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Abstrakt 

Bakalářská práce Řízení sportu a ženy ve vedoucích pozicích analyzuje postoje a myšlení 

českých sportovních funkcionářek. Díky víceúrovňové struktuře, jež je dle zahraničních 

výzkumníků v daném tématu důležitá, se práce zaměřuje na individuální poznatky a 

zkušenosti žen, ale také na roli sportovních organizací v otázce nízkého zastoupení žen 

v jejich vedení a jakým způsobem sportovní prostředí a širší společenské procesy ovlivňují 

zapojení žen do vedení a řízení sportovních organizací. Metodou sběru dat byly 

polostrukturované rozhovory s předsedkyněmi sportovních svazů, komisí a výborů. Počty 

sportovců a sportovkyň se vyrovnávají, avšak zastoupení žen v rozhodovacích pozicích je 

stále velmi nízké. Téma genderové diverzity je ve sportovním prostředí stále častěji 

probíráno, konkrétně Mezinárodní olympijský výbor se za pomoci různých praktik snaží o 

osvětu a změnu v rámci daného tématu, přesto se však nedějí na tak vysoké úrovni jako 

v případě sportovců. Práce vychází z předpokladu, že sportovní prostředí je silně 

maskulinní, a že ženy jsou na základě genderových stereotypů považovány za nevhodné 

pro manažerské pozice. Teoretická část se věnuje obecným poznatkům, teoriím a 

dosavadním zjištěním zahraničních výzkumů věnující se danému tématu. V empirické části 

jsou analyzovány a interpretovány rozhovory s českými sportovními funkcionářkami.  

 

Abstract 

Bachelor thesis Sport governance and women in leadership positions analyses the attitudes 

and thinking of Czech sports officials. Due to the multilevel structure, which is important 

according to foreign researchers in a given topic, the work focuses on individual 

knowledge and experience of women, but also on the role of sports organizations in low 

representation of women in their leadership and how a sport environment and wider social 

processes affect women's involvement in the management of sports organizations. The data 

collection method was semi-structured interviews with the chairpersons of sports 

associations, commissions and committees. The numbers of female athletes and male 

athletes are balanced, but the representation of women in decision-making positions is still 

very low. The topic of gender diversity is increasingly discussed in the sports environment, 

namely the International Olympic Committee, with the help of various practices, seeks to 

educate and make a changed within women’s representation in decision-making positions, 

but they are not at such a high level as in the case of athletes. The work is based on the 



 

 

 

assumption that the sports environment is strongly masculine, and that women are 

considered inappropriate to managerial positions based on gender stereotypes. The 

theoretical part deals with general knowledge, theories and the previous finding of foreign 

researches devoted to the subject. In the empirical part, interviews with Czech sports 

officials are analysed and interpreted. 
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1 Úvod 

Ke sportu jakožto k silně maskulinnímu prostředí byl ženám od počátku zamezován 

přístup. Přesto si sportovkyně vybojovaly své místo na hřištích, běžeckých tratí či 

sjezdovkách. Počet sportovců a sportovkyň na Olympijských hrách se v posledních 

ročnících vyrovnává. Nárůst počtů vrcholových sportovkyň však neodpovídá počtům 

sportovních funkcionářek. Žena ve vedení sportovní organizace je spíše výjimkou (Burton, 

2019).  

 

Téma postavení žen v rozhodovacích pozicích silně rezonuje  v současné veřejné debatě. 

Mimo jiné právě sport zrcadlí sociální vztahy ve společnosti; zapojení žen do 

rozhodovacích procesů je tak důležité, neboť může napomoci dekonstrukci genderových 

stereotypů a jejich negativních důsledků. Společnost přijala nadřazenost mužského 

pohlaví, respektive genderu jako normu, dle které jsou maskulinní vlastnosti brány jako ty 

správné či jako standard, jímž musí osoba disponovat, aby mohla zastávat funkce, jež jsou 

primárně obstarávány muži (Burton aspol., 2009). Přestože je narativ nadřazenosti 

maskulinních vlastností ve vyšším managementu postupně přetvářen a femininní vlastnosti 

či schopnosti jako je komunikace, motivace a péče jsou viděny v pozitivním světle, 

zastoupení žen na vedoucích pozicích ve sportovních organizacích je stále velmi nízké. 

Mezi potíže, se kterými se žena může setkat na své kariérní dráze je práce 

v diskriminačním prostředí, genderová příjmová nerovnost či ztížený přístup do tradičně 

mužských odvětví (Bryan, Pope and Rankin-Wright, 2021).   

 

Tato bakalářská práce si klade za cíl popsat, jakým způsobem sportovní funkcionářky 

smýšlejí a jaký je jejich postoj k danému tématu. Práce je založena na polostrukturovaných 

rozhovorech se sportovními funkcionářkami a představuje první kvalitativní sondu do 

nízkého zastoupení žen ve vedení a řízení sportovních organizací v České republice.  

 

Práce je strukturována následovně: První část teoretické části se zaměřuje na témata 

obecnějšího rázu společně s teoriemi, jež se daného tématu týkají. Další pasáž popisuje 

historii žen ve sportovním prostředí jak v České republice, tak ve světě. Pozornost je také 
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věnována zjištěním zahraničních výzkumníků. V neposlední řadě rozebírá některé z příčin 

nízkého zastoupení žen.  

 

Empirická část je založena na kvalitativním výzkumu a analýze polostrukturovaných 

rozhovorů. Respondentkami jsou ženy nacházející se na vedoucích a řídících pozicích 

v českým sportovních organizacích. Analytická část je rozdělena na tři části po vzoru 

víceúrovňového schématu. První úrovní je mikro úroveň, tedy rovina jednotlivců, jež se 

zaměřuje na zkušenosti a poznatky sportovních funkcionářek, další úrovní je meso úroveň 

čili organizační rovina, která zkoumá, jakou roli v daném tématu hrají sportovní 

organizace. Třetí úrovní je makro úroveň, tedy rovina sportu a společnosti, jež se zabývá 

vlivem sportovního prostředí a širších společenských procesů.   
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2 Teoretická část 

2.1 Gender 

Gender či sociální pohlaví představuje „kulturní charakteristiky a modely přiřazované 

mužskému a ženskému biologickému pohlaví.“ (ČSÚ, 2016) Doslovný anglický překlad 

pojmu gender, tedy „rod“, nevyjadřuje podstatu pojmu, proto český jazyk přejal 

anglicismus. S uvedením pojmu gender do problematiky vztahů mužů a žen je spojována 

druhá vlna feminismu, jež je datována ke konci 60. let 20. století. Teoretičky první vlny 

feminismu se věnovaly čistě jen zajišťování základních práv a svobod ženám, oproti tomu 

druhá vlna se zaměřila více na podobu rozsáhlejších proměn ve společnosti (Křížková and 

Pavlica, 2004). Hlavní postavou druhé vlny feminismu byla Betty Friedan autorka knihy 

Feminine Mystique, jež otevřela téma politiky vztahů mezi pohlavími. Dalším důležitým 

tématem 60. let byla diskriminace žen na pracovním trhu (Renzetti and Curran, 2003) 

Pojem gender obecně dokazuje k vlastnostem a způsobům chování, jež jsou spojovány se 

sociálními rozdíly mezi muži a ženami. Diferenciace podle genderu nastává při socializaci, 

čili je kulturně a sociálně konstruována.  „Závaznost těchto rozdílů tedy není přirozeným, 

neměnným stavem, ale dočasným stupněm vývoje sociálních vztahů mezi muži a ženami.“ 

(Gender a výzkum, 2000, 2) Jak z citace vyplývá, konkrétní podoba sociálních rozdílů 

závisí na místě či společnosti, ale také čase. West a Zimmerman (1987) ve svém díle 

Dělání genderu (Doing gender) tvrdí, že rozdíly mezi ženou a mužem jsou podporovány 

dělbou práce dle genderu i pohlaví. Rozdílné chování a hodnoty vycházející z biologicky 

dané odlišnosti žen a mužů formují společenskou stratifikaci (West, Zimmerman, 1987). 

 

Mimo jiné autoři West a Zimmerman (1987) poukázali na potřebnou diferenciaci pojmů 

gender, pohlaví a pohlavní kategorie, na kterou do té doby nebyl kladen dostatečný důraz. 

Při studiu rozdílů mezi muži a ženami je důležité rozlišit dva již zmíněné pojmy a to 

pohlaví a gender. Rozlišení nám umožňuje zkoumat sociální rozdíly, aniž bychom byli 

ovlivněni těmi biologickými. Zároveň můžeme zkoumat vzájemnou interakci mezi 

zmíněnými pojmy. Termín pohlaví vychází z biologie a je založen na fyziologických 

skutečnostech, jako jsou například chromozomy či genitálie. „Gender je pojem, který má 

spíše psychologické a kulturní konotace a biologickým pojmům „mužský“ a „ženský“ 
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odpovídají názvy genderu „maskulinní“ a „ femininní“.“ (Oakley, 2000, 122) Pohlaví 

představuje biologickou základnu, na níž leží společností konstruovaná nadstavba 

v podobě genderu. (Oakley, 2000)   

2.1.1 Maskulinita a feminita 

Stejně jako k pohlaví patří pojmenování muž a žena, tak k genderu patří maskulinita a 

feminita. Maskulinita představuje vzorce chování, jež společnost očekává od mužů, stejně 

je tomu v případě feminity, avšak očekáváné vlastnosti jsou přiřazeny ženám (Jandourek, 

2001). Lidé disponují oběma kvalitami, avšak u „normální“ ženy převažují femininní 

znaky a v případě „normálního“ muže maskulinní (Oakley, 2000). Kategorie genderu jsou 

sociokulturním konstruktem. Západní společnost řadí mezi typicky maskulinní vlastnosti 

dominantnost, asertivitu, ambicióznost, necitelnost či nezávislost. Charakteristicky 

femininní vlastnosti jsou až opačného rázu, konkrétním příkladem je emocionálnost, 

něžnost, ochota či závislost. Výčet rozdílných vlastností je založen na genderových 

stereotypech. 

2.1.2 Genderové stereotypy 

Genderové stereotypy jsou klíčovým komponentem systému genderových přesvědčení, 

jenž je dle Deaux a Kite „soubor přesvědčení a názorů o mužích a ženách, dále o 

předpokládaných charakteristikách maskulinity a feminity.“ (Daux and Kite in Whitley, 

2000: 948) Giddens (2013) definuje stereotyp jakožto „zafixovanou a neměnnou 

charakterizaci určité skupiny osob.“ (Giddens, 2013: 995) Jedné skupině stereotypů je 

přiřazován přívlastek pozitivní, neboť napomáhají k identifikaci. Druhou skupinou jsou 

stereotypy negativní, již jsou založeny na předpojatosti a způsobují asymetrii mezi 

kategoriemi genderu. „Genderové stereotypy jsou tedy zjednodušující popisy toho, jak má 

vypadat „maskulinní muž“ a „femininní žena“.“ (Renzetti and Curran, 2003: 20)  

 

S rozdílným přístupem k chlapcům a děvčatům se jedinci setkávají již od narození 

(Oakley, 2000). Konkrétním příkladem je barva oblečení, kdy děvčatům je přiřazována 

růžová, oproti tomu chlapcům modrá. Rodiče své děti připravují za pomoci stereotypně 

rozdělených her či hraček na činnosti a dovednosti, jež od nich budou v dospělosti 

společností očekávány. Děti si v rámci výchovy učí také rozdílným vzorcům chování, 

konkrétním příkladem může být pláč, jenž je chápán jako projev slabosti. Pokud dívka 
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pláče není to nic neobvyklého, od chlapců se však očekává, že i v těžkých životních 

chvílích plakat nebudou. Děvčatům se již od útlého dětství představuje jejich ženská role, 

spojena s prací v domácnosti a péčí o děti, skrze hračky typu panenka či hrací kuchyňka. 

Například ve společenství na ostrově Manus je častějším představitelem mateřské péče 

otec. Proto, když domorodým dětem dala antropoložka Margaret Meadová panenku, si s ní 

nejprve začali hrát chlapci (Oakley, 2000).     

