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Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2014 – zakázka č. 2122 

 
Název projektu: Aktuální vnímání fotbalové fanouškovské scény českou veřejností 
 
Specifikace řešitelského týmu 

Odpovědný řešitel: PhDr. Josef Kasal, Ph.D. 

Studenti doktorského studia na PdF UHK:  

Studenti magisterského studia na PdF UHK: Bc. David Vahala, Bc. Dagmar Novotná 

 
Celková částka přidělené dotace: 26.000,- Kč 
 

Stručný popis postupu při řešení projektu  

Cílem projektu je zjistit aktuální postoje české veřejnosti k různým projevům fotbalového diváckého 
násilí. Fotbalové fanoušky lze řadit do skupiny rizikové mládeže. Dílčím cílem specifického výzkumu je 
posoudit do jaké míry vnímají fanoušci společenské prostředí jako rizikové.  

Rozhodující pro úspěšné vyřešení výzkumného záměru bylo korigovat aktuální potřeby výzkumu 
fotbalového násilí na základě zkušeností fotbalových činovníků a fotbalové veřejnosti. K těmto 
zjištěním posloužil odborný seminář plánovaný v rámci specifického výzkumu. Ten proběhl 24. dubna 
za přítomnosti funkcionářů Fotbalové asociace ČR, zástupců fotbalových klubů, fotbalové veřejnosti a 
veřejnosti odborné reprezentované převážně studenty sociální patologie a prevence a sociální 
pedagogiky. Na základě rozhovorů se zástupci AČR a klubů a anketního šetření mezi účastníky 
semináře byly formulovány otázky do dotazníku zaměřeného na výzkum názorů veřejnosti na dění 
kolem fotbalových zápasů. Dotazníky byly testovány a diskutovány při školení pořadatelů fotbalových 
utkání realizovaného ve dnech 12. a 13. května na PdF a také mezi frekventanty policejní přípravy 
v Praze. Díky tomuto předvýzkumu byla získána data, která jednak přinesla cenné informace o vztahu 
veřejnosti k diváckým excesům, a dále vedla k rozšíření baterie otázek dotazníků.  

V červnu 2014 byl dopracován obsah dotazníků a připraven plán sběru dat. 

Sběr dat byl zahájen v měsíci říjnu. V měsíci listopadu byly výsledky předvýzkumu a dílčích dat 
prezentovány na konferenci Psychologické aspekty pomáhání na Ostravské univerzitě ve dnech 4. – 
5. listopadu 2014. Příspěvek v recenzovaném sborníku vyjde v květnu 2015. 

V současné době probíhá zpracování dat z dotazníků a s jejich výsledky se bude pracovat v únoru 
2015.  

Jako problematické se zatím jeví publikování výsledků výzkumu v odborné publikaci s RIV výstupem. 
Plánované zveřejnění na konferenci ECSS v Amsterdamu a publikování v European Journal of Sport 
Scince se nerealizovalo (konference ECSS není uvedena v požadovaných vědeckých databázích, 
EJSS je přiřazen k Thomson Reuters Journal Citation Reports®).  Autoři zpracované výstupy výzkumu 
zapracují do odborné stati a vynaloží úsilí na její zveřejnění v publikaci s RIV výstupem. Dále budou 
získaná data použita do připravované monografie „Sport jako politikum“. 

 
Splnění kontrolovatelných výsledků řešení 

Na základě řešení projektu vznikla stať do sborníku „Psychologické aspekty pomáhání“ s názvem 
„Fanclub v prevenci rizikového chování na stadionech“. 

Publikace nebyla zatím zapsána do OBD (podle organizátorů konference bude sborník vydán v květnu 
2015). 

Další výstup je plánován v časopise Speciální pedagogika, ve kterém budou oba studenti spoluautory. 

Jak již bylo uvedeno, získané poznatky z výzkumného šetření budou zapracovány do odborné 
monografie „Sport jako politikum“, která bude zprtacována ve spolupráci s PhDr. Josefem Smolíkem, 
Ph.D. z Masarykovy univerzity Brno. 

 

 

 



Přehled realizovaných výdajů: 

a) Do projektu byli zapojeni studenti magisterského stupně studia. To se však změnilo a oba 
posléze přešli do studia kombinovaného, proto s nimi byly uzavřeny dohody o provedení 
práce. Studenti se podíleli na zpracování dotazníku a zejména sbírali data výzkumného 
šetření, podílejí se na průběžném zpracování dat. Skutečný výdaj 10.000,- Kč. 

b) Materiálové náklady byly zejména využity na nákup materiálu potřebného pro vytištění 
dotazníků a sběr dat z výzkumného šetření (jedná se zejména o kancelářský papír, psací 
potřeby a popisovače, kancelářské desky, toner do tiskárny). Dále byly nakoupeny odborné 
knihy související s tématem výzkumu. Skutečný výdaj 13.300,- Kč. 

c) Cestovné společně s požadavkem na uhrazení konferenčního poplatku bylo zredukováno 
vzhledem ke změně plánované konference (viz. zpráva výše). Cestovné bylo použito na 
prezentaci výsledků šetření na konferenci Psychologické aspekty pomáhání na Ostravské 
univerzitě. Skutečný výdaj 2.073,- Kč. 

 

Přehled plánovaných a skutečných výdajů 

Druh výdajů Plánováno Schváleno Skutečně čerpáno 

stipendia 10.000 -- -- 

Dohoda o PP  10.000 10.000 

Materiálové náklady  4.000 10.000 10.211 

Konferenční poplatek 12.200  1.100   1.100 

Cestovné (konference) 15.000  1.600   1.603 

Knihy  1.500  3.000   3.089 

Celkem  43.000 (zaokr.) 26.000 (zaokr.) 26.003 

 

         

Přílohy: 

a) kopie publikačních výstupů – bude dodáno po vydání sborníku v měsíci květnu 

b) výpis z OBD – bude zapsáno po realizaci výstupů (konference, časopis Speciální pedagogika, 
monografie) 

c) Výsledovka“ z ekonomického informačního systému Magion – vyúčtování dotace 

 
 
Datum: 5. ledna 2015      Podpis odpovědného řešitele 

 



 



 



 


