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Recenze rukopisu 
 
Název:   Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Divácké násilí v České republice 
 
 

ano      ne 

Příspěvek je: původní vědecký článek      

 přehledový článek     (X)  

 odborné sdělení z výzkumu   (X)  

 informace        

ano      ne 

Téma je vhodné k publikaci      X  

 

Hodnocení příspěvku: výborná dobrá průměrná nízká úroveň 

Originálnost (původnost):   X   

Vědecká úroveň:    X   

Odborná úroveň:    X   

Výsledky:    X    

 

Text příspěvku:   Jasný a srozumitelný       X 

   Nesrozumitelný       

   Obsahující chyby       

 

Souhrn:   Dostatečně výstižný a informativní  X 

   Nedostatečně informativní    

   Chybí       

 

Rovnice, obrázky a tabulky:  přehledné a srozumitelné            X 

   je třeba zlepšit jejich prezentaci      

   text je bez tohoto vybavení    

   nepřiloženy      
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Jazyková úroveň:  vyhovující     X  

   vyžaduje menší korekce    

   nevyhovující      

 

Doporučení pro publikaci: zveřejnit v předložené podobě   

   zveřejnit po menších úpravách  X 

   příspěvek vyžaduje rozsáhlejší korekci  

   příspěvek není vhodný k zveřejnění   

 

Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků): 

 
Příspěvek představuje modifikaci autorova příspěvku v rámci mezinárodního vědecko-
výzkumného projektu. Ačkoli se patrně nejedná o to, že by bylo téma uchopeno nějak zcela 
inovativně, přeci jenom je zde snaha aplikovat na danou problematiku pohled „radikalizace“. 
Jedná se o pohled relativně módní, kdy konkrétně na západ od hranic České republika panuje 
snaha o hledání formálních vazeb mezi hooligans a politickou (extremistickou, 
autonomistickou či jinou) scénou. Autor korektně sumarizuje pohledy, včetně překonaných 
(na téma, že hoolligans jsou asociální primitivové, nezaměstnaní mladíci) s tím, že se jedná  
o nákladný koníček, kterým otcové od rodin a úspěšní podnikatelé hledají alternativní 
sebepotvrzení. Politizace subkultury jako taková je spíše okrajovým nebo ad hoc tématem,  
i když se někteří autoři snaží takové propojení hledat stůj co stůj (obvykle neúspěšně). 
Zajímavá je aktivizace subkultury v souvislosti s aktuálním migračními tlaky na Evropu, kdy se 
některé části hooligans uskupení alespoň slovně nebo pomocí transparentů pasují do role 
ochránců Evropy před islámem. Tento aspekt doporučuji autorovi i nadále sledovat. 
 

 

Titul, jméno a příjmení recenzenta:  

Dr Ján Šugár, CSc. 

Kontakt na recenzenta:  
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