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Abstrakt 

Název: Uplatnění žen na manažerských pozicích ve fotbale 

 

Cíle:   Cílem práce je na základě rešerše odborné literatury a hloubkových 

interview s manažerkami z českého fotbalového prostředí zjistit, co 

jim dopomohlo k uplatnění se v manažerských pozicích ve 

fotbalovém prostředí v České republice a jakým způsobem jejich 

působení v tomto prostředí ovlivňoval fakt, že jsou ženy, případně 

jak celou tuto problematiku osobně vnímají v kontextu českého 

fotbalového prostředí.  

 

Metody:   K výzkumu bylo využito jako hlavní metoda polostrukturované 

hloubkové interview, které je zároveň podloženo triangulací a 

vystavěno na základě konceptualizace a operacionalizace. Data 

byla interpretována pomocí interpretativní fenomenologické 

analýzy. 

 

Výsledky: Respondentky ve fotbalovém prostředí v České republice prakticky 

nezažily v rámci vykonávání své práce diskriminaci na pracovišti. 

V průběhu práce i při výběrových řízení respondentky v rámci 

fotbalového prostředí cítily spíše výhody, případně rovné 

podmínky. Nepravděpodobné získání kontaktů v rámci rané 

socializace formou aktivního hraní fotbalu nemusí být pro ženy 

automaticky nevýhodou, kontakty lze získat i jinde, přičemž ani 

nemusí být zásadním faktorem úspěchu. K prosazení se na 

manažerských pozicích potřebovaly respondentky jak maskulinní, 

tak femininní vlastnosti, zatímco při vstupu do fotbalového 

prostředí jim více pomohly femininní. Z naučených nebo 

získaných předpokladů dopomohlo respondentkám k uplatnění se 

především odborné vzdělání. S negativní odezvou ze strany 

veřejnosti se setkala pouze jedna z respondentek, přičemž to 

výrazně souvisí s prací reportérky, posléze tiskové mluvčí. 

Respondentky neprojevily negativní tendence vůči ostatním 

ženám. V celkovém pohledu na genderovou problematiku 

zdůrazňovaly všechny především individualizaci. 

 

Klíčová slova:  muži dominované odvětví, genderová problematika, ženy 

v managementu, diskriminace, faktory úspěchu, feminismus 

  



 

Abstract 

Title: Women in managerial positions in the football industry 

 

Objectives:  Based on literature research nd in-depth inteviews with women in 

the managerial position in Czech football industry, the objective is 

to find out, what helped those women to reach the managerial 

positions and how are their careers within the sport industry 

influenced by their gender, eventually, how they have perceived 

the whole gender issues within the Czech football industry context. 

 

Methods: In-depth interview was used as the main method, based on 

triangulation. The structure of the interview was constructed based 

on conceptualization and operacionalization. The data 

interpretetion of this research is based on interpretative 

phenomenological analysis. 

 

Results: The respondents barely experienced any discrimination at the 

workplace. While doing their job and even during recruitment, 

respondents felt like there were more advantages or equality based 

behaviour than disadvanteges for them as women. The fact that it 

is not that easy to reach potentialy helpful network during early 

socialization while actively playing football, doesn’t always have 

to be disadvantage for women. It also possible to gain the network 

somewhere else during life and what more, network is the most 

important factor for getting into the football industry and being 

successful. To be successful, the women needed maily feminine 

characteristics to first get into the industry and then masculine and 

femininine characteristics combined, when it came to reach the 

managerial potition. Knowledge based on eduation was one of the 

most important aspects to succeed, gained during life. Only one 

respondent was confronted with a negative reaction of public, 

which is connected to her media and PR profesion. There were no 

negative bias found in relation to other women from any of the 

respondents. The main point for all the respondents within the 

gender issues was to individualize. 

 

Keywords:  male-dominated industry, gender issues,  women in management, 

discrimination,  success factors, feminism
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1 ÚVOD 

Fotbalové prostředí je opředeno četnými eticky problematickými otázkami. Od různých 

korupčních skandálů, přes problémy s rasismem a xenofobií, až po nejrůznějších mediální 

přestřelky fotbalových osobností. V poslední době ale vstupuje z etického a vůbec 

celospolečenského hlediska do popředí v rámci fotbalového prostředí jiný problém – 

genderová rovnoprávnost. 

Společenské postavení žen se v průběhu 20. století začalo výrazně měnit a ve 21. století 

celá tato problematika nabývá ještě větších rozměrů. Postavení žen ve společnosti je 

jedním z nejdiskutovanějších témat poslední doby, obzvlášt pokud se jedná o prostředí, 

kde muži tradičně tvoří většinu, jako je fotbalové prostředí. 

Z hlediska genderové problematiky je často pojednáváno o tom, že ženy nemají 

dostatečná práva a že jejich postavení je výrazně nižší, než je tomu v případě mužů. 

Rozdíly v příjmech na stejných pozicích, nízké zastoupení žen ve vysokých pozicích, 

i těžkosti spojené se vstupem i udržením se v odvětvích, která jsou tradičně mužská. To 

všechno lze považovat za problémy, se kterými se ženy mohou v průběhu svého 

kariérního života setkat. 

Na druhou stranu je však třeba poznamenat, že nic není černobílé. Zátímco většina 

odborné literatury se snaží stanovit způsoby, jak rovnoprávnosti dosáhnout, jednou 

ze zásadních otázek zůstává, jakým způsobem stanovit, co to je rovnoprávnost, 

diskriminace a co je z hlediska zastoupení žen v tomto prostředí vlastně nedostatečný 

počet? Další otázkou, která zde vyvstává, je, zda vnímají tuto problematiku všechny ženy 

stejně, aby mohly být v rámci prosazování svých práv brány jako jednotná, někdy až 

homogenní skupina? Na tyto otázky nelze jednoduše odpovědět jedním výzkumem, ale 

je důležité si je pokládat, aby nedocházelo ke vzniku dogmat, která pak ovlivňují další 

fungování nejen fotbalového prostředí. 

Jedním ze základních faktů je to, že kulturní rozdíly se promítají do prakticky všech 

oblastí života. Vnímání rovnoprávnosti, diskriminace a dalších konceptů spojených 

s genderovou problematikou není výjimkou. Z hlediska akademických výzkumů je tedy 

třeba především zahrnout v tomto ohledu názory žen z různých zemí, s různými 

zkušenostmi, aby zde nebyly stále zkoumány jen ženy ze západního světa a neformuloval 

se na základě jejich názorů prototyp toho, jak by se mělo k této problematice přistupovat. 

Globalizace sice do jisté míry přispívá ke stírání rozdílů mezi různýmu kulturami, ale 
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vedle kulturních rozdílů by se nemělo v rámci této problematiky zapomínat především na 

ty individuální. 

Každá žena může tuto problematiku vnímat odlišně, a především každé prostředí je 

specifické. Tudíž je v návaznosti na výše zmíněné třeba zjistit, jak konkrétní ženy na 

manažerských pozicích vnímají svoji pozici z hlediska genderové problematiky a 

postavení ve fotbalovém prostředí. K tomu je třeba ptát se na způsob, jakým se do daného 

prostředí dostaly, vlastnosti, schopnosti a dovednosti, které jim k tomuto mohly 

dopomoci, pocity, které mají z vykonávání práce v tomto prostředí a v neposlední řadě 

na to, jaký mají postoj celkově k genderové problematice, ostatním ženám a zastoupení 

žen v tomto prostředí. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V rámci teoretických východisek této práce je třeba se soustředit především na dvě 

vzájemně se prolínající oblasti. První z nich je genderová problematika včetně stereotypů, 

diskriminace a dalších souvisejících konceptů. Druhou oblastí je problematika související 

s manažerskými pozicemi, konkrétně ve fotbalovém prostředí, a s tím, co tyto pozice 

determinuje. 

2.1 Základy genderové problematiky 

Témata ohledně genderové problematiky jsou dlouhodobě řešena jako jedna ze zásadních 

společenských otázek, proto je třeba popsat některé souvislosti a termíny, které byly 

za dobu řešení této problematicky popsány v odborné literatuře. 

Z hlediska genderové problematiky je ze všeho nejdříve důležité popsat rozdíl mezi 

anglickými výrazy „gender“ a „sex“. Zatímco v češtině se často oba výrazy překládají 

jako „pohlaví“, „gender“ je v některých případech možné přeložit i jako „rod“, 

v angličtině je vymezení těchto dvou pojmů poněkud explicitnější. Zatímco v případě 

„sex“ se jedná o biologické determinanty pohlaví, ve slově „gender“ jsou spíše 

zakotvené  osobní rysy a jiné kvality jednotlivce, které jsou spojeny s pozicí 

ve společnosti v závislosti na tom, jestli se jedná o muže či ženu (CARL, 2012). 

OAKLEY (2016) navíc připomíná asi nejjednodušší formulaci rozdílu mezi pojmy 

„gender“ a „sex“, a to že „sex“ je biologický termín, zatímco „gender“ je kulturní, tedy 

společensky konstruovaný, termín. 

POWELL (2019) říká, že existuje tzv. primární dimenze diverzity, což je například 

pohlaví nebo rasa a sekundární dimenze diverzity, do které se řadí mnoho aspektů, které 

lze v průběhu života měnit, jako je vzdělání, plat nebo např. i víra, přičemž faktory 

z primární dimenze diverzity (jako je právě i pohlaví) nelze měnit buď vůbec, nebo jen 

velmi složitě.   

Jak už je tomu v naprosté většině odborných publikací a především překladů z angličtiny, 

i v této práci bude používán anglický výraz „gender“ a český výraz „pohlaví“, přičemž 

v okamžiku, kdy se mohou významově tyto dvě slova překrývat je třeba brát v potaz daný 

kontext, v němž je slovo použito. 
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2.1.1 Maskulinita vs. feminita 

Dalšími z konceptů úzce souvisejících genderovou problematikou jsou maskulinita 

a feminita. Tyto koncepty vychází z předpokladu, že ženy vykazují ze stereotypního 

pohledu konceptů maskulinity a feminity spíše femininní rysy a muži spíše maskulinní 

(POWELL a GREENHAUS, 2010). Mezi femininní rysy spadá například soucit, péče, 

citlivost k potřebám ostatních atd., zatímco maskulinními rysy jsou mimo jiné agresivita, 

rozhodnost a nezávislost (POWELL a GREENHAUS, 2010). 

PAECHTER (2006) tvrdí, že maskulinita je v literatuře často popisována pouze jako to, 

co dělají muži a feminita jako to, co dělají ženy. Z této definice by asi nikdo nevyvozoval 

nějaké negativní závěry snad kromě toho, že je takovýto koncept do jisté míry 

generalizující. Z tohoto pohledu by pojmy maskulinita a feminita měly čistě jen 

pojednávat o rozdílech mezi muži a ženami v co nejrelevantnější rovině. 

SCHOLNICK a MILLER (2018) ale zmiňují, že pokud se jedná o binární kategorie, jedné 

z nich je vždy přisuzována větší hodnota než druhé, tím pádem se potom kategorie s vyšší 

hodnotou často stává normou. Toto potvrzuje i výrok, že femininní rysy jsou často 

tvořeny negací maskulinních, přičemž zde dochází ke vzniku tzv. hyperfeminity, která 

často zvýrazňuje sexuální stránku ženy (PAECHTER, 2006). 

Dalším důležitým důvodem, proč může být obyčejné konstatování, že ženy mají tendenci 

vykazovat spíše femininní rysy a muži maskulinní, problémové je to, že feminita v sobě 

na rozdíl od maskulinity nesoustřeďuje prostředky moci (PAECHTER, 2006). Jinými 

slovy není konstruována tak, aby její uplatňování umožnovalo nebo usnadňovalo přístup 

k moci v rámci společnosti.  

V některých případech dochází i k tomu, že je feminita definovaná jako nedostatek nebo 

naprostá absence maskulinity (KESSLER a MCKENNA, 1978). Tento názor se ale, jak 

už je patrné i z roku vydání citované publikace, prosazoval spíše dříve. 

CONNELL (1995) popisuje hegemonickou maskulinitu, která podle něj sestává 

z genderových projevů, jež ztělesňují všeobecně akceptovanou představu o problému 

legitimnosti patriarchátu, který zaručuje dominantní pozici mužů a podřízenou pozici žen. 

Zároveň ale dodává, že jen malé procentu mužů toto praktikuje v plném rozsahu. 

PAECHTER (2006) uvádí, že může existovat i hegemonická feminita, nicméně její 

koncept je zcela odlišný. V tomto případě hegemonická feminita nesouvisí s mocí, ale 

souvisí pouze se způsobem, jak je daný jedinec schopný konstruovat realitu pro sebe 
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i ostatní tak, že pozice toho, kdo je u moci, není zpochybňovaná a zároveň je brána jako 

součást nastoleného pořádku (PAECHTER, 2006). Z toho vyplývá, že být femininní 

v pravém slova smyslu tedy předpokládá starat se o sebe i ostatní a zároveň podporovat 

moc toho, kdo se u ní zrovna nachází.  

Posledním konceptem, jehož definici je třeba doplnit pro rámcové pochopení této 

problematiky je hyperfeminita. PAECHTER (2006)  ji popisuje jakožto pozici bez 

jakékoliv moci, což není dáno jen absencí maskulinity, ale především tím, že nezapadá 

do dualistické konstrukce maskulinity a feminity.  

Důležité je zmínit především to, že v poslední době nevykazují maskulinní faktory jen 

muži a femininní jen ženy. Vzhledem k tomu, že socializace obou pohlaví je stále 

podobnější a všeobecně společnost v posledních desetiletích vykazuje alespoň nějakou 

snahu přistupovat k oběma pohlavím co nejvíce rovnocenně, i když samozřejmě záleží 

i na individuální socializaci každého jednotlivce, mohou být ženy poměrně běžně 

ve výrazně maskulinní a muži naopak femininní (BUDGEON, 2014). 

Jak vyplývá z výše zmíněného, koncept maskulinity i feminity je úzce spjat 

s generalizací, tím pádem všeobecně i s kategorizací a stereotypizací. Těmto konstruktům 

je věnována pozornost v následující kapitole. 

2.1.2 Kategorizace a stereotypy 

Předchozí kapitola upozorňuje na to, že v některých případech jsou koncepty maskulinity 

a feminity popisované tak, jako by se nemohly prolínat. Jinými slovy jako by muži a ženy 

neměli nic společného. V reakci na podobné domněnky CARL (2012) říká, že důvodem, 

proč nejsme schopni vidět podobnosti mezi muži a ženami, jsou zažité představy 

o „genderu“. Stejně tak je v mnohé odborné literatuře formulovaná myšlenka, že 

stereotypy o tom, jaké přednosti a schopnosti má dané pohlaví potom ovlivňují chování 

veřejnosti či institucí vůči jednotlivcům, kteří tyto stereotypy ztělesňují, což znamená, že 

pokud daný jednotlivec naplňuje svými výkony nebo chováním určitý stereotyp, 

společnost má tendenci chovat se k němu jinak než k tomu, kdo stereotyp nenaplňuje 

(CARL, 2012).  

Problémem celého konceptu dvou kategorií – muži nebo ženy – je především to, že 

většina výzkumů, zbývajících se touto problematikou, formuluje myšlenky a závěry, 

které nejsou objektivní, jelikož jsou často samy produkty konstruktu „genderu“ a tudíž 

nemohou být zcela nezávislé (SCHOLNICK, MILLER, 2018). PAECHTER (2006) se 
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snaží upozornit na fakt, že muži nemusí být vždy maskulinní a ženy vždy femininní. 

Domněnka, že tomu tak je, je právě produktem kategorizace, která utváří stereotypy. 

Kategorizovat lze mnoha způsoby a stereotypy, na nichž jsou založeny i koncepty 

maskulinity a feminity, vznikají různě. Není tedy pouze jedna teorie, která by byla 

všeobjímající. Jakmile je uvažováno o nějaké skupině, v tomto případě lidí shodného 

pohlaví tak, jako by byla homogenní, tedy všichni její členové vykazovali obdobné rysy, 

jedná se o aplikaci tzv. „equivalence theory“ (SCHOLNICK, MILLER, 2018). Druhým 

příkladem teorie kategorizace je „prothotyp theory“, dle které vzniká kategorizace tak, 

že nějaká konkrétní podoba příslušníka určité skupiny je považována za prototyp, se 

kterým se potom srovnávají ostatní skupinoví příslušníci, jež se nějak odlišuji 

(SCHOLNICK, MILLER, 2018). Samotné genderové stereotypy sestávají z tradičních 

přesvědčení o tom, jaké psychologické charakteristiky a zvláštnosti jsou přisuzovány 

danému pohlaví (KITE, DEAUX, HAINES, 2008).  

SCHOLNICK a MILLER (2018) taktéž tvrdí, že kromě populární tvorby mají i odborné 

publikace tendenci upozorňovat především na rozdíly, nikoliv na podobnosti, mezi 

pohlavími. Aplikováním jakékoliv kategorizace vznikají stereotypy, normativní 

domněnky nebo binární myšlení (SCHOLNICK, MILLER, 2018).  

Je ale nutné se ptát, zda mají všechny tyto produkty kategorizace opravdu jen negativní 

důsledky, tedy zda by měly být vnímány čistě negativně, či bychom se dokonce měli 

snažit se jich konkrétními způsoby zbavovat. MOSKOWITZ (2005) formuluje definici 

stereotypů, která nemá tolik pejorativní význam jako předchozí, přičemž tvrdí, že 

stereotypy mohou být konstruovány jako kategorie založené na očekáváních, která v nás 

byla vybudována prostřednictvím socializačních zkušeností.  

Negativum může vzniknout právě ve chvíli, kdy, jak již bylo zmíněno v předchozí 

kapitole, vznikají binární kategorie jako je feminita a maskulinita, z nichž je automaticky 

jedné přiřazována vyšší hodnota (SCHOLNICK, MILLER, 2018). Toto a další podobná 

tvrzení lze použít jako argument, proč je kategorizace ve své podstatě negativním jevem. 

Na druhé straně je ale kategorizace jedním ze základních principů přežití, protože 

umožňuje jednotlivci se flexibilně a jednoduše orientovat v každodenním životě 

(MACRAE, BODENHAUSEN, 2000). Jednu z dalších definic, která na stereotypy 

nahlíží pozitivně, formulují GILBERT a HIXON (1991), přičemž stereotypy vidí jako 
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sadu nástrojů, které doslova vyskočí, když je něco konkrétního třeba udělat a jsou tedy 

součástí funkčně-kognitivních procesů. 

Z výše zmíněných definic je patrné, že čím novější definice je, tím pejorativnější má 

význam. To může být interpretováno jako vzrůstající důraz na politickou korektnost, 

která začíná být v posledních letech všudypřítomná. Stereotypy totiž mohou potenciálně 

vést k diskriminaci nějaké konkrétní skupiny (nejen žen), což je v současné éře 

globalizace vysoce nežádoucí (MACRAE, BODENHAUSEN, 2000). 

Z  psychologického hlediska ale nelze popřít pozitivní složku kategorizace a stereotypů 

přes to, že v běžných učebnicích sociální psychologie (ŘEZÁČ, 1998) jsou stereotypy 

vykládány jako jedna z chyb percepce. V tomto ohledu je jistý rozdíl mezi výklady 

různých směrů psychologie, ale důležité je především jasně stanovit, že stereotypy 

a kategorizace nemusí mít vždy jen negativní dopady, a jsou v určitém kontextu 

potřebnou složkou procesu percepce. 

Je tedy patrné, že většina autorů vidí ve stereotypech negativa, a protože jsou negativní 

stereotypy úzce spojeny s genderovou problematikou, je třeba tyto negativa popsat 

podrobněji, resp. především jeden z jejich možných dopadů, kterým je diskriminace. 

2.1.3 Diskriminace 

Jak již bylo zmíněno výše, diskriminace úzce souvisí se stereotypy, ale také (především 

pokud bereme jako příklad maskulinitu a feminitu) s konceptem udržení moci. Definic 

diskriminace je nespočet, přičemž obecně lze říct, že diskriminace představuje 

znevýhodněné zacházení s konkrétním člověkem nebo skupinou lidí (ŠTĚPÁNKOVÁ, 

2007).  

LAWSON (2016) pojednává v souvislosti s diskriminací, a hlavně tím, jak je zakotven 

boj proti diskriminaci v rámci právních předpisů EU, o tom, že již v 80. letech minulého 

století byl identifikován jev nazvaný „intersectionality“ (lze přeložit jako „průnik“), 

který spočívá v tom, že je-li nějaká konkrétní skupina diskriminována, často to bývá 

z různých důvodu, přičemž jeden důvod ovlivňuje druhý, resp. se překrývají (příkladem 

může být diskriminace ženy tmavé pleti, kdy je složité rozeznat, zda se jedná 

o diskriminaci na základě barvy pleti, pohlaví, nebo nějakého dalšího faktoru). 

V souvislosti s „intersectionality“ LAWSON (2016) říká, že šlo původně o koncept, 

který měl pomoci při vytváření lepších zákonů a politik. Nicméně v současné době se 

tento koncept projevuje v mnohých dalších oblastech, mezi nimiž hraje zásadní roli 
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i genderová problematika jako taková. Zároveň LAWSON (2016) formuluje myšlenku, 

že v rámci postmoderní společnosti se tento koncept uplatňuje k identifikaci různých 

problémů a souvislostí mezi nimi spíše než ke kritice politiky. Tento jev úzce souvisí 

i s feminismem a postfeminismem, jež jsou popisovány v následující kapitole. 

V rámci definic diskriminace uvádí zákon č. 198/2009 Sb., tedy antidiskriminační zákon, 

že diskriminace se jednak dělí na přímou diskriminaci, což je: „…takové jednání, včetně 

opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo 

nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci,“ a nepřímou diskriminaci, 

jejíž definice pracuje s formulací, že dojde k jednání nebo opomenutí, které znevýhodňuje 

danou osobu „…na základě zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria nebo praxe.“ 

Následně antidiskriminační zákon uvádí také další formy diskriminace jako je 

obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění 

k diskriminaci.  