2.1.3 Teorie genderových skel 

Americká psycholožka, věnující se genderovým studiím, popisuje ve své knize The Lenses 

of Gender: Transforming the Debate on Gender Inequality možné rozdělení jedinců na 

schematické a aschématické. Diferenciace zmíněných skupin se promítá v rozdílném 

pohledu na společnost. Zástupci první skupiny používají při kategorizaci ostatních 

genderová skla (lenses of gender). Bem (2003) tvrdí, že společnost chápe gender třemi 

způsoby respektive hledí skrze tři optická skla. První sklo je představeno jako 

androcentrismus, jehož premisa nekončí u nadřazenosti mužů nad ženami, nýbrž jedná 

s mužskými vlastnostmi jakožto s danou normou. Ženské vlastnosti jsou v tomto případě 

deviacemi standardu, hrají vedlejší, podřadnou roli. Genderová polarizace, druhé 

z genderových skel, se více zaměřuje na konkrétní genderové rozdíly, staví muže a ženy na 

zcela opačné konce spektra. Konce genderového spektra jsou jasně vymezeny na základě 

stereotypních představ o sociálních rolích, vizáži, ale také například o projevech emocí a 

sexuální touhy. Třetí ze skel je nazýváno biologický esencialismus, jenž legitimizuje a 

racionalizuje existenci předchozích skel (Bem, 2003). Esencialistický přístup zaštiťuje 

teorie, jež chápou rozdíly mezi muži a ženami jakožto přirozené a nevyhnutelné, nikoliv 

utvořené a modifikovatelné. 

2.1.4 Genderové role 

Jak již bylo řečeno v předchozí kapitole, identifikace genderových rolí nastává již v raném 

dětství. Genderová role společně s identitou jsou utvářeny v rámci socializace. Někteří 

představitelé přírodních věd věří, že genderové role jsou výhradně vrozené, neboť jsou 

založeny na rozdílných biologických predispozicích (Křížková and Pavlica, 2004). Poté by 

ovšem nebylo zapotřebí rozdílné výchovy a přístupu k chlapcům a dívkám. Dalším 

argumentem proti tvrzení přírodních vědců je fakt, že v každé kultuře či společnosti 
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nalezneme nuance v konkrétních představách podoby mužských a ženských rolí (Oakley, 

2000).  

 

Mezi zastánce teorie ohledně vzniku genderových rolí na základě biologických rozdílů 

mužů a žen patří také funkcionalisté. Z funkcionalistického hlediska je nerovné rozdělení 

mužských a ženských rolí pragmatické. Jedním z představitelů strukturálního 

funkcionalismu, jenž se věnoval rodinným vztahům a rolím byl Talcott Parsons. 

Předmětem Parsonsova zájmu se stala izolovaná nukleární rodina, v níž rozpoznával dvě 

rodinné role. „Role instrumentální zahrnuje vedoucí a rozhodovací pravomoc. Jejím 

představitelem je nejčastěji muž, neboť je tím členem rodiny, jenž zajišťuje finanční 

prostředky. Dále se v nukleární rodině objevuje role expresivní, již nejčastěji zastupuje 

žena. Náplní této role je péče o rodinu a domácnost, ale také uspokojování emočních 

potřeb členů rodiny. (Renzetti and Curran, 2003) 

 

Dle kritiků výše zmíněné teze, například z řad zástupců feministické sociologie, jsou 

genderové rozdíly způsobeny společenskými představami o sociálním uspořádání, jež 

působí na jednotlivce nejen v období socializace. Konkrétní společenské představy se mění 

jak na základě času, tak místa respektive kultury, ovšem v každodenním životě je patrné 

stále stejné rozdělení rolí, jež je zajišťováno sociální kontrolou za pomoci stereotypních 

představ o „správném“ společenském uspořádání (Křížková and Pavlica, 2004: 63). 

„Argument pro „sociální účelnost“ našich současných genderových rolí se točí okolo 

představy, že místo ženy je v domácnosti, kde je matkou a ženou.“ (Oakley, 2000: 144) Ve 

společnosti panuje přesvědčení o silné asociaci femininní kategorie genderu s tradiční 

ženskou rolí jakožto matky a pečovatelky.     
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2.2 Sport a gender 

Při studiu témat, jako je vedení sportovních institucí, je potřeba připomenout fakt, že sport 

je genderově orientovaný. Sport je charakteristicky maskulinní aktivita a ženy jsou již od 

počátku považovány za druhořadé, ať už jako sportovkyně, trenérky, tak předsedkyně a 

prezidentky řídících rad (Burton, 2019). Až do konce 19. století byly ženy zcela opomíjeny 

na poli sportu, i po nabití určitých pravomocí byly stále považovány za nováčky či 

outsidery, jimž byly umožněny pouze aktivity „odpovídající“ jejich pohlaví, jako je 

například gymnastika. Představa, že některé ze sportů jsou vhodné pouze pro ženy či pouze 

pro muže, si udržela své místo ve společnosti po několik let, zřejmě také proto, že 

domněnka byla dříve potvrzována i vědecky (Pfister, 2010).  

 

Dříve byl sport spojován s výbušností a agresí, sportovec musel disponovat těmito a jimi 

podobnými vlastnostmi společně s maskulinní stavbou těla. Jelikož ženám zmíněné 

charakteristiky nebyly přiřazovány, byly odloženy na okraje hracích ploch či tratí a jejich 

jediným úkolem bylo povzbuzovat muže provádějící sportovní aktivity (Messner, 1988). 

„Představa ženy, jakožto sportovkyně, byla zcela nemyslitelná a považována za sexuální 

deviaci či emoční poruchu.“ (Hall in Scraton, 2002: 8) Například i zakladatel moderních 

olympijských her Pierre de Coubertin zastával názor, že sportovní aktivity by ženy měly 

přenechat mužům. Participace žen podle něj měla spočívat v oslavování úspěchů mužů. 

Právě na historii Olympijských her (dále OH) je vývoj participace žen na sportovních 

aktivitách zřetelně viditelný (Pfister, 2010). První OH se udály zcela bez žen jakožto 

závodnic, první ženská účast se udála až v roce 1900, kdy z celkového počtu 997 

závodníků pouze 22 jich bylo ženského pohlaví. Větší nárůst v počtu účastnic byl 

zaznamenán na OH v Antverpách v roce, kdy 10 % jmen na startovací listině patřilo 

ženám, dále se v roce 1976 v Montrealu procenta vyšplhala na 21 (Nunes, 2018). Od 

začátku 20. století se udál signifikantní nárůst v rámci počtu profesionálních sportovkyň. 

Posledních dvou ročníků OH, tedy v letech 2016 a 2018, se zúčastnilo 45 % respektive 

43 % závodnic. Rovnoměrné zastoupení závodníků i závodnic je jedním z cílů 

Mezinárodního olympijského výboru (dále MOV), jejž se daří dosáhnout.  

 

Sport není pouze zábava, což platí u profesionálního sportu dvojnásobně; je to také systém, 

v němž je zakořeněna genderová segregace. Skrze sport můžeme pozorovat dění ve 



 

 

10 

společnosti. „Všudypřítomná diferenciace mužů a žen ve sportovním odvětví přináší na 

světlo genderovou rozmanitost, ale také sociálně konstruovaný genderový řád v naší 

společnosti.“ (Pfister, 2010: 235) Stejně jako jiné aktivity jsou i ty pohybové utvářeny 

lidmi, vnášejí do nich vlastní hodnoty a představy (Hall in Scraton, 2010), jež získali 

socializací v dané společnosti. Je proto možné nalézt podobné vzorce chování ve sportu a 

běžném životě. Jak již bylo řečeno výše, dříve byl sport ženám upírán a jejich místo se 

nacházelo na tribunách, kde své mužské protějšky povzbuzovaly a staraly se o ně. Analogii 

můžeme nalézt ve stereotypních představách o sociální roli žen, jakožto roli matky a 

pečovatelky. 

2.2.1 Ženy v managementu sportovních organizací 

Jak bylo řečeno v předchozí kapitole, ženy měly omezený přístup ke sportovním aktivitám, 

neboť se předpokládalo, že nejsou pro sport vhodné. Přestože v daném časovém období 

těmto představám jedinci věří, tak v delším časovém horizontu disponují dynamickým 

charakterem a jsou přetvářeny. Například před dvěma stoletími se předpokládalo, že ženy 

se nemohou účastnit soutěžních sportů jako je fotbal, neboť by „ublížily své plodnosti“ 

(Derks in Claringbould, 2013: 5), avšak v dnešní době je ženský fotbal velmi populárním 

sportem. Dokladem může být 142 zaevidovaných států v rámci Mezinárodní federace 

fotbalových asociací, ve kterých hrají ženy fotbal (FIFA, 2020).  Prozatím se tedy 

nejrozsáhlejší posun ohledně počtů udál v případě závodnic, jejichž počet se stává 

shodným s počtem mužských závodníků (Claringbould, Knoppers, 2013; Nunes, 2018; 

Burton, 2019). Ovšem na úrovni vedoucích a rozhodovacích pozic byla i přes všechny 

snahy zaznamenána jen nepatrná změna (Burton, 2019). 

 

Vlastnosti vnímané jako femininní byly dříve ve sportu brány za nevyhovující, v oblasti 

řízení některých sportovních organizací je tomu tak i nadále (Burton, 2019). MOV se již od 

konce 20. století snaží o vyšší reprezentaci žen ve všech oblastech sportu. V roce 1996 si 

MOV uložilo za cíl, aby do roku 2005 minimálně 20 % žen zasedlo ve sportovních 

výkonných radách, avšak tento cíl nebyl dosažen. V roce 2016 se mezi členy výkonných 

rad NOP nacházelo v průměru pouze 10,8 % žen a 6 (Kypr, Írán, Itálie, Pákistán, Polsko a 

San Marino) ze 45 zkoumaných zemí nedisponovalo jedinou ženou zasedající ve výkonné 

radě (Adriaanse, 2016). Přesto MOV neustal ve svých snahách a k dalším počinům 

ohledně rovnosti mužů a žen si v roce 2016 připsali projekt Agenda 2020, jenž se zaměřuje 
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jak na dosažení 50% účastnosti žen na OH z celkového počtu závodníků, ale právě také na 

leadership pozice související s Olympijskými hrami (MOV, 2016). Dnes je situace jiná než 

v roce 1996, v představenstvu MOV se již nachází 33,3 % žen, ovšem 

transformace maskulinně dominantních organizací na pracoviště nabízející příležitost 

všem, ať už z pohledu rasy, etnické příslušnosti, víry, sexuální orientace, pohlaví či 

genderové identity se udála pouze v malém měřítku. Příkladem toho může být nedávná 

kontroverze, za níž stojí šéf výboru olympijských her v Tokiu Joširo Mori. Japonský 

expremiér komentoval rozhodnutí o navýšení počtu žen v jím vedeném výboru 

sexistickými narážkami. Konkrétně se mu nelíbilo, že „ženy moc mluví“ (Seznam Zprávy, 

2021).  

 

Pokud se zaměříme na Českou republiku i zde se sportovní organizace potýkají s nízkým 

zastoupením žen v řídících pozicích. Například z celkového počtu 55 národních 

sportovních svazů v rámci České unie sportu se pouze v 6 z nich nachází žena na místě 

prezidentky či předsedkyně (ČUS, 2021). NOV se nacházejí v pozici, kdy mohou pomoci 

na cestě k vyšší genderové diverzitě na pracovištích, pokud se však podíváme na členy 

výkonné rady ČOV, tak ani zde není počet žen nijak vysoký, v 17-ti členné radě se nachází 

3 ženy (ČOV, 2021). Výsledky průzkumu Fasting a Knorre (2005) prováděného mezi 

sportovkyněmi napříč výkonnostními úrovněmi ukazují, že 30 % sportovkyň by se 

v budoucnu chtělo stát sportovní funkcionářkou. V případě vrcholových sportovkyň byl 

zájem nejvyšší, důvodem může být jejich chuť „sportu něco vrátit“ (Fasting, Knorre, 2005: 

51). Mezi hlavní důvody, proč by se naopak funkcionářkou stát nechtěly, řadily účastnice 

výzkumu na první místo „nemám zájem o toto povolání“, dále „příliš mnoho času“, „nízký 

plat“, „příliš mnoho cestování“, „sportovní funkcionářky nemají dostatek respektu“, „mezi 

sportovními funkcionáři převažují muži“ a „fyzicky příliš náročně“. Marginální zájem o 

téma nízkého zastoupení žen ve vedení sportovních organizací je patrný z počtu 

provedených výzkumů. V České republice prozatím nebyl proveden žádný kvalitativní 

výzkum zaměřený na probírané téma, v případě kvantitativního výzkumu byl proveden 

pouze jeden, o kterém hovořím výše. Majoritní část výzkumů a konkrétně kvalitativních 

výzkumů je prováděno na území Spojených států, Nizozemska a Velké Británie.   
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Mezi konkrétní praktiky, jimiž jsou počty žen na vedoucích pozicích zvyšovány, patří 

osvěta a institucionalizace v dané problematice skrze konference a specializované komise. 

