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Akademický rok: 2020/2021

Jméno a příjmení studenta: Bc. Eliška Vacková
Rok narození: 1995
Identifikační číslo studenta: 16653547

Typ studijního programu: navazující magisterský
Studijní program: Management tělesné výchovy a sportu
Studijní obor: Management tělesné výchovy a sportu
Identifikační čísla studia: 635044

Název práce: Ženy v řídících strukturách českého sportu se zaměřením na
sportovní svazy České unie sportu

Pracoviště práce: Kinantropologie (51-400100)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: doc. PhDr. Irena Slepičková, CSc.
Oponent(i): PhDr. František Kolář, CSc.

Datum obhajoby: 14.06.2021 Místo obhajoby: Praha
Průběh obhajoby: Diplomantka představila svou práci, věnovala pozornost zejména

výsledkům. Po prezentaci posudků vedoucí práce a oponenta
odpovídala na jejich dotazy. Poté položili otázky i další přítomní.
Studentka byla vyzvána, aby blíže objasnila sledovaný vzorek a sběr
dat a bylo konstatováno, že bylo na škodu kvality práce, že jak tyto
údaje, tak i některá zjištění neprezentovala v práci v podobě
přehledných tabulek. Taktéž v části diskuze a závěru bylo zapotřebí
více okomentovat získané výsledky, které komise považovala za
velmi zajímavé, ve vztahu k poznatkům z nastudované literatury či k
zásadám organizačního uspořádání a úkolů plněných českými
sportovními svazy sdruženými v České unii sportu. Právě zde by
bylo zajímavé se zamyslet, zda a jak popř. řešit malé zastoupení žen
ve vrcholných orgánech sportovních svazů. Diplomantka byla též
upozorněna na nutnost přesného užívání odborných termínů
(dobrovolně – dobrovolník; sex-pohlaví v českém jazyce, gender).
Bylo jí doporučeno v prezentacích tohoto typu používat příliš dlouhý
a popisný postup a věnovat pozornost zdůrazňování výsledků a jejich
okomentování, popř. zobecnění.

Celkově studentka v rámci předložené diplomové práce prokázala
schopnost práce s odbornými prameny, volby vhodných
metodologických nástrojů při řešení vědeckého problému. Dosažené
výsledky byly velmi zajímavé. Ohledně původnosti práce a etických
aspektů výzkumu bylo vše v pořádku.
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Výsledek obhajoby: dobře (3)

Předseda komise: PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. ............................

Členové komise: Mgr. Ing. Miloš Fiala, Ph.D. ............................

 PhDr. František Kolář, CSc. ............................

 doc. PhDr. Irena Parry Martínková, Ph.D. ............................
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