Podle ŠTĚPNKOVÉ (2007) existují různé způsoby, jak konkrétně bojovat proti 

diskriminaci od těch nejstriktnějších (jako jsou kvóty) až po nevymahatelná opatření 

ve formě doporučení, jak se chovat např. na půdě konkrétního pracoviště. 

Součástí antidiskriminačního zákona jsou taktéž tzv. pozitivní opatření, která by měla 

diskriminační situaci napravit, případně diskriminaci zcela eliminovat. ŠTĚPÁNKOVÁ 

(2007) v tomto kontextu formuluje myšlenku, že pozitivní opatření by tedy měla být 

zrušena ve chvíli, kdy dojde k eliminaci diskriminace. Což je vskutku zajímavé tvrzení 

vzhledem k tomu, že nikdo není schopen přesně definovat, co je diskriminace a určit 

hranici mezi tím, co je diskriminační jednání a co ne. 

Z pohledu genderové problematiky je nejčastějším projevem diskriminace „sexismus“, 

což je v podstatě rozdílný přístup k osobám na základě jejich pohlaví (HIDEG, FERRIS, 

2016). Někteří autoři zmiňují, že jednou z nejbezpečnějších forem sexismu je 

tzv. „každodenní sexismus“, který se objevuje napříč celou společností, ale nejčastěji 

na pracovišti, přičemž je natolik stálou součástí tamního prostředí, že ho naprostá většina 

lidí buď vůbec nevnímá nebo ignoruje (BECKER, SWIM, 2011). V některých případech 

se za projev každodenního sexismu považuje i tzv. „harašení“, což je, v kontextu 

s genderovou problematikou, takový projev chování vůči ženám, který je nějak 

objektivizuje nebo zesměšňuje na základě pohlaví, přičemž může mít často i sexuální 

podtext (TAYLOR a kol., 2017). 
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2.1.3.1 Mzdová nerovnost 

Jedním z dalších a zároveň možná i nejtíživějších výstupů diskriminace jsou mzdové 

nerovnosti mezi muži a ženami. Tyto nerovnosti je možné pozorovat prakticky 

v jakémkoliv státě a zároveň jsou jedním z nejdiskutovanějších témat současné 

genderové problematiky. Proto je vhodné ukázat na příkladech, jak konkrétně mzdové 

rozdíly v současné době vypadají. 

Přístupy k rovnostářství a snižování nerovností ve společnosti všeobecně se v různých 

oblastech světa liší. WHELEN (2017) připomíná, že například v USA je legislativně 

zakotveno, že zastoupení mužů a žen v organizaci má být proporcionální vzhledem 

k zastoupení v populaci (původně bylo toto přijato v rámci vzdělávacích institucí, kde se 

také tento princip také uplatňuje nejstriktněji). 

VEČERNÍK a MYSLÍKOVÁ (2017) pojednávají o rovnostářství v ČR a mimo jiné 

poukazují na fakt, že přerozdělování probíhá ve společnosti vždy, i když je převážně 

založená na tržním principu. Na druhé straně ale také zmiňují, že za minulého režimu 

byly zcela přerušeny vazby mezi pracovním výkonem a příjmy domácností i mezi příjmy 

a spotřebou, což se v současné době neděje. Většina Čechů však podle VEČERNÍKA 

a MYSLÍKOVÉ (2017) v průzkumech stále tvrdí, že rozdíly v příjmech jsou u nás příliš 

velké a často vyžadují direktivní snižování rozdílů. Toto se ale týká především rozdílů 

v příjmech (důchodech) všeobecně, nejedná se přímo a snižování nerovností ve vztahu 

k ženám.  

Pokud jde o rozdíly mezd mezi muži a ženami v USA, ženy vydělávají v zaměstnání 

v průměru o 20 % méně než muži (WHALEN, 2017). Pokud jde o rozdíly v ČR, stále 

jsme na prvním místě v Evropské Unii, i když s dalšími zeměmi, jako je Slovensko, 

Rakousko nebo Německo, přičemž rozdíl mezi mzdami zaměstnaných mužů a žen je 

22 % (VEČERNÍK, MYSLÍKOVÁ, 2017). Zajímavé je také to, že minulý režim přinášel 

z hlediska rozdílů mezd mezi muži a ženami ještě větší propast. Dokonce se v roce 1988 

k pohlaví vázala variace 28 %, zatímco variace na základě rozdílů mezi čtyřmi stupni 

vzdělání je jen 12 %. Tabulka str. 32. 

V kontextu s totalitním režimem, který v Česku skončil až v roce 1989, a způsobem, 

jakým byla v tomto období organizována práce, lze formulovat ještě několik dalších 

myšlenek, které souvisí s feminismem i genderovou rovností. Ženy totiž byly za minulého 

režimu přidělovány na pracovní pozice jako byla traktoristka, jeřábnice apod., takže jistá 
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rovnost v tom, co ženy mohou a nemohou dělat z pracovního hlediska, zde v jistém 

ohledu byla. Samozřejmě ale ani zdaleka nešlo mluvit o rovnosti příjmů nebo zastoupení 

ve vysokých pozicích, stejně tak dostupnost vzdělání byla pro ženy poměrně nízká 

(VEČERNÍK, MYSLÍKOVÁ, 2017). 

2.1.3.2 Zákony ošetřující diskriminaci 

Kromě antidiskriminačního zákona zmíněného výše, proběhlo v posledních letech 

v České republice několik snah o to přijmout legislativní návrhy různých úrovní, které by 

se snažily měnit zastoupení žen v některých konkrétních oblastech. Asi nejvíce mediálně 

řešeným byl návrh tehdejšího ministra pro lidská práva za ČSSD Jiřího Dienstbiera 

o zavedení kvót pro ženy na volebních kandidátních listinách, který nakonec v červenci 

roku 2016 neprošel, o čemž informoval server Novinky.cz. Na druhé straně byl ale 

ve stejnou dobu přijat návrh, který by měl podpořit vyrovnanější zastoupení mužů a žen 

ve vedoucích pozicích (vládní usnesení č. 632). Tento odsouhlasený návrh však obsahuje 

pouze doporučení, jak se chovat nediskriminačně a společnostem, které ho nedodržují 

prakticky nehrozí žádné sankce.  

Ve skutečnosti ale diskriminaci ošetřuje už samotná Listina základních práv a svobod 

i některé později přijaté zákony, jako např. zákon č. 435/2004 Sb., o nezaměstnanosti, 

ve znění pozdějších předpisů onu diskriminaci jakéhokoliv druhu výslovně zakazuje. 

Následná opatření mají spíše doporučující charakter a v některých případech obsahují 

popis postupů, jak lze diskriminaci v rámci organizace předejít.  

Stejně tak existuje v rámci antidiskriminačních opatření již zmiňovaný zákon č. 198/2009 

Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací, který 

vychází z předpisů Evropské unie zbývající se touto problematikou. Kromě sociálních 

výhod, zdravotní péče a podobných oblastí tento zákon pojednává právě také 

o problematice rovnosti v rámci pracovního trhu. 

Ať už se jedná o samotné zákony nebo následně vydaná doporučení, je stále poměrně 

komplikované postihovat konkrétní případy diskriminace, jelikož tuto problematiku 

obklopuje mnoho nejasností. 

2.1.4 Feminismus a postfeminismus 

Ne vždy byla diskriminace ošetřená právně. K tomuto vedla dlouhá cesta, která je kromě 

mnohých dalších směrů spojená s feminismem. Asi každému se feminismus spojí také se 
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samotnou genderovou problematikou, tudíž je třeba zařadit ho mezi pojmy, které jsou 

popisovány v rámci této práce. 

Ani v případě feminismu není jednoduché formulovat jednoznačnou definici. COTT 

(1989) říká, že slovo „feminismus“ samo o sobě nedostatečně vystihuje různorodé 

způsoby, kterými se ženy celé věky snaží protestovat proti dominanci mužů, nebo změnit 

hierarchii ve společnosti z hlediska pohlaví. Zároveň zmiňuje, že různé směry v rámci 

feminismu se výrazně liší, což lze již podle názvu pozorovat třeba na příkladu sociálního 

a liberálního feminismu. 

COTT (1989) popisuje různé směry feminismu v jejich rozmanitosti, přičemž jako 

nejzásadnější v utváření tohoto směru zmiňuje pojem „hard-core feminism“ a „social 

feminism“.Tyto dva koncepty byly použity k rozlišení dvou proudů, z nichž „social 

feminism“ se váže k polovině 19. století a „hard-core feminism“ k období prakticky 

bezprostředně poté. COTT (1989) zmiňuje, že za představitelky „hard-core feminism“ 

byly považovány mimo jiné třeba Elizabeth Cady Stenton nebo Susan B. Anthony, jejichž 

požadavky a postupy byly často považovány za extrémní. Mezi tyto požadavky z pravidla 

patřilo i zakomponovat ženská práva do právních předpisů. Zásadním rozdílem, který 

ztělesňovaly představitelky tzv. „social feminism“ oproti druhému proudu bylo to, že 

částečně bojovaly i za zachování typicky femininních rysů, jako je mateřství, úloha 

v domácnosti, pochopení, péče atd. (COTT, 1989). 

Výše zmíněné směry jsou ale pouhými příklady, navíc zakotvenými v USA. V Evropě se 

tento směr, dá-li se tímto slovem feminismus jako celek označit, vyvíjel odlišně. Z toho, 

že požadavky a záměry představitelek feminismu v různých státech byly rozdílné, lze 

usuzovat, že se vnímání toho co je a není žádoucí, případně, co je diskriminační, liší 

i v závislosti na daném prostředí. To samozřejmě souvisí s utvářením stereotypů 

a celkově socializací a kulturou (viz kapitola 2.1.2), která je na různých místech světa 

různá. Zároveň zde lze odkázat i na kapitolu o diskriminaci (viz kapitola 2.1.3), v níž se 

pojednává o nejednoznačnosti určení toho, kde je hranice samotné diskriminace, tedy 

samotná percepce diskriminace v případě feminismu dost zásadně podmiňuje cíle, které 

si v daném prostředí stanovuje. 

V Evropě měl feminismus odlišný vývoj, ale místo toho abychom se zaměřovali 

na poměrně dávnou historii feminismu v Evropě, je vhodnější soustředit se především 
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na to, jakým způsobem byl feminismus formovaný po roce 1989, což bezprostředně 

souvisí se současnou situací.  

GHODSEE (2004) mluví o tzv. kulturním feminismu, který hrál v rámci střední 

a východní Evropy zásadní roli po transformaci ekonomik. Tento směr sestává z různých 

diskurzů a praktik, které propagují myšlenku, že mezi muži a ženami jsou zásadní rozdíly, 

a to ať už kvůli přirozeným biologickým determinantům nebo kvůli genderové 

socializaci, která je hluboce zakořeněná a podle některých názorů nevratná (GHODSEE, 

2004). 

Zatímco radikální feminismus a další směry, mají tendenci prosazovat rozsáhlou 

společenskou změnu, kulturní feminismus má většinou za cíl umožnit ženám naplňovat 

své specifické potřeby a cíle v rámci statutu quo (GHODSEE, 2004). Jinými slovy 

GHODSEE (2004) formuluje myšlenku, že kulturní feminismus se snaží najít způsoby, 

jak mohou být zmírněny nejhorší projevy patriarchátu, přičemž socioekonomické vztahy 

zůstávají zachovány. 

Kulturní feminismus nezpochybnitelně pomohl ženám především v USA a západní 

Evropě (tedy v rámci neoliberálně orientovaných systémů) získat základní práva 

a legitimizovat jejich nároky (GHODSEE, 2004). Otázkou však zůstává, jak to tedy bylo 

se střední a východní (tedy postsocialistickou) Evropou.  

STARK (1992) charakterizuje tzv. „capitalism-by-design“, což je ranná forma 

kapitalismu v postsocialistických zemích, která úzce souvisí se směry, jež se v tu dobu 

prosazovaly, jako je například právě feminismus. Dalším konceptem, který STARK 

(1992) v rámci této problematiky uvádí i pojem „path-dependece“, což souvisí s faktem, 

že ve střední a východní Evropě se všeobecně kapitalismus neutvářel stejně jako 

na západě. Jeho vytváření se stále neslo v duchu jistých socialistických hodnot a principů. 

Jak zmiňuje GHODSEE (2004) v rámci strukturálního přetváření politických systémů 

střední a východní Evropy se snažilo mnoho západních neziskových organizací angažovat 

a pomoct s tímto procesem. Problémem bylo, že feministické tendence ze západu byly 

zcela odlišné od socialisticky laděného feminismu v rámci střední a východní Evropy, 

přičemž ženy v postkomunistických zemích měly často svým způsobem tendenci 

sympatizovat spíš s „proletářskými muži“ než „buržoazními ženami“. 

GHODSEE (2004) taktéž říká, že většina akademické literatury z této doby byla 

konstruována na základě západních myšlenek, takže často zapomíná vykreslovat 
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i pozitiva, která  ženy měly v rámci socialismu (např. zapojení do pracovního procesu) 

a tím celý obraz zkresluje. 

I přes to se většina ženských hnutí v rámci postsocialistických států začala budovat 

na bázi kulturního feminismu, jelikož většina nově vzniklých organizací, které měly 

za úkol podporovat ženy, byla financována právě ze západu (GHODSEE, 2004). 

Kulturní feminismus, který přišel ze západu, představoval hlavní problém 

pro postsocialistické země v tom, že byl v opozici vůči socialistickému feminismu pokud 

šlo o základní hodnoty. Socialistický feminismus totiž považoval základ pro utlačování 

žen v rámci společnosti především v příslušnosti ke konkrétní třídě, takže v tom viděl 

ekonomické konsekvence, zatímco kulturní feminismus vidí jako nejzásadnější kategorii 

právě pohlaví (GHODSEE, 2004). 

Další zajímavou myšlenkou, kterou GHODSEE (2004) formuluje, je to, že komunismus, 

ale všeobecně i socialismus jako takový, přijal již na začátku 20. století problematiku 

kolem žen jako jednu ze základních ideologických zbraní, přičemž se snažil o to, aby 

ženy nerozlišovaly své potřeby od potřeb mužů a namísto toho společně s muži bojovali 

za zájmy své třídy. 

Z výše zmíněných tvrzení sice vyplývá, že jsou přístupy a požadavky různých proudů 

feminismu v různých částech světa i různých érách rozdílné, ale i tak je možné tvrdit, že 

ve většině vyspělého světa nastala v případě feminismu proměna v postfeminismus. 

Tento přechod lze dát do kontextu s Kuhnovou teorií paradigmatu. Ta pojednává o tom, 

že v případě, kdy nemůže být určitý fenomén již dále popisován, vysvětlován nebo 

vyřešen na základě všeobecně přijímaného paradigmatu, často v oblasti kde daný jev 

stávající paradigma přesahuje, vznikne nové paradigma (PURTILL, 1967). Za toto nové 

paradigma lze považovat právě i postfeminismus. 

To je zapříčiněno především faktem, doprovázejícím většinu vědeckých či ideologických 

směrů, že podoba i principy daného směru se v čase mění. Stejně tak je tomu s teorií 

a praxí feminismu, kdy se v současné době mluví často o tzv. postfeminismu. K linii 

rozdílné percepce z hlediska prostředí sem tedy opět výrazně vstupuje i časová dimenze.  

Tento směr je popisován jako diskurzivní, přičemž určuje, jakým způsobem přemýšlíme 

a reagujeme na feminismus a měnící se místo a roli žen ve společnosti (LEWIS, 

BENSCHOP, SIMPSON, 2017). 
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Dalším rozdílem postfeminismu oproti feminismu je to, že se nejedná o historickou či 

odvetnou událost s ideologickými prvky, ale o způsob, jakým lze řídit každodenní život 

(REPO, YRJOLA, 2015).  Někteří autoři taktéž spatřují paralelu mezi neoliberalismem 

a postfeminismem, jelikož jsou zde podobné hodnoty, jako důraz na individualismus, 

sebeřízení, autonomii a nezávislost (LEWIS, BENSCHOP, SIMPSON, 2017). 

Dalo by se říct, že postfeminismus v sobě soustřeďuje pozitivní náhled na feminitu jako 

takovou. Takže na rozdíl od feminismu (hlavně toho se socialistickými prvky), který se 

často snažil prosazovat rovnost žen na základě toho, že jsou schopné mít dostatečně 

maskulinní vlastnosti a stavěl argumenty pro rovnost především na schopnosti vykonávat 

stejnou práci jako muži, postfeminismus feminitu pracuje jinak. LEWIS a SIMPSON 

(2016) popisují rozdíl mezi tradiční feminitou, kde bylo od ženy vyžadováno vzdát se 

osobních zájmů ve prospěch rodiny, zatímco postfeministické vnímání feminity spočívá 

v tom, že jsou ženy považovány za seberealizující se subjekty, které jsou schopné 

vykonávat svá vlastní rozhodnutí tak, že je možné naplňovat své kariérní cíle a zároveň 

mít rodinu a plnit zde příslušnou roli. 

LEWIS, BENSCHOP a SIMPSON (2017) vidí jednu z hlavních možností aplikace 

postfeminismu v rámci organizací. Postfeminismus lze také považovat za kritický 

koncept, snažící se v rámci organizací a pracovního prostředí rozřešit otázku, zda je 

možnost volby, která je v současnosti mnohými vyzdvihovaná jako právo každého 

pracovníka, nějak ovlivněná, a mezi čím se vlastně ženy rozhodují,  případně jak formovat 

pracovní prostředí tak, aby zde opravdu bylo možné mluvit o rovnosti mezi pohlavími 

(LEWIS, BENSCHOP, SIMPSON, 2017). 

Na druhé straně LEWIS, BENSCHOP a SIMPSON (2017) formulují možná 

nejstěžejnější praktickou myšlenku celé genderové problematiky, která spočívá v tom, že 

ve skutečnosti neexistuje žádný koncensus ohledně toho, čeho by mělo být v rámci 

„gender equality“ (genderové rovnosti) dosaženo. Tím pádem logicky nelze určit ani 

jakými kroky tohoto blíže neurčeného stavu dosáhnout. 

Problém, který zabraňuje vzniku konsensu ohledně výše zmíněného je ten, že ženy jsou 

nehomogenní skupina (což podkládají ať už rozdílné názory na prosazování 

feministických myšlenek zmíněných v této kapitole, tak i rozdíly mezi ženami v dalších 

životních dimenzích, včetně individuálních rozdílů, které zákonitě existují mezi všemi 

jednotlivci nehledě na pohlaví).  
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I přes to, že se ženy, ať už v rámci feminismu či postfeminismu, dlouhodobě prosazují 

jako skupina zastávající podobná stanoviska a mající alespoň částečně stejné zájmy, 

ve skutečnosti tomu tak nemusí vždy být. Postfeminismus se této problematice snaží 

vyhnout tím, že dává důraz na individualismus a právo každé ženy rozhodnout se, 

co sama chce, přičemž se snaží v rámci společnosti poskytovat rovné podmínky k tomu, 

aby tato rozhodnutí mohly ženy učinit. Jinými slovy chce postfeminismus umožnit ženám 

realizovat jejich potenciální rozhodnutí a minimalizovat společenské bariéry, jež by jim 

v tomto mohly bránit. Otázkou však stále zůstává, jaká by měla být míra nastolené 

rovnosti a jakým způsobem jí dosáhnout, případně také to, jestli samotné přetváření 

společnosti tím způsobem, aby vznikaly pro všechny stejné podmínky (povznesme se 

nad nejednoznačnost slova „rovnost“), není nakonec větším a direktivnějším zásahem, 

než kdejaké kvóty. 

Další z paradoxů, související s předchozím odstavcem, který může být spatřován 

v konstruktech feminismu a částečně i postfeminismu, úzce souvisí se stereotypizací 

a kategorizací. Ženy totiž v rámci postfeminismu chtějí, aby se k nim přistupovalo 

individuálně, ale zároveň se stále prosazují v podstatě jako skupiny, což k individualizaci 

příliš nepřispívá 

Především kvůli eskalujícím problémům kolem globalizace a současně zvyšujícími se 

požadavky na politickou korektnost jednotlivců, se v dnešní době mnoho autorů přiklání 

k teoriím se základem v behaviorismu. Politicky korektní varianty v podstatě všech teorií 

spočívají v tom, že jejich hlavním předpokladem je podmíněnost prostředím, nikoliv 

genetikou, nebo všeobecně vrozenými faktory. Jen některé směry jako je mimo jiné 

takzvaná behaviorální genetika (PLOMIN, 2000) pojednávají o tom, do jaké míry 

ovlivňuje osobnost, kognitivní procesy atd. genetika a do jaké míry prostředí. V tomto 

případě zůstává v rámci genderové problematiky otázkou, zda chtějí ženy (případně 

některá z frakcí, která tvrdí, že zastává názory žen) dosáhnout naprosté rovnosti 

i navzdory nezpochybnitelným rozdílů mezi pohlavími, dokázat, že mají také některé 

vlastnosti, které jsou považovány za maskulinní, nebo přetvořit společnost tím způsobem, 

aby femininní projevy umožňovaly zajištění přístupu ke společenské moci i její udržení. 

V souvislosti s kapitolami o stereotypech a diskriminaci (viz kapitoly 2.1.2 a 2.1.3) je 

zároveň vhodné doplnit, že někdy také ženy stereotypizují muže a automaticky jim 

přisuzují vinu např. v případě sexismu. Toto je jeden ze způsobů generalizace, který může 

mít negativní dopady na snahu o individualizaci (která je jednou ze základních myšlenek 
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postfeminismu). Je naivní očekávat, že v případě, kdy je k nějaké konkrétní skupině 

přistupováno jako by prakticky byla homogenní, bude pak daná skupina mít tendenci 

přistupovat k ostatním skupinám jinak.  

2.2 Ženy v managementu 

Aby bylo možné vedle základu genderové problematiky dovykreslit pozici žen 

v menagementu, je vhodné pojednávat v rámci této kapitoly částečně o teorii 

managementu, ale především o jádru každé práce – kompetencích potřebných pro její 

vykonávání – a také o aspektech, které ženy v rámci tohoto prostředí ovlivňují, nebo je 

všeobecně obklopují. 