Například MOV od roku 1996 pořádala každé čtyři roky konferenci se zaměřením na ženy 

a sport (the IOC World Conference of Women and Sport). Na tuzemské scéně se boji 

s genderovou nerovností věnuje Komise rovných příležitostí ve sportu, jež také již od roku 

1996 podporuje ženy na všech úrovních sportu.  

 

Kontroverzi vyvolávající praktikou, již použila například i norská vláda, jsou kvóty. 

Nařízené kvóty přispívají k rychlému navýšení počtu žen, ovšem příčiny problematiky 

nedostatečného zastoupení v rozhodovacích pozicích stále přetrvávají. Řešení tohoto typu 

se zaměřuje pouze na ženy v nevýhodném postavení, avšak již nevěnuje pozornost 

preferenčnímu postavení mužů (Sotiriadou and De Haan, 2019). V případě kvót se 

konsensus nenachází ve společnosti, ani ve feministické teorii. Ke kvótám je přistupováno 

různě, například ve společnosti či organizaci, kde nízké zastoupení žen ve vyšších 

manažerských pozicích není bráno jako problém, neboť bere ženy a muže sobě rovné, tudíž 

mají stejný přístup k příležitostem či zkrátka genderovým nerovnostem nevěnuje 

pozornost, jsou kvóty jakožto řešení irelevantní. Ve společnosti a organizaci, která si 

otázky nízkého zastoupení žen ve vedení všímá, může být na kvóty jakožto na nástroj 

řešení pohlíženo negativně, neboť pouze dávají přednost skupině považované za 

znevýhodněnou, avšak již opomíná či přímo blokuje politiku rovného zacházení. 

V kontextu názoru, že „ženy nejlépe zastupují ženy“ a nového diskurzu ohledně ženských 

vlastností jakožto vhodných pro řídící pozice, jsou kvóty brány pozitivně (Dahlerup, 

Freidenvall, 2011).  

2.2.2 Stereotypizace genderových rolí v managementu 

Západní společnost prošla v historii rozsáhlými pozitivními změnami v rámci ženských 

práv a svobod jako je například všeobecné volební právo či právo na vzdělání. Z právního 

hlediska je žena plnohodnotnou lidskou bytostí, realita každodenního života je však jiná. 

Zásadní změny v rámci nízkého zastoupení žen v řídících pozicích, a to jak ve sportu, tak 

například v politice, se neudály, přestože zapojení žen do všech stupňů hierarchie 

organizace či firmy má pozitivní vliv na její fungování. Díky vyšší genderové diversitě 

zaměstnanců i manažerů je využití lidských zdrojů efektivnější a vede k rostoucí 
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produktivitě i spokojenosti všech (Křížková and Pavlica, 2004; Burton, 2019; Adriaanse, 

2014). 

 

Atwater aspol. (2019) ve své studii zkoumali, zda specifické formy chování manažera 

mohou být rozděleny do podskupin z hlediska genderu. V tabulce č. 1 je patrné rozdělení 

manažerských funkcí na maskulinní čili agentické, femininní čili komunální a genderově 

neutrální. (Atwater in Burton, 2019)  

 

Tabulka č.1: Rozdělení manažerských funkcí dle genderu 

Maskulinní Femininní Genderově neutrální 

alokace zdrojů plánování a organizace hodnocení zaměstnanců 

delegování rozvoj a monitoring personálu  objasnění funkcí a cílů 

vynucování kázně uznávání a odměňování  monitoring pracovních aktivit 

strategické rozhodování podporování získávání kontaktů 

potrestání komunikování a informování zvládání konfliktů 

řešení problémů motivování a inspirování konzultace s ostatními 

 opravná zpětná vazba  

 

 

Středobodem genderových stereotypů v oblasti managementu je představa o maskulinních 

formách jednání jakožto o normě či správných a potřebných kvalitách leadera. Za 

charakteristicky manažerské funkce je považována schopnost vést, zodpovědnost a 

objektivita, zároveň jsou tyto funkce častěji spojovány s muži. Podpora této představy je 

také patrná ze zjištění, že mužští manažeři považují maskulinní formy jednání za potřebné 

v managementu, oproti tomu ženy považují maskulinní i femininní za sobě rovné (Burton, 

2019). Pokud vezmeme v potaz počátek problému, tedy nedostatečné zastoupení žen na 

vedoucích pozicích, dostáváme se do situace, kdy početní většina nepovažuje formy 

chování menšiny za srovnatelně důležité (Schein in Burton aspol., 2009). Přesto však 

podpora žen ve výkonných radách ze strany mužských kolegů narůstá. 

 

Nerovnosti mezi muži a ženami, objevující se v rodině i v zaměstnání jsou z velké části 

způsobeny právě genderovými stereotypy. Pokud by dekonstrukce stereotypů nastala 

v rodině, tedy byl by změněn způsob výchovy, zákonitě proběhne dekonstrukce nejprve na 
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celospolečenské úrovni, neboť rodinné vztahy zrcadlí vztahy ve společnosti. Následně za 

pomoci firemní a státní politiky se může udát změna i v pracovní sféře (Křížková and 

Pavlica, 2004). Ženy ve sportovním managementu jsou nuceny rozhodovat se mezi 

pracovními a rodinnými povinnostmi, samotné manažerky považují neustálé vyjednávání 

mezi prací a rodinou za standardní praxi. Ve většině případů, pokud chce žena dosáhnout 

nejvyšších pozic na karierním žebříčku musí upřednostnit práci před osobním životem. 

„Na trhu práce obecně, zejména na řídících pozicích a na místech s vysokou prestiží a 

odpovědností, je práce definována tak, jako by rodina neexistovala.“ (Křížková and 

Pavlica, 2004: 77) Žena zastávající majoritní část rodinných závazků je v západní 

společnosti běžnou praxí, avšak pro ženy chtějící budovat svou kariéru a dosáhnout až na 

nejvyšší pozice představuje tato realita velkou překážku. Z důvodu zastávání rodinných 

povinností mají ženy obecně menší počet odpracovaných hodin a také zažívají výraznější 

narušení karierního růstu (Burton, 2019).  

 

Knoppers a Anthonissen (2008) se v rámci svého výzkumu zaměřily na dominantní 

diskurzivní praktiky manažerů ve sportovních organizacích, které mimo jiné podporují 

homologickou reprodukci. Téma homologické reprodukce podrobněji rozeberu v další 

kapitole. Z rozhovorů s muži na nejvyšších manažerských pozicích vyplývá, že pro jejich 

pozice jsou vhodnými kandidáty pouze muži, kteří se navíc věnují soutěžním sportům, 

neboť podle nich se osoby ve vedeních sportovních organizací neobejdou bez soutěživosti, 

houževnatosti, vytrvalosti a sebejistoty. Jinými slovy bez vlastností, jež jsou ztotožňovány 

s maskulinitou, ale také s heterosexualitou. Určitá transformace diskurzivních praktik 

manažerů se udála, avšak dle dotazovaných mužů to na situaci nedostatečné genderové 

diverzity nic nemění. Manažeři přidali do svého repertoáru také vlastnosti spojovány 

s feminitou, jako je například empatie, komunikativnost, citlivost  (Wacjman in Knoppers 

and Anthonissen, 2008). Při své práci používají neformální způsob vedení lidí, kdy se 

manažer zajímá o své podřízené, komunikuje s nimi a je empatický. Vlastnosti spojovány 

s ženami používají pouze za účelem dosažení svých cílů, neboť autoritářský způsob 

vedení, již sice „vyšel z módy“, avšak chtějí, aby práce byla odvedena podle jejich 

osobních preferencí a představ. (Knoppers and Anthonissen, 2008: 98) Podle respondentů 

nejsou ženy ve vyšším managementu sportovních organizací potřeba, neboť muži 

disponují vlastnostmi potřebnými pro vedoucí pozice a pouze se adaptovali na novější 

způsoby obohacené o vnímavost. (Knoppers and Anthonissen, 2008)   
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2.2.3 Post-strukturalistické vysvětlení příčin nízkého zastoupení žen ve 

vedoucích a rozhodovacích funkcích sportovních organizací  

Statistiky a výzkumy prováděné napříč světem docházejí ke stejnému závěru, a to že se ve 

sportovním prostředí objevuje fenomén nízkého zastoupení žen na pozicích předsedů a 

členů výkonných rad sportovních organizací v západní společnosti (Adriaanse, 2016; 

Burton, 2019; Fasting, 2019; Pope, 2019). V této kapitole se zaměřím na příčiny vzniku a 

následnou reprodukci zkoumaného fenoménu.  

 

Jednou z hlavních příčin je uváděno chování označené za ženské, které je stereotypně 

považováno za nehodící se pro vedoucí pozice. V kontextu sportovních organizací je tato 

příčina podtržena charakterem sportovního prostředí jakožto primárně maskulinního. Ženy 

provádějící sportovní aktivity je dnes již obecně přijímaná realita, jejich výkony a 

schopnosti jsou však stále považovány za méněcenné. Právě z důvodu domnělé 

podřadnosti je ženám odepřen přístup k vedoucím funkcím (Bryan, Pope and Rankin-

Wright, 2021; Pape in Bryan, Pope and Rankin-Wright, 2021). Od manažerů ve 

sportovních organizacích je požadována soupeřivost a nemilosrdnost stejně jako je tomu ve 

stereotypně označovaných mužských sportech, tudíž se předpokládá, že ženy nesplňují 

předpoklady nutné pro vedoucí funkce (Knoppers and Anthonissen, 2008). Nedostatek žen 

je tedy vysvětlován jejich nedostatečným sebevědomím a zároveň přílišným 

sebeomezováním. Tato vysvětlení jsou založena na generalizaci a nepracují s rozdíly mezi 

jednotlivými individui. Zároveň nezohledňují existenci strukturální diskriminace (Bryan, 

Pope and Rankin-Wright, 2021).  

 

Muži hrají v otázce nedostatečné genderové diverzity na pracovišti velkou roli a stejně tak 

jako mohou přispět ke zvýšení počtu žen ve vedení, mohou ženám ztížit či zcela odepřít 

kariérní růst (Burton, 2019). Silnější tendenci k volbě druhé možnosti mají muži, kteří se 

pohybují v genderově nevyvážené organizaci či výkonné radě a zároveň se o genderové 

otázky zajímají méně než muži v organizacích s vyšším zastoupením žen (Claringbould, 

2008). Členové genderově vyvážené výkonné rady považují téma genderu za důležité a 

nadále se snaží o udržení rovnováhy mezi zastoupenými muži a ženami. Oproti tomu 

členové genderově nevyvážené výkonné rady nepovažují tento fenomén za důležitý 

předmět zájmu a tedy není součástí jejich agendy. Tito mužští manažeři si neuvědomují či 
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popírají jejich diskriminační chování vůči ženám či jiným minoritním skupinám. Muži se 

snaží udržet rozhodovací funkce pouze v rukou mužů (Yoder in Claringbould, 2008). 

Tento jev je nazýván homologická reprodukce. Kanter (1977) popisuje homologickou 

reprodukci, jakožto potřebu charakteristické skupiny osob chránit svou moc a privilegia 

před ostatními v rámci přijímacích řízení a kariérních postupů. Osoby, které se již nachází 

ve výkonných radách, mají tendenci volit mezi sebe sobě podobné, tedy heterosexuální 

muži bílé pleti heterosexuální muže bílé pleti. Mužům, jakožto dominantnímu pohlaví, je 

tedy umožněno nejen vybírat nové členy, ale mohou také rozhodovat o tom, které pracovní 

úlohy a vzorce chování náleží jakému genderu (Claringbould and Knoppers, 2008).     

 

Čím výše se v rámci hierarchie pracovních pozic podíváme, tím méně žen 

zaznamenáme.(Claringbould and Knoppers, 2013). Pokud se však zaměříme na 

hierarchicky nižší pozice, na pozice stereotypně označované za ženské, nalezneme 

relativně vysoký počet žen, což však nadále vede k marginalizaci žen na vedoucích 

pozicích (Sasson-Levy in Bryan, Pope and Rankin-Wright, 2021). Podle Bryan aspol. na 

otázky ohledně genderové diverzity odpovídají, konkrétně tedy fotbalové kluby, jež jsou 

charakteristické dominantností maskulinity, „periferní inkluzí“ jinými slovy obsazují 

ženami pozice mimo pravé jádro organizace, které se skutečně zabývá klíčovými 

rozhodnutími.   

