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Divácké násilí v České republice: Statistika a trendy 
 

ano      ne 

Příspěvek je: původní vědecký článek      

 přehledový článek     (X)  

 odborné sdělení z výzkumu     

 informace      (X)  

ano      ne 

Téma je vhodné k publikaci      X  

 

Hodnocení příspěvku: výborná dobrá průměrná nízká úroveň 

Originálnost (původnost):  (X) (X)   

Vědecká úroveň:   X    

Odborná úroveň:   X    
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Text příspěvku:   Jasný a srozumitelný       X 
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Jazyková úroveň:  vyhovující      

   vyžaduje menší korekce   X 

   nevyhovující      

 

Doporučení pro publikaci: zveřejnit v předložené podobě   

   zveřejnit po menších úpravách  X 

   příspěvek vyžaduje rozsáhlejší korekci  
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Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků): 

 
Autorka se věnuje problematice diváckého násilí v České republice. Jedná se o téma velice 
aktuální a často diskutované. Autorka se snažila uvedenou problematiku řešit ve dvou 
rovinách. Na jedné straně se pokusila teoreticky rozpracovat pojem divácké násilí a jeho 
legislativní vymezení a na straně druhé na základě dostupných statistických dat ukázat na 
aktuálnost diváckého násilí v České republice. 
 
Za „přidanou hodnotu“ lze považovat zejména to, že autorka na základě dostupných dat 
zmapovala výskyt diváckého násilí v České republice. Za větší přínos však považuji 
skutečnost, že studentka provedla vlastní dotazníkové šetření mezi účastníky různých forem 
diváckého násilí. Tímto způsobem vhodně doplnila analýzu diváckého násilí o názory 
samotných účastníku tohoto násilí a podařilo se jí ukázat, že divácké násilí může za určitých 
podmínek přerůst i v sociogenní mimořádnou událost, kdy budou ohroženy životy  
a způsobeny materiální škody. Analýza diváckého násilí je provázená úvahou na jeho možné 
propojení se socioekonomickými ukazateli. 
 
V závěrečné části studie ukázala autorka, že v rámci policie neexistuje pro shromažďování 
údajů týkajících se diváckého násilí jednotný systém a každé krajské ředitelství si vede 
evidenci vlastní. 
 
Vzhledem k tomu, že text je zaměřen jak na teoretické vymezení fenoménu diváckého násilí 
v České republice, tak i statistická data a různá doporučení jak předcházet diváckému násilí a 
vyhodnocovat rizikovost sportovních utkání, lze ji použít jako vhodný metodický materiál i 
jako doplňkový učební text. 
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