2.2.1 Manažerská pozice 

Nejdříve je třeba stanovit, co je vlastně považováno za manažerskou pozici. Z definice, 

že „Manažer je ten, kdo pracuje s lidmi a koordinuje jejich aktivity tak, aby bylo dosaženo 

cílů organizace“ (ROBBINS, COULTER, 2012, str. 22) lze usuzovat, že se manažer musí 

především nějakým způsobem interagovat s lidmi. Zároveň z této definice částečně 

vyplývá i nadřazená pozice manažera vůči těm, které koordinuje, což dokresluje definice 

LOJDY (2011), která říká, že manažer je ten, kdo dosahuje stanovených cílů 

prostřednictvím lidí. Současně ROBBINS a COULTER (2012) tvrdí, že manažer může 

koordinovat práci jednotlivců nebo skupin, přičemž konkrétní skupiny i jednotlivci 

mohou být z různých oddělení i externích organizací. Následně upozorňují také na fakt, 

že práce manažerů často nesestává pouze z koordinačních činností, ale i z vlastního plnění 

konkrétních úkolů v rámci dané organizace. Tyto úkony se mnohdy výrazně liší podle 

zaměření společnosti. 

Manažerské pozice jsou zpravidla členěny do tří úrovní – top, střední a operativní 

management (STVENSON, HOJATI, CAO, 2007). Top management je v některých 

publikacích označován za vrcholný management a operativní management 

za management první linie (ROBBINS, COULTER, 2012), přičemž význam zůstává 

stejný. 

Abychom se nepohybovali v rovině obecné, ale především v rovině sportu, lze 

na zmíněnou definici hned navázat tvrzením, že management sportu se s obecným 

managementem prolíná a soustřeďuje v sobě základní manažerské činnosti a funkce 

aplikované do oblasti tělesné výchovy a sportu (dále jen TVS) a specifické manažerské 

činnosti, které jsou třeba pro oblast TVS, přičemž jsou zároveň předmětem managementu 
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sportu i organizace a instituce, kde probíhá manažerská a podnikatelská činnost 

(ČÁSLAVOVÁ, 2000). 

Další zúžení tohoto zaměření přímo na fotbalové prostředí je v rámci rešerše odborné 

literatury poměrně složité, jelikož aplikací přímo do fotbalového prostředí se zabývá 

především zahraniční literatura, kde  slovo „manager“ představuje trenérskou pozici 

(např. BRIDGEWATER, 2016). 

Aby byla jasně definovaná manažerská pozice pro potřeby této práce, je třeba vypůjčit si 

část definice z obecného managementu a doplnit ji o několik aspektů týkajících se 

manažerských činností, které ČÁSLAVOVÁ (2009) dělí na plánování, organizování, 

vytváření organizačních struktur, výběr a rozmisťování a vedení lidí, kontrola, marketing, 

finance, právo, komunikace, k čemuž ještě přidává dělení manažerů ve sportu do třech 

kategorií, mezi něž patří manažer na úrovni vedení sportovní činnosti, manažer na úrovni 

řízení určitého sportovního spolku a manažer v podnikatelském sektoru.  

V neposlední řadě je důležité zmínit, že manažer nemusí vykonávat všechny výše 

zmíněné aktivity. Nejdůležitějším aspektem manažerské práce, a tím pádem i formálního 

ustanovení manažerské pozice, stále zůstávají formulace, které stanovují jako stěžejní 

především „řízení lidí“ nebo „koordinaci lidí“ (KESSLER , 2013). 

Na druhé straně ARMSTRONG (2006) zmiňuje, že manažer je ten, kdo zabezpečuje, aby 

organizace fungovala, a je odpovědný za dosahování cílů, k čemuž dodává, že pravomoci 

jsou naplňovány mimo jiné prostřednictvím osobního vlivu a manažer nemusí mít žádný 

podřízený personál k tomu, aby byl manažerem. Bližší zařazení konkrétních 

manažerských pozic, které jsou součástí výzkumu je popsáno v rámci metodiky 

(viz kapitola 4). 

Dalším pojmem, který celou problematiku komplikuje je „leadership“, který je často 

vnímán jako součást managementu, jež v sobě soustřeďuje primárně vedení lidí (GIPSON 

a kol., 2017) (nemusí to však nutně být součást managementu). Nicméně pro potřeby této 

práce není třeba se tímto pojmem výrazněji zabývat. Pro formální potřeby stačí stanovit, 

že se v mnohých aspektech prolíná s managementem. Například i CHELLADURAI 

(2013) v rámci popisu toho, jakým způsobem teoretizoval sportovní management  

používá několikrát slovo „leadership“ ve velice podobném významu jako 

„management“. 
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CHELLADURAI (2018) zmiňuje mimo jiné jako problematické i to, že manažerské 

pozice v rámci sportovního prostředí nejsou v podstatě nijak kontrolované a mohou je tak 

často vykonávat i lidé bez dostatečné kvalifikace. 

2.2.2 Kompetence 

V případě žen na manažerských pozicích ve fotbalovém prostředí nelze pojednávat jen 

o manažerských kompetencích, jelikož jednak je celá problematika opředená 

genderovými stereotypy (viz kapitola 2.1.2), které souvisí s kompetencemi, ale také 

vlastnostmi, schopnostmi a dovednostmi všeobecně, a navíc je fotbalové prostředí 

poměrně specifické z hlediska organizace a hierarchie, tudíž manažerská práce v tomto 

prostředí má z hlediska kompetencí také poměrně výraznou složku odborných 

kompetencí (v některé literatuře označovaných jako technické dovednosti (ROBBINS, 

COULTER, 2012) nebo „knowledge“ (ARMSTRONG, 2014)) v daném oboru, nejen 

kompetencí manažerských. Pro lepší porozumění jsou zde tedy nejprve kompetence 

vymezeny obecně, a poté se přechází k popisu jednotlivých složek kompetencí i k popisu 

manažerských kompetencí. 

Ačkoliv se výraz kompetence používá při komunikaci zcela běžně, jeho význam je 

poněkud složitější a intepretace jsou různé. Nejčastěji se mluví o dvou možnostech 

výkladu, mezi něž spadá na jedné straně schopnost vykonávat určitou činnost nebo 

funkci, na druhé straně oprávnění k tomu danou funkci nebo činnost vykonávat 

(MARIÁN, 2004). ARMSTRONG (2014) tvrdí, že kompetence patří mezi jednu 

ze základních charakteristik jednotlivce, jenž mají vliv na jeho výkon, resp. ho předurčují 

k určitému výkonu. 

Za synonymum ke slovu kompetence, lze dle některých autorů, považovat slovo 

kvalifikace (ERAUT, 1998). Dle jiných výkladů je kompetence v podstatě převedení 

kvalifikace do praxe. Jinými slovy, když uvažujeme, že daná osoba umí něco provést 

na jedné straně, nebo umí něco provést velice dobře na straně druhé, provést tuto činnost 

kompetentně je umístěno někde mezi těmito dvěma extrémy (PEARSON, 1984). 

Jeden z nejčastěji užívaných významů slova kompetence je ten, kdy je považována 

za schopnost vykonávat dané činnosti a role tak, že odpovídají očekávanému standartu, 

např. konkrétní pozice nebo druhu povolání (ERAUT, 1998). Jiní autoři ale tvrdí, že 

kompetence v sobě přímo zahrnuje excelenci (SPENCER, SPENCER 1993). 
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Podle ERAUTA (1998) kromě vzdělání, resp. znalostí, souvisejí kompetence také 

s výkonem, což se váže především ke kompetencím souvisejícím s profesním životem. 

Výkon je podle tohoto autora ale na rozdíl od kompetencí měřitelný, kompetence jsou 

vyjádřeny spíše kvalitativně. Stejně tak souvisí kompetence dle ERAUTA (1998) i se 

vzděláním. ERAUT (1998) také zmiňuje, že některé kompetence se projevují i jinde než 

v profesním životě, přičemž je kompetence považovaná za jednu ze základních 

charakteristik individua.  

V této oblasti lze formulovat myšlenku, že se ve významu slova kompetence prolínají 

v běžném užívání se slovy jako jsou vlastnosti, schopnosti a dovednosti, případně 

i vzdělání. Někteří autoři explicitně tvrdí, že součástí kompetencí jsou mimo jiné právě 

všechny složky jmenované v předchozí větě (SPENCER, SPENCER, 1993). 

Pro potřeby této práce je vhodné v případě kompetencí zůstat u definice ERAUTA (1998) 

a uvažovat o kompetencích v souvislosti se vzděláním a výkonem, což jedinci umožňuje 

či pomáhá získat či vykonávat určitou práci nebo konkrétní pracovní pozici.  

Jak už bylo zmíněno výše, podle některých autorů jsou složkou kompetencí všechny 

subkultury osobnosti, jako jsou schopnosti, postoje, chování, motivace, charakterové 

vlastnosti a v neposlední řadě temperament (BEDRNOVÁ a kol., 2012). I přesto je ale 

pro potřeby této práce vhodné definovat a popsat některé tyto aspekty jednotlivě, jelikož 

z psychologického hlediska i v běžné komunikaci jsou mnohdy vymezeny či chápany 

odlišně než jen jako složka kompetencí. Zároveň zde také často dochází k nesrovnalostem 

v překladu, a tak je třeba vymezit každý z těchto aspektů zvlášť i ve vztahu k jejich 

anglickým ekvivalentům. Aby bylo jasné, o jakých slovech přesně je zde pojednáváno, 

jde o slova „capability“ a „ability“ jako „schopnost“, „skill“ jako „dovednost“, 

„personal quality“ nebo „characteristic“ jako „vlastnost“. 

Jinými slovy i přesto, že mnozí autoři, kteří jsou zde zmínění, definují své koncepty 

kompetencí tak, že jsou slovem nadřazených pro mnohé osobnostní faktory, je 

pro potřeby této práce a vzhledem k výzkumu v rámci této práce tedy vhodné, aby byly 

kompetence v obecném slova smyslu vnímány podle ERAUTOVY (1998) definice, 

přičemž ostatní faktory budou popsány samostatně, tak, jak jsou vnímány v běžné řeči, 

jelikož to je vhodné vzhledem k používání těchto výrazů v rámci výzkumu, aby byly 

co nejjasněji pochopitelné ze strany respondentů. 
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I tak je ale třeba zmínit, že vznikají různé nesrovnalosti, ať už kvůli překladu nebo kvůli 

specifickému používání těchto slov různými autory v různých kontextech a vědách. Proto 

jsou v této práci všechny koncepty alespoň rámcově popsány v závislosti na tématu 

a použití v rámci výzkumu. 

2.2.2.1 Vlastnosti, schopnosti, dovednosti 

Z psychologického hlediska je podle ŘÍČAN (2010) vlastnost to, co člověka trvale 

charakterizuje, s tím, že v psychologii se zavádí pro vlastnost pojem „rys“, který je poté 

synonymem pro psychickou vlastnost. Vlastnost z psychologického hlediska je pojem, 

který usnadňuje výklad a popis individuálních rozdílů v prožívání a také jednání jedinců. 

ŘÍČAN (2010) dále zmiňuje, že vlastnost je něco, čím se člověk projevuje navenek 

a všichni ostatní automaticky předpokládají, že vlastnost je něco geneticky podmíněného, 

co se dá popsat a změřit. Jenže ve skutečnosti v tomto aspektu věda stále nedošla 

k jednoznačným závěrům. 

MIKULÁŠTÍK (2015) v souvislosti se stereotypy v rámci pohlaví dodává na základě 

Morganovy teorie, že ženy jsou podle zažitých názorů především intuitivní, emocionální, 

submisivní, empatické, spontánní, pečovatelské a spolupracující, zatímco muži jsou 

logičtí, racionální, agresivní, uživatelští, strategičtí, nezávislí a soutěživí (zde lze najít 

souvislost s kapitolou 2.1.1, zaměřenou na maskulinitu a feminitu). Z tohoto poté 

vyplývá, že muž je stereotypně viděn jako vedoucí, který rozhoduje a žena jako 

podporovatelka, která je vůči němu loajální a následuje (MIKULÁŠTÍK, 2015), což opět 

úzce koresponduje se všeobecným vnímáním feminity a maskulinity jako takových.  

Když se přesuneme ke schopnostem a dovednostem, významy se zde opět překrývají. 

Podle psychologického náhledu, který poskytuje ŘÍČAN (2010), ale i některé jiné 

základní učebnice psychologie, je rozdíl mezi schopnostmi a dovednostmi v tom, že 

schopnosti jsou do větší míry vrozené, zatímco dovednosti jsou z větší míry naučené nebo 

získané. 

Toto upřesnění, které vykresluje vlastnosti, schopnosti a dovednosti poněkud jasněji, než 

jen jako součást kompetencí, je pro potřeby této práce dostačující.  

2.2.2.2 Pojetí manažerských kompetencí 

Překrývající se významy všech výše zmíněných termínů lze pozorovat především 

v odborné literatuře, která se zabývá managementem a personálním 
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managementem.V  tomto kontextu je třeba poskytnout alespoň rámcový přehled toho, 

z čeho následně vychází i část metodiky.  

Bavíme-li se o dovednostech jako jedné ze složek kompetencí, CHELLADURAI (2018) 

zmiňuje mimo jiné dovednosti založené na technických znalostech, které specifikuje jako 

to, co se daný manažer naučí v rámci studia sportovního managementu s tím, že výsledné 

specializace se mohou výrazně lišit. Jako příklad CHELLADURAI (2018) uvádí 

management lidských zdrojů, marketing, sponzoring, event management a další. Pravdou 

ovšem je, že technické znalosti a dovednosti různých manažerů vůbec nemusí pocházet 

ze studia managementu. Toto výrazně závisí na povaze odvětví, ale i samotné pozice 

(ROBBINS, COULTER, 2012)  (např. pro některé je třeba právní vzdělání). 

Obrázek 1 - Důležitost konkrétních dovedností v závislosti na úrovni managementu 

 

Zdroj: ROBBINS a COULTER (2012), vlastní zpracování 

Podle názoru ROBBINSE a COULTERA (2012) lze manažerské dovednosti rozdělit 

do tří skupin na koncepční dovednosti, lidské dovednosti a technické dovednosti. Zároveň 

obrázek 1 znázorňuje, jakým způsobem jsou tyto dovednosti důležité pro danou úroveň 

managementu.  
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Technické dovednosti jsou v podstatě umění něco dělat dobře v určité specializované 

oblasti, založené na znalostech, lidské dovednosti jsou umění dobře pracovat s ostatními 

lidmi a koncepční dovednosti jsou spojeny s koncepčním a komplexním myšlením 

(ROBBINS, COULTER, 2012). 

Lze však spekulovat i o tom, které dovednosti konkrétně jsou důležité, i pro jakou úroveň 

managementu. Navíc je prostředí sportu velice dynamické a právě tato dynamika působí 

oproti běžnému uspořádání managementu často poměrně velké rozdíly v různých 

oblastech (CHELLADURAI, 2018). 

Je tedy možné formulovat myšlenku, že podle kompetenčních modelů se v rámci 

managementu sportu dá řídit jen orientačně. Ať už kvůli dynamice a specifičnosti 

prostředí (CHELLADURAI, 2018), nesjednoceného zacházení s jazykem v oblasti 

kompetencí a jejich složek, nebo prostého faktu, že se tyto termíny ve skutečnosti 

překrývají, tudíž ve chvíli v běžné mluvené řeči (která je v této práci součástí výzkumu) 

často splynou. 

Nejdůležitějším poznatkem z této a předchozí subkapitoly je, že kompetence jsou v této 

práci vnímány jako to, co podmiňuje výkon a uplatnění na dané pracovní pozici, zatím co 

v sobě soustřeďují vlastnosti, schopnosti a dovednosti, z nichž vlastnosti jsou 

považovány za nejvíce biologicky podmíněné a vrozené (minimálně na základě 

stereotypního vnímání a užití v běžné řeči, což je převážně spojeno právě s problematikou 

žen a jejich rozdílů oproti mužům), schopnosti jsou vrozené částečně a dovednosti jsou 

z velké části naučené nebo získané. 

2.2.3 Rodinná a pracovní dimenze 

Vzhledem k tomu, že tato práce je zaměřena na ženy v managementu, je třeba upnout 

pozornost i na role. V tomto případě ne snad ani tolik na role manažerské, (které se taktéž 

dají různorodě členit (např. PILAŘOVÁ, 2016), ale především na to, jakým způsobem 

může žena kombinovat role v pracovní a rodinné dimenzi svého života. 

Pokud jde o role manažera,  ARMSTROG a STEPHENS (2008) definují manažerskou 

roli jako to, co člověk hraje v rámci plnění svých povinností. Role  se často mění v čase 

i v závislosti na konkrétní pozici a úrovni managementu. Podle DONNELLYHO, 

GIBSONA a IVANCEVICHE (2017) se dají role rozdělit do tří skupin: interpersonální, 

informační a rozhodovací. Stejným způsobem dělí role i CAJTHAMR a DĚDINA (2010). 
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K názorům všech tří publikací lze doplnit, že z výše zmíněných rolí se do jisté míry 

interpersonální role prolínají s rolemi, které jedinec zastává v rámci osobního života. 

Muži ve většině považují své pracovní role za důležitější a role v rámci rodiny za méně 

důležité než ženy, a zároveň podle tohoto schématu ženy i muži alokují svůj čas a energii 

mezi pracovní a rodinný život (POWELL a GREENHAUS, 2010). 

V současné době už se ale nedají preference nebo tendence mužů a žen takto 

generalizovat. MARKS (2006) tvrdí, že pozornost tomuto problému je věnovaná 

především od doby, kdy se ve společnosti začaly čím dál tím častěji objevovat jiné podoby 

rodiny než tradiční, kterými jsou například vztahy s tzv. duálními kariérami, samoživitelé 

a různé další alternativní struktury rodiny.  

Navíc se v literatuře objevuje i názor, že typické role přiřazované danému pohlaví se 

v čase mění především kvůli tomu, že se mění nebo zmenšují očekávané rozdíly mezi 

pohlavím, protože v konkrétních projevech chování jsou si muži a ženy často čím dál tím 

víc podobní (EAGLY a DIEKMAN, 2003). 

POWELL a GREENHAUS (2010) taktéž zmiňují, že ačkoliv by měly být v rámci 

zkoumání vztahu mezi prací a rodinným životem zahrnuty jak rozdíly z hlediska 

biologického pohlaví, tak genderu, často se stává, že některé fenomény ohledně obou 

těchto problematik bývají v rámci výzkumů opomíjeny. 

Jedna z hlavních myšlenek spojená se souvislostí pracovního a rodinného života 

a zároveň s genderovou problematikou je to, že jedinci vytváří a modifikují role v rámci 

práce i rodiny tím, jakým způsobem se rozhodují (ADAMS, JEX, 1999) a zároveň 

provádějí tyto rozhodnutí v obou doménách, jak rodinné, tak pracovní, přičemž jsou 

rozhodnutí v jedné z těchto domén vždy ovlivněna faktory druhé domény (POELMANS, 

2005). Jak dodává POWELL a GREENHAUS (2010), v rámci této problematiky je třeba 

se soustředit především na to, jestli rozdíly mezi muži a ženami v rámci kariérních 

rozhodnutí mohou být zapříčiněny faktory rodinného života.  

S některými autory publikací o postfeminismu se POWELL a GREENHAUS (2010) 

shodují v tom, že možnost volby, která je často prezentovaná jako totožná pro všechny 

nehledě na pohlaví nebo jakýkoliv jiný faktor determinující jedince, nemusí být vždy 

naprosto svobodná a je často ovlivňována mnoha dalšími determinanty. U žen mnohdy 

převládne rodinná role, popřípadě nedostatečně flexibilní podmínky zaměstnavatele jako 

důvod odchodu ze zaměstnání (POWELL a GREENHAUS, 2010). 
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NASSIF a kol. (2016) zmiňují, že rodinná dimenze spadá mezi kritické faktory, které 

ženy ovlivňují v rámci zastávání jakékoliv pozice, ať už jde o management v rámci nějaké 

organizace nebo samostatné podnikání. 

2.2.4 Male-dominated industry 

Pokud jde o fotbalové prostředí, nebo i o sportovní prostředí všeobecně, je nutné popsat 

i pojem „male-dominated industry“, který s ním neodmyslitelně souvisí. Obzvlášť když 

jde o ženy pracovně angažované v tomto prostředí, je nutné vykreslit, jak takové 

prostředí, které je tradičně a převážně mužské, potenciálně ovlivňuje možnost jejich 

participace. 

SPOOR a HOYE (2014) tvrdí, že ženy jsou ve sportovním prostředí stále nedostatečně 

zastoupeny. Tento problém přetrvává prakticky ve všech odvětvích, kde dominují muži, 

protože je zde zakotvená především mužská kultura zakládající se na maskulinitě 

(BETZER-TAYAR a kol., 2017). Nikdo však není schopen specifikovat, jak by měla 

vypadat dostatečná reprezentace.  

Důležitým aspektem, který ženy musí brát v potaz při vstupu do odvětví, kde dominují 

muži, je také to, že musí umět rozklíčovat mezilidské vztahy a rozsah pravomocí každého 

v dané organizaci (BETZER-TAYAR a kol., 2017). Autoři HARDIN a WHTESIDE 

(2012) například zmiňují, že jedním z nejdůležitějších předpokladů pro ženu, aby zapadla 

do pracovního kolektivu ve sportovním prostředí, je znalost výsledků a všeobecné 

povědomí o sportu, přičemž důležitou roli hraje i umění používat (a přijímat) podobný 

humor jako její kolegové. 

Někteří autoři si myslí, že ženy samy přispívají k nerovnostem v rámci vyšších funkcí 

ve sportovním prostředí, jelikož jsou nedostatečně motivovány k tomu dané funkce 

zastávat (BETZER-TAYAR a kol., 2017).  

Důvodů této nedostatečné motivace u žen může být mnoho. O některých bariérách 

při vstupu do tohoto odvětví taktéž pojednávají BETZER-TAYAR a kol. (2017), přičemž 

zmiňují, že jedním z největších problémů může být situace, kdy se žena na jedné straně 

přizpůsobuje maskulinnímu prostředí a přebírá některé jeho vzorce chování, aby byla 

akceptovaná, ale na druhé straně si chce zachovat i své do jisté femininní chování, 

aby mohla prosazovat hodnoty, které jí přijdou podstatné z jejího pohledu. V některých 

případech je opravdu těžké určit hranici mezi těmito dvěma dimenzemi a nejdůležitějším 

faktorem je zde opět možnost volby – každá žena si onu hranici určuje sama. Problém 
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může v tomto případě vzniknout ve chvíli, kdy by daná žena vyloženě upozorňovala 

na své femininní stránky, jelikož by to v muži dominovaném prostředí mohlo snižovat 

její vliv (BETZER-TAYAR a kol., 2017).  

Na druhé straně je možné tvrdit, že není vždy třeba spojovat vlastnosti jako je nezávislost, 

rozhodnost nebo asertivita jen s maskulinitou, ale především s mocí. Většina autorů tuto 

myšlenku sděluje spíš implicitně tím způsobem, že neříkají přímo, že chtějí ženy mít moc, 

ale spíš, že se snaží oslabit moc patriarchátu. Např. HARDIN a WHITESIDE (2012) tuto 

problematiku rozkrývají poněkud více, když říkají, že dokud ženy nebudou v dané 

organizaci alespoň na jedné třetině manažerských pozic, nemají dostatečnou moc k tomu 

vytvářet strategické dohody s většinou (muži). Je otázkou, zda je vznik odvětví, kde 

dominují muži, zapříčiněn preferencích maskulinních vlastností kvůli společenskému 

konstruktu, který dle některých tvrzení považuje maskulinitu za lepší než feminitu (i přes 

to, že podle některých dalších teorií by tyto dva koncepty měly být komplementární), a 

proto maskulinní vlastnosti zaručují přístup k moci, nebo zda jsou vlastnosti jako 

rozhodnost, nezávislost a asertivita v některých případech bezpodmínečně nutné 

k zajištění a udržení moci v rámci organizace, tudíž je logicky nutné jimi disponovat, 

chcete-li se k moci dostat.  

Některé ženy mají problém s tím, že by se musely socializovat na maskulinní bázi, 

případně přijmout maskulinní vzorce chování, a to je samo o sobě může demotivovat 

natolik, že do prostředí, kde dominují muži ani nemají ambice vstoupit (JOHANESSEN-

SCHMIDT, 2001). Na Druhé straně jsou zde i ženy, které považují za výzvu vnést svoje 

vlastní hodnoty do kultury dané organizace (SEALY, 2010). V neposlední řadě je třeba 

zmínit i ty ženy, které mají samy o sobě některé typicky maskulinní vlastnosti, takže 

pro ně vstup do podobného odvětví z tohoto pohledu není problém.  

Na příkladu asertivity BETZER-TAYAR a kol. (2017) ukazují, že i když žena disponuje 

touto vlastností, resp. schopností ji aplikovat, dopady mohou být různé. Na jedné straně 

může asertivní chování ženy způsobit konflikt s nějakým mužem a následnou izolaci, 

zároveň je zde ale také možnost vybudování si respektu v daném prostředí. 

I přes to, že ženy podle některých výše zmíněných tvrzení mohou být pouze nedostatečně 

motivovány ke vstupu do sportovního nebo jakéhokoliv jiného muži dominovaného 

odvětví, tento fakt stále zcela nevysvětluje jejich nedostatečné zastoupení (WHALEN, 

2017). Tyto rozdíly v zastoupení dává WHALEN (2017) mimo jiné do kontextu se 
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způsobem, jakým jsou ženy a muži vychováváni, tedy s celým procesem socializace 

(to dělají i další autoři, např. KAISER a SPALDING (2015)). Taktéž zmiňuje, že rozdílná 

socializace mužů a žen v ranném věku způsobuje vznik stereotypů a posléze i sexismu. 

KAISER a SPALDING (2015) uvádí, že sice existují v muži dominovaném prostředí 

zpravidla typické projevy diskriminace, jako je sexuální harašení, diskriminace spojená 

s mateřstvím a další problémy spojené s odlišnou socializací, ale zároveň zmiňují důležitý 

fakt, že často jsou to právě ženy, které se dostanou do určité pozice, a pak nemají tendenci 

ostatním pomáhat nebo se dokonce snažit jim vstup do tohoto prostředí znemožnit.  

Je tedy možné tvrdit, že i když se nějaká žena v muži dominovaném prostředí prosadí, 

není to vždy záruka, že by to pak mělo být snadnější pro ostatní ženy (KAISER, 

SPALDING, 2015) 

Tento jev popisují i CARBADO a GULATI (2004), i když k tomu využívají jako menšiny 

spíš rasu. Jde o jev zvaný „climbing and kicking“, který popisuje, jak mají příslušníci 

nějaké konkrétní skupiny tendenci přisuzovat svůj úspěch především svým individuálním 

schopnostem a ve chvíli, kdy se dostanou do určité pozice, nemají tendenci pomáhat 

ostatním příslušníkům své skupiny, naopak někdy se jim přímo snaží zabránit do onoho 

konkrétního prostředí vstoupit. V některých případech je dokonce možné, že ženy 

převážně mužské prostředí přímo vyhledávají, ať už kvůli svým konkrétním vlastnostem, 

tak kvůli špatné zkušenosti se ženami v pracovním kolektivu (POWEL, SANG, 2015). 

Stejnou myšlenku formuluje i WRIGHT (2016) a dodává, že ženy často preferují práci 

v mužském prostředí i proto, že se i mimo pracovní prostředí identifikují a socializují 

spíše v rámci mužských skupin. 

KAISER a SPALDING (2015) uvádějí několik případů výše popsaného jednání, kde 

prokazatelně došlo v rámci muži dominovaného prostředí k horšímu hodnocení žen 

ženami než muži. Na druhé straně lze rozporovat, zda toto skutečně bylo zapříčiněno 

zaujatostí žen v daných pozicích vůči ostatním ženám, nebo naopak tendencí mužů 

hodnotit ženy méně přísně než muže. 

Zajímavou myšlenku předkládají taktéž ELLEMERS, SPEARS a DOOSJE (2002), když 

tvrdí, že jedním z nejdůležitějších aspektů toho, zda má daný člověk tendenci podporovat 

a pozitivně nahlížet na členy konkrétní skupiny, do které ze společenského hlediska 

spadá, je to, do jaké míry se s danou skupinou sám identifikuje a za jak podstatnou 

součást svojí osobnosti považuje aspekt, který ho zařazuje do dané skupiny. Stejní autoři 
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také upozorňují na to, že když se daný jedinec se skupinou neidentifikuje, má tendenci 

chovat se všeobecně individualisticky a od dané skupiny se distancuje (ELLEMERS, 

SPEARS, DOOSJE, 2002). 

KAISER a SPALDING (2015) také tvrdí, že ženy, které cítí v daném prostředí nějakou 

hrozbu (což tak často bývá v muži dominovaném prostředí) a zároveň se neidentifikují 

nijak výrazně s ostatními ženami, mají tendenci popírat, že v daném prostředí existuje 

sexismus. Na druhou stranu daní autoři neuvádí, co považují za sexismus, ani jestli bylo 

nějak doloženo, že je v daném prostředí skutečně sexismus přítomen.  

V návaznosti na výše zmíněné je třeba podotknout, že většina literatury opakuje, jak jsou 

ženy v konkrétním prostředí nedostatečně zastoupeny, ale kromě odkazu na ideální míru 

zastoupení v závislosti na zastoupení v populaci (např. WHALEN, 2017) v podstatě 

nikdo neuvádí, co je tedy dostatečné zastoupení, případně nepředkládá argumenty, proč 

zastoupení, které by považoval za dostatečné, skutečně je dostatečné nebo naopak, proč je 

současné zastoupení nedostatečné.  

Kromě těchto nejasností oplývají tzv. „male-dominated industries“ i dalšími fenomény. 

WHALEN (2017) zmiňuje tzv. „glass ceiling“, což je souhrn v podstatě všeho, 

co (v tomto případě) ženám zabraňuje v dosažení vysokých pozic, přičemž mnoho 

z těchto bariér zůstává nerozkrytých. Právě výše zmínění HARDIN a WHITESIDE 

(2012) formulují také myšlenku, že dokud ženy neokupují alespoň třetinu pozic, nemají 

šanci narušit tzv. „glass ceiling“.  

Aby zde nebylo pojednáváno pouze o samotných institucích jako zdrojích problémů 

pro ženy v „male-dominated industry“, je důležité zmínit také to, že tento proces mohou 

ovlivňovat i externí „stakeholdeři“, mezi než spadají prakticky všichni jednotlivci 

a všechny instituce, které mají nějaký zájem v rámci konkrétní organizace (FRIEDMAN, 

MILES, 2006).  BURTON (2015) zmiňuje, že jednou z příčin malého zastoupení žen 

na manažerských pozicích ve sportovním prostředí mohou být jacíkoliv „stakeholdeři“. 

Mezi tyto lze ve fotbalovém prostředí zařadit zaměstnance, vlastníky atd. v dané instituci, 

ve které žena pracuje, ale stejně tak i členy nebo zaměstnance jiných institucí v rámci 

tohoto prostředí, případně i veřejnost, která se zajímá o danou oblast (v tomto případě 

o fotbal). 

Dalším z důležitých pojmů, který je často považován za součást důvodů, z jakých jsou 

ženy v manažerských pozicích nedostatečně zastoupeny, je „network“, což je v podstatě 
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síť společenských i pracovních kontaktů každého člověka. Podle některých autorů je to 

zapříčiněno často mateřskými povinnostmi, které ženám znemožňují dál rozšiřovat 

kontakty (EAGLY, CARLY, 2012), zatímco jiní argumentují spíš rozdílnou socializací, 

případně nedostatečnou participací ve sportovním prostředí jako aktivní sportovec, což 

ženy následně znevýhodňuje (BURTON, 2015) 

2.2.5 Rozdíly mezi muži ženami v rámci managementu 

V neposlední řadě je důležité pojednávat i o tom, jak jsou v odborné literatuře popisovány 

konkrétní rozdíly mezi ženami a muži v rámci managementu.  GIPSON a kol. (2017)  

zmiňují, že většina literatury pojednává o tomto tématu poměrně generalizujícím 

způsobem a je třeba zdůraznit, že existují výjimky. Zároveň GIPSON a kol. (2017) 

pojednávají také o tom, že rozdíly mezi muži a ženami jsou tvořeny často v rámci 

samotného náboru nebo výběru zaměstnanců. Každopádně v tomto případě je vhodné se 

zaměřit spíše na to, zda jsou nějaké rozdíly mezi muži a ženami ve vykonávání samotné 

manažerské práce.  

KIM a STARKS (2016) tvrdí, že v některých případech se ukazuje, že ženy mají některé 

unikátní schopnosti v porovnání s muži, přičemž zároveň dodávají, že heterogenní 

prostředí může zajistit větší efektivitu v rámci organizace nebo jen některých jejích 

orgánů. Stejný postoj zastávají i GODWIN, STEVENS a BRENNER (2006), když 

zdůrazňují důležitost heterogenních pracovních kolektivů pro dosažení co nejvyšší 

efektivity organizace. Faktem však je, že heterogenní prostředí nemusí být utvářeno 

pouze na základě kombinace mužů a žen, ale např. i národností atd.  

GARDINER a TIGGEMANN (1999) uvádí, že ženy mají tendenci volit styl vedení, který 

se zakládá na mezilidských vztazích . To by snad samo o sobě nemuselo být považováno 

za výhodné, ale BURKE a COLLINS (2001) říkají, že ženy často vykazují znaky, které 

jsou třeba k aplikaci tzv. „tranformational-leadershipu“, což je jeden ze stylů 

leadershipu, který je v současné době spojován s vysokou úspěšností. 

„Transformational-leadership“ v sobě soustřeďuje především schopnost daného lídra či 

manažera identifikovat potřebu změny, přičemž poté skrz motivaci, případně přesvědčení 

ostatních o potřebě této změny, a zároveň schopnost učinit konkrétní rozhodnutí, tuto 

změnu realizuje (BURKE, COLLINS, 2001). Ženy mají výhodu v rámci aplikace 

„transformational-leadershipu“ především v tom, že mají často lepší komunikační 

schopnosti (BURKE, COLLINS, 2001). Tento druh „leadershipu“ považuje za vhodný 
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například i CHELLADURAI (2013), přičemž je to jeden z konceptů, na němž zakládá 

svou teorii sportovního managemetu.  

Podle některých autorů jsou ženy lepší z hlediska uplatňování „transformational-

leadershipu“, jelikož jsou v rámci socializace vedeny k tomu soucítit s druhými, starat se 

o druhé a všeobecně porozumět svému okolí (POUNDER, COLEMAN, 2002), což je 

k aplikaci tohoto způsobu vedení lidí bezpodmínečně potřebné. Na druhé straně lze tvrdit, 

že toto nemusí být pouze ženská schopnost, jelikož se rozdíly mezi muži a ženami v rámci 

socializace v tomto směru v poslední době stírají (viz kapitola 2.1.1). 

Jsou zde však i další souvislosti, které vyvstávají na základě porovnávání konceptů 

maskulinity a feminity (viz kapitola 2.1.1). ADRIAANSE (2019) tvrdí, že sportovní 

prostředí je zpravidla ještě více spjato s maskulinními vlastnostmi nutnými k zastávání 

manažerské pozice. Na druhé straně ESSER a kol. (2018) říkají, že ženy se často nechtějí 

vzdát svých femininních projevů, protože by to pro ně bylo neautentické. Dosáhnout 

největších úspěchů v rámci „male-dominated industry“ se ženám často daří v případě, 

kdy jsou schopny kombinovat maskulinní a femininní chování (vlastnosti) (ESSER a kol., 

2018).  

Zároveň ale někteří autoři říkají, že výše zmíněné přednosti, které jsou přisuzovány 

ženám, jsou taktéž jen výsledky stereotypního vnímání mužů a žen (EAGLY, CARLI, 

2012) a ve své podstatě by jim tedy s přihlédnutím k principům individualismu neměl být 

přikládán větší důraz. 
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3 CÍL PRÁCE 

Cílem práce je na základě rešerše odborné literatury a hloubkových interview 

s manažerkami z českého fotbalového prostředí zjistit, co jim dopomohlo k uplatnění se 

v manažerských pozicích ve fotbalovém prostředí v České republice a jakým způsobem 

jejich působení v tomto prostředí ovlivňoval fakt, že jsou ženy, případně jak celou tuto 

problematiku osobně vnímají v kontextu českého fotbalového prostředí.  

Toto zjištění může sloužit jako doporučení pro ty, kteří se chtějí prosadit v rámci stejného 

prostředí, nebo může případně sloužit jako jeden z podkladů pro zvolení přístupu 

k genderové problematice v České republice v rámci sportovního, nebo všeobecně muži 

dominovaného, odvětví, popř. konkrétní organizace. 
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4 METODIKA 

Vzhledem k tomu, že v rámci výzkumu k této diplomové práci je třeba zjistit určité nové 

skutečnosti, které by měly objasnit problematiku ohledně žen zastávajících manažerské 

pozice v českém fotbalovém prostředí, nebylo by vhodné využívat kvantitativních metod, 

v rámci nichž je třeba znát jasně měřitelné veličiny (DISMAN, 2011). Naopak je pro tento 

typ výzkumu vhodné zvolit kvalitativní metodu, která umožňuje objevování nových 

skutečností i nad rámec předem stanoveného základního okruhu témat a otázek (HENDL, 

2005). Níže je popsán zvolený přístup a všeobecně postup při vytváření a provádění 

výzkumu i interpretaci dat. 

4.1 Zvolený přístup k výzkumu 

Jako metoda bylo na základě výše zmíněného zvoleno polostrukturované hloubkové 

interview, v jehož případě dává VILLA (2016) důraz na to, aby se výzkumník tázal 

na zkušenosti daného respondenta i retrospektivně, tudíž se nezaměřoval jen na současný 

stav věcí, jelikož právě v minulosti mohou být skryty důležité zkušenosti ve vztahu 

k současnosti. 

Polostrukturované hloubkové interview je zvoleno především z toho důvodu, že na jedné 

straně je částečně strukturované, takže nedojde k opomenutí aspektů, které na základě 

teorie musí daný výzkum obsahovat, na druhé straně ponechává prostor respondentkám 

k tomu otevírat nová témata a sdělovat i ta stanoviska, která nejsou přímo ústředním 

bodem daného výzkumu (GALLETTA, 2013). Tento fakt tedy vede k tomu, že má každý 

z rozhovorů potenciál obohatit dané prostředí o nové poznatky z oblasti, která 

s předmětem zkoumání na základě teoretické části třeba zdánlivě nesouvisí, nebo jí není 

věnována dostatečná pozornost, a odhalit tak prostor pro další zkoumání nebo 

interpretace. Je třeba se zde zaměřit jak na pocity a dojmy respondentek, tak na objektivní 

skutečnosti. 

Každý kvalitativní výzkum má být podložený tzv. „interpretativní tradicí“, která 

podkládá, jakým způsobem je tvořen koncept výzkumu, ale i jak jsou následně 

interpretována získaná data (GALLETTA, 2013).  

Výzkumná metoda v rámci kvalitativního výzkumu musí pokračovat, dokud nedojde 

k tzv. „nasycení“, což znamená, že je výzkum prováděn tak dlouho, dokud výzkumník 

nepochopí všechny respondentovy perspektivy (LEGARD, KEEGAN, WARD, 2003) 

potřebné pro naplnění podstaty daného výzkumu. Trochu jiný přístup k této problematice 
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nabízejí SAUNDERS a kol., (2018), když tvrdí, že má výzkum trvat do té doby, dokud 

nedojde k tzv. „nasycení“, což znamená, že jsou sebraná všechna potřebná data, přičemž 

se toto může projevovat například tím, že se různé odpovědi opakují a data se tím pádem 

překrývají. 

MERRIAM a TISDELL (2015) uvádí, že právě kvalitativní výzkum, který se zaměřuje 

na objevování, vhled a porozumění různým perspektivám jedinců, kteří se pohybují 

v daném prostředí, má největší potenciál opravdu přinést nějakou změnu v dané oblasti. 

Pokud je výzkumná metoda kvalitativní, výzkumník musí být schopný nalézt skryté 

významy nebo identifikovat různé souvislosti z kontextu (MERRIAM, TISDELL, 2015). 

Jinými slovy se kvalitativní výzkum zabývá tím, jak lidé interpretují své zkušenosti, 

jakým způsobem se vyjadřují, a zároveň jaký se zatím vším skrývá význam (MERRIAM 

a TISDELL, 2015). MERRIAM a TISDELL (2015) taktéž zmiňují, že pro tento typ 

výzkumu je vhodné, aby měl daný výzkumník alespoň základní znalosti o principech 

fungování daného prostředí, aby byl schopen lépe se orientovat jak již při konstrukci 

výzkumu, tak při samotném provádění i interpretaci dat.  

Na druhé straně lze tvrdit ale také to, že přílišná znalost daného prostředí může znamenat 

předsudky a zvyšovat subjektivitu daného výzkumníka. K odhalení možných souvislostí 

je znalost prostředí jistě potřeba, ale zároveň je nutné být si vědom své subjektivity 

a podmíněnosti svého uvažování svým předchozím zkušenostem. Toto je jedním 

z hlavních důvodů, proč je v případě výzkumníkovy zaangažovanosti v daném prostředí 

obzvlášť třeba soustředit se na to, aby otázky nebyly pejorativní, nebo jinak ovlivňující. 

Jinými slovy je třeba otázky co nejvíce neutralizovat.  

Někteří autoři podkládají výše zmíněná tvrzení, přičemž například MERRIAM 

a TISDELL (2015) tvrdí, že za jeden z problémů kvalitativního výzkumu se považuje to, 

že neexistuje praktická žádná objektivní zkušenost, která by mohla být úplně oddělena 

od všech interpretací. To se ovšem nevztahuje pouze na výzkumníka a výše popsaný 

problém, ale také na samotné respondenty, kteří taktéž nemohou být ve svých výpovědích 

nikdy zcela objektivní. Proto je potřeba jejich výpovědi interpretovat jako názory, 

zkušenosti, domněnky, pocity apod., nikoliv je generalizovat, či vydávat za objektivní 

pravdu. 

Tento výzkum je možno považovat za tzv. „kritický výzkum“, který je založen na tradici 

kritického šetření, které se uplatňovalo historicky v rámci několika teorií, mezi které 
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spadala například i Marxova analýza socio-ekonomických podmínek a třídní struktury 

(MERRIAM, TISDELL, 2015). Je však možné tento přístup aplikovat i na menší 

projekty, pokud je zajištěna podmínka toho, že daný výzkum souvisí s mocenskými 

vztahy, které jsou historicky a společensky konstruovány, a zároveň se snaží konfrontovat 

určitou nespravedlnost v dané společnosti (KINCHELOE, MCLAREN, STEINBERG, 

2011).  

V případě tohoto výzkumu jsou tyto podmínky splněny tak, že se téma týká feminismu 

a postfeminismu, všeobecného postavení žen ve společnosti a jejich zkušeností s tradičně 

mužským prostředím, kterým fotbalové prostředí v České republice nezpochybnitelně je, 

obzvlášť pojednáváme-li pouze o mužské kategorii. Stejně tak je zde ještě přidán akcent 

na problematiku manažerských pozic, což je v kontextu s genderovou problematikou také 

téma plné konfliktů a nerovností (viz kapitola 2).  

