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 Autorka si stanovila za cíl své práce „na základě teoretického východiska a pomocí 
analýzy sekundárních dat a dotazníků zjistit, jaké je zastoupení žen v řídících funkcích 
sportovních svazů, odhalit důvody a obavy žen být sportovními funkcionářkami…posoudit 
možnosti či zájem žen stát se součástí řídících struktur“ (s. 34). 
 Jak se jí podařilo stanovený cíl naplnit? 
 První polovinu své práce věnovala teoretickým východiskům. Ve stručném 
učebnicovém textu přinesla základní informace z oblasti gender studií a z oblasti 
managementu. Podle mého mínění občas sklouzávala do vyhraněného feminismu (např. s. 9 – 
„muži mohli vše, co si usmysleli“ či „opět to byly muži, kteří směli jako první sportovat“), 
nicméně přiznává biologické rozdíly mezi ženou a mužem (s. 11 – vysvětluje rozdíl mezi 
sexem a genderem!). Dále se zabývá pojmem „diskriminace“ s jejími projevy ve sportu žen. 
V oblasti managementu charakterizuje úlohu manažéra obecně i ve sportu, opět se pokouší 
rozlišit postavení žen a mužů. V souvislosti s postavením manažéra mám na diplomantku 
otázku, do jaké míry je u manažéra potřebná znalost problematiky, kterou má řídit, či zda je 
jedno, řídí-li jako manažér jednou volejbal a vzápětí třeba chov kachen. 
 Druhá polovina práce je věnována vlastnímu výzkumu. Autorka objasňuje svůj 
přístup, analyzuje nejprve sekundární data a následně i výsledky dotazníkové akce. Prokazuje 
tu svou znalost tematiky i schopnost konstruktivní analýzy. Bohužel, v této části práce jsem 
nenašel definici, co je cílem jejího výzkumu, kdo jsou ony „ženy v řídících strukturách 
českého sportu“. Zda jsou to pouze ženy v orgánech sportovních svazů, či všechny ženy, které 
se na činnosti sportovního svazu podílejí, např. trenérky, administrativní pracovnice apod. 
Nicméně rád jsem konstatoval, že „ženy v řídicích strukturách českého sportu“ tvoří alespoň 
čtvrtinu a že - s jednou výjimkou – nepociťují ve svém postavení žádnou větší diskriminaci, 
natož sexuální obtěžování! 
 
Závěr: Diplomová práce Elišky Vackové vykazuje všechny náležitosti, které jsou na takovou 
práci na Univerzitě Karlově kladeny. Navzdory svým připomínkám autorka prokazuje svou 
znalost pojednávané tematiky i schopnost samostatně odborně pracovat. Proto její 
diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
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