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Diplomová práce Martina Kovaříka se zabývá komparací českých, polských a německých
fotbalových fanoušků v reakci na celospolečenskou tematizaci migrace. Nápad provést takové
porovnání a stejně tak nápad sledovat reakci na to, co bývá nepřesně nazýváno migrační krizí
nebo ještě nepřesněji migrační vlnou, jsou výborné. Potíž je v tom snažit se oba nápady
vměstnat do téhož analytického textu, neboť takové sousto je na jakoukoli diplomovou práci
příliš veliké a nutně přesahuje možnosti důkladného a solidního provedení. Je to skvělý
rozvrh pro rozsáhlou vědeckou monografii, ale poněkud neskromná, přílišná ambice pro
diplomku, poněvadž v jejích limitech se to nedá udělat jinak než pouze náznakově, letmo,
nedotaženě a částečně – už kvůli potřebě uplatnit různé metodologie na obě hlavní otázky, jež
tu jsou již v názvu diplomové práce spojeny v jednu otázku velkou, integrální.
Metodologicky jinak je totiž třeba přistoupit k synchronní otázce o rozdílech
v sociopolitických postojích fanoušků různých zemí a opět jinak je třeba pojmout a zpracovat
diachronní otázku, jak fanoušci reagují na určitý historicky podmíněný jev: zde by bylo třeba
zkoumat historickými metodami postoje před vypuknutím daného jevu a po něm, abychom
mohli právoplatně tvrdit, že podáváme svědectví o reakci na jistý nově tematizovaný
společenský jev, jímž je evropská migrace od roku 2015.
Naopak první podotázka je daleko spíš sociologická. U vědomí toho, že hned
z nadpisu práce je zřejmé, že se to nedá dost dobře zvládnout, sledujme, jak se s tímto
olbřímím úkolem diplomant popral. Tato počáteční skepse hodnotitele má jednu výhodu: je-li
mu hned jasné, že to nejde udělat výborně, bude od začátku tolerantnější k nedotaženosti
práce, neboť ji vnímá jako nutnou spíš než jako důsledek autorovy nedostatečnosti; a tím víc

se hodnotitel zaměří na to, jak se to i v rámci takto předimenzovaného zadání studentovi
povedlo – navzdory tomu, že úkol je od začátku nad síly jednotlivce.
Zde je třeba hned zkraje říct, že výkon Martina Kovaříka je impozantní, ovšem
odpustíme-li mu jednu zásadní věc: zdaleka ne dobře zvládnutou metodologii. Není to však
práce vystudovaného politologa ani sociologa, takže i zde je třeba vzít na to poněkud
tolerantnější metr. Nelze se však tvářit, že chyby v práci nejsou. Zde je výčet aspoň těch
nejzásadnějších anebo pro povahu stati nejreprezentativnějších:
1. Jde o práci kvalitativní, což je v pořádku; pak je ovšem chyba, když se do ní izolovaně
a neústrojně dostávají postupy nebo termíny, které jsou příznačné spíš pro
kvantitativní přístup: respondent je typický kvantitativní termín; v kvalitativně
zaměřené práci by bylo vhodnější hovořit o informátorech či informantech. Zrovna tak
hypotéza je typická pro kvantitativní metodologii; v kvalitativních pracích je lépe
hovořit o výzkumné otázce. Nejde jen o jakési kosmetické vady v terminologii, jelikož
tyto nedůslednosti se přímo projeví v textu. Práce totiž v žádném ohledu nesplňuje
požadavky kladené na kvantitativní reprezentativnost. Proto některé její občasné
kvantitativní soudy jsou neudržitelné – např. když autor hovoří o tom, že se hypotéza
č. 4 nepotvrdila, protože dva ze tří respondentů odpověděli jinak. Takový
pseudokvantitativní výrok je v podstatě nesmyslný – aby ta čísla vůbec o něčem
vypovídala, musela by být řádově větší a muselo by se k nim dospět podstatně jinou
metodologickou cestou. Ke kvantitativní argumentaci se autor vzhledem k povaze
svého výzkumu vůbec neměl uchýlit. Méně by zde bylo více, a to nejen v tomto
případě.
2. Na několika místech vykazuje práce znaky autorem nereflektovaného etnocentrismu,
kdy mu česká situace (jež je v evropském měřítku v některých směrech spíš anomální)
připadá jako normální a takříkajíc hodnotově středová, kdežto jinde mu připadá jako
vychýlená od tohoto pomyslného středu. To je nedostatek do jisté míry prominutelný
tam, kde nejde o mezinárodní komparaci, jenže autorovi jde právě o ni. Českým
hodnotovým etnocentrismem jsou poznamenány zejména některé pasáže hovořící o
Německu. Čtenáři, který je obeznámen s německým veřejným prostorem, připadají
takové soudy sotva udržitelné – stačilo by je přeložit do němčiny, aby jim zahraniční
publikum nerozumělo, anebo hůř: vnímalo je jako (nevědomý) projev české
provinčnosti. To se týká zejména tvrzení, že český postoj k migraci je v podstatě
neutrální; před celoevropským vědeckým fórem by se tohle tuze těžko dokazovalo – a
to říkám velmi mírně. Pegida je německým mainstreamem vnímána jako spíše krajní