 

Ve sportovním prostředí je obecně přijímána představa o nutnosti absolutní časové 

flexibility manažera. Knoppers a Anthonissen (2008) na základě výpovědí svých 

respondentů popisují naprostou oddanost sportovních funkcionářů své práci, jinými slovy 

všechnu svou energii a všechen svůj čas věnují aktivitám spojeným s jejich sportovní 

organizací, přestože neustálá přítomnost na pracovišti není vždy zárukou kvalitního a 

vyššího výkonu. Podle mužských představitelů patří mezi charakteristické prvky kvalitního 

manažera ve sportovní organizaci již zmíněná časová flexibilita, neustálá prezence, práce 

na prvním místě a v neposlední řadě partnerka, která pečuje o děti a domácnost a zároveň 

chápe partnerovo pracovní nasazení. V případě žen, chtějících děti, je však časová 

flexibilita silně ovlivněna, neboť od ženy společnost očekává, že zastane domácí práce a 

péči o děti. (Knoppers and Anthonissen, 2008)   
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2.2.4 Skleněný strop 

Metafora skleněného stropu představuje imaginární bariéru bránící ženám v postupu po 

karierním žebříčku vrcholové pozice. Český statistický úřad definuje skleněný strop, 

jakožto „hranici, na kterou je ženám v rámci karierního růstu umožněn přístup, zároveň 

žena ze své aktuální pozice dohlédne na nejvyšší metu, avšak při svých snahách o dosažení 

naráží na neviditelné překážky“. (ČSÚ, 2016) Přívlastek skleněný je použit z důvodu na 

první pohled neviditelných bariér, způsobených dominantní maskulinitou a dělbou práce, 

které žena zaznamená, až při přímém kontaktu. Příčinou bývají genderově stereotypní 

představy o nedostatečných schopnostech a znalostech žen či domnění o jejich nezájmu 

pracovat na vedoucí pozici. Podle Powella (1993), je skleněný strop „bariéra vertikální 

mobility žen v manažerské hierarchii, která se vyznačuje nedostatkem karierních 

příležitostí.“ (Powell in Křížková, 2003: 456) Významnou roli v problematice skleněného 

stropu hrají neformální vztahy na pracovišti. Přestože členství v nich je důležitým faktorem 

při získávání vedoucích pozic či jiných příležitostí, ženám často není umožněn přístup. 

(Burton, 2019) Vysvětlením diskriminace z neformálních vztahů se lze oklikou vrátit 

k samotnému počátku problému, a to k nízkému zastoupení žen na řídících pozicích a 

převaze v podobě old-boys network. Neformální sítě často vznikají na společenských 

akcích s dobrovolnou účastí, ženy se jich však často nemohou zúčastnit z důvodu 

nedostatku času, způsobeném dlouhou pracovní dobou či domácími pracemi a péčí o 

rodinu, jež je od nich na rozdíl od mužů očekávána (Křížková, 2003). 

2.2.5 Tokenismus 

Tokenismus je fenomén objevující se na pracovištích, na nichž se nachází jedinec 

pocházející z charakteristicky rozdílné skupiny než ostatní (Kanter in Křížková, 2003:). 

Z této osoby se stává symbol neboli token, na něhož je z důvodu jeho ojedinělosti upřena 

pozornost a jsou mu přiřazovány stereotypní charakteristiky, jež jsou spojovány s jeho 

skupinou. V managementu se v roli tokena ve většině případů ocitají ženy. Přestože se 

ženy snaží nedisponovat vlastnostmi stereotypně označenými za ženské, neboť jsou 

považovány za nevhodné pro vedoucí pozice, jsou jim připisovány, což z žen dělá 

nepříhodné kandidátky pro vrcholový management. Některé ženy však tokenismus 

strategicky využívají ve svůj prospěch. Omezí kontakt s ostatními ženami, a to jak s těmi, 

které představují neperspektivnost, tak s těmi, které představují konkurenci. V rámci 

strategie spolupracuje s muži, neboť ji jakožto ženu nepovažují za hrozbu a ona má více 
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času a prostoru pro svou seberealizaci. Tokenismus je jeden z „mechanismů fungování 

skleněného stropu“, neboť má negativní vliv na karierní postup žen. (Křížková and Pavlica, 

2004: 94) Problematika je způsobena přílišným hledáním rozdílů mezi tokenem a většinou, 

přestože žena může disponovat vlastnostmi, které jsou připisovány mužům jako například 

ambicióznost, asertivita, pracovní nasazení. Ostatní se zaměřují na odlišnosti typu 

mateřství, emocionálnost, nízké sebevědomí či nezájem o kariéru, které jsou však založeny 

na genderových stereotypech a generalizaci. V případě pracovních skupin, kde je počet žen 

a mužů nevyrovnaný (ve prospěch mužů), jsou genderové rozdíly transparentnější. 

Zástupci majoritní skupiny chrání své způsoby a praktiky, neboť nechtějí, aby je tokeni 

svou přítomností měnili, proto také výrazněji poukazují na jejich rozdílnosti (Kanter in 

Claringbould and Knoppers, 2008). Ženy respektive tokeni jsou v práci vystaveni 

pečlivějšímu dohledu, většímu nátlaku a menší důvěře než jejich mužští kolegové, což je 

vede ke snaze být pracovitější, lepší a flexibilnější. Pro manažerky je často snadnější oddat 

se a přijmout stereotypy za své, neboť pokud proti nim bojují, jsou více ve středu 

pozornosti, čímž však samy paradoxně podporují genderové stereotypy (Roth, 2016). Ženy 

se mohou objevit v bezvýchozích situacích, ve kterých, pokud jednají typicky jako žena, 

jsou kritizovány za absenci autority a potřebné sebedůvěry, pokud ovšem do svého chování 

zapojí typicky mužské vlastnosti, jsou kritizovány za přehnanou reakci a zradu vůči 

ženskému ideálu. Na tokenismus je také nahlíženo jako na vedlejší produkt homofilie, kdy 

má jedinec větší tendenci spolupracovat s osobami, které s ním sdílejí určité 

charakteristiky, v tomto případě muž s muži (Roth, 2016). Ženy v roli tokenů například u 

policie se častěji stávají oběťmi diskriminace než muži pracující například jako zdravotní 

sestry. Rozhodující je tedy i gender osoby a způsob, jakým společnost pohlíží na konkrétní 

zaměstnání (Claringbould and Knoppers, 2008).     
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3 Empirická část 

V této části bakalářské práce se zaměřím na popis průběhu mého výzkumu, dále také na 

metody sběru dat, zpracování získaných dat a jejich následnou analýzu. Prostor věnuji také 

etickým otázkám.  

3.1 Výzkumné otázky 

Cílem mé bakalářské práce je analyzovat smýšlení a životní strategie žen na vedoucích a 

řídících pozicích ve sportovních organizacích v České republice. Studie je založena na 

zkušenostech a poznatcích sportovních funkcionářek. Zaměřuji se na ženy zastávající 

pozice předsedkyní sportovních svazů či komisí v rámci sportovní organizace. Na těchto 

pozicích se nachází velmi malý počet žen, přestože počet sportovců a sportovkyň je 

víceméně vyrovnaný. Vedoucí pozice ve sportovní organizaci je časově velmi náročné 

zaměstnání, což je také jedna z příčin nízkého zastoupení žen na těchto pozicích. Další 

příčinou je charakter sportovního prostředí jakožto silně maskulinní. Přesto se však některé 

ženy na vedoucích pozicích nacházejí a některé svazy se aktivně zapojují do řešení tohoto 

tématu. V teoretické části jsem se zaměřila na zjištění výzkumů provedených v zahraničí, 

na vybrané teorie a na situaci ve světě a České republice. V analytické části odpovídám na 

tyto výzkumné otázky:   

• Jakými vlastnostmi a dovednostmi disponují sportovní funkcionářky v České 

republice? 

• Jakou roli hrají sportovní organizace v otázce nízkého zastoupení žen ve vedoucích 

pozicích? 

• Jaké jsou konkrétní podoby interakce mezi sportovním a celospolečenským 

prostředím?  

 

Podle výzkumníků věnujícím se tématu nedostatečného zastoupení žen ve vedení 

sportovních organizací zdůrazňují důležitost víceúrovňové struktury výzkumu (Acker, 

2012; Sotiriadou and de Haan, 2019; Burton, 2019). „Mezi konkrétní úrovně patří mikro 

úroveň, jež zastupuje rovinu osobních hodnot, strategií a zkušeností respondentů. Druhá 

úroveň, tedy meso představuje prostředí sportovní organizace a atmosféru ve výkonných 

radách a na pracovištích. V rámci makro úrovně je na sportovní organizace a genderovou 
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diverzitu pohlíženo ze socio-kulturní perspektivy.“ (Sotiriadou and de Haan, 2019: 365)  

Po vzoru víceúrovňové struktury použité Sotiriadou a de Haan jsem vytvořila výzkumné 

otázky. 

3.2 Metodologie 

S přihlédnutím k cílům porozumět problematice nízkého zastoupení žen na vedoucích 

pozicích ve sportovním prostředí a identifikovat způsoby smýšlení sportovních 

funkcionářek, jsem zvolila kvalitativní výzkum. Strauss a Corbin (1999) definovali 

kvalitativní výzkum jako „jakýkoli výzkum, jehož výsledků se nedosahuje pomocí 

statistických procedur nebo jiných způsobů kvantifikace.“ (str. 10) Výhodami 

kvalitativního výzkumu je podrobný popis a porozumění jednotlivým jevům, na základě 

nichž můžeme porozumět jevům obecnějším. Jeho metody umožňují pochopení nejen 

samotného fenoménu, ale i procesů a strategií, jež se v jeho rámci odehrávají a zároveň ho 

ovlivňují. Zjištění získaná za pomoci kvalitativního výzkumu není zcela možné zobecňovat 

na populaci či použít v jiné oblasti, jako je například lékařství (Hendl, 2008). Zaměřuji se 

na detailní studium dat získaných od malého množství jedinců, proto výzkum provádím na 

pomoci případové studie.  

3.2.1 Metody sběru dat, sběr dat 

Mým cílem bylo získat zkušenosti a poznatky od osob, jež jsou každodenními aktéry v 

kontextu mého tématu, konkrétně, jak samy mé respondentky chápou, co se kolem nich 

děje, jakým způsobem přemýšlejí. Jako metodu sběru dat jsem zvolila polostrukturovaný 

rozhovor, neboť umožňuje získání popisu problematiky dle respondenta a díky jeho 

flexibilitě je výzkumníkovi umožněno detailněji pochopit respondentův subjektivní pohled. 

„Polostrukturovaná varianta interview v zásadě kombinuje výhody a minimalizuje 

nevýhody obou krajních forem rozhovoru, tj. volného, nestrukturovaného a 

strukturovaného.“ (Reichel, 2009: 112) Předem připravené okruhy otázek mi byly 

nápomocné při následné analýze dat, zároveň mi forma použité metody sběru dat umožnila 

s respondentkami hovořit otevřeněji, o to však byly rozhovory časově náročnější.  

