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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

Práce se skládá ze dvou částí, první se věnuje historickým základům srbského nacionalismu, který je 

v současnosti zdaleka nejrozšířenější formou politického radikalismu v srbském prostředí. Tato část rozebírá 

hlavní témata z dějin soužití Srbů a Albánců, což reflektuje fakt, že v současné době je Kosovo patrně nejvíce 

skloňovaným tématem v srbském nacionalistickém diskursu. 

Druhá část práce rozebírá konkrétní projevy nacionalismu v prostředí srbských hooligans, a to jak na úrovni 

ligové, tak na úrovni zápasů srbské reprezentace. Pozornost je věnována také ohlasu, který v srbském prostředí 

vyvolalo přijetí Kosova do mezinárodních fotbalových asociací. Součástí této kapitoly práce je také stručný, 

avšak velmi dobře zpracovaný teoretický úvod ke vztahu mezi fotbalem a nacionalismem.    

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

Téma je relativně náročné, autor vychází z poměrně velkého množství primárních i sekundárních zdrojů, 

přičemž mezi primární zdroje lze počítat také vlastní pozorování a obrazový archiv autora. Vlastní zpracování 

není bezchybné, avšak vzhledem ke stupni studia nadprůměrné. Relativně velké množství obrazových příloh 

odpovídá tématu práce a tyto přílohy byly vybrány vhodně. U struktury práce je možné se ptát, do jaké míry na 

sebe navazují jednotlivé kapitoly (viz bod 4). Celkově lze věcné zpracování textu hodnotit velmi kladně. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Práce netrpí zásadními formálními či jazykovými vadami, grafická úprava je přiměřená.  

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Práci hodnotím jako velmi zdařilou. Zabývá se aktuálním tématem, které autor uchopil velmi tvůrčím způsobem 

odrážejícím také výsledky jeho vlastního pozorování v terénu. Za určitou slabinu pokládám věcně správný, 

avšak v daném rozsahu nadbytečný historický úvod. Ke zjištění, že z pohledu srbských hooligans je Kosovo 

součástí Srbska, není nutné se rozepisovat o bitvě na Kosovu poli či o stěhování patriarchy Arsenije do Uher. 

Tento přístup by byl přínosný, pokud by se s informacemi z první kapitoly následně více pracovalo, např. 

v podobě detailnějšího rozboru hesel či ikonografie, kterou srbští hooligans užívají, a která se k těmto událostem 

nějakým způsobem vztahuje. Nicméně se domnívám, že tuto mezeru je možné vyplnit dodatečným výkladem 

v průběhu obhajoby.   

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

Jakým způsobem se rétorika a ikonografie srbských hooligans vztahuje ke klíčovým událostem srbských dějin? 

Existují nějaké symboly, které jsou pro srbské fotbalové fanoušky typické?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): V případě úspěšné navrhuji hodnotit stupněm výborně (A)  

 

 

Datum: 30.5.2018        Podpis: 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