hnutí s občasnými prvky hraničícími s politickým extrémismem; její charakteristika,
kterou autor podává na straně 31, zní spíš jako pocházející od sympatizanta Pegidy či
z nějakého českého zdroje, který je v této věci všechno jenom ne nezaujatý.
3. Autor porovnává sociopolitické hodnoty v různých zemích, ale jen velmi nedostatečně
reflektuje základní skutečnost – totiž že politická spektra v různých zemích
nepředstavují kulturní univerzálii, a že je tudíž nelze jen tak srovnávat přes hranice,
jako bychom porovnávali nějaké běžné produkty. Klíčový je vnitřní sociokulturní a
politický kontext té které země.
4. Z toho důvodu pak nepřekvapí, že autora naopak překvapí, jak mu odpoví informátor
Jakub: toho autor bere pouze jako reprezentanta českých fotbalových fans a vůbec si
nevšímá klíčového faktu, který může mít a patrně má na Jakubovu výpověď zásadní
vliv: totiž to, že už půl roku žije v Amsterdamu, tedy v prostředí, které je vůči
migrantům daleko tolerantnější než český mainstream. Co tedy autor popisuje jako
poněkud překvapivou výpověď, ve skutečnosti nemusí být vůbec překvapivé a naopak
to spíš může být typické pro hodnotové ukotvení člověka, žijícího v jistém prostředí.
5. Rozhovory, které autor vedl, by měly být do hloubky analyzovány; místo toho autor
povětšinou jen parafrázuje to, co v nich zazní. Širší sociopolitická kontextualizace zde
až na vzácné výjimky chybí. Tím se však autor zpronevěřuje i nejvlastnějším
principům kvalitativního výzkumu.
6. Za ideální nepovažuji uvádět plné znění rozhovorů s informanty v tělu práce – stačily
by ukázky v příloze. Zato daleko podstatněji by se výsledky výzkumné sondy a citace
z rozhovorů měly prolnout do zbytku stati, a to v autorem reflektované podobě. To se
však neděje. Výzkumná sonda tak zůstává v celku práce víceméně izolovaná, což je
velká škoda.
7. Pokud jde o formální stránku práce, je vcelku uspokojivá navzdory dílčím přehmatům,
překlepům, chybám nebo vysloveným omylům, jichž jsme svědky již v samotném
nadpisu na titulní straně: „Czech Republic“ se píše s velkým R. V abstraktu je použita
nesprávná vazba „postoj na něco“ místo „postoj k něčemu“ a je tu nesprávně čárka. A
tak než se vůbec dostaneme k první větě práce, vidíme už tři hrubé chyby. Neobratná
jsou slova „celá práce bude představit“ namísto správného „celá práce představí“ (str.
8). Některá místa trpí syntaktickými anglicismy: více češtiny a méně angličtiny by tu
pomohlo. (V názorech na celoevropské téma textu je tomu přesně naopak: víc
zahraničních zdrojů by práci nesmírně prospělo.) Jazykově by tedy stati prospěla
finální korektura, na niž zřejmě již autorovi nezbyl čas. Za formální nedostatek je

nutno považovat i to, že jedna kapitola je uvedena mottem, aniž se dozvíme, kdo je
jeho autorem.
Předkládaná práce má však řadu podstatných předností, které je dobré zdůraznit. Předně:
autor místy píše dynamickým slohem, který se výborně čte. To je podle mého názoru
důležitější než občasná gramatická chybka. Za výborný, mimořádně plodný považuji
nápad spojit fotbalové hooligans s tématem migrace – to je excelentní a jen u mála prací
se setkáváme s tak dobrým a politologicky promyšleným výchozím nápadem. Jako
hodnou pochvaly vnímám autorovu snahu zapojit do práce mediální obraz tématu a za
ještě chvályhodnější považuji promyšlený výběr médií: ta veřejnoprávní jsou tu
srovnávána se servery fotbalových ultras a ty zase s webovými stránkami UEFA a
českého fotbalového svazu. Informačně bohatá a nosná je obrazová příloha práce. A za
pochvalu stojí i autorova snaha o mezioborovost, kdy využívá i prameny ze sociální
psychologie a dalších oborů. Na mnoha místech diplomant přesvědčuje čtenáře o tom, že
je schopen toto obrovské téma, které si předsevzal, promýšlet systematicky a z různých
hledisek. Aby zvládnul tu vysokou horu, kterou před sebe postavil ambiciózním zadáním
práce, přitom autor – až na výjimky uvedené výše – postupuje opravdu metodicky a je
vidět, že o tomto rozsáhlém námětu je s to přemýšlet z mnoha hledisek současně. To
všechno jsou kvality, kterými tato práce přesahuje úroveň běžně u nás předkládaných
diplomových prací, neboť v těchto všech ohledech prokazuje autor nevšední nadání,
soustavnost i originalitu. Sympatickým rysem práce je autorovo zaujetí pro téma, které
z ní jde cítit a přenáší se v pozitivním smyslu i na čtenáře: protože je autor zaujat, umí
zaujmout. Navzdory všem výše uvedeným výhradám tedy autorovu práci hodnotím velmi
pozitivně. Na to, jak velkou věc před sebe autor postavil, se s ní dokázal vypořádat
v rámci možností úctyhodně.

Závěr:
Závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném oboru.
Doporučuji k obhajobě.

Náměty k rozpravě:
1. Při posuzování politické orientace jedinců, s nimiž vedeme rozhovor, je třeba brát
v úvahu celou řadu sociologických charakteristik daného jedince – charakteristik,
které podstatně spoluurčují to, k jakým politickým hodnotám se pak daný jedinec
hlásí. Které to jsou charakteristiky? Pokuste se ve svém výčtu být co nejúplnější.
2. Kdybyste měl za úkol seznámit s výsledky svého výzkumu gymnaziální studenty v
živém patnáctiminutovém vystoupení, které výsledky byste zvolil jako nejzávažnější a
nejzajímavější a jak byste didakticky postupoval, abyste je studujícím co nejnázorněji
předal?

V Praze dne 11. 5. 2019
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