 

Předkládaná práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací. Autor prokázal 
širokou orientaci ve sledované problematice nejen na základě literatury, ale také díky 
zúčastněnému pozorování, a konzultacím s experty, kteří se řešením násilí zabývají přímo 
v praxi. Pro diskusi při obhajobě doporučuji, aby se autor pokusil, právě proto, že jak říká: 
"vlastní pilotní šetření i teoretické zkoumání paradoxně přineslo víc otázek než odpovědí", 
které z otázek považuje za relevantní pro svoji další práci. 

Předkládanou práci doporučuji k obhajobě. 
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