4.2 Triangulace 

Jedním ze způsobů, jak minimalizovat výše zmíněná rizika kvalitativního výzkumu je 

triangulace. PATTON (1999) uvádí, že triangulace znamená využití více metod nebo 

zdrojů dat v rámci kvalitativního výzkumu. Triangulaci lze zajistit několika různými 

způsoby. Může být založena na kombinaci různých metod, zdrojů dat, teorií, nebo i účastí 

více výzkumníků (PATTON, 1999). Mimo jiné slouží triangulace k zajištění validity 

(CARTER a kol., 2014). 

MORAES a AMARAL (2019) upozorňují na to, že jedním z problémů výzkumů v rámci 

sportovního managementu (kde jsou často využívány právě kvalitativní metody) je to, že 

často nevyužívají princip triangulace. 

V rámci tohoto výzkumu je triangulace zajištěna kombinací více zdrojů dat, což může být 

spatřováno jednak v rozdílných pozicích respondentek, které figurují v rámci výzkumu, 

ale zároveň i v kombinaci literatury a samotného výzkumu, tedy primárních 

a sekundárních dat. Je zde zároveň kombinováno i více teorií, a to především feminismu, 

diskriminace a dalších konceptů ve vztahu k managementu. 

Původně bylo zamýšleno triangulaci ještě více podložit tím, že by o daném tématu 

promluvili i kolegové respondentek, případně byl proveden průzkum u veřejnosti. 

Nicméně tento návrh považovala Etická komise FTVS UK za neetický, případně těžko 

ošetřitelný, tudíž jsou prováděna pouze hloubková interview se ženami na manažerských 

pozicích ve fotbalovém prostředí. 
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Vyjádření Etické komise (viz příloha 3) také do jisté míry podkládá konečnou volbu 

metody, kterou je hloubkové interview. Právě v rámci hloubkových interview mají totiž 

respondenti všeobecně větší tendenci vyjadřovat se k citlivým tématům (CARTER a kol., 

2014), mezi než podle některých výše uvedených názorů spadá i téma této práce. 

4.3 Konceptualizace a operacionalizace 

Nedílnou součástí kvalitativního výzkumu je taktéž konceptualizace a operacionalizace.  

Server encyklopedie.soc.cas.cz uvádí, že konceptualizace je jedna z fází empirického 

výzkumu, v rámci níž dochází k hledání a definování pojmů tak, aby mohla být konkrétní 

problémová situace nějak uchopena. Operacionalizace plynule navazuje 

na konceptualizaci. Dá se tedy říci, že první fází je teoretická rešerše, která vymezí oblasti 

problému, druhou fází je konceptualizace, která je vhodná pro předběžnou konstrukci 

výzkumu a poté je konstruována operacionalizace, která je detailnější a už kromě pojmů 

a vazeb určuje i způsoby, jakými budou ony problémy zkoumány 

(encyklopedie.soc.cas.cz). RÖSCHOVÁ (2012, str. 12) na toto navazuje, když popisuje 

konceptualizaci jako bližší vymezení pojmů, které budou zkoumány a operacionalizaci 

jako „vymezení nástrojů a operací, kterými bude prováděn sběr dat“. 

Obrázek 2 - První pojetí konceptualizace 

 

Zdroj: Vlastní 
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První konceptualizační úvaha vychází z průniku oblastí genderové problematiky 

a managementu, které jsou v případě této práce zasazeny do fotbalového – muži 

dominovaného – prostředí v České republice (viz obrázek 2). Koncepty zmíněné 

v průniku všech tří oblastí jsou ty, kterých se následně alespoň částečně dotýkají 

hloubková interview.  

Důležité je zmínit také to, že některé koncepty nejsou zmíněny přímo v rámci otázek, 

které byly určeny jako základní kostra interview na základě operacionalizace (viz příloha 

4), ale měly vyplynout z jiných otázek, které na ně zdánlivě necílily, případně se na ně je 

možné doptat v průběhu rozhovoru. Tímto způsobem je zajištěna co největší objektivita 

a co nejmenší míra tendenčních otázek. Je to tak např. u rodinné a pracovní dimenze, kde 

pokud by respondentky byly tázány přímo, je zde vysoká pravděpodobnost, že řeknou, že 

to je z pohledu ženy v tomto ohledu složité. Pokud jsou ale vedeny pouze k tomu mluvit 

o výhodách a nevýhodách pro ženy v tomto prostředí všeobecně, vyplyne z kontextu, zda 

je pro ně zrovna toto nějakým způsobem důležité. Pokud ne, není třeba jim kolizi těchto 

dvou dimenzí předkládat, jelikož by to bylo jistě pejorativní (více viz příloha 4 a 5). 

Obrázek 3 - Druhé pojetí konceptualizce 

 

Zdroj: Vlastní 
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Obrázek 3 nastiňuje druhé pojetí konceptualizace, kde je v podstatě postupováno 

od středu, jakožto jádra samotného člověka, až po úplně externí prostředí. Zájmem tohoto 

výzkumu jsou především vlastnosti respondentek jako to, co je nejvíce charakterizuje, ale 

také odborné znalosti (lze v některých případech označit za kompetence), které jsou 

pro výkon každé práce potřebné, proto jsou nejblíž jádru, a ně navazující schopnosti a 

jiné dovednosti, které taky v některých případech lze počítat mezi kompetence, přičemž 

je to stejně i s vlastnostmi, ale pro intuitivnější znázornění byly tyto složky takto 

rozděleny.  

Silná červená čára odděluje samotnou respondentku od vnějšího prostředí, přičemž 

pracovní prostředí je z hlediska výzkumu stále považováno za interní, ale už zde figurují 

vztahy, reakce a konkrétní zpětná vazba vůči dané manažerce. 

Za zcela externí prostředí je v rámci této práce považován celý zbytek fotbalového 

prostředí a veřejnost (která se alespoň nějak zajímá o fotbalové dění), přičemž je důležité 

zmínit také to, že mezi všemi znázorněnými vrstvami na obrázku 3 funguje jistá výměna 

energie, zpětné vazby a informací všeobecně. Jinými slovy jsou ve vzájemném ať už 

formálním nebo neformálním vztahu. 

Obrázek 4 - Třetí pojetí konceptualizace 

 

Zdroj: Vlastní 
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Třetí pojetí konceptualizace pracuje s propojením pracovního a osobního života v rámci 

pracovní pozice (viz obrázek 4). Při zastávání určité pracovní pozice se projevuje 

osobnost daného člověka, takže vlastnosti a názory, ale také to, co s konkrétním člověkem 

bezprostředně souvisí a zároveň mu dopomáhá uplatnit se na dané pozici, což jsou 

především schopnosti a kompetence (záleží na výkladu, spadají sem i znalosti a 

dovednosti). Zároveň jsou konkrétní manažerské pozice v případě této práce jistě 

ovlivněny i samotným fotbalovým prostředím, takže je zde zahrnut vztah k fotbalu. 

Opomenout nelze ani všeobjímající stereotypy, které souvisí s genderovou problematikou 

a promítají se do názorů prakticky každého člověka, ať už je výsledný postoj k této 

problematice jakýkoliv. 

Finálním krokem je sestavení operacionalizace (viz příloha 4). I přesto, že mají předem 

formulované otázky v případě polostrukturovaných interview pouze charakter osnovy, je 

vždy třeba zkonstruovat alespoň rámcovou operacionalizaci, aby došlo z zachování 

validity (RÖSCHOVÁ, 2012). Operacionalizace (viz příloha 4) vychází z kombinace 

všech tří přístupů ke konceptualizaci a dotýká se všech důležitých oblastí, které jsou třeba 

zkoumat v rámci hloubkových interview.  

Otázky (viz příloha 5) vycházejí z operacionalizace, ale v průběhu rozhovoru mohou být 

doplněny dalšími otázkami, které v tu chvíli vyvstanou. Důležité je taktéž poznamenat, 

že zde byla maximální snaha o to, aby otázky nebyly konotativní ani pejorativní, což 

v některých případech znamenalo nezeptat se přímo na konkrétní problém a snažit se ho 

vydedukovat z reakcí na zbylé otázky (např. rodinná a pracovní dimenze). V některých 

případech bylo naopak žádoucí zeptat se zcela přímo, aby bylo možné pozorovat reakci 

(např. feminismus) 

Ať už kvalitativní výzkum nebo všeobecně společenské vědy doprovází kritická 

vyjádření různých autorů o tom, že jsou jejich výsledky a metody nedostatečně exaktní 

a spekulativní. Z hlediska metodiky lze této kritice předejít prostým vyvarováním se 

zaměňování příkladů a důkazů. Problémem společenských věd všeobecně, i různých 

částečných výzkumů totiž často bývá to, že výsledky svého bádání považují takřka 

za důkazy, nikoliv pouze příklady toho, co se děje v konkrétním prostředí za konkrétních 

podmínek a taktéž mají tendenci generalizovat. Účelem této diplomové práce je kriticky 

poukázat na to, jak konkrétní ženy vnímají situaci v konkrétním prostředím a následná 
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zjištění dát do kontextu s často generalizující literaturou, nikoliv vytvářet novou, jistě 

zcestnou, generalizaci. 

4.4 Základní soubor a vzorek 

Základním souborem pro výzkum k této diplomové práci jsou ženy na manažerských 

pozicích ve fotbalovém prostředí v České republice. Fotbalovým prostředím České 

republice je v tomto případě myšlen pouze mužský fotbal, který lze označit jako „male-

dominated industry“. Manažerskou pozicí je myšlena jakákoliv pozice, jejíž manažerská 

(řídící) podstata vyplývá z organizační struktury dané organizace. V tomto případě byla 

manažerská podstata zkoumaných pozic podložena tím, že každá respondentka má své 

podřízené pracovníky. Organizacemi ve fotbalovém prostředí mohou být kluby, střešní 

organizace, ale i jiné organizace přispívající k fungování tohoto prostředí, případně 

jakékoliv organizace řešící fotbalovou problematiku (včetně sportovních médií). 

Vzorkem pro tento výzkum jsou tři ženy, zastávající manažerské pozice ve fotbalovém 

prostředí. První respondentka (dále jen R1), zastává pozici tiskové mluvčí v prvoligovém 

českém fotbalovém klubu, druhá respondentka (dále jen R2), zastává pozici vedoucí 

právního oddělení v rámci střešní fotbalové organizace a třetí respondentka (dále jen R3) 

je předsedkyní výkonného výboru organizace ve fotbalovém prostředí, která se zabývá 

profesionálními fotbalovými hráči. 

4.5 Sběr dat 

Sběr dat byl proveden v srpnu 2019, formou osobních hloubkových interview s každou 

respondentkou zvlášť v místě jejich pracoviště. Zde byly podepsány dle pokynů etické 

komise informované souhlasy s účastí ve výzkumu jak ze strany respondentek (viz 

příloha 2), tak ze strany odpovědných pracovníků (viz příloha 1) každého z pracovišť. 

Následně byl jak respondentkami, tak odpovědnými pracovníky písemně schválen i 

přepis všech rozhovorů. 

4.6 Způsob interpretace dat 

Data jsou interpretována v zásadě na základě „interpretativní fenomenologické analýzy“ 

(dále jen IPA). Tento způsob interpretace dat se snaží pochopit respondentův pohled 

na danou problematiku a následně vše interpretovat, přičemž je dále možné na základě 

syntézy dávat interpretovaná data do souvislosti s teorií (WEED, 2005).  
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V tomto způsobu intepretace se kromě jistých pozitiv dají nalézt i negativa, mezi které 

patří např. to, že výzkumník nikdy nemůže dosáhnout naprostého pochopení všech 

vyjádření respondentů. Musí si tedy z respondentových tvrzení vytvořit svůj vlastní 

koncept, který se pak promítá do celé intepretace, což může být značně subjektivní 

(WEED, 2005). Na druhé straně je IPA jedním z nejužívanějších způsobů interpretace dat 

v rámci kvalitativního výzkumu a jsou-li výše zmíněné možnosti ovlivnění dostatečně 

zmíněné v diskuzi, je tento způsob interpretace dat zcela legitimní. 
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5 VÝSLEDKY  

Nejprve je důležité uvést, jakým způsobem se respondentky vůbec dostaly k myšlence 

nebo možnosti pracovat ve fotbalovém prostředí, jelikož právě samotný vstup do tohoto 

odvětví může být pro ženy na základě některých tvrzení zmíněných v teoretické části 

složitý. 

 R1 zmiňuje: „…nemůžu říct, že bych byla odjakživa nějaké sportovní nebo 

fotbalové děvče, mně tahle specializace vyplynula až když jsem studovala 

žurnalistiku na Fakultě sociálních věd UK,“ z čehož vyplývá, že rozhodně neměla 

onen zmiňovaný „network“ od dětství, který nejčastěji vzniká v případě mužů 

a následně jim dopomáhá k prosazení se v daném prostředí i pracovně. Na druhé 

straně je z této odpovědi možné odvodit, že určitý „network“ získala v průběhu 

studia, což lze považovat za cestu pro ženy, které daný sport aktivně nikdy 

nehrály, a přesto se v něm chtějí pracovně angažovat. 

 R2 na druhou stranu říká: „Vztah ke sportu byl u mě vždycky pozitivní už 

od dětských let, kdy jsem hrála volejbal…v našem městě jsme se seznámili všichni 

sportovci dohromady, takže jsem měla kamarády fotbalisty.“ Z této výpovědi je 

patrné, že není jediným způsobem k získaní kontaktů hrát aktivně fotbal, ale může 

k tomu dopomoci i jakýkoliv jiný sport, který daná žena aktivně provozuje.  

 R3 říká: „Obecně jsem vždy měla velmi pozitivní vztah ke kolektivním sportům, 

který samozřejmě zesílil po studiu sportovního práva.“ V rámci této výpovědi lze 

opět pozorovat důraz na důležitost studia, přičemž v průběhu rozhovoru R3 

zmiňuje „…pocházela jsem z prostředí, které nebylo fotbalové, neměla jsem ty 

vazby, tak ta reakce byla spíš pozitivní.“ Tímto naznačila, že neexistence osobních 

vazeb v rámci fotbalového prostředí může dodat i určitou kredibilitu pro 

vykonávání vysokých pozic. 

V návaznosti na výše zmíněné je vhodné popsat, jakým způsobem se tyto tři respondentky 

dostaly do fotbalového prostředí. 

 R1 uvádí: „Ještě jsem byla studentka žurnalistiky, ale už jsem se poohlížela 

po nějaké práci v oboru…obepisovala jsem různá pražská rádia, a nakonec mi 

přišla odpověď z jednoho z nich, že by se jim hodil externista, který by byl schopný 

objíždět zápasy.“ Následně začala po prvních zkušenostech pracovat 

v internetové verzi sportovního deníku, přičemž na tuto pozici se dostala asi 
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nejobvyklejším způsobem: „…to bylo přes inzerát, který jsem našla… klasicky 

přes vypsané výběrové řízení, formou pohovoru.“ Poslední a zároveň současnou 

pozicí této respondentky je pozice tiskové mluvčí, na toto konto R1 říká: „Když 

jsem se pohybovala cca tři roky jako redaktorka…tak jsem se trochu dostala 

do povědomí fotbalové veřejnosti…můj současný zaměstnavatel mě oslovil sám 

od sebe.“ Tady už je patrné, že si ji daná organizace vybrala na základě jejích 

schopností, které dlouhodobě prokazovala ve fotbalovém (sportovním) prostředí. 

Z toho vyplývá i samotný kariérní postup na manažerskou pozici.  

 R2 uvádí, že se k práci v organizaci, ve které je dodnes, dostala hned po vysoké 

škole „klasicky přes inzerát na internetu,“ přičemž se nejprve jednalo 

o nemanažerskou pozici a poté „…se to začalo rychle navalovat, až se to právní 

oddělení tady rozdělilo na dvě a já si s sebou v podstatě vzala část lidí.“ Navíc 

ještě dodává „podle toho, jaké jsem prokázala schopnosti, mi třeba přidali další 

práci.“ R2 tedy zaznamenala kariérní růst v rámci jedné organizace a za hlavní 

faktor, které jí dopomohl k zastávání manažerské pozice, považuje také 

schopnosti dlouhodobě prokazované v rámci fotbalového prostředí, stejně jako 

R1. 

 R3 říká: „…byla jsem zvolena jako předsedkyně odvolací a revizní komise“ 

v jedné fotbalové organizaci, což už samo o sobě předpokládá, že musela být 

daným prostředím vysoce respektována, což podkládá i následující tvrzení 

„…byla jsem, v tu dobu si troufám tvrdit, jediná v ČR, kdo vystudoval sportovní 

právo v zahraničí.“ Následně založila se dvěma bývalými fotbalisty a ještě jedním 

kolegou „asociaci pro profesionální fotbalisty,“ ve které je v současné době 

předsedkyní, přičemž právě tuto pozici lze taktéž považovat za manažerskou. 

Za stěžejní bod v rámci vykonávání jakékoliv práce lze považovat kompetence. V rámci 

rozhovorů byly respondentky tázány na kompetence, které jsou potřebné k vykonávání 

práce ve fotbalovém prostředí. 

 R1 za potřebné kompetence všeobecně pro své uplatnění ve fotbalovém prostředí 

považovala hlavně: „vědět, jak pracovat s hlasem, vědět něco o nahrávací 

technice, střihu a tak dál… znát pravidla těch sportů, o kterých jsem 

informovala.“ Takže ve své podstatě se jednalo o znalosti, schopnosti 

a dovednosti spojené se vzděláním. To potvrzuje i tím, když uvádí, že musela mít 

„…základní povědomí o tom, jak se dělá zpravodajství a publicistika. Což jsem 



49 

 

z vysoké školy bezpochyby měla.“ Na manažerské pozici ale považuje za stěžejní 

organizovanost, kterou se naučila až v průběhu vykonávání této pozice. „Musela 

jsem organizovat svoji práci sama a zároveň muselo všechno běžet, to pro mě bylo 

strašně těžké.“ Tím pádem dává v rámci manažerské pozice důraz i na dovednost, 

kterou na nemanažerských pozicích nepotřebovala, a musela se ji naučit až 

při samotném vykonávání manažerské práce. 

 R2 považuje za esenciální pro výkon své práce „…orientaci v oblasti sportovního 

práva, a to jak na vnitrostátní, tak mezinárodní úrovni, znalost angličtiny“ 

a zároveň dodává, že pro samotnou manažerskou pozici jsou třeba „dobré 

organizační a řídící schopnosti.“ Velký význam přikládá všeobecně všem 

zkušenostem „…nenahraditelné jsou vždy zkušenosti načerpané v daném oboru, 

které osoba ve vedoucí pozici každodenně uplatňuje.“ 

 R3 dává důraz na specifické právní vzdělání, které má a taktéž zmiňuje, že 

i „znalost a zkušenost ze zahraničí“ je výraznou složkou výkonu každodenní 

činnosti v rámci současné manažerské pozice. Na druhé straně v této sekci 

zmiňuje i kontakty ze zahraničí, které získala při studiu a dodnes jsou pro ni 

velkým přínosem. 

 V tomto případě je důležité všimnout si toho, že jako základ jsou vždy jmenované 

kompetence spojené se vzděláním a všeobecnými znalostmi, tudíž je lze 

považovat za jádro samotného výkonu práce a manažerské kompetence jsou 

v případě R2 zmíněny až posléze. V případě R1 jsou zmíněny jakožto věc, která 

se dá naučit až v průběhu vykonávání samotné pozice a R3 samotné manažerské 

kompetence při dotazování se na „kompetence“ ani nezmínila. To jen dokresluje 

komplikovanost a nejednoznačnost samotného slova „kompetence“ i rozdílnost 

respondentek. 

V neposlední řadě je zde třeba zmínit i to, že R3 uvádí jako důležité kontakty, což 

ve vztahu k předchozí sekci tedy opět potvrzuje, že kontakty k uplatnění se 

ve fotbalovém prostředí nemusí být získány jen přímo ve fotbalovém prostředí 

a zároveň ani nemusí být závislé na typicky mužských způsobech socializace.  

Zmínit je třeba také to, co každou respondentku charakterizuje nejen jako manažerku, ale 

především jako člověka, protože právě to se může do výkonu práce výrazně promítnout. 

 R1 zmiňuje jako svoji nejvýraznější vlastnost „komunikativnost,“ což výrazně 

koresponduje s pozicí tiskové mluvčí, kterou zastává. Následně přidává ještě 
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otevřenost a zvídavost. „Z těch negativních vlastností asi netrpělivost. Někdy 

něco začnu, ale pak mám problém to dotáhnout, a pak přehlížím maličkosti…. 

hodně jsem zvyklá prosazovat svůj názor, takže nějaká zaťatost.“ Za klíčové 

v rámci prosazení se v daném prostředí považuje právě komunikativnost 

a „…zaťatost a touha prosazovat to, že to bude po mém,“ přičemž v samotné 

„zaťatosti“ přikládá velký význam především v rámci vykonávání manažerské 

pozice. 

 R2 vnímá sama sebe jako „vůdčí typ,“ dále zmiňuje, že je „pečlivá a dochvilná. 

Na druhé straně někdy není schopná „dotáhnout cíl do konce“ a zároveň je 

„…cholerická, ale na druhou stranu dokážu rychle reagovat.“ S tím, že 

pro manažerskou pozici považuje za stěžejní to, že je „vůdčí typ“. 

 R3 o svých vlastnostech říká: „patřím mezi cílevědomé lidi… Jsem relativně 

svědomitá a pečlivá a při prvním neúspěchu se nevzdávám.“ Následně potom 

dodává, že pro úspěch jak na manažerské pozici, tak všeobecně ve fotbalovém 

prostředí, byly důležité všechny zmíněné vlastnosti dohromady. 

Dále byly respondentky několikrát přímo i nepřímo dotázány, co bylo klíčové 

pro možnost prosadit se v rámci fotbalového prostředí na tak vysokých pozicích 

a zároveň na to, jestli si myslí, že lze nějak generalizovat, co je všeobecně důležité, pokud 

se chce někdo v tomto prostředí uplatnit, nehledě na pozici, kterou chce zastávat. 