 

Sběr a přepis dat probíhal v lednu a únoru roku 2021. Provedla jsem 5 rozhovorů s 

českými ženami nacházejícími se na vedoucích pozicích sportovních organizací. Na 
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internetových stránkách jednotlivých sportovních svazů a organizací jsem získala emailové 

adresy žen nacházejících se v řídících funkcích a následně jsem je oslovovala skrze 

emailovou zprávu. Můj výběr byl od počátku ovlivněn opravdu nízkým zastoupením žen 

v maskulinních sportech, jako je například fotbal, hokej či bojové sporty. Výzkum 

zaměřený pouze na zmíněné sporty nebyl možný, proto jsem se rozhodla rozšířit škálu 

zkoumaných sportů. Provedla jsem tedy dva rozhovory se zástupkyněmi sportů 

označovaných za ženské, dva se zástupkyněmi genderově neutrálních sportů a poslední 

rozhovor zástupkyní mužského sportu. Z celkového počtu 21 oslovených mi odpovědělo 8 

žen, se třemi z nich jsem se však na rozhovoru nedomluvila z důvodu jejich pracovního 

vytížení. Při tvorbě výzkumného designu bylo mým cílem oslovit pouze ženy z ČOV po 

bližším prozkoumání jsem však zjistila, že to není fakticky možné z důvodu počtu, proto 

jsem oslovila i ženy ze spolku Sokol, Dukly Liberec a České unie sportu (dále ČUS) 

respektive z jednotlivých sportovních svazů fungujících pod záštitou ČUS. V tabulce č.2 

jsou rozepsány informace o respondentkách, jež umožňují zasadit jejich poznatky do 

širšího kontextu. Použitá jména jsou fiktivní, důvodem je anonymizace, pro kterou jsem se 

rozhodla, abych tak respondentkám nabídla větší pocit bezpečí. Domnívám se, že z důvodu 

anonymizace se mnou byly ochotné mluvit otevřeněji, což je pro kvalitativní výzkum 

důležité. Respondentky spadají do různých věkových kategorií, což může být jedním 

z důvodů rozdílného pohledu na některá témata. Věkové kategorie jsem rozdělila tímto 

způsobem: 25-35 let; 36-45 let; 46-55 let; 56-65 let; 66+ let. Dále jsem do tabulky zařadila 

informaci ohledně kategorie sportu, ve které se ženy pohybují. Konkrétní kategorie jsou 

femininní (aerobik, gymnastika, krasobruslení, cheerleading), maskulinní (fotbal, hokej, 

box) a genderově neutrální (atletika, tenis, golf). Poslední informací je úroveň 

profesionality, jež závisí jak na popularitě sportu, tak konkrétní pracovní pozici. V případě 

této charakteristiky jsem vytvořila dvě možnosti a to dobrovolník; profesionál. Do 

možnosti dobrovolník jsem zařadila ženy, které spoluzakládaly sportovní svaz a v prvotní 

fázi pracovaly na bázi dobrovolnictví, a zároveň pracovaly v placeném zaměstnání či se 

nacházely na mateřské dovolené. Mezi profesionálky jsou zařazeny ženy, které prošly 

běžným přijímacím řízením či byly vybrány na základě úspěchů v jejich předešlém 

zaměstnání. S informací ohledně získání pozice funkcionářky souvisí i respondentčina 

sportovní historie respektive zda ji má (sportovkyně) či nemá (amatérka).  
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Tabulka č.2: Informace o respondentkách 

jméno věk sport profese/dobrovolnictví sport/bez 

sportu 

Barbora 46-55 femininní dobrovolnice sportovkyně 

Kateřina 36-45 femininní dobrovolnice sportovkyně 

Viktorie 36-45 genderově 

neutrální 

dobrovolnice sportovkyně 

Eva 56-65 maskulinní profesionál amatérka 

Petra 46-55 genderově 

neutrální 

profesionál amatérka 

 

 

V počátku bylo mým cílem doplnit polostrukturovaný rozhovor o zúčastněné pozorování, 

což však z důvodu pandemie nebylo možné. Dále mi vládní nařízení spjatá s pandemií 

COVID-19 neumožnila osobní setkání s respondentkami, rozhovory jsem tedy provedla za 

pomoci mobilní aplikace WhatsApp. Průměrná délka rozhovoru byla 50 minut, nejkratší 

rozhovor trval 33 minut a nejdelší 75 minut. Všechny rozhovory jsem si nahrála na 

diktafon. Většina z respondentek se při rozhovoru nacházela u sebe doma, což jim 

dodávalo pocit bezpečí. Nevýhodou však byla absence osobního kontaktu, přesto mi však 

dle mého názoru respondentky důvěřovaly a mluvily se mnou otevřeně. Důvodem také 

mohou být podobností rysy jako například fakt, že jsme ženy a že nás zajímá sport. 

Konkrétní forma rozhovorů byla inspirována poznatky z knihy Chápající rozhovor, jejímž 

autorem je Kaufmann. Podle jeho názoru je důležité navodit atmosféru příjemnou pro 

konverzaci, zároveň však tazatel stále musí dbát na danou strukturu rozhovoru. Nesmí se 

nechat unést pouhým „klábosením“, ale udržet si svou roli tazatele, jenž vede a usměrňuje 

dialog. Klíčovým konceptem je navození pocitu, že tazatele upřímně zajímá respondentův 

názor a poznatky, že právě on hraje hlavní roli v dialogu. „Respondent pochopí, že pokud 

se ponoří ještě hlouběji do sebe, a podaří se mu tak lépe se vyjádřit, posílí ještě více svoji 

pozici v interakci.“ (Kaufmann, 2010: 57)  

3.2.2 Etika výzkumu 

V rámci řešení etických otázek jsem čerpala z Etického kodexu a Etických směrnic České 

asociace pro sociální antropologii. Důležitou součástí mé studie bylo zajištění bezpečného 
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prostoru pro mé respondentky. Ženy jsem oslovovala skrze emailové zprávy, ve kterých 

jsem se respondentkám představila jako studentka Karlovy univerzity píšící bakalářskou 

práci, v níž bych ráda pracovala s poznatky ze života sportovní funkcionářky. Další 

podstatné informace se týkaly tématu a účelu výzkumu. Potenciální respondentky jsem 

ujistila o anonymizaci jejich rozvorů a také možném ukončení rozhovoru, kdykoli bude 

chtít. Informovaný souhlas mi respondentky, jež se výzkumu chtěly zúčastnit, zaslaly 

v rámci souhlasné odpovědi v emailové zprávě. Důvody žen, jež se nechtěly výzkumu 

zúčastnit neznám, neboť komunikace probíhala skrze email a již jsem na důvody 

nedoptávala.  

 

Domnívám se, že má pozice coby ženy má pozitivní, ale i negativní dopad na výzkum. 

Z důvodu mého pohlaví jsem musela být velmi obezřetná v celém průběhu výzkumu, aby 

můj pohled nebyl příliš subjektivní a abych nebyla zaujatá proti mužskému pohlaví. Co se 

týče pozitiv, tak ta byla dle mého názoru nejpatrnější v průběhu rozhovorů, neboť se ženy 

cítily bezpečněji, když mluvily o intimnějších tématech. Jedna z respondentek pronesla i 

dokládající frázi „mezi námi děvčaty“ (Barbora). 

3.2.3 Metoda analýzy dat 

Data vhodná pro analýzu vznikla přepsáním nahraných rozhovorů do počítače. Při přepisu 

jsem zachovala tvary slov respektive jsem data nepřepsala po vzoru spisovné češtiny za 

účelem zachování autenticity a zamezení případné změny významu. Při analýze dat jsem 

použila otevřené kódování. „Otevřené kódování je část analýzy, která se zabývá 

označováním a kategorizací pojmů pomocí pečlivého studia údajů.“ (Strauss and Corbin, 

1999: 43) Právě pojmy hrají podle Strauss a Corbin velmi důležitou roli v kvalitativním 

výzkumu. V rámci výzkumu jsem použila otevřené, tematické a selektivní kódování. 

V počáteční fázi jsem si vyznačila relevantní pasáže pro mé téma. Následně jsem se 

věnovala úryvkům, již se vztahovaly k mým výzkumným otázkám respektive výzkumným 

úrovním. K jednotlivým pasážím respektive jevům jsem přiřadila pojmy či slovní spojení, 

jenž je charakterizovali. Následně jsem pojmy řadila do obecnějších kategorií, ze kterých 

jsem následně vytvořila jednotlivé kapitoly, jež jsem následně rozvinula v následující 

pasáži.  
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3.3 Analýza dat  

V této části se budu věnovat samotné analýze dat. Zaměřím se na témata relevantní pro 

jednotlivé úrovně, a dále na to, jak jsou tyto úrovně propojeny. Nejprve jsem se zaměřila 

na zkušenosti a poznatky samotných respondentek (mikro úroveň), následně jsem se 

věnovala roli, kterou mají sportovní spolky a federace (meso úroveň)  a v poslední řadě na 

to, jak je zapojení žen do vedoucích pozic ovlivňováno sportovním prostředím a širšími 

společenskými procesy (makro úroveň).  

3.3.1 Mikro úroveň (rovina jednotlivců) 

3.3.1.1 Osobnostní předpoklady pro sportovní funkcionářky 

V rozhovorech s ženami zastávajícími vedoucí pozice v organizacích, zaštiťující sporty 

napříč spektrem „ženských“, „mužských“ a „neutrálních“ sportů, se téměř vždy objevoval 

koncept rovnocenného přístupu. Je to jeden z pilířů úspěšného prosazení se jednotlivce 

v prostředí pro něho diskriminačním. Pokud jedinec nepovažuje konkrétní prostředí za pro 

něj diskriminační, tedy v případě mé studie chápe ženy a muže sobě rovným, bude se 

stejným způsobem k němu chovat okolí. O tomto způsobu jednání založeném na rovnosti, 

jak vůči své osobě, tak osobám ve svém okolí, hovoří i respondentka pohybující se 

ve sportu, jehož charakteristickým rysem je silná mužská dominance, kdy popisuje postoj 

ke svým spolupracovníkům.     

 

Já to beru jako lidi, jeden pytel a z toho si vybírám ty, který se profilujou, že mají 

nějaký předpoklady k tomu řídit tým třeba. (…) Já už jsem asi tak ostřílený mazák a 

můj osobní pocit je, že to nevnímám. Ta spolupráce jde pak daleko rychleji 

dopředu, pokud já se stavím tak, že je to úplně běžná situace. Jak jsem řekla, já 

sama v sobě nemám pocit rozdílu muž žena. (Eva)  

 

Respondentky hovořily o rovnocenném přístupu v kontextu přirozeného postupu po 

kariérním žebříčku. Majoritní část pozic byla dotazovaným ženám nabídnuta, což si 

vysvětlují právě tím, že kladou důraz na rovnocennost, ale také schopnostmi a 

vědomostmi, kterými disponují. Zdůraznily, že právě schopnosti a vědomosti by měly být 

předmětem debaty ohledně pracovních pozic, na rozdíl od pohlaví kandidáta. Jak popisuje i 

jedna z respondentek.  
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Že by to prostě mělo být o tom, co ten člověk umí, jakou má vizi, jak je pracovitej, 

jak je schopnej a bez ohledu na to, jestli je to chlap nebo ženská, tak by na tu pozici 

měl jít. Pokud je nemá, tak si myslím, že není dobré, abychom si hráli na něco, co 

nemáme a měli bychom si stát za tím způsobem, o kterém si myslíme, že my umíme 

nejlépe a nejefektivněji řídit. (Barbora) 

 

Ze statistik ohledně podreprezentovanosti žen ve vedoucích pozicích je patrné, že pouhé 

disponování schopnostmi a dovednostmi potřebnými pro manažerské posty je 

nedostačující. Důležitou roli zde hraje i sebedůvěra, což ilustruje jak předchozí, tak i 

následující citace. Podle respondentek je jedním z hlavních důvodu nízkého zastoupení žen 

právě jejich nízké sebevědomí, což některým ženám brání při prosazování se na pracovním 

trhu. „Já vlastně nemám mindráky žádný, že bych cítila nějaký handicap z toho, že jsem 

malá, tlustá, tenká, že jsem ženská nebo že bych měla křivý zuby. Já jsem tyhle věci nikdy 

neřešila, ale myslím si, že spousta holek si nevěří.“ (Barbora) Dalšími vlastnostmi, které 

respondentky označily za potřebné pro vedoucí pozice, je samostatnost, tedy to, že 

nemohou spoléhat ve všech aspektech svého života na ostatní, a zodpovědnost, tedy 

skutečnost, že cítí zodpovědnost nejen v rámci povinností, jež jim společnost přikládá, ale 

také vůči sobě samým. 

