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Jméno diplomantky: Bc. Michaela Kaprálková 

Název práce: Uplatnění žen na manažerských pozicích ve fotbale 

Cíl práce:  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. 

Celková náročnost tématu na zpracování: 

Podprůměrná    Průměrná    Nadprůměrná 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Stupeň splnění cíle práce výborně 
Logická stavba práce výborně 

Práce s literaturou  výborně 

Adekvátnost použitých metod velmi dobře 

Hloubka tematické analýzy velmi dobře 

Úprava práce, pravopis výborně 

Stylistická úroveň, jazyk výborně 

Praktická/teoretická  využitelnost zpracování: 

Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

Hodnocení práce: 

Předkládaná diplomová práce řeší zajímavé a aktuální téma. Práci hodnotím jako značně 
nadstandardní a to zejména s ohledem na výborně zpracovanou rešerši odborné literatury. 
Diplomantka ve své teoretické části velmi zasvěceně komentuje zásadní a soudobé poznatky. 
Tato část dle mého názoru může sloužit jako vzor toho, jak by teoretická část měla v ideálním 
případě vypadat. Návodné může být pro další diplomanty také zpracování metodické části, 
kde si pozornost zaslouží zejména autorčino trojí pojetí konceptualizace.  

Z výsledkové části tak nadšen nejsem. Jejím obsahem je autorkou komentovaný přepis 
rozhovorů se třemi manažerkami na různých pozicích v odlišných sportovních organizacích. 
Možná není tento počet „zanedbatelný“, jak uvádí autorka, ale také dle mého soudu není 
dostatečný pro spolehlivost výsledků, kterých chtěla diplomantka dosáhnout. Po hříchu žádná 
ze tří respondentek navíc nebyla přijata přímo na vyšší manažerskou pozici. 

Rozumím tomu, že ve fotbalovém prostředí je k dispozici jen velmi málo potenciálních 
respondentek. Pokud toto bylo zřejmé, nechápu autorčinu orientaci jen na jeden jediný sport. 
V České republice je jistě více sportovních odvětví, které lze směle označit za „male-
dominated industry“. Mnohem cennější než s tiskovou mluvčí fotbalového klubu by byl jistě 
rozhovor například s generální manažerkou hokejové Sparty, nebo s generální ředitelkou 
společnosti BPA, která je dlouhodobě výhradním marketingovým partnerem Českého hokeje. 

I přes uvedené připomínky k výběru respondentek (resp. sportovního prostředí) a hloubce 
tematické analýzy hodnotím práci jako nadprůměrnou, a to jak s ohledem na náročnost 
zpracování (rešeršní část), tak i s ohledem na využitelnost zpracování (zejména teoretické). 

 



 

Připomínky k práci: 

Zaměření práce (rešerše odborné literatury) odpovídá množství titulů, ze kterých autorka 
čerpá. Některé však uvádí pouze v závěrečném seznamu literatury, aniž by na ně odkazovala 
v textu (z první strany Seznamu např. Allen, 2005 či Bancino a Zevalkink, 2007). 

Ve svém hodnocení jsem zmínil vysokou úroveň zpracování rešerše odborné literatury.              
I přesto se domnívám, že zde autorka poukázala na několik témat, která si zasloužila větší 
pozornost, než jim diplomantka poskytla. Na straně 25 například v krátkém odstavci zmiňuje 
postoj Chelladuraie (2018), který uvádí, že „manažerské pozice v rámci sportovního prostředí 
nejsou v podstatě nijak kontrolované a mohou je tak často vykonávat i lidé bez dostatečné 
kvalifikace“. Bez dalšího komentáře nechává diplomatka také informaci ze strany 34 o tom, že 
proces přijetí žen do manažerských pozic ve sportu mohou negativně ovlivňovat i externí 
„stakeholdeři“. Obě tyto informace jsou velmi zajímavé, pravdivé a ve vztahu k tématu 
relevantní a zasloužily by dle mého názoru více prostoru.   

Stylistická úroveň práce je na vysoké úrovni. Práce je psaná odborným přesto čtivým jazykem. 
Až na drobné výjimky („proběhli narážky“, „ženy by mohli oproti mužům“) práce neobsahuje 
zásadní pravopisné chyby. V práci však lze nalézt více drobných překlepů (např. „Podle 
Štěpnkové (2007)“, „Podle Říčan (2010)“, „Autoři Hardin a Whteside“, „v Evropské Unii…“, 
„interagovat“, „Na Druhé straně…“, „…, kde se také tento princip také uplatňuje nejstriktněji“, 
„…, a ně navazující schopnosti…“, „…aby došlo z zachování…“, „Fotbalovým prostředím České 
republice…“, „po sléze“, „v vztahu“, „ve s tátech“). 

Nedává mi smysl tvrzení Kaisera a Spaldinga (2015) ze strany 33 a domnívám se, že zde došlo 
k záměně dvou slov opačného významu („znemožnit“ za správné „umožnit“). Citovaný článek 
je navíc v Seznamu literatury zapsán chybně. 

Na straně 16 autorka odkazuje na tabulku na straně 32. Na této straně však žádná tabulka 
není. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. V práci opakovaně uvádíte, že nikdo z autorů zabývající se zastoupením žen na 
manažerských pozicích (snad kromě Hardina a Whitesidea), není schopen specifikovat, co 
je dostatečné zastoupení žen, ani neposkytuje argument, proč je současné zastoupení žen 
nedostatečné. Dokázala byste vy osobně nějakou kvótu navrhnout? 

2. Proč bylo nezbytné respondentky formálně anonymizovat? 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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