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

 

Martin Tomšík si za cíl své bakalářské práce zvolil analýzu atraktivního tématu: manifestace 

radikálních politických názorů během utkání srbských klubů a srbského národního týmu. Soustředil se 

přitom na dva klíčové úkoly: za prvé zmapovat historický rámec srbského nacionalismu a vztah Srbů 

k ostatním národům na Balkánském poloostrově. Za druhé analyzovat projevy politického radikalismu 

během fotbalových utkání a výstupy radikálního fanouškovského jádra, tzv. hooligans. Záměrem 

autora bylo ověření hypotézy, nakolik jsou bolestivé momenty srbské historie usouvztažněné s projevy 

politického radikalismu hooligans, respektive nakolik tyto historické jevy ovlivňují radikální výstupy 

ultra fanoušků.  

 

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

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

 

Ačkoliv má práce poměrně logickou strukturu, chybí mi detailnější teoretické ukotvení práce 

v oblasti fanouškovství, ultras a hooligans. Stejně tak autor vůbec nereflektuje, natož diskutuje 

odbornou literaturu věnovanou problematice fotbalu, fandění, radikalismu v zemích bývalé Jugoslávie.  

Bakalářský projekt je rovněž vystavěn na nepříliš srozumitelném využití primárních zdrojů. 

Tomšík pracuje se zprávami z médií, které však spíše používá jako podklad k charakterizování a 

dokreslení situace, nikoliv jako materii, která by byla podkladem ke komplexnější analýze. Z textu 

není patrné, jaká byla kritéria pro volbu jednotlivých médií a Čím se autor při jejich výběru řídil. 

Přestože se jedná o první opus autora a je pochopitelné, že nelze očekávat detailní terénní 

výzkum, či zevrubnou analýzu rozsáhlé palety primárních zdrojů, je na škodu, že kandidát více 

neopřel praktickou část o etnografická data ze svých pobytů v Srbsku, či na Kosovu. Domnívám se, že 

by to text nejen oživilo, ale i posunulo po odborné stránce.  

Tomšík v úvodu dost vágně konstatuje, že se hodlá věnovat vztahu Srbů k ostatním národům 

na Balkánském poloostrově. V bakalářském projektu se ale soustředí prakticky jen na neuralgický bod 

Srbska, vztah ke Kosovu. Stranou ponechává další choulostivé aspekty srbských zájmů: postoj Srbska 

k Černé Hoře, a především k Republice srbské, která je součástí Bosny a Hercegoviny.  

Práce je doplněna o grafickou přílohu s fotografickými výjevy z fotbalového prostředí 

srbských hooligans.  

 

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

literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Stylistické zpracování bakalářského projektu je na průměrné úrovni. Práce by si zasloužila 

závěrečnou redakci textu, a to především stylistických neobratností, urovnání shody podnětu 

s přísudkem a překlepů. K formálnímu zpracování nemám dalších připomínek; autor řádně cituje a 

odkazuje.  

 

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

stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 



Za nepříliš zdařilou považuji první část práce, ve které autor nastiňuje historický kontext. Text 

je výrazně deskriptivní a obsahuje několik závažných chyb, nepřesností a zavádějících generalizací. 

Království Jugoslávie nezaniklo až v roce 1945, ale jeho základy byly narušeny invazí Německa 

v roce 1941, kdy se jugoslávský stát rozpadl do několika celků. Král Alexandr I. se nechopil moci až 

v roce 1929, ale již v roce 1921. Rozhodně nesouhlasím s autorovým tvrzením, že „po druhé světové 

válce nebyla národnostní otázka v Jugoslávii prioritou“ (s. 7). Naopak Titova národnostní politika byla 

jedním ze dvou hlavních pilířů socialistické Jugoslávie. Stejně tak je velmi sporné autorovo tvrzení, že 

„Tito cílil na tvoření státu fungujícího na principu „jugoslávství““ (s. 8). Autor navozuje dojem, že se 

snad jednalo o nějakou národní kategorii. Nezdůrazňuje přitom, že Titovo koketování s jugoslávstvím 

skončilo možností se deklarovat jako Jugoslávec, nicméně striktně jako anacionální kategorie, jejíž 

existence v žádném případě neměla postupně překrýt identity jednotlivých konstitutivních národů a 

národností. V období před rozpadem Jugoslávie rozhodně nelze jednotlivé jugoslávské republiky 

označovat výrazem „stát“, jak autor činí (např. na s. 9). Správné jméno Arkana je Željko Ražnatović 

(nikoliv Željka Raznatović). Arkan rozhodně nebyl jedním „z hlavních velitelů „srbské armády““ (s. 

10). Jeho jednotka Tygři byla paramilitární skupinou, která terorizovala obyvatelstvo 

postjugoslávských republik Chorvatska a Bosny a Hercegoviny. Taktéž bych opatrný s termínem 

„genocida“.  

Další výhradu mám k proporční nevyrovnanosti první kapitoly. Namísto toho, aby se autor 

detailněji věnoval především konci 80. a průběhu 90. let v Srbsku, hodnotí (nepříliš obratně) vývoj 

v královské a socialistické Jugoslávii. Nezmiňuje, jakou roli sehrál Miloševićův režim v jugoslávských 

válkách, jaké byly důvody jeho angažmá v dalších exjugoslávských republikách, a co bylo hlavní vizí 

srbských nacionalistů.  

Druhá část první kapitoly věnovaná Kosovu se zase poměrně zeširoka a rozvlekle věnuje 

popisu vývoje dění v této většinově albánské oblasti. Autor tak zbytečně rozmělňuje text a oslabuje 

pozornost na hlavní téma práce.  

Má největší výtka nicméně směřuje ke skutečnosti, že ani druhá, nosná/praktická část práce 

nevykazuje analytický charakter. Autor sice teoreticky vymezil termín fotbalový hooliganismu a 

nastínil, jak je tento fenomén jako prostředek využíván k vyjadřování extrémních politických postojů. 

Namísto toho, aby však vybrané incidenty analyzoval ve vztahu k srbskému nacionalismu, postupuje 

velmi povrchně a prakticky pouze postupně popisuje příklady manifestací nacionalistických a dalších 

radikálních názorů. Neklade si otázky, co stojí v pozadí těchto manifestací, zdali se tyto projevy od 90. 

let nějakým způsobem proměnily, či zůstávají konstantní. Podle jakého klíče autor popisované události 

vybíral?  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 

(jedna až tři): 

 

Jak se příslušníci hooligans bělehradských klubů a srbského národního týmu staví k nezávislé 

Černé Hoře, a především k entitě Republika srbská? Nakolik se změnil postoj hooligans fanoušků, a 

jaký má k Chorvatsku charakter dnes? Jaký mají vztah bělehradští ultras k režimu srbského prezidenta 

Alexandra Vučiće? Čím se historicky lišili hooligans Crvene Zvezdy a Partizanu Beograd? Proměnily 

se ideové postoje fanoušků těchto dvou klubů od 90. let? Proč se sparťanští fanoušci staví k srbsko-

kosovské problematice ve prospěch Srbska? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Tomšík se rozhodl věnovat málo probádanému tématu, které má rozhodně potenciál 

k výzkumu. Je na škodu, že diplomant nevyužil možnosti, které téma nabízí a ve svém badatelském 

výstupu zůstal na půli cesty. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím jí za dobře (E).  

 

Datum: 18. 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. 

 

 