 

Je důležitý vzít si zodpovědnost za svoje zdraví do svých rukou, takže udržovat váhu 

a být aktivní a starat se o sebe, svoje děti, o svojí rodinu. Úplně stejným způsobem 

by ty ženský měly vzít zodpovědnost za ten svůj život. (…) Ale tak že já jsem za sebe 

zodpovědná, že to stojí na mě a nespoléhat se na to, že mi někde někdo otevře 

nějaké dveře nebo že za mě někdo něco udělá. (Barbora) 

 

Přestože je práce funkcionářky náročná, a to jak časově, tak v rámci množství pracovních 

činností, které musí zvládnout, respondentky svou práci milují. Většina z respondentek 

studovala obory typu právo a ekonomie a následně v těchto oborech také pracovaly. Poté 

jim však byly nabídnuty pozice sportovní funkcionářky a dodnes jsou se svým 

rozhodnutím spokojené. Vidí ve své práci velký smysl, neboť sport, pohyb a zdraví je 

podle nich velmi důležitá součást lidských životů.  
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3.3.1.2 Manažerský styl a gender 

Respondentky zaznamenávají rozdílné vzorce chování u mužů a u žen. Rozdílný přístup 

mužů a žen vzhledem k manažerským pozicím je patrný z následujících citací. „Já bych 

řekla, že u nás to funguje dost demokraticky, až kolikrát co třeba poslouchám od kolegů, co 

jsou na mé pozici akorát u jiných sportů, tak ty zastávají heslo, že příliš demokracie, příliš 

škodí.“ (Kateřina) V tomto případě je patrný rozdílný přístup respondentky Kateřiny a jí 

známých mužských předsedů. Její forma rozhodování je více demokratická, což jak ona 

sama říká, „přináší více času komunikování a vysvětlování“ (Kateřina). Ovšem poté, co 

přijmou konkrétní rozhodnutí, nesetkávají se s negativní kritikou, neboť připomínky 

vyřešili v diskusi předcházející konečnému rozhodnutí. Dle respondentky Evy vytvářejí 

ženy příjemné prostředí v rámci sociálních interakcí. Sociální konstrukce je založena na 

femininní schopnosti pečovat. „Protože to mužský řízení je technokratičtější, takže ono 

všechno funguje stejně, ale ta výsledná omáčka postrádá osobní přístup, péči, příjemnost, 

umění vytvořit příjemné prostředí, tak to si myslím, že prostě ten mužský tým nevytvoří.“ 

(Eva)  

 

Jedna z respondentek pojmenovala svůj manažerský styl jako „ženský“. Když dále svůj 

přístup ke kolegům a podřízeným rozvedla, bylo možné vidět podobné vzorce jejího 

chování i u dalších respondentek. Klíčovým prvkem v jimi popisovaných manažerských 

stylech byla motivace a péče o emoční rozpoložení. „Já se vždycky snažím ty lidi 

motivovat a nalézt ty jejich dobrý a silný stránky. A stavět ten tým tak, aby se to 

doplňovalo, aby se každý mohl nějakým způsobem realizovat v tom, co umí.“ „(…) chtěla 

bych, aby přinášeli svůj pohled, nápady a společně jsme nacházeli řešení.“ (Barbora)  

 

Pro respondentky je velmi důležitý výběr spolupracovníků a podřízených, tomuto výběru 

věnují velkou část svého času a energie. Je to podle nich klíč k úspěchu. Ženy si vybírají 

takové spolupracovníky, kterým mohou důvěřovat a na které se mohou spolehnout. „Já 

prostě spoléhám, že ty lidi mají natolik dostatečný kvality, a to se objeví během spolupráce, 

že jsou schopný dodávat ty výsledky.“ (Barbora) Kontextem následujících citací se opět 

vracíme k rovnocennému přístupu ke všem jedincům. Přestože respondentky popsaly svůj 

manažerský styl jako „ženský“, hovořily o „mužském prvku“ v sobě samých. Ony jakožto 

schopné manažerky na sobě pozorují kombinaci vlastností stereotypně označených za 

ženské, ale i  vlastnosti „mužské“. „Asi v sobě musím mít nějaký ten mužský prvek, tak je to 
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i tím, že to právo přeci jen je založené na logice, takže já jsem logicky smýšlející člověk a 

jsem velmi praktická.“ (Eva) V tabulce č.3 shrnuji jednotlivé manažerské funkce či 

vlastnosti, jež respondentky chápou jako femininní, nebo maskulinní.  

 

Tabulka č.3: Femininní a maskulinní manažerské funkce 

femininní  maskulinní 

péče racionalita 

komunikace technokratičnost  

emoce logika 

měkké dovednosti (soft skills) tvrdé dovednosti (hard skills) 

demokracie omezená demokracie 

 

3.3.1.3 Provázanost veřejné a soukromé sféry 

Dle literatury i samotných respondentek je největší překážkou v kariérním postupu žen 

mateřství a péče o rodinu. Ženy mají již na startovní čáře handicap v podobě časové 

náročnosti domácích prací, nejsou tedy natolik časově flexibilní jako muži. V rámci této 

studie byly dva rozhovory na pár minuty přerušeny z důvodu péče o děti. „Další je asi ta 

flexibilita obecně, tím že ženy zastávají doma více práci a že většina vyzvedávání dětí ze 

školy padá stále na ženy.“ (Viktorie) Tato respondentka také podotkla, že větší zapojení 

mužů do domácích prací a péče o děti by mohla pomoci na cestě za vyšším zastoupením 

žen ve vedoucích pozicích. „Obecně i flexibilita, jak pro muže, tak ženy by mohla pomoci 

změnit genderové stereotypy, které jsou nastavené v českých domácnostech.“ (Viktorie) 

Podpora od partnera a rodiny je v aktuální situaci klíčová pro úspěšné zvládnutí časově 

náročných zaměstnání, jako je například předsedkyně sportovního svazu. Pojmem podpora 

je myšlena jak její logistická, tak psychická složka. Konkrétně členové rodiny pomáhají 

s domácími pracemi, s transportem a péčí o děti a podobně. Co se týče psychické stránky 

podpory, respondentky hovořily o respektu a ochotě ze strany partnera, neboť rozhodnutí o 

tvoření kariéry společně s tvořením rodiny nestojí pouze na ženě. „Musím říct, že mám 

štěstí ve volbě partnera, což si myslím, že řekne spousta žen, pokud se do toho pustily a 

zároveň uvažovaly o tom rodinném životě, tak že volba partnera je jedna z klíčových věcí.“ 

(Viktorie) „To tak je, vy nemůžete jít do nějakých pozic, když byste cítila, že rodina vás 

v tom nepodpoří.“ (Barbora) „Skloubit v mládí mateřství a prosazování se v mužském světě 
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podle mé osobní zkušenosti to nejde, pokud nemáte dokonalý rodinný zázemí, to znamená 

babičky, dědečky, prababičky, kteří jsou ochotni v podstatě zastoupit matku v rodině.“ 

(Eva) 

 

Ohledně kombinace rodiny a kariéry se respondentky názorově rozcházely. Důvodem 

zřejmě byly konkrétní organizace, náplň práce, ale také sporty. Předešlá citace pochází od 

respondentky pohybující se ve sportu, který je označován jako maskulinní a pracovní 

prostředí, které ona sama označila za machistické.  

 

Pomocnou rukou v rámci budování kariéry a zvládání péče o rodinu zároveň mohou být 

metody time managementu. Budoucí či aktuální manažerky si mohou vytvořit osobní 

strategie, díky kterým budou časově flexibilnější. „Holky, který teď nastupujou do tohohle 

režimu, tak si myslím, že už můžou čerpat zase z nějakých jiných teoretických základů. Teď 

už je spousta knížek, který vám pomůžou srovnat si time management“ (Barbora)  

 

3.3.2 Meso úroveň (organizační rovina) 

3.3.2.1 Rozdílný přístup k mužům a ženám ve sportovních asociacích 

Právě rozdílný přístup k ženám a mužům ve sportu, ale také obecně přístup ke sportovcům 

přivedl jednu z respondentek na dráhu funkcionářské kariéry. Chuť účastnit se na 

rozhodování ve sportovních organizacích způsobila také potřeba vzdoru vůči 

stereotypizujícímu prostředí. Motivace k práci tedy vychází z jejích zkušeností 

ve vrcholovém sportu.  

 

Mně tahle cesta začala, protože mi vadilo, že se nemůžu podílet na těch 

rozhodnutích, že za mě bylo neustále rozhodováno, bylo mi neustále něco 

přikazováno a já jsem na tom neměla vůbec žádný podíl a nemohla jsem se k tomu 

vyjadřovat a pokud jsem se vyjádřila, tak na mě bylo koukáno skrz prsty a vnímala 

jsem to, ať už jako, že jsem sportovec, tak ať už jako že jsem žena, jakože dobrý no, 

tak ty tomu nerozumíš, takže proto jsem se rozhodla, že se chci dostat někam. 

(Viktorie) 
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Závažným problémem v oblasti genderových nerovností je příjmová propast mezi muži a 

ženami čili pay gap. Majoritní část respondentek se o této problematice nejméně jednou 

zmínila. Rozdílné ohodnocení mužů a žen za totožné množství práce je dle slov 

respondentek „nespravedlivé“, „neomluvitelné“ a „mělo by se řešit“. „Samozřejmě já mám 

velkej problém s tím, že ženský dostávaj menší peníze než chlapi, jen proto že jsou to 

ženský.“ (Barbora) „Jinak co se týče, něčeho jiného, vnímám to je, že být ženou je 

nevýhoda, protože dostanete míň za stejnou práci jako muži.“ (Viktorie) 

 

České sportovkyně podávají výborné výsledky nejen na tuzemské scéně, ale i ve světovém 

měřítku. Přesto jim je věnována minoritní část prostoru jak v tištěných, tak audiovizuálních 

médiích. Zároveň je častěji než v případě mužských sportovců předmětem zájmu sexualita 

a fyzický vzhled (Pokorná, 2011). Dalším příkladem rozdílného veřejného přístupu 

k ženským a mužským sportovcům jsou kontroverzní názory Zdeňka Haníka, 

místopředsedy výkonného výboru ČOV, ohledně ženského pohlaví ve vrcholovém sportu. 

Podle Haníka (2018) by ženy neměly provozovat vrcholový sport. Pokud se chtějí vydat na 

kariérní dráhu vrcholové sportovkyně doporučuje „zabrat v tréninku daleko víc, „nepapat 

tolik“ a podřídit život jedinému: úspěch a vítězství. Haník si představuje ideální ženu, 

jakožto ženu v domácnosti, která představuje emoční podporu pro manžela a zastane 

veškerou péči o rodinu a domácnost. Své názory ohledně genderu a vrcholového sportu 

zakládá na metodě dvojích standardů, což je s přihlédnutím k jeho pozici, tedy pozice 

místopředsedy výkonného výboru ČOV, považováno za nemístné a nekorektní. „Přesto je 

mu (Zdeňku Haníkovi, pozn. T.K.) dáván obrovský prostor pro jeho práci, pro podvědomé 

šíření dál těchto svých genderových stereotypů.“ (Viktorie) Reakce médií, veřejnosti či 

jiných aktérů může způsobit dřívější odchod sportovkyň ze světa vrcholové či závodní 

formy sportování. Nižší počet sportovkyň oproti sportovcům mužského pohlaví je jedním 

z důvodů nízkého zastoupení žen ve vedoucích pozicích, neboť, jak je patrné z tabulky č.2, 

polovinu z respondentek přivedl k pozici funkcionářky sport.  

 

Vlastně ten vrchol končí někdy, spousta jich odpadne ve 12, v 15, v 18 a přes 20 se 

dostane strašně málo ženských. Takže už jenom z tohohle charakteru, že vlastně ta 

ženská už dělá aktivní sport a už se vlastně nedostane dostatečný množství lidí na 

to, aby se dostaly na ty manažerský pozice. (Kateřina) 
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Pod souslovím vedoucí pozice ve sportovní organizaci se objevuje široká škála pracovních 

činností. Rozhodujícím činitelem je zde opět charakter sportu, ale také konkrétní pozice. 

Ve sportech s omezenou základnou sportovců jsou pozice obsazovány například sportovci, 

trenéry či osobami, které se pohybují delší dobu v daném sportu. „To je asi specifikum 

toho sportovního prostředí, že se vám tam vygenerujou lidi, který už znáte, který vám tam 

jako vyzrajou.“ (Barbora) V případě masových sportů je již situace jiná. Pracovní pozice v 

jednotlivých odvětvích organizace jedinec získává v rámci klasických výběrových řízení. 

Kromě sportovního úseku, kde jsou vedoucí pozice získávány na podobném principu jako 

v případě předchozím. Následující citace je odpovědí na mou otázku, zda respondentka 

dříve provozovala daný sport. 