 R1 uvádí, že podle ní je to „Radost ze hry, schopnost žít s klubem a pro klub.“ To 

koresponduje s faktem, že jako jediná z respondentek pracuje přímo ve 

fotbalovém klubu a lze tak říct, že je samotnému fotbalu nejblíž. Zároveň také 

zmiňuje „komunikaci“, jakožto schopnost, která souvisí úzce jak s její osobností, 

tak s prací kterou vykonává, ale formuluje také myšlenku, že je tato schopnost 

důležitá pro uplatnění se ve fotbalovém prostředí všeobecně. Pro uplatnění 

na manažerské pozici pro ni potom byla klíčová „organizovanost“, kterou si ale 

osvojila až postupně a také „zaťatost“. 

 R2 zmiňuje taktéž „komunikaci“ a jistou „vstřícnost“: „Volali v sobotu, v neděli 

a vždycky, pokud to bylo možné, se ten problém vyřešil. Takže možná ta 

komunikace by byla stěžejní proto, že se člověk dostal tam, kde je dneska.“ Umět 

si získat lidi na svou stranu se tedy ukazuje jako velmi zásadní. Na první pozici, 

kterou R2 zastávala, tedy při vstupu do odvětví, byla podle ní důležitá „pečlivost“ 

a to, že měla ve věcech pořádek. 
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 R3 vyzdvihuje jako nejdůležitější schopnost nevzdávat se: „…i když vás budou 

ostatní odrazovat, nebo budete mít nějaké takové signály, tak musíte vytrvat, což 

není vždycky jednoduché.“ Současně jde z vyjádření o náročnosti tohoto procesu 

vyvozovat, že to může být jedním z důvodů, proč se mnoho žen na vysoké pozice 

ve fotbalovém prostředí nedostane. Zároveň zmiňuje, že klíčová pro ni 

pro uplatnění se, především na první pozici, byla hlavně „pečlivost“. 

Dalším ze stěžejních bodů tohoto výzkumu je, jaké cítí respondentky v průběhu práce 

ve fotbalovém prostředí výhody nebo nevýhody z pohledu toho, že jsou ženami v „male-

dominated industry“. Tady bylo především důležité položit otázku neutrálně, aby neměly 

respondentky pocit, že je snad nutné nějakou výhodu nebo nevýhodu jako žena v tomto 

prostředí cítit. 

 R1 cítila výhodu v rámci výběrového řízení na pozici tiskové mluvčí: 

„…současný zaměstnavatel mě oslovil sám od sebe, protože jejich tisková mluvčí 

přede mnou byla také žena a myslím si, že se jim to osvědčilo.“ To částečně 

podkládá teorii, že když se nějaká žena dostane v muži dominovaném prostředí 

na vysokou pozici, může být pak pro ostatní jednodušší se tam dostat taky. Opět 

lze ale tvrdit, že to byla pouze substituce, počet žen v daném prostředí se tím tedy 

nezvýšil. Na druhé straně klade R1 opět důraz i na své schopnosti a zkušenosti 

z fotbalového prostředí: „…oni mě i sami oslovili, znali moji práci, věděli, co je 

za mnou, myslím si, že o mně stáli.“ 

V průběhu vykonávání práce specifikovala možnou výhodu R1 takto: „Výhodu 

asi mám, protože jsem pracovala primárně s mladými muži… možná, že pro mě 

byla výhoda, že jsem byla mladá ženská a oni mi vyšli vstříc.“ Zatímco nevýhodu 

R1 nezmínila, tudíž se dá vyvozovat, že žádnou nevýhodu jako žena necítila, ani 

v případě výběru nebo vstupu do daného prostředí, ani v případě vykonávání dané 

práce. 

Jako vtipnou vsuvku dodává, že proběhli nějaké narážky a vtipy ze strany hráčů: 

„Vždycky ke mně byli hrozně kamarádští...nikdy jsem to nebrala tak, že by to bylo 

nějaké obtěžování.“ Uvádí i konkrétní případ: „Jednou jsem potřebovala jednoho 

hráče na rozhovor a všichni na mě volali, že je v šatně, tak jsem tam přišla, oni 

tam byli všichni nazí a byla to samozřejmě hrozná sranda.“ Vzhledem k různému 

pojetí sexuálního obtěžování a harašení na pracovišti v různých kulturách lze 

konstatovat, že v některých jiných státech by se toto za harašení jistě považovalo. 
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Projevuje se zde tedy, že je důležité, aby žena sdílela s muži ve fotbalovém 

prostředí styl humoru. 

 R2 si myslí, že mohla mít výhodu v rámci výběrového řízení na první, 

nemanažerskou, pozici ve fotbalovém prostředí: „To je taková pozice, kde v tom 

potřebujete mít pořádek, musí na vás být spolehnutí, musíte si všechno pečlivě 

archivovat. Takže si myslím, že ti, co nás přijímali možná a priori šli spíš po ženě, 

právě kvůli těmto schopnostem.“ Tímto dává jasně najevo i to, co považuje 

za jednu z typicky ženských vlastností (rozebráno níže).  

V rámci samotného vykonávání práce zachovává R2 z hlediska výhod nebo 

nevýhod, které jakožto žena v tomto prostředí mohla mít poměrně neutrální 

postoj: „…chlapi jsou tu milí, nikdo si nic nedovolí. To sportovní prostředí je 

velice specifické, obecně si myslím, že se tu lidé vnímají trochu jinak, je tu takový 

neformálnější přístup ke všemu, takže asi v některých případech vám to, že jste 

žena pomůže, ale nemyslím si, že bych z toho měla nějaké extrémní výhody nebo 

nevýhody. Možná je ta komunikace příjemnější, ale nic víc.“ Lze tedy tvrdit, že 

stejně jako R1 cítí i R2 jako žena ve fotbalovém prostředí spíše výhody, jinými 

slovy nevyslovila jediný náznak toho, že by cítila jakoukoliv nevýhodu. 

 R3 v podstatě neprošla ve fotbalovém prostředí žádným výběrovým řízením, 

jelikož do první z pozic byla zvolena a poté založila vlastní organizaci, kde se 

po sléze stala předsedkyní, tudíž nemůže hodnotit výhody a nevýhody, které 

mohla jako žena mít v rámci výběru zaměstnanců ve fotbalovém prostředí.  

K výhodám či nevýhodám ženy pracující ve fotbalovém prostředí říká: „…výhody 

jsem pocítila v komunikaci s muži, kteří se chovali jako gentlemani a jako růže 

mezi trním jsem fotbalové prostředí určitým způsobem zpestřila a oživila.“ R3 

tedy zmiňuje nejen to, že někteří muži se k ní chovali vlídně, ale jako jediná 

z respondentek pojala tuto otázku také z toho hlediska, čemu danému prostředí 

přispěla. Jako jediná zmiňuje také nevýhodu, kterou pociťovala: „…do určité míry 

stále prostředí, které svým způsobem patří mužům.“ Z čehož se dá usuzovat, že 

cítí, že mají muži oproti ženám v tomto prostředí stále větší moc, což ji staví 

v některých případech do nevýhodné pozice. „Na začátku jim musíte dokázat, že 

skutečně na tu pozici máte, což ten muž dokazovat nemusí.“ Na druhou stranu ale 

říká, že pokud žena znalosti a schopnosti prokáže, muži ji potom respektují.  

Z vyjádření „…musíte nabídnout ještě něco, co by oni sami neměli“ je cítit i jistý 

náznak strategického jednání, ale také toho, že R3 má pocit, že žena v tomto 
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prostředí musí nejen prokázat znalosti a schopnosti na stejné úrovni jako muži, 

ale často ještě na úrovni vyšší, aby byla do tohoto prostředí přijata jako 

plnohodnotný člen. 

Vzhledem k tomu, že kvůli etické stránce výzkumu nemohl být proveden rozhovor i se 

spolupracovníky respondentek, aby bylo možné zjistit zpětnou vazbu byly aspoň samotné 

respondentky tázány na to, jaké byly v průběhu vykonávání jejich práce reakce z interních 

(tedy převážně od kolegů) a externího prostředí (zbytku fotbalového prostředí i fotbalové 

veřejnosti). 

 Podle R1 byli v médiu, ve kterém pracovala ještě na řadové pozici „až feminističtí 

šéfové“. „Nemůžu říct, že bych měla jakýkoliv problém s tím, že by mi někdo dal 

najevo, že na to nemám, nebo že to nezvládám… jsem přesvědčená, že tohle 

prostředí vytvářeli právě ti šéfové, že si to drželi tak, že nikdy nebyl s nikým 

v tomhle směru problém.“ Tím dává jednak najevo pozitivní zkušenosti, ale také 

svým způsobem vyjadřuje obavu, že kdyby neměli její nadřízení tendenci 

vyloženě podporovat ženy, mohlo chování spolupracovníků vypadat jinak. 

Rozdílnou situaci R1 popisuje ve chvíli, kdy jde o externí kolegy, tedy ostatní 

novináře. Popisuje situaci, kdy dříve, před cca 7 lety, ještě nebylo zvykem, aby 

byly sportovní novinářky ženy: „Nebylo to tak, že bych tam často byla sama, ale 

bývaly jsme tam tak dvě, tři…pamatuju si, že někteří takoví ti starší zasloužilí 

redaktoři na mě koukali s despektem, protože jsem byla dvaadvacetiletá holka 

a oni se někdy až ušklíbli nad nějakou mojí otázkou při rozhovoru, ale já jsem si 

z toho asi nic nedělala.“ Na druhou stranu ale jedním dechem dodává: „Nevím, 

jestli to vůbec bylo podmíněno tím, že jsem holka, třeba to bylo jen tím, že jsem 

byla mladá.“ Čímž dává najevo, že i v případě, kdy se necítila kvůli chování 

některých externích kolegů úplně komfortně, nemuselo to být bezpodmínečně 

kvůli tomu, že je žena. 

V případě úplně externího prostředí, tedy fotbalové veřejnosti, má R1 oproti 

dvěma zbylým respondentkám zcela rozdílné postavení, jelikož byla veřejnosti 

jakožto redaktorka a potom tisková mluvčí přímo vystavena. V případě, kdy 

začala pracovat jako reportérka se objevovaly komentáře jako „Co to je za hrůzu? 

Jak to může dělat ženská?“ Dále ale R1 dodává, že se za ní šéfové postavili s tím, 

že to není špatně odvedená práce. Na druhé straně ale říká: „…abych byla 

objektivní, oni se v těch komentářích strefovali i do mých mužských kolegů, 
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protože byli zvyklí jen na Českou Televizi a my jsme začínali a v žádném případě 

jsme nebyli tak dobří jako ČT. Všechno jsme se to teprve učili. Takže jsme to 

na začátku hrozně schytávali a myslím, že ty holky asi trochu víc.“ A zároveň 

zmiňuje, že i od veřejnosti se objevily komentáře jako: „je zajímavé, že i holka to 

umí udělat pěkně.“ Kromě toho, že negativní komentáře nebyly mířeny jen čistě 

proti ženám, uvádí R1 i následující: „…podle mě tou dobou sociálních sítí, kdy 

má každý snahu projevit svůj názor na práci někoho jiného.“ 

V vztahu k manažerské pozici R1 říká: „Myslím, že když jsem pak byla starší, tak 

jsem to měla jednodušší, protože už jsem byla na scéně déle a asi jsem lidi 

přesvědčila, že není rozdíl, jestli to dělá holka nebo kluk.“ Takže je zde opět 

odkazováno na nutnost nejdříve jako žena v tomto prostředí prokázat schopnosti. 

 R2 v rámci toho, jaké reakce přicházely v průběhu vykonávání práce ze strany 

kolegů uvádí: „Musím říct, že chování a reakce všeobecně byly vždycky spíš 

pozitivní. Vždycky, když sem přijde nějaká ženská, tak jak je to převážně mužský 

kolektiv, cítíte se tu dobře…nikdo tady na mě nekouká jako „jsi ženská, nerozumíš 

fotbalu“ Takže se její zkušenost s interním prostředím dá shrnout jako zcela 

pozitivní. 

Veřejnost podle R2 také reagovala pozitivně: „Nikdy se mi nestalo, že by proti 

mně někdo použil to, že jsem žena. Převážně ti lidé něco potřebují, takže se chovají 

většinou slušně a ani z těch klubů nemám jedinou negativní zkušenost. Určitě jsem 

neměla pocit, že by pohlaví bylo podstatné.“ Důležité je však ještě jednou 

připomenout, že tato pozice je do jisté míry veřejnosti skrytá. 

 R3 má zkušenost se studiem v zahraničí a reakci svých kolegů zde vidí 

následovně: „Je velký rozdíl mezi zahraničím a Českou republikou. Jestli myslíte 

z pozice toho, že jste žena a vykonáváte nějakou pozici v rámci převážně 

mužského, nebo všeobecně genderově nevyváženého prostředí. Určitě jsou 

v zahraničí ženy podporovány a respektovány, u nás v České republice je ten 

fotbal stále ještě chlapská záležitost. Musíte dokázat, že víte víc, máte větší 

znalosti, potažmo máte nějakou informaci nebo něco navíc.“ Opět je tu tedy 

zmíněno, že si žena musí nejdříve svoji pozici vydobýt a zároveň je zmíněn 

praktický příklad rozdílu mezi jednotlivými kulturami. Dále R3 zmiňuje, že jsou 

v českém fotbalovém prostředí z tohoto pohledu nepříjemné především začátky: 

„Ale ve chvíli, kdy pochopí, že víte, o čem mluvíte, že tomu rozumíte, začnou vás 

respektovat“ 
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 Reakce okolí, ale především to, do jaké míry a s reakcí jakých konkrétních skupin 

je daná žena konfrontována, dost výrazně závisí na povaze pozice. I přes to, že 

jsou všechny pozice manažerské a ve stejném prostředí, jejich povaha se zásadně 

liší a podle toho se liší i zkušenosti  žen. Dalším důležitým faktorem jsou i 

předchozí zkušenosti žen, kde má R3 např. možnost porovnat situaci se 

zahraničím, což může dost ovlivnit její pohled na celou problematiku. 

Jak bylo zmíněno již v teoretické části, podle některých autorů existují rozdíly mezi 

ženami v různých (nejen biologických) projevech. V tomto případě byly respondentky 

tázány na to, jakým způsobem vnímají tyto stereotypy ony a následně bylo vše dáno 

do kontextu s tím, co jim dopomohlo k úspěchu ve fotbalovém prostředí.  

 R1 mezi stereotypně ženské vlastnosti zařazuje: „jemnost, laskavost a vstřícnost.“ 

Mezi stereotypně mužské vlastnosti zařazuje R1 „sílu, odvahu, průbojnost, 

tvrdost a vůdčí schopnosti.“ Zajímavé je, že pokud dáme tyto stereotypní 

vlastnosti do kontextu s vlastnostmi R1, mezi své hlavní vlastnosti zařadila 

bez ohledu na to, aniž by přemýšlela o tom, k jakému pohlaví tato vlastnost 

stereotypně spadá, jak mužské, tak ženské vlastnosti. Za ženskou vlastnost, kterou 

sama jmenovala a zároveň ji charakterizuje, se dá považovat „vstřícnost“, které 

spadá do „komunikativnosti“. Z typicky mužských vlastností je to v případě R1 

především „zaťatost“, která úzce souvisí s „průbojností“. 

 R2 při určování typicky mužských vlastností chvíli váhá: „Řekla bych, že jsou 

vůdčí, i když tím si trochu protiřečím, protože to je taková moje hlavní vlastnost, 

takže tam se s nimi asi potkávám.“ Čímž sama naráží na to, že má i stereotypně 

mužské vlastnosti. Mezi další mužské vlastnosti R2 řadí „ješitnost a soupeřivost“. 

Typicky ženské vlastnosti jsou pro R2 „citlivost, hysterie a pečlivost“. Z tohoto 

opět ve vztahu k jejím osobním vlastnostem vyplývá, že má i stereotypně ženskou 

vlastnost a tou je pečlivost. 

 Pro R3 jsou typicky mužskými vlastnostmi „cílevědomost a soutěživost.“ Naopak 

za ženské vlastnosti považuje R3 „pečlivost a určitou míru přecitlivělosti“. Opět 

zde lze najít souvislost s osobními vlastnostmi, kterými jsou v případě R3 právě 

„cílevědomost“ a „pečlivost“. 

 Zajímavé je v tomto případě především to, že typicky ženské vlastnosti, jako je 

„komunikativnost“ a „pečlivost“, pomohly respondentkám všeobecně se vstupem 

do fotbalového prostředí a zmiňují, že pro ně byly důležité v celém průběhu, 
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zatímco stereotypně mužské vlastnosti, jako je „průbojnost“, „cílevědomost“ 

nebo tendence k tomu být „vůdčí typ“ jim pomohly především na manažerskou 

pozici, která neodmyslitelně souvisí s jistým druhem moci. I na manažerských 

pozicích však byly třeba ženské vlastnosti, takže ve výsledku zajišťuje v případě 

těchto respondentek kombinace maskulinních a femininních vlastností, což 

koresponduje s odbornou literaturou, která pojednává o „male-dominated 

industry“. 

V neposlední řadě byly respondentky v souvislosti s teoretickými východisky 

dotazovány na své postoje a názory ohledně feminismu a všeobecně na své tendence 

podporovat ostatní ženy. 

 R1 uvádí, že se považuje za feministku: „Znamená to pro mě, že můžu dělat, 

co chci, že se nemusím ohlížet na to, jestli jsem žena nebo muž, že můžu jako žena 

žít sama za sebe… Stejně tak to vnímám i v partnerských vztazích. Myslím, že 

partneři by se měli dělit. Samozřejmě takovým způsobem, jakým jim to vyhovuje.“ 

Následně dodává: „Myslím si, že se snažím pomáhat i jiným ženám. Dost často 

mají ženy na takovýchto pozicích problém ne s muži, ale právě s jinými ženami, 

které jim házejí klacky pod nohy, protože se třeba bojí konkurence. Já nevím, proč 

by měla být zrovna jiná žena mojí konkurencí.“ Tím dává jasně najevo, že koncept 

„climbing and kicking“ je jí poměrně cizí. Na druhé straně je ale zajímavé, že 

na otázku, zda by podle ní ženy mohli být oproti mužům nějakým přínosem 

odpovídá: „Takový pocit nemám. Myslím si, že každý si může dělat, co chce, a že 

to prostě mohou vykonávat asi stejně, jako muži…na jednu stranu věřím, že něco 

umí líp chlapi a něco ženské. Třeba novináři jsou dlouhodobě ženy i muži, oba 

dosahují skvělých výsledků a tohle byla podobná práce.“ Jinými slovy dává 

najevo, že rozdíly mezi muži a ženami dělá především z biologického nebo 

fyzického hlediska a v závislosti na tom usuzuje, že na některá povolání by mohli 

být lepší muži. „Spíš je to podle těch individuálních vlastností. Dneska jsou holky, 

které fotbal vůbec nezajímá, ale na druhé straně jsou i ty, které fotbal aktivně 

hrají. Stejně tak to může být i v případě chlapů. Takže záleží na spoustě faktorů.“ 

Na druhé straně vyjadřuje myšlenku, že je společnost v Česku podle ní poměrně 

feminizovaná: „...asi je to i z té tradice toho strašného socialismus, který tu byl, 

ale v té době se ženské dosazovaly do různých podivných funkcí…myslím si, že 

u nás je hlavně velká tradice, aby ženy pracovaly, že třeba ani někde na západě 
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to tolik není. Myslím, že jsme v tomhle docela daleko. Paradoxně mi přijde, že ten 

feminismus je u nás opravdu poměrně daleko.“ Z tohoto vyjádření je patrné, že je 

ovlivněná právě tou formou feminismu, které se nacházela historicky ve s tátech 

střední a východní Evropy, se socialistickým nebo komunistickým uspořádáním. 

Vyjadřuje tedy, že nejdůležitější pro ni je kromě jisté rovnosti v partnerském 

životě, hlavně stejný nárok na práci. 

 R2 se za feministku podle jejích slov „rozhodně nepovažuje“ a dodává: „Mně je 

feminismus absolutně vzdálený, protože jsem asi nikdy nepřišla do situace, kdy 

bych byla nešťastná z toho, že jsem ženská, nebo že bych chtěla být chlap, nebo 

nesnášela chlapy za to, že mi něco udělali. To vůbec ne. Prostě takhle je to 

nastavené, takhle je to příroda, a i v přírodě má samička nějakou roli a samec 

jinou.“ Tím pádem dává také důraz na fyzické a biologické rozdíly mezi 

pohlavími, i když trochu jiným způsobem než R1. Mimo jiné z této výpovědi 

vyplývá i to, že feminismus se podle ní projevuje především u žen, které mají 

negativní postoj k mužům všeobecně. 

„Chápu, že v některých zemích, řekněme třeba v Saudské Arábii, kde má žena 

opravdu mnohem nižší práva, tak tam pochopím, že bude nějaký vzdor. Ale u nás, 

kde máme práva naprosto stejná…“ Z této výpovědi lze vyvodit, že R2 se 

domnívá, že jsou práva mužů a žen v České republice naprosto stejná především 

proto, že je to tak zakomponované v právních předpisech (přičemž R2 má právní 

vzdělání) a také proto, že je patrné, že sama žádnou nespravedlnost v průběhu 

pracovního života nezažila, i přes to, že pracuje v jednom z nejvíc tradičně 

mužských odvětví. Zároveň také několikrát během rozhovoru R2 zmiňuje, že je 

vlastně takový „polochlap“, z čehož je patrné, že se s ženami jakožto skupinou 

vlastně příliš neidentifikuje. 

K problematice rozdílných příjmů říká: „…možná chlapi berou víc, no tak berou, 

no. Tak se holt budu víc snažit a třeba budu brát taky tolik. My máme zase jiné, 

pro někoho výhody, pro někoho nevýhody. Máme mateřskou a rodičovskou 

dovolenou…“ Na problém rozdílných příjmů tedy, jako jediná z respondentek, 

sama naráží, ale na druhou stranu ho druhým dechem do jisté míry racionalizuje. 

Dává tímto najevo i to, že sympatizuje s tradičním nastavením rodiny a všeobecně 

postavením muže a ženy ve společnosti s tím, že dává navíc důraz na to, že když 

se žena dostatečně snaží, může i v případě příjmů dosáhnout stejné úrovně jako 

muž. 
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R2 sděluje i na jakých pozicích si myslí, že jsou ženy vhodné: „…myslím, že u nás 

je dobré, že třeba na sociálních projektech máme ženu. Možná tím, jak jsem 

říkala, že jsou ty ženy citlivější, tak možná v téhle pozici je vhodné mít právě ženu. 

Pak jsou to takové ty pozice, kde je důležité, aby v tom byl naprostý pořádek…“ 

Je evidentní, že v tomto případě si R2 promítá do žen vlastnosti, které vidí jako 

stereotypně ženské, na druhé straně do tohoto přesvědčení ale vstupuje hlavně 

vlastní zkušenost: „…neříkám, že by to nějaký muž nemohl splňovat úplně stejně.“ 

V souvislosti s výše zmíněným R2 dodává: „…osobně si nedokáži představit, že 

by třeba předsedkyní svazu měla být žena. Na druhou stranu znám osobně 

Dagmar Damkovou, a kdyby tam byla, tak mě ani nenapadne, že tam nemá co 

dělat jen proto, že není chlap. Takže ono je to těžké. Co jsem tu zažila lidi 

na různých vedoucích pozicích, předsedové, místopředsedové a tak dále, tak to 

většinou byli muži a podle mě to bylo správně. Ale zase kdyby tam ta žena byla, 

tak si myslím, že to okolí už je dnes zvyklé na to, že v těch vysokých pozicích ženy 

někdy jsou. Možná, že v případě fotbalu by nám to chvíli přišlo zvláštní, ale asi 

bychom si zvykli. Pokud by ty pozice zastávaly dobře.“ Podle R2 by tedy nebyl 

problém ani kdyby žena zastávala tu nejvyšší pozici, která ve fotbalovém prostředí 

je. Zdůrazňuje tady také fakt, že to pro dané prostředí není obvyklé, ale že by si 

podle ní fotbalové prostředí časem zvyklo na přítomnost ženy v jakékoliv pozici. 

Z hlediska schopností R2 hodně individualizuje: „My prostě chceme kvalitní lidi, 

chceme tu mít pořád tak dobrý kolektiv, jako tady máme, a to je asi nejdůležitější. 

Asi z celého toho rozhovoru je vidět, že nedělám velké rozdíly mezi ženami a muži, 

že prostě spíš mám ten individuální přístup k člověku. To mi přijde nejdůležitější.“ 

Závěrem říká: „…mně to aktuální nastavení vyhovuje. Samozřejmě chlapů 

ve fotbale asi vždycky bude víc, je to logické.“ Tím do jisté míry sděluje, že 

současné nastavení považuje za legitimní a že na tom, že je fotbal převážně 

mužská záležitost nevidí nic špatného 

 R3 říká, že se za feministku považuje jen částečně: „…přesto, že se snažím 

zachovat si svoji práci a pracuji dál, tak si myslím, že jsou některé funkce, 

ve kterých je žena nezastupitelná v rámci rodiny, tu svoji funkci by měla plnit. 

Myslím, že tradiční hodnoty, které ve společnosti dlouhodobě jsou, by měly být 

zachovány.“ Lze tedy říct, že i R3 považuje za hlavní bod rovnosti především 

práci, přičemž v rodině je jinak zastánkyní tradičních hodnot. Částečný příklon 

k feminismu se podle ní projevuje především v přístupu k mateřství a práci 
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ve srovnání s jejím okolím: „…oproti jiným svým kolegyním nebo přátelům jsem 

i přesto, že jsem na mateřské dovolené, hned po týdnu začala pracovat, a že si 

práci dál snažím udržet a myslím si, že to oboje jde skloubit.“ 

Z hlediska přínosu žen ve fotbalovém prostředí R3 říká: „…ženy dokáží přinést 

do toho prostředí zase jiný úhel pohledu. Jak už jsem říkala, jsou podle mě 

pečlivější a svědomitější…Myslím, že v případě mužů hraje při výkonu jejich 

práce často roli ego a určitá soutěživost….ženy mohou mít v určitých situacích 

takový ten zdravý a možná i objektivnější pohled na věc a mohou vyřešit ty 

problémy, kterých má teď fotbalové prostředí celou řadu…“ Tím vyjadřuje, že 

ženy mohou být přínosem v tom, že se nesnaží prosazovat samy sebe, ale 

především jim jde o dobro věci. Na druhou stranu lze výše uvedené tvrzení 

interpretovat i tak, že ženy nejsou tolik emotivní ohledně fotbalu všeobecně, což 

by potom ve vztahu k předchozím výpovědím R1, která sděluje, že jedna 

z nejdůležitější věcí je „žít pro klub“, nemuselo být přínosem na každé pozici. 

Absence nebo přinejmenším potlačení vlastního ega přínosem být může, otázkou 

zůstává, zda to lze aplikovat na všechny ženy, nebo alespoň většinu. 

Z hlediska konkrétních pozic ve fotbalovém prostředí si R3 myslí, že „žena může 

zastupovat jakoukoliv pozici. Samozřejmě záleží na jejích schopnostech 

a znalostech.“ Z čeho lze opět vyvozovat tendenci k individualizaci. Zároveň R3 

zmiňuje, že ženy podporuje, primárně „v rámci přijímání zaměstnanců do této 

organizace.“ V tomto má R3 výhradní postavení, protože v dané organizaci 

zastupuje nejvyšší pozici a může tak do těchto věcí bez problému zasahovat. 

 Zajímavé je, že v této části prakticky jen R2 zmínila nerovnost příjmů mužů a žen, 

a to i přesto, že se jako jediná vůbec nepovažuje za feministku. Svůj postoj ale 

dokresluje následným vyjádřením o tom, že „se stačí víc snažit“ případně zmiňuje 

mateřskou dovolenou jako kompenzaci, čímž v podstatě vyjadřuje souhlas se 

současným nastavením společnosti. 

R1 a R3 dávají důraz především na práci a možnost zastávání prakticky jakoukoliv 

pracovní pozici, jakožto hlavní složku rovnosti, přičemž příjmy vůbec nezmiňují. 

R2 a R3 považují tradiční roli ženy v rodině za stěžejní, přičemž R1 dává spíše 

důraz na rovnocenné partnerství, což ale nemusí nutně znamenat, že s tradiční rolí 

ženy nesouhlasí, komentuje spíš rozdělení domácích prací. Zároveň v případě R1 

to, že nijak neglorifikuje tradiční rodinu souvisí s tím, že se jako jediná zcela 

jednoznačně považuje za feministku. 
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V části týkající se feminismu a všeobecně podpory žen, se respondentky často vyjadřují 

svým způsobem i k tzv. „family-work interface“, i když na to v rámci otázek nejsou 

explicitně tázány. Částečně se této problematiky týkají i výpovědi o rozdílnosti 

fotbalového prostředí ve vztahu k jiným prostředím, kde respondentky měly možnost 

pracovat. 

 Důležité je říct, že ani jedna z respondentek neříká, že by v překrývání se pracovní 

a rodinné dimenze viděla nějaký problém. R3 sice dává v rámci odpovědí výše 

najevo, že v jejím okolí se moc často nestává, že by žena dokázala práci 

kombinovat s mateřstvím, ona sama však tuto kombinace praktikuje bez 

problému. R1 upozorňuje na to, že je pro ní důležitá dělba práce s partnerem, což 

jí může v tomto směru pomoci, jinými slovy lze mezi řádky číst, že si myslí, že 

v tradičním nastavení má žena složitou pracovní a rodinnou dimenzi kombinovat. 

 R2 tvrdí, že mateřská dovolená může být brána i jako nevýhoda, ale sama 

formuluje myšlenku, že pro ní je to do jisté míry jedna z kompenzací nižších 

příjmů. To samozřejmě nesouvisí s rodinně-pracovní dimenzí přímo, ale je zde 

vidět alespoň náznak respondentčina postoje. Co R2 ještě zdůrazňuje je to, že je 

ve fotbalovém prostředí: „…vysoká pracovní vytíženost, která v nemalém 

zasahuje i do víkendů či svátku, a v neposlední řadě také četná zahraniční 

spolupráce.“ To může být potenciálně pro ženu s dětmi problém, opět tu ale záleží 

na povaze pozice, i když o sportovním prostředí je všeobecně známé, že práce 

naprosté většiny zde zaměstnaných lidí zasahuje do víkendů a večerních hodin, 

což samozřejmě souvisí především s tím, kdy se vykonává většina sportovních 

aktivit, ať už jsou profesionální nebo amatérské. 
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6 DISKUZE 

Jedním z nejdůležitějších aspektů každého výzkumu je shrnout, co ho mohlo ovlivnit, 

přičemž je vhodné začít u sebe, jakožto výzkumníka. Jak již bylo řečeno v rámci 

metodiky, je velice pravděpodobné, že výzkumník promítne do výzkumu svůj názor. 

Dopad tohoto však není čistě negativní. Zkušenost z fotbalového prostředí mi pomohla 

zaměřit výzkum tak, jak bylo specificky potřeba pro české prostředí. Pouze na základě 

odborné literatury by nebylo možné některé věci jasně stanovit, jelikož je odborná 

literatura na toto téma především zahraniční – západní, a tato problematika je zde 

pojímána poněkud jinak.  

Výzkumníkova osobnost se promítá i do samotných interpretací. Zde je třeba brát v potaz, 

že mohlo dojít k jistému zkreslení. Určitá subjektivita je však problémem každého 

výzkumu, především kvalitativních, takže v tomto případě lze to, že má výzkumník 

nějakou předchozí zkušenost s daným prostředím vidět spíš pozitivně – bylo možné dát 

některá zdánlivě nesouvisející vyjádření do souvislostí, aby mohl být následně vytvořen 

rámcový obraz toho, jak daná respondentka na některé aspekty výzkumu nahlíží, aniž by 

bylo nutné tázat se přímo, pejorativními nebo konotativními otázkami, k čemuž často 

dochází u výzkumníků, kteří nemají s daným prostředím osobní zkušenost, tedy 

postrádají potřebný vhled a kontext. 

Na toto lze navázat dalším problémem, který v sobě soustřeďuje polostrukturované 

interview. I v případě, že má výzkumník předchozí zkušenost s prostředím a ví, jakým 

způsobem se na konkrétní problematiku tázat nepřímo nebo neutrálně, otázky, které byly 

kladeny v průběhu interview mohly být jistým způsobem konotativní, jelikož se jednalo 

o bezprostřední reakci v konkrétní situaci. Odpovědi na zavádějící otázky nebyly 

zařazeny do výsledků tohoto výzkumu. 

Z pohledu respondentek mohl být výzkum ovlivněn situací, v jaké se v danou chvíli 

nacházely. V případě jedné z respondentek byly odpovědi vždy poměrně krátké, což lze 

přisuzovat jak její osobnosti, tak i vytížení, kterému v době provádění rozhovoru čelila. 

Stejně tak názory respondentek jsou všeobecně ovlivněny tím, zda už jsou matkami, jak 

dlouho v daném prostředí pracují, i jaké bylo jejich rozpoložení v průběhu provádění 

rozhovoru. V případě R3 byla situace velmi specifická v tom, že měla zkušenost se 

zahraničím, což se mohlo do jejího názoru na české fotbalové prostředí výrazně 

promítnout. 
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Zároveň, v kontextu s literaturou, může být problémem to, že se respondentky již 

na daných manažerských pozicích nacházejí, tudíž mohou mít větší individualistické 

sklony právě proto, že zrovna ony se dokázaly prosadit. Dokonce i fakt, že víceméně 

neviděly pro ženy příliš nevýhod může být podložen teorií o „glass-ceiling“, kde sice 

ženy v daném prostředí nemusí konkrétní bariéry ani problémy přímo vidět, přesto zde 

však jsou. 

K dalšímu subjektivnímu posuzování ze strany respondentek mohlo dojít proto, že 

retrospektivně má člověk vždy tendenci vidět věci pozitivněji. Zároveň všeobecně platí, 

že paměť není dokonalá a může časem dojít i k úplnému opomenutí některých aspektů, 

které by potenciálně mohly výrazně změnit význam výpovědí daných respondentek. 

Fakt, že respondentky často hodnotily prostředí velice kladně, ať už z jakékoliv 

perspektivy, případně necítily jako ženy prakticky žádné nevýhody, může být způsoben 

i tím, že ony samy už v dané pozici jsou, pozapomněly částečně na překážky, které měly 

ze začátku, mohly mít tendence bagatelizovat nepříjemné zkušenosti až do té míry, že je 

ani nezmínily, nebo zkrátka byly výjimkami, které se s negativním zacházením na 

základně pohlaví nesetkaly. Stejně tak je ale možné i to, že je fotbalové prostředí pro ženy 

opravdu příjemné a že jsou výpovědi těchto respondentek takřka reprezentativní. 

Promítnout se do výpovědí respondentek mohly i samotné právní předpisy. Vzhledem 

k tomu, že ať už negativní nebo pozitivní diskriminace je zakázaná, mohly respondentky 

v tomto směru cítit jistý tlak na individualizaci. Současně je tímto způsobem nastavená 

v podstatě celá společnost, takže některé výpovědi, kdy respondentky tvrdily, že mezi 

muži a ženami nedělají rozdíly, mohly být ovlivněny i touto skutečností. Mimo jiné 

mohlo konkrétní výpovědi respondentek ovlivnit i mnoho dalších skrytých faktorů, které 

nelze z pohledu výzkumníka vždy rozklíčovat. 

Zajímavé je i srovnání českého prostředí s převážně zahraniční literaturou. V tomto 

směru se projevily rozdíly především v tom, co a do jaké míry zde může být vnímáno 

ze strany mužů na pracovišti jako vtip, nikoliv jako diskriminace nebo sexuální harašení. 

Definice diskriminace by jistě v tomto směru mohla mít přísnější výklady, než měla R1, 

když popisovala situaci v šatně jako vtipnou a nijak urážející. To do značné míry 

koresponduje s odbornou literaturou, která pojednává o tom, že jedním ze stěžejních bodů 

úspěchu ženy v „male-dominated industry“ je, aby sdílela, nebo alespoň chápala, jejich 

smysl pro humor. Na druhé straně se v souvislosti s literaturou zabývající se feminismem 
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ve střední a východní Evropě objevil několikrát v průběhu výpovědí respondentek také 

důraz na práci a všeobecně možnost pracovat v různých odvětvích a pozicích, což je 

pro ně jeden ze stěžejních bodů rovnosti postavení, přičemž toto zjištění souvisí s pojetím 

feminismu v postkomunistických zemích.  

Dále je třeba zmínit, že respondentky byly dotazovány pouze na svoji stranu mince, tedy 

na to, jaké měly ony z daného prostředí pocity. Jak už bylo zmíněno výše, vést rozhovory 

s jejich spolupracovníky bylo zamítnuto Etickou komisí, ale i kdyby dané rozhovory byly 

provedeny, je pravděpodobné, že zde opět dojde k výpovědím ve vztahu k zákonům, 

a i kdyby zde nějaká forma diskriminace existovala, dost pravděpodobně by o ní bylo 

pomlčeno. Toto je jeden z hlavních problémů podobných výzkumů, jako je tento, kdy 

celý problém opřádají etická dilemata a mnoho společenských otázek, např. na téma, co je 

spravedlnost.  

Bez zajímavosti určitě není to, že každá z daných respondentek má dost výraznou 

maskulinní i femininní vlastnost, která jí dopomohla k úspěchu v tomto prostředí. To se 

výrazně shoduje s literaturou o „male-dominated industry“, ovšem v tomto případě se 

zde projevila ještě jedna další zajímavá dimenze. K úplně prvnímu proniknutí 

do fotbalového prostředí totiž respondentkám pomohla právě femininní vlastnost, 

zatímco maskulinní vlastnost byla třeba až na manažerské pozici. To opět koresponduje 

s tím, že maskulinní vlastnosti jsou potřeba především k zajištění moci, nicméně otázkou 

zůstává, jestli by v případě, kdy by respondentky projevovaly své maskulinní vlastnosti, 

případně potlačovaly femininní, nebo dokonce femininní vlastnosti prakticky neměly, 

vůbec došlo k tomu, že by se dostaly do fotbalového prostředí, případně k tomu, že by 

posléze obsadily manažerskou pozici.  

Zahraniční literatura sice předkládá názor, že k úspěchu žen na manažerských pozicích 

v rámci „male-dominated industry“ jsou třeba jak maskulinní, tak femininní vlastnosti, 

nicméně žádná z publikací, které jsou součástí rešerše v rámci této práce nepředkládá, že 

stěžejní k tomu vůbec se dostat do „male-dominated industry“ jsou převážně femininní 

vlastnosti. Toto je pravděpodobně jedním z vůbec nejzajímavějších zjištění celého 

výzkumu, přičemž na vyvstávající otázku  zpětně nikdo nedokáže odpovědět. Zároveň 

tento závěr vzhledem k nereprezentativnosti vzorku nelze generalizovat, ale tři 

respondentky došly v tomto směru k naprosto stejnému závěru i přesto, že tento aspekt 

nebyl zjišťován zcela přímou ani zavádějící otázkou, takže tomuto výsledku jistou 

vypovídající hodnotu připsat lze. 
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V tomto bodě narážíme na problém reprezentativnosti. Rozhodně nelze říct, že by byl 

tento výzkum statisticky reprezentativní, a to především proto, že nelze přímo zmapovat, 

kolik žen se ve fotbalovém prostředí na manažerských pozicích nachází. Trochu 

neexaktně však lze poukázat na to, že tento počet stále není příliš vysoký, minimálně 

pokud se bavíme o mužském fotbale v České republice. S odkazem na tento fakt lze 

konstatovat, že vzorek tří respondentek není vzhledem k základnímu souboru 

zanedbatelný. 

Dalším zajímavým zjištěním je to, že větší nátlak nebo negativní náhled ze strany mužů 

se v rámci literatury předpokládá spíš ve chvíli, kdy jsou ženy na manažerských pozicích. 

Tam je poté pravděpodobnější, že by mohly pociťovat nějakou nevýhodu. Pravdou však 

je, že všechny respondentky se do manažerské pozice dostávaly postupně a ono vydobytí 

si své pozice na základě prokazování svých schopností proběhlo právě na nižších pozicích 

v rámci fotbalového prostředí. Do manažerské pozice už vstupovaly dle svých výpovědí 

s tím, že prokázaly své dovednosti a že je dané prostředí již respektovalo. 

Současně je důležité poznamenat, že respondentky v souvislosti s tím, co jim pomohlo 

k prosazení se v rámci fotbalového prostředí zmiňovaly především vlastnosti. Je 

zajímavé, že nezmiňovaly více schopností a dovedností, o kterých se v rámci literatury 

spojené s teorií managementu často pojednává. Jedinou respondentkou, která zmínila 

jako klíčovou spíše dovednost než vlastnost byla R1, když mluvila o nutnosti být 

na manažerské pozici organizovaná. Toto jenom potvrzuje myšlenku, že nepoužívat 

pouze slovo kompetence byl vhodně zvolený postup. Zmínit je však třeba také to, že 

literatura spojená s genderovou problematikou vyzdvihuje často právě vlastnosti, což by 

s výsledky tohoto výzkumu korespondovalo.  

V souvislosti s tímto lze také formulovat myšlenku, že manažerskou dovednost – 

organizovanost, se R1 naučila až po přijetí do dané pozice. V tomto případě tento příklad 

koresponduje s literaturou, kde je využíváno slovní spojení „manažerské dovednosti“, 

jelikož slovo „dovednost“ samo o sobě předpokládá, že ji daný jedinec nabyl až v průběhu 

života. Druhým závěrem, který je možno vyvodit z toho, že se daná respondentka naučila 

jednu ze zásadních manažerských dovedností až v průběhu vykonávání práce je to, že 

často je stěžejnější v tomto specifickém prostředí právě vzdělání nebo konkrétně to, co je 

spojeno s výkonem dané práce na jakékoliv, i nemanažerské, úrovni a manažerské 

schopnosti a dovednosti mohou být považovány za druhotné, případně je možné se je 

naučit v průběhu.  
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Zcela zásadní rozdíl oproti literární rešerši je v oblasti socializace, jakožto předpokladu 

pro vytváření kontaktů a následné možnosti uplatnit se pracovně ve fotbalovém prostředí. 

Respondentky v rámci výzkumu totiž zmiňovaly, že se do fotbalového prostředí dostaly 

přes inzerát, případně na základě svého jedinečného vzdělání. Právě vzdělání, případně 

zkušenosti ze zahraničí jsou pro ženy prostorem, kde se socializovat a navazovat 

kontakty, jež jim s následným prosazením se mohou zásadně pomoci. Není tedy pravdou, 

že jsou ženy automaticky znevýhodněny tím, že daný sport nehrály aktivně. Je mnoho 

jiných cest, pomocí nichž lze získat dostatek kontaktů potřebných pro působení v tomto 

prostředí. Na druhou stranu však lze argumentovat tím, že v tomto případě ženy musí opět 

udělat něco navíc, např. studovat, jet do zahraničí, nebo vykonávat nějakou jinou aktivitu, 

která jistě vyžaduje větší úsilí, než hrát v rámci dětství nebo dospívání aktivně fotbal. 

V neposlední řadě je třeba ještě jednou poukázat na to, že dané ženy musely nějakým 

způsobem dokázat, že se na práci v daném odvětví hodí. Jen R3 ale explicitně řekla, že si 

myslí, že žena musí mít oproti mužům dokonce i něco navíc, co oni nemají, aby ji opravdu 

začali respektovat. Zbylé dvě respondentky spíše implicitně nebo náznaky sdělily, že si 

opravdu svou pozici musely vydobýt, ale nedávaly v tomto případě důraz na to, že jsou 

ženy, spíš poukazovaly na fakt, že v začátcích byly příliš mladé a nezkušené a tudíž 

musely logicky prokázat nějaké schopnosti, než je fotbalové prostředí začalo respektovat.  