 

On to nemůže dělat kdokoliv a tím, jak je sport čím dál tím víc komercionalizovaný, 

tak už to není o tom, že každý dobrovolník, který má entusiasmus, to půjde 

připravovat. Dnes už je to vysoce specializovaná záležitost,(…), protože je to 

v podstatě jedno (zda daný sport provozoval(a), pozn. T.K.) s výjimkou toho 

sportovního úseku. (Eva) 

 

3.3.2.2 Aktivity na zvýšení počtu žen ve vedení 

Respondentky hovořily o aktivitách podporující zastoupení žen ve sportu, jež přicházejí ze 

strany národních sportovních organizací, jako je ČOV, ČUS, Národní sportovní agentura, 

ale také ze strany mezinárodních, tedy evropských a světových asociací zaštiťujících  

sportovní svazy v jednotlivých zemích. Sportovní svazy jsou motivovány také skrze 

finanční podporu. Vyšší dotace získávají svazy s vyšší genderovou diverzitou. „Určitě 

dělá ČOV nějakou aktivitu na podporu žen ve sportu. (…) Takže jsou nějaký aktivity, který 

napomáhají tomuhle genderovýmu rozložení, protože prostě ve sportu je těch žen míň, 

pokud se nejedná o gymnastiku, aerobik a tak.“ (Kateřina) „Dost často vyplňujeme 

dotazníky na téma gender. Máme to i součástí dotací od (název sportovní organizace) nebo 

je to součástí ročenky ČUS a tak podobně.“ (Petra) Z následující citace je patrné negativní 

zabarvení respondentčiny výpovědi ohledně aktivit týkajících se zvýšení počtu žen ve 

sportu. Expresivním výrazem je zde slovní spojení „doslova zasypáni“. „Občas řešíme, 

protože jsme z evropské a světové (název sportu) doslova zasypáváni dotazníky o 

genderech, motivaci žen a vzdělávání žen.“ (Petra)  
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Nejen k navýšení počtu žen ve výkonných radách, ale také (vrcholových) sportovkyň by 

měla pomoci víceúrovňová inspirace a motivace. Jinými slovy by se svět sportu neměl 

zaměřovat pouze na maximální fyzické výkony, výsledky a medaile, ale také na další 

témata, která zmiňuje respondentka Viktorie v následující citaci. „Nejen oslavovali 

medaile, ale i to téma genderu posouvali trošičku zase dál, ať už se to týká toho 

bezpečného sportu, tak sexuálního obtěžování a tak.“ (Viktorie) Tato a další témata jsou 

velmi důležitá a s příchodem žen do sportovního prostředí se stávají častěji součástí agend 

organizací. Klíčem k početnější reprezentaci žen ve vedeních sportovních organizací 

komunikace. Organizace a zaměstnavatelé by díky svým aktivitám mohli přispět k většímu 

využití ženského potenciálu. Jak bude vysvětleno v další kapitole, ženy mají silné 

předpoklady proto stát se úspěšnou manažerkou, neboť mají praktické zkušenosti 

z domácnosti. Mezi aktivity, kterými by organizace mohly upoutat zájem žen jsou 

konference, mentoringové programy či školení. „Ale myslím si, že základem je to, že si 

prostě opravdu bez předsudků musí sednout a mluvit s těmi ženami o tom, co chtějí nebo 

nechtějí. A potom je vzdělávat.“ (Viktorie) „To jsou trenérky, činovnice v klubech, bývalé 

sportovkyně, kdy se je snažíme povzbudit, vyškolit, ptát se jich a nabízet jim případně 

možnosti.“ (Petra) 

 

Důležitou roli hrají přijímací řízení respektive jejich pravidla, která by měla být pevně 

nastavena a použita identickým způsobem v případě každého zájemce o práci bez ohledu 

na jeho pohlaví. Podle respondentky se mezi zájemci o práci častěji objevují muži. Pokud 

zájem o pracovní pozici projeví malé množství žen a přijímací řízení je vedeno vůči nim 

diskriminačně či má sexistický podtext, na manažerské pozice se tak dostane velmi malé 

množství kandidátů ženského pohlaví, neboť musí překročit více překážek než kandidáti 

mužského pohlaví. Následujícím úryvkem se vracíme zpět k individuální rovině a 

důležitosti rovnocenného přístupu. „Prostě když hledáme někoho na pozici, tak vybíráme 

na pozici nejvhodnějšího člověka, co se týče vzdělání, náhledu, možností i jak zapadne do 

kolektivu a ne, jestli je to muž nebo žena.“ (Petra) 

 

Respondentkám, jež se pohybují ve sportu označeném za genderově neutrální, nebo 

maskulinní, nabídl pracovní pozici jejich mužský nadřízený. Podle jedné z dotazovaných 

žen se její nadřízený zachoval tímto způsobem z důvodu jeho „osvícenosti“. Její poznámky 
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odráží závěry existujícího výzkum, podle něhož se právě muži se mohou stát aktéry 

změny. Z mužských nadřízených, kteří jsou si vědomi pozitivního přínosu, jejž představují 

ženy na pozicích manažerek či přítomnost žen ve výkonných radách, se mohou stát 

hybatelé systémových změn. (Sotiriadou and de Haan, 2019) 

 

Pak to tam strašně závisí na, řekla bych, až osvíceném postoji, těch šéfů, protože já 

jsem asi měla štěstí, že jsem měla šéfy, který rádi pracovali se ženama, protože si 

uvědomovali, že ty ženy jsou preciznější, možná loajálnější, důslednější a ten 

osvícený šéf si uvědomí, že žena vlastně je ze své podstaty daleko lepším 

organizátorem než ten muž, protože musí zvládnout rodinu, musí zvládnout 

zmanažerovat děti. (Petra) 

 

Jak literatura popisuje, kvóty, jakožto pomocný nástroj v rámci navyšování počtů žen ve 

vedoucích pozicích, je velmi kontroverzní téma. Respondentky se vůči této metodě spíše 

vymezují. Pracovní pozice získávají ženy, které ovšem nejsou natolik kvalifikované jako 

jejich mužský protikandidát. Nastává tedy situace, kdy je při výběrovém řízení dána 

přednost kandidátovi s vhodným pohlavím, přestože nedisponuje takovými kvalitami jako 

kandidát opačného pohlaví. Paralela se objevuje v případě homologické reprodukce. 

„Předesílám, že nejsem příznivcem toho, aby byly nějaké kvóty, že musí být obsazovány 

ženami.“ (Eva) „A já mám trošku tento pocit teď, že se prostě kvůli nějakým kvótám sbíraj 

ženský, který teda samozřejmě nejsou neschopný, ale prostě se vytahujou na pozice, na 

který by se normálně ani nedostaly.“ (Barbora) 

 

Podle jedné z dotazovaných žen představují kvóty v tomto případě dvojsečnou zbraň. 

V oborech či státech, kde se na manažerských pozicích objevuje nepatrné procento žen, 

mohou kvóty pomoci, neboť opravdu docílí navýšení počtů, avšak mohou s sebou přinést 

negativní diskurz nedostatečné kvalifikace žen. „Což ale nemusí být ve výsledků špatný, 

otevře to dveře těm ženám, ale může to zkomplikovat ten pohled na ně, že tam jsou jenom 

kvůli tomu počtu, že si to nevybojovali svou zásluhou a odborností, ale prostě jenom proto, 

že jsou ženy.“ (Petra 

 

Motivací pro sportovní organizace, aby zapojily ženy do vyššího managementu mohou být 

přínosy genderové diverzity, jako je pozitivní dopad na emoční rozpoložení pracovních 
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týmů. Respondentky konkrétně hovořily o vlastnostech jako je agresivita, ale také o 

určitých stereotypech, které ženy svým příchodem přeruší a umožní vstupu novým a 

progresivním způsobům. Ženský prvek v mužském kolektivu mimo jiné zpříjemňuje 

atmosféru, což vede k lepší spolupráci a vyšší produktivitě. „Já si osobně myslím, že 

nejúčinnější týmy jsou týmy, které jsou kombinované, vyvážené, že v těch dochází 

k nejméně třenicím.“ (Eva) „Najednou ty chlapi třeba nejsou tak vulgární, nejsou tak 

agresivní, nejdou si tak po krku, protože u toho seděj ty holky.“ (Barbora) 

 

Atmosféru nenapravují pouze ženy v mužských kolektivech, ale i muži v ženských 

kolektivech. Tato situace nastává v organizacích jejichž sportu se věnují převážně ženy, 

což vede k vysokému zastoupení žen ve výkonných radách. „My jsme vlastně převážně 

ženy, máme přibližně 10 % mužů, naopak se spíš potýkáme s tím, že jak jsme jen ženský, 

tak je to taková slepičárna. Mužská ruka by se tam hodila.“ (Kateřina) 

 

3.3.3 Makro úroveň (rovina sportu a společnosti) 

3.3.3.1 Žena manažerkou (v domácnosti) 

Žena díky zkušenostem nabitým v rámci organizace domácnosti představuje ideálního 

kandidáta na manažerskou pozici. Z rozhovorů vyplývá, že z důvodu časově náročných 

aktivit, jako je péče o děti a domácí práce, má žena méně prostoru pro své placené 

zaměstnání, proto musí být schopna organizovat svůj čas efektivně a aktivity provádět 

účelově.   

 

To znamená, že vzhledem k tomu, že v rodině je jednoznačně manažerem ta ženská, 

protože ta musí zmáknout ty děti a tu školu a tu domácnost při svojí práci. Tak to je 

tak tvrdá výchova k managementu, že pokud ta ženská má chuť a kapacitu a vizi a 

baví jí to, má na to prostě energii, že je ochotná a přirozeně chce, takovýhle 

způsobem dělat i jiný věci, než tu rodinu, tak má pro to nejlepší předpoklady. 

(Barbora) 

 

S příchodem žen do řídících pozic se mění i pohled sportovních organizací na dovednosti a 

vlastnosti, jež jsou managementu prospěšné. V následující citaci se opět setkáváme 
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s konceptem rovnocenného přístupu, kdy vlastnosti přisuzované ženám jsou ekvivalentně 

důležité jako vlastnosti „mužské“. „Ale doufám, že už se zvedá ta generace, která už 

nemusí mít ty vlastnosti, které se většinově přisuzují mužům, ale může mít i ty ženské 

vlastnosti a přitom velmi efektivně řídit týmy.“ (Viktorie) Poprvé až s příchodem ženy do 

vedení zohlednila mezinárodní sportovní federace ve svém hodnocení organizace sportovní 

akce i měkké dovednosti neboli soft skills, které podle federace napomohly 

k nadprůměrnému úspěchu akce. Z čehož vyplývá, že ženy mohou přinést do maskulinního 

prostředí nové způsoby a metody, jež přispějí k chodu organizací a jejich aktivitám.  

   

Byl vysoce hodnocen ten výběr týmu a vlastně vždycky v tom hodnocení byly 

hodnoceny ty hard skills a vlastně potom mistrovství (název sportovní organizace, 

pozn. T.K.) přemýšlelo, jak jsme dospěli k takovýmu úspěchu na všech frontách a 

poprvé objevili, že to není jen o těch hard skills, ale i o těch soft. (Eva)  

 

Respondentka pohybující se ve sportu, jenž je provozován převážně ženami, hovořila 

v kontextu meetingů napříč sporty o určitém gentlemanství ze strany představitelů méně 

populárních sportů, kam zařadila minigolf, americký fotbal či pétanque. Oproti tomu 

představitelé populárních sportů, jako je fotbal, hokej či tenis, demonstrovali na schůzích 

tvrdý machismus. Na přístupu zástupců jednotlivých sportů k zástupcům jiných sportů 

hraje roli jak pohlaví, tak zájem veřejnosti o daný sport, neboť například americký fotbal je 

známý pro svou soutěživost a agresivitu, přesto se jeho představitelé chovají náležitým 

způsobem. Naopak tenis je považován za sport genderově neutrální, avšak podle 

respondentčiny výpovědi se mohou jeho představitelé chovat neúměrně dané situaci.  

 

Pokud by jsem to rozšířila i na ty hodně stabilní sporty viz fotbal, hokej, tenis, tak 

vlastně pro ně jsme takový póvl, ty my je nezajímáme. A myslím si, že tam hraje roli 

obojí, to že jsme převážně mladý sport a zároveň, že jsme hlavně ženský. (Kateřina) 

3.3.3.2 Symbióza životních rolí 

Přirozená symbióza životních rolí mužů a žen je dle dotazovaných účastnic výzkumu 

ideálním stavem v rámci celospolečenských vztahů. Muži a ženy nejsou identičtí, stejně 

jako všechny ženy a všichni muži, a to jak z pohledu fyzické, tak psychické stránky. 

Rozdílnost rolí by měla být rozebírána pouze z hlediska různorodosti, neměla by být 

hodnocena na škále lepší – horší. Pochopení konceptu životních rolí každého jedince, 
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jakožto rozdílných, avšak vyrovnaných typů potřeb, zájmů a hodnot je důležité stejně jako 

ukázka respektu a cti v každodenním životě vůči osobám, s nimiž sdílíme strávený čas, a to 

jak v domácnosti, tak například na pracovišti. „Chlapi mají svojí roli v životě a ženský 

taky. A jedna role není horší nebo lepší, ale mají se navzájem doplňovat.“ (Barbora) 

Respondentky ve svém případě mluvily o štěstí, že našly partnera, jenž jim umožňuje 

zastávat pozici ve vyšším managementu. Dochází v jejich domácnostech k symbióze 

pohlaví, kdy si navzájem vychází vstříc a dokáží se zastoupit v jednotlivých úkolech. 