V kontextu se stereotypy popisovanými v teoretické části je na výše zmíněné možno 

navázat ještě tím, že je logické, že ženy musely nejdříve prokázat své schopnosti. Lze 

totiž předpokládat, že jsou muži často celoživotně konfrontováni s mnoha případy, kdy 

žena fotbalu nerozumí, nebo se o něj nezajímá. Je potom zcela přirozené, že daný 

vytvořený stereotyp, jakožto výsledek kategorizace, což je jeden ze základních 

kognitivních procesů, nezmizí sám od sebe, ale pouze na základě nové, jiné zkušenosti. 

Na druhé straně je třeba zmínit, že v případě respondentek, především R2 a R3, nebyl 

natolik stěžejní fotbal jako takový, ale musely prokazovat schopnosti a dovednosti 

především v oblastech týkající se jejich konkrétní pozice. 

Zajímavé je také to, že respondentky se vyjádřily tím způsobem, že v rámci fotbalového 

prostředí cítily spíše výhody než nevýhody, a to nejen v průběhu vykonávání práce 

z hlediska komunikace, ale v dokonce i při výběru.  R1 řekla, že výhodu ji mohlo přinést 

to, že byla předtím na stejné pozici žena a R2 si myslela, že s úplně prvním vstupem 

do odvětví ji v rámci pohovoru mohla pomoct její femininní vlastnost – „pečlivost“. 

Nevýhodu zmínila jen R3, když řekla, že je to převážně mužské prostředí, ve kterém podle 
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ní zatím není pro ženy tolik místa, ale na druhé straně také cítila i jisté výhody. Toto se 

poměrně odklání od odborné literatury, které předkládá převážně nevýhody a 

diskriminaci. 

Bez povšimnutí by nemělo zůstat ani to, že respondentky měly rozdílné názory z hlediska 

toho, v jakých pozicích by se ženy měly v rámci fotbalového prostředí uplatňovat. 

Všechny respondentky dávaly důraz na individuální předpoklady jednotlivců, ale R2 

připustila, že by mohlo být z počátku považováno za zvláštní, kdyby žena zastávala ve 

fotbalovém prostředí nejvyšší pozice a zároveň vyzdvihovala možnost uplatnění žen 

v oblastech, kde jsou pro výkon práce potřeba femininní vlastnosti. R1 si myslela, že 

některé profese mohou vykonávat lépe ženy a jiné lépe muži, ale dodala, že v její profesi 

je to poměrně vyrovnané. R3 jako jediná formulovala potenciální přínos žen v tom, že 

mohou k některým věcem přistupovat racionálněji, dokonce až s absencí ega. Na tomto 

lze demonstrovat, že i když se z hlediska zdůrazňování individualizace respondentky 

shodovaly, v případě popisování specifičtějších názorů se mohou výrazně lišit. Tento 

příklad tedy lze považovat mimo jiné za argument, proč ženy nelze považovat za 

homogenní skupinu, i když se v některých (zdánlivě) zásadních aspektech shodují. 
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7 ZÁVĚR 

Ačkoliv výsledky výzkumu nelze generalizovat, došlo zde k několika zajímavým 

zjištěním, které mohou napomoci mimo jiné k narušení některých stereotypů a dogmat, 

týkajících se jak genderové problematiky, tak fotbalového prostředí. Zároveň také 

respondentky poodkryly, co bylo pro úspěch v daném prostředí potřebné a jak vnímají 

celou situaci z pohledu genderové problematiky. 

 Respondentky ve fotbalovém prostředí v České republice dle svých výpovědí 

prakticky nezažily v rámci vykonávání své práce diskriminaci na pracovišti, 

rozhodně ne nějakou z těžkých forem a dalo by se říci, že se v daném prostředí 

cítí příjemně, což je v kontrastu s tím, jak o muži dominovaném prostředí 

pojednává odborná, převážně zahraniční, literatura.  

 Ze strany respondentek bylo důležité jen prokázat schopnosti v začátcích, přičemž 

pouze jedna z respondentek formulovala myšlenku, že je nutné, aby byl na 

pracovišti ženám nakloněný nadřízený, díky kterému si pak nic nedovolí ani 

ostatní pracovníci. 

 V průběhu práce i při výběrových řízeních respondentky v rámci fotbalového 

prostředí cítily spíše výhody, případně rovné podmínky. Nevýhodu v tom, že je 

fotbalové prostředí muži dominované viděla jen jedna z respondentek, přičemž 

zároveň ale cítila i výhody, především v rámci komunikace.  

 Jen jedna respondentka zmínila nerovné příjmy mužů a žen na stejných pozicích, 

přičemž to vzápětí racionalizovala argumentem, že se ženy mohou více snažit, 

aby dosáhly na stejnou úroveň příjmu, případně mají jiné výhody, jako je mateřská 

dovolená. Ostatní respondentky finance, jakožto jeden z nejdiskutovanějších 

aspektů genderové problematiky, v rámci výhod a nevýhod žen vůbec nezmínily. 

 „Network“ na základě tohoto výzkumu není nejdůležitějším předpokladem 

pro prosazení se ve fotbalovém prostředí, a ženy tak nemusejí mít automaticky 

nevýhodu, protože nezískaly kontakty v průběhu aktivního hraní fotbalu. 

Případně lze kontakty získat i jiným způsoby, jako je třeba studium v zahraničí.  

 Respondentky potřebovaly k prosazení se ve fotbalovém prostředí jak 

„maskulinní“, tak „femininní“ vlastnosti. Přičemž k samotnému vstupu 

do fotbalového odvětví jim pomohly spíše „femininní“ vlastnosti a k postupu 
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nebo udržení manažerské pozice píše „maskulinní“, ale stále v kombinaci 

s „femininními“.  

 Klíčové pro dosažení úspěchu ve fotbalovém prostředí byly z pohledu 

respondentek často spíše vlastnosti nebo trvalé osobnostní rysy než schopnosti 

nebo dovednosti, a to opět především v případě vstupu do odvětví, ale částečně 

i k získání manažerské pozice. Z naučených nebo získaných předpokladů 

dopomohlo respondentkám k uplatnění se především odborné vzdělání. 

 S negativní odezvou ze strany veřejnosti se setkala pouze jedna z respondentek, 

přičemž to výrazně souviselo s prací reportérky, posléze tiskové mluvčí a také 

faktem, že byla jako jediná vystavena opravdu externímu prostředí na prakticky 

každodenní bázi. Tento aspekt je tedy silně vázán na konkrétní povahu pozice. 

Zároveň respondentka uvedla, že pohlaví nemuselo být jediným důvodem 

negativních reakcí, jelikož se často tyto reakce týkaly i jejích kolegů. 

 V rámci rozhovorů se neprojevilo, že by jakákoliv z respondentek měla tendenci 

vystupovat ze své pozice proti ostatním ženám i přesto, že už zastávají vysokou 

pozici a mohlo by tak podle některých tvrzení docházet k efektu „climbing 

and kicking“. Naopak mají dvě z respondentek tendenci další ženy při vstupu 

do odvětví určitým způsobem podporovat. 

 Jedna z respondentek se považovala za feministku, druhá částečně a třetí vůbec 

ne. Napříč tomu však všechny respondentky dávaly důraz na individualizaci a ani 

jedna neměla tendenci všeobecně prosazovat ženy jako skupinu. V rámci 

(ne)feministických tendencí lze uvést ještě to, že dvě z respondentek zmiňovaly 

jako stěžejní tradiční a nezastupitelnou roli ženy v rodině. 

 Potenciální přínos žen pro fotbalové prostředí generalizovala pouze jedna 

z respondentek tvrzením, že by mohly být schopné řešit některé problémy 

racionálněji než muži, jelikož dokáží jednat bez emocí a neprosazovat samy sebe 

na úkor dané situace. 
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Příloha 1 – Vzor informovaného souhlasu – odpovědný pracovník 

 

Potvrzení pracoviště o možnosti realizace výzkumného projektu a o možnosti 

publikace názvu pracoviště 

 

Dokument pro Etickou komisi UK FTVS 

Informovaný souhlas 

Vážený pane/Vážená paní,  

v rámci ochrany osobních údajů je dle nařízení Evropské Unie č. 2016/679, zákona č. 110/2019 

Sb. o zpracování osobních údajů, dalšího doprovodného zákon č. 111/2019 Sb., a také dle 

opatření rektora Univerzity Karlovy (dále jen UK) č. 62/2018, kterým se zveřejnil Etický kodex 

UK, třeba pro potřeby výzkumu, který je součástí akademické práce, seznámit každého 

respondenta a případně odpovědného pracovníka s plánovaným obsahem této práce a 

následným využití všech poskytnutých informací i osobních údajů. 

Informace, které byly poskytnuty respondentkou, budou zpracovány primárně v rámci 

diplomové práce s názvem „Uplatnění žen na manažerských pozicích ve fotbale“ na Fakultě 

tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (dále jen FTVS UK), jejíž řešitelkou je Bc. 

Michaela Kaprálková. Tato diplomová práce pojednává o uplatnění žen na manažerských 

pozicích ve fotbalovém prostředí a má za cíl shrnout, jaké schopnosti a vlastnosti jsou žádoucí 

pro výkon alespoň z části manažerských pozic ve fotbalovém prostředí a potenciálně stanovit, 

jakým přínosem zde mohou být ženy, na základě obecných i konkrétních předpokladů a 

praktických zkušeností. Respondentky byly dotazovány na aspekty své práce, pracovní 

prostředí, způsob, jakým se na danou pozici dostaly, svoje schopnosti, vlastnosti, reakce okolí 

a veřejnosti, se kterými jsou konfrontovány atd. 

Řešitelka vedla s respondentkou polostrukturované hloubkové interview za účelem dosáhnout 

výše zmíněného cíle diplomové práce. Po dobu celého rozhovoru byl pořizován audiozáznam.  

Respondentka mohla v průběhu rozhovoru i po jeho skončení slovně vymezit oblast rozhovoru, 

kterou chtěla vyjmout z dalšího zpracovávání. Tato případná dohoda mezi respondentkou a 

řešitelkou byla písemně zaznamenána na konci tohoto dokumentu a stvrzena podpisem 



 

respondentky i řešitelky. Respondentka schválila přiloženou verzi textu a tuto skutečnost 

stvrdila svým podpisem. 

Máte možnost publikaci/využití provedeného rozhovoru zcela odmítnout. 

Přejete si, aby bylo jméno organizace při zpracování a publikaci výsledků anonymizováno? 

(zakroužkujte požadovanou variantu) 

ANO* – NE** 

*V případě, že si přejete jméno organizace anonymizovat, bude anonymizováno, a stejně tak 

bude anonymizováno i jméno respondentky z Vašeho pracoviště, a to i v případě, že sama 

nevyslovila přání své jméno anonymizovat, aby došlo k co největší ochraně organizace a co 

nejmenší pravděpodobnosti rozeznání organizace potenciálním čtenářem. Stále zde však 

existuje možnost rozpoznatelnosti Vaší organizace i respondentky potenciálním čtenářem, na 

základě jiných informací, uvedených v rámci rozhovoru. 

*Schvalujete i přesto, jakožto odpovědná osoba, zveřejnění rozhovoru či jeho částí se 

zaměstnankyní Vaší organizace v rámci tohoto výzkumu? 

ANO - NE  

** Potvrzujete, že souhlasíte s tím, aby byl název Vaší organizace zveřejněn v rámci 

publikování výsledků tohoto výzkumu a to i v případě, pokud by měl výsledek výzkumu 

negativní dopad na pověst pracoviště/obchodní firmy. 

 

Pokud souhlasíte s publikací rozhovoru či jeho částí, získaná data budou zveřejněna 

v Repozitáři závěrečných prací UK. Následně budou data případně využita v odborných 

časopisech nebo monografiích, prezentována na konferencích, popřípadě využita při další 

výzkumné práci v akademickém prostředí v ČR. Pokud nesouhlasíte, rozhovor bude smazán 

(písemný přepis i audiozáznam) a nebude publikován. 

V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

Jméno a příjmení hlavní řešitelky a předkladatelky projektu: Bc. Michaela Kaprálková  

Podpis: ............................. 

 

V případě odsouhlasení uvedení jména organizace ve výzkumu prohlašuji, že jsem si 

vědom(a), že ve výzkumu bude publikováno jméno organizace i přepsaný text či jeho pasáže 



 

z přepsaného rozhovoru a že tento text bude publikován na internetu. To znamená, že v 

případě, že budu chtít odstoupit z výzkumu po jeho publikování, souhlasím s tím, že mi nebude 

garantováno zpětné stažení textu z internetu, nicméně hlavní řešitelkou bude zajištěna 

anonymizace textu, která bude provedena co nejdříve po mé žádosti odstoupit z výzkumu. 

Tímto stvrzuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s účelem diplomové práce na UK FTVS, jejíž 

řešitelkou je Bc. Michaela Kaprálková, i způsobem využití a uchování poskytnutých informací. 

Dobrovolně souhlasím s využitím i uchováním informací poskytnutých respondentkou, která je 

zaměstnankyní pracoviště, za něž jsem byl(a) zvolen(a) jako odpovědná osoba, k dosažení cíle 

této diplomové práce a jejich případnému použití pro další účely v rámci akademického 

prostředí. 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím s účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a 

v dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné 

týkající se účasti ve výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. 

Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas 

kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, která bude následně 

informovat předkladatele projektu. 

 

Jméno: 

Příjmení: 

Vykonávaná pracovní pozice: 

Organizace: 

V………… dne: ……………     Podpis odpovědného pracovníka: 

…………… 

Razítko: 

 

 

 

 

 



 

Příloha 2 – Vzor informovaného souhlasu – respondentka  

 

Informovaný souhlas 

Vážená respondentko,  

v rámci ochrany osobních údajů je dle nařízení Evropské Unie č. 2016/679, zákona č. 110/2019 

Sb. o zpracování osobních údajů, dalšího doprovodného zákon č. 111/2019 Sb., a také dle 

opatření rektora Univerzity Karlovy (dále jen UK) č. 62/2018, kterým se zveřejnil Etický kodex 

UK, třeba pro potřeby výzkumu, který je součástí akademické práce, seznámit každého 

respondenta a případně odpovědného pracovníka s plánovaným obsahem této práce a 

následným využití všech poskytnutých informací i osobních údajů. 

Informace, které poskytnete v rámci rozhovoru, budou zpracovány primárně v rámci diplomové 

práce s názvem „Uplatnění žen na manažerských pozicích ve fotbale“ na Fakultě tělesné 

výchovy a sportu Univerzity Karlovy (dále jen FTVS UK), jejíž řešitelkou je Bc. Michaela 

Kaprálková. Tato diplomová práce pojednává o uplatnění žen na manažerských pozicích ve 

fotbalovém prostředí a má za cíl shrnout, jaké schopnosti a vlastnosti jsou žádoucí pro výkon 

alespoň z části manažerských pozic ve fotbalovém prostředí a potenciálně stanovit, jakým 

přínosem zde mohou být ženy, na základě obecných i konkrétních předpokladů a praktických 

zkušeností. Budete dotazována na aspekty své práce, pracovní prostředí, způsob, jakým jste se 

na danou pozici dostala, svoje schopnosti, vlastnosti, reakce okolí a veřejnosti, se kterými jste 

konfrontována atd. 

Řešitelka s Vámi povede polostrukturované hloubkové interview za účelem dosáhnout výše 

zmíněného cíle diplomové práce. Délka rozhovoru bude záležet na Vašich časových 

možnostech. Po dobu celého rozhovoru bude pořizován audiozáznam.  

V průběhu rozhovoru, nebo i po jeho skončení, můžete slovně vymezit oblast rozhovoru, kterou 

chcete vyjmout z dalšího zpracovávání. Tato dohoda mezi Vámi a řešitelkou bude případně 

písemně zaznamenána na konci informovaného souhlasu a stvrzena Vaším podpisem i 

podpisem řešitelky. Nahraná verze rozhovoru bude uchována pouze u hlavní řešitelky na 

heslem zajištěném počítači v uzamčeném prostoru a nebude nikde zveřejňována. Po přepsání 

rozhovoru bude nahrávka smazána. Nahrávka bude přístupná pouze mé osobě.  Bude uchován 

pouze odsouhlasený přepis rozhovoru a ten bude bezpečně uchován na heslem zajištěném 

počítači v uzamčeném prostoru. 



 

 Po přesání výzkumu Vám předložím přepis rozhovoru ke schválení a stvrzení poslední verze 

Vaším podpisem. 

Máte možnost účast na výzkumu zcela odmítnout. 

V rámci osobních údajů musí být pro potřeby práce zveřejněn pouze název vykonávané pozice 

a její popis, Vaše jméno může být anonymizováno. 

Přejete si, aby bylo Vaše jméno při zpracování výsledků anonymizováno? (zakroužkujte 

požadovanou variantu) 

ANO* – NE 

*V případě, že si přejete své jméno anonymizovat, zde stále existuje možnost rozpoznatelnosti 

Vaší identity potenciálním čtenářem, na základě jiných informací, uvedených v rámci 

rozhovoru. 

*Chcete se dobrovolně účastnit výzkumu i přes výše zmíněný aspekt? 

ANO - NE  

Získaná data budou zveřejněna v Repozitáři závěrečných prací UK. Výsledky budou 

k dispozici u hlavní řešitelky na e-mailové adrese: michaelakapralkova@seznam.cz 

Následně budou data případně využita v odborných časopisech nebo monografiích, 

prezentována na konferencích, popřípadě využita při další výzkumné práci v akademickém 

prostředí v ČR. O anonymizaci názvu organizace rozhoduje zodpovědný pracovník. V případě, 

že vysloví vůli název anonymizovat, bude automaticky anonymizováno i Vaše jméno. 

Vaše účast v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená.  

V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

 

Jméno a příjmení hlavní řešitelky a předkladatelky projektu: Bc. Michaela Kaprálková  

Podpis: ............................. 

 

V případě, že jsem odsouhlasila uvedení svého jména ve výzkumu, jsem si vědoma, že ve 

výzkumu bude publikováno moje jméno i přepsaný text či jeho pasáže z přepsaného rozhovoru 

a že tento text bude publikován na internetu. To znamená, že v případě, že bych chtěla 

odstoupit z výzkumu po jeho publikování, souhlasím s tím, že mi nebude garantováno zpětné 

stažení textu z internetu, nicméně hlavní řešitelkou bude zajištěna anonymizace textu, která 

bude provedena co nejdříve po mé žádosti odstoupit z výzkumu. 



 

Tímto stvrzuji, že jsem byla seznámena s účelem diplomové práce na UK FTVS, jejíž řešitelkou 

je Bc. Michaela Kaprálková, i způsobem využití a uchování poskytnutých informací. 

Dobrovolně souhlasím s využitím i uchováním mnou poskytnutých informací k dosažení cíle 

této diplomové práce a jejich případnému použití pro další účely v rámci akademického 

prostředí. 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím s účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měla možnost si řádně a v dostatečném 

čase zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se 

účasti ve výzkumu a že jsem dostala jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byla jsem 

poučena o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat 

bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, která bude následně informovat 

předkladatele projektu. 

 

Jméno: 

Příjmení: 

Vykonávaná pracovní pozice: 

Organizace: 

 

V………… dne: ……………      Podpis respondentky:…………. 

….…………… 

 

Souhlasím s textem přepsaného rozhovoru v rámci výše uvedeného výzkumu.  

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení respondentky..............................................  Podpis: .............................. 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 3 – Souhlas Etické komise  

 



 

 

 



 

Příloha 4 – Operacionalizace  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 5 – Osnova rozhovoru 

1) Jaký je všeobecně Váš vztah k fotbalu? Měla jste vztah k fotbalu už předtím, než jste 

začala pracovat všeobecně v tomto prostředí? 

2) Kdy jste začala pracovat ve fotbalovém prostředí? 

3) Jakým způsobem jste se dostala ke své první práci ve fotbalovém prostředí? 

4) Jaké kompetence obnášela tato pozice a současná pozice? 

5) Na jaké další pozici v tomto prostředí jste pracovala, případně jaká je Vaše současná 

pozice? Jakým způsobem jste se tam dostala? 

6) Pracovala jste i mimo fotbalové prostředí? 

7) Nabízel Vám někdo v průběhu působení ve fotbalovém prostředí i jiné pozice s ním 

spojené?  

8) Jaké bylo chování Vašich spolupracovníků v rámci vykonávání práce v tomto 

prostředí? Vzpomenete si na nějaké pozitivní nebo negativní reakce? 

9) Jaké byly reakce/chování veřejnosti? Pozitivní/negativní? 

10) Cítila jste při výběru zaměstnanců jako žena v tomto prostředí nějakou 

výhodu/nevýhodu? 

11) Cítila jste někdy v průběhu vykonávání práce jako žena v tomto prostředí nějakou 

výhodu/nevýhodu? 

12) Jaké vlastnosti Vás nejvíce charakterizují? 

13) Byla nějaká z těchto vlastností klíčová pro výkon Vaší konkrétní pozice v tomto 

prostředí? 

14) Dá se generalizovat, že by byla nějaká vlastnost klíčová pro úspěch v tomto prostředí 

všeobecně? 

15) Vyjmenujte prosím nějaké stereotypně mužské a stereotypně ženské vlastnosti. 

16) Máte nějakou vlastnost, která je typicky mužská/typicky ženská?  

17) Pomohla Vám uplatnit se v tomto prostředí? 

18) Jaké kompetence jste potřebovala pro vykonávání všech Vašich pozicí ve fotbalovém 

prostředí? 

19) Dá se generalizovat, že nějaké schopnosti byly klíčové pro všechny pozice? 

20) Považujete se za feministku? 

21) Co to pro Vás obnáší? 

22) Máte pocit, že ženy mohou být všeobecně pro fotbalové prostředí přínosem? 

23) Na jakých pozicích přímo a proč? 

24) Máte tendenci podporovat ostatní ženy ve vstupu do tohoto prostředí? 

 

 