„Musím říct, že mám štěstí ve volbě partnera, což si myslím, že řekne spousta žen, pokud se 

do toho pustily a zároveň uvažovaly o tom rodinném životě, tak že volba partnera je jedna 

z klíčových věcí.“ (Viktorie) Dle respondentky Barbory jsou role nejčastěji rozděleny po 

vzoru stereotypního rozdělení životních rolí, žena podporuje muže a stará se o domácnost, 

muž pracuje na své kariéře. Případy, kdy se role prohodí či vyrovnají, jsou spíše výjimkou 

nežli pravidlem. „A myslím si, že historicky je to daný tak, že kariéru dělá chlap a ženská 

mu dělá support a v momentě, kdy má kariéru dělat i ženská nebo jenom ženská, tak kolik 

je těch chlapů, co vám budou dělat support. (Barbora) „(…) teď je strašně křehký najít 

rovnováhu, jak v tom vztahu jako muž a žena v rodině, aby se navzájem respektovali a ctili 

se a pomohli si.“ (Eva) Jedna z respondentek považovala za důležité zdůraznit stav 

vyrovnanosti. Mimo jiné právě v kontextu metody kvót. „Pro mě ta hranice 

akceptovatelnosti je, když se to vyrovnává do stejný úrovně, ale nejde to výš, že by se 

vytvářela nějaká další nerovnováha.“ (Petra) 

3.3.3.3 Genderově neutrální výchova 

Z rozhovorů vyplývá, že nižší sebevědomí a menší průbojnost u žen plyne ze stereotypně 

nastavených životních rolí mužů a žen. Žena je z historického hlediska odsouzena 

k ekonomické závislosti na partnerovi. „Byla odsouzená k tomu sedět u ohně a čekat, co jí 

muž přinese, takže tyhle archetypy si myslím, že se to opravdu jen modifikuje, má to jinou 

podobu, ale ta podstata je pořád stejná.“ (Eva) Lidé využívají v každodenním životě 

vzorce chování, již vznikají v dětství a jsou částečně utvářeny a modifikovány okolím. 

Klíčovou roli hrají v jejich utváření rodiče či osoby, které dítě vychovávají. Genderové 

rozdíly vznikají již v útlém věku, neboť dívky a chlapci jsou vychováváni rozdílným 

způsobem. „Možná že ty ženský z historického hlediska nejsou tak ambiciózní, protože 

vycházejí z modelů od svých maminek.“ (Barbora) Děvčata jsou vychovávána po vzoru 

matky, zároveň je u nich více dbáno na estetično, čistotu a eleganci. Jedna z mých 
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respondentek popsala na příkladě rozbitých kolen rozdílnou výchovu a následné mentální 

nastavení. „Že to začíná už u toho bránění proti naražení kolen. Holčičce potom zůstane 

v hlavě, že kluk ty překážky může překonávat a ona radši ne.“ (Eva) Dekonstrukce 

genderových stereotypů, stejně jako jejich konstrukce, probíhá mimo jiné v rámci výchovy. 

Při utváření vzorců chování by mělo dojít k symbióze jednotlivých životních rolí. „My 

všichni, kdo to máme negendrově nastavený, tak abychom už svým dětem dali dobrý 

model.“ (Barbora) 
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Závěr 

V bakalářské práci jsem se zabývala tématem žen ve vedení a řízení sportovních 

organizací. Závěry výzkumu mezi českými sportovními funkcionářkami se shoduje se 

závěry kvalitativních výzkumů prováděných v zahraničí. Jak je z literatury a statistik 

patrné nízké zastoupení žen ve výkonných radách a ve vedoucích pozicích sportovních 

organizací stále přetrvává i přes snahy o změnu (Claringbould, Knoppers, 2013; Nunes, 

2018; Burton, 2019). Česká republika není výjimkou (Adriaanse, 2016). I tak část 

předsednických pozic sportovních svazů či komisí zastávají ženy, s nimiž jsem na dané 

téma hovořila v rámci první kvalitativní studie v České republice, který tak obohacuje 

existující výzkum kvantitativní (viz Fasting and Knorre, 2005). 

 

Výzkum naznačuje, že postup na vedoucí pozice byl výsledkem plynulého procesu, a že 

ženám byly ve většině případů pracovní pozice nabídnuty. Žádná ze sportovních 

funkcionářek se nesetkala s diskriminací při postupu po kariérním žebříčku. V případě 

mých respondentek tedy nelze hovořit o teorii skleněného stropu, důvodem je také jejich 

úspěšnost ve snaze zaujmout vedoucí pozici ve sportovní organizaci. Pouze jedna 

z respondentek hovořila o diskriminaci, a to konkrétně ze strany zástupců populárních 

sportů, což na její kariérní postup nemá přímý vliv. Hladký průběh kariérního růstu byl 

zajištěn v první řadě tím, že disponovaly potřebnými vlastnostmi, vědomostmi a 

schopnostmi. Mezi klíčové vlastnosti pro práci manažerky ve sportovní organizaci řadily 

respondentky sebedůvěru, samostatnost a zodpovědnost (Knoppers and Anthonissen, 

2008). Dle respondentek mají ženy silné předpoklady pro manažerské pozice, neboť již 

mají praxi z domácnosti, kde musí organizovat její chod a zastávat časově náročné aktivity. 

V druhé řadě bylo získání pozice umožněno „osvíceností“ mužských nadřízených, kteří 

byli ochotni ženy na vedoucí pozice přijmout v některých případech i navzdory nesouhlasu 

ostatních členů výkonné rady (Sotiriadou and de Haan, 2019). Zde se ukazuje, že na 

zapojení žen do vyššího managementu nemají vliv pouze individuální předpoklady, ale 

také postoj, jenž zaujímá organizace k danému tématu. V kontextu vlastností vhodných pro 

vysoký management respondentky hovořily o důležitosti rovnocenného přístupu, ať je 

zájemcem o pracovní pozici muž či žena, je potřeba zaměřit se na jeho/její schopnosti, 

vlastnosti a dovednosti, nikoliv na pohlaví. Ony samy zaznamenaly jak „femininní“, tak 

„maskulinní“ vlastnosti a schopnosti, jež jim pomohly k získání pozice sportovní 
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funkcionářky. Tato skutečnost se tedy neztotožňuje s teorií genderových skel. Konkrétně 

první ze skel, jež je androcentrické, tedy považuje vlastnosti přiřazované mužům za normu, 

naproti tomu ženské za výchylku či za podřadné (Bem, 2003).   

 

 Respondentky používaly velmi podobný manažerský styl, jenž jedna z respondentek 

označila za „ženský“. Tento způsob vedení je převážně založen na komunikaci a empatii. 

Značnou část času věnovaly jak výběru spolupracovníků/podřízených, ve kterých hledaly 

osobitost, ale zároveň vlastnosti, jimiž disponují ony samy, jako je zodpovědnost, 

samostatnost a pracovitost. O rozdílném přístupu manažerů a manažerek hovoří i 

zahraniční literatura (Atwater in Burton, 2019), která také potvrzuje teorii genderových 

skel, tedy že mužské chování je považováno za normu (Burton, 2019). Dotazované ženy se 

však nesetkaly s kritikou jejich způsobu vedení a řízení, ani jinak diskriminačním jednáním 

ze strany kolegů či okolí v tomto ohledu.   

 

Ohledně tématu mateřství jakožto přirozené překážky měly ženy rozdílné názory. 

Respondentka pohybující se v silně maskulinním sportu si nedokázala představit, jak by se 

rodina a práce na úrovni její pracovní pozice dala zkombinovat. Oproti tomu žena 

pohybující se v genderově neutrálním sportu neviděla problém, pokud chce žena založit 

rodinu a posléze pracovat na své kariéře. Nicméně dle většiny respondentek mateřství 

představuje největší překážku. Pokud chce žena zkombinovat kariéru a mateřství musí mít 

velkou oporu v rodině a partnerovi (Claringbould and Knoppers, 2007; Claringbould and 

Knoppers, 2013; Burton, 2019). Výběr partnera je jedna z klíčových okolností, pokud má 

žena zájem kombinovat kariéru s mateřstvím. Dle respondentek je důležité, aby 

respektoval její rozhodnutí natolik, aby byl ochoten zastat některé z aktivit, jež jsou na 

základě genderových stereotypů připisovány ženám. Z důvodu neplacené práce 

v domácnosti jsou ženy časově méně flexibilnější než muži, což se uvádí jako jeden 

z důvodů nízkého zastoupení žen na pozici manažerky .  

 

Ženy hovořily o rozdílném přístupu k ženám a mužům v různých kontextech například, co 

se tyče sportovců a sportovkyň, populárních a méně populárních sportů, „ženských“ a 

„mužských“ sportů. Nejčastěji však zdůrazňovaly genderovou příjmovou nerovnost (pay 

gap). Tato problematika má silný podtext nespravedlnosti a měla by být řešena důsledněji a 
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akutněji. Historicky jsou ženy ekonomicky závislé na mužích a právě genderová příjmová 

nerovnost je jedním z důsledků a zároveň i jednou z příčin této závislosti. 

 

Konkrétními praktikami v navyšování počtu žen na řídících pozicích jsou nediskriminační 

výběrová řízení, workshopy, mentoringové kurzy, školení či pouhý rozhovor. Právě 

komunikace je v daném ohledu podle jedné z respondentek velmi důležitá. Pakliže 

sportovní organizace budou svá rozhodnutí ohledně přijetí nového zaměstnance zakládat 

na genderových stereotypech a společností přijímaných předpokladech o nezájmu ze strany 

žen o práci ve sportovním prostředí, situace se nezmění. Přestože se některé ze sportovních 

svazů v České republice již touto cestou komunikace a vzdělávání žen již vydaly, jedná se 

stále o minoritní část. Mezi zmiňovanými praktikami se objevilo řešení za pomoci kvót. 

Respondentky a jejich organizace se ke kvótám stavěly rezervovaně a upozornily na 

problematičnost takového nástroje z důvodu negativního dopadu na ženy jakožto na 

schopné manažerky, jež by byly na místo dosazeny z důvodu jejich pohlaví a nikoliv jejich 

schopností a dovedností. Konsensus ohledně kvót se neobjevuje v realitě, ani ve 

feministické teorii. Metodě stanoveného počtu je vytýkáno, že se zaměřuje pouze na 

znevýhodněné postavení žen, neřeší však nerovnocenné zacházení a tedy preferenční 

postavení mužů (Sotiriadou and de Haan, 2019; Dahlerup and Freidenvall, 2011).  

 

V rámci posledních dvou kapitol analytické části jsem se věnovala makrosociálním 

faktorům, jež mohou zapojování žen do řídících pozic ovlivňovat. Ženy a muži se již od 

dětství učí svým vzorcům chování a životním rolím, jež jsou však založeny genderových 

stereotypech. Společensky přijatelná forma vypadá tak, že žena zastává veškeré domácí 

práce a muž je živitelem rodiny. Pokud ovšem má i žena aspirace na vedoucí pozici, musí 

vyvíjet mnohem větší úsilí než muž. Vysoký management, ve sportu obzvlášť, je 

diskriminačním prostředím pro ženy, neboť jsou stereotypně označeny za nevhodné pro 

toto odvětví (Burton, 2019). Pokud tedy dekonstrukce genderových stereotypů proběhne, 

mělo by se tak stát jak na názorově-hodnotové úrovni, tak skrze reálné proměny dělby 

práce dle pohlaví. Ve sportovním prostředí se v některých případech změny již udály, 

jedná se však převážně jen o periferní odvětví organizací, jako jsou ekonomická či 

marketingová oddělení, což však nadále vede k marginalizaci žen ve vedeních sportovních 

organizací (Bryan, Pope and Rankin-Wright, 2021). Ženám je totiž stále zamezen přístup k 

jádru organizace, tedy sportovnímu odvětví. Rodina i sport reprodukují, ale také zároveň 
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mění vztahy ve společnosti. Pokud by měla v rodinách nastat symbióza životních rolí 

proběhne i na úrovni celospolečenského konsensu. Samy respondentky se domnívají, že 

životní role bychom měli ctít jako sobě rovnocenné a zároveň respektovat jejich rozdílnost. 

Balancování mezi důrazem na rovnocennost a důrazem na diverzitu bylo patrné ve všech 

rozhovorech.  

 

Vzhledem k nízkému počtu respondentek má studie určité limity, co se týče použití 

v jiných odvětvích. Zároveň je výzkumný vzorek jednostranný, tedy rozhovory byly 

provedeny pouze s úspěšnými ženami, jež vedoucí pozice obsadily. Do dalších výzkumů 

by bylo vhodné zapojit i muže či ženy s neproměněnými aspiracemi na pozici sportovní 

funkcionářky.  
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Summary 

In my bachelor's thesis I dealt with the topic of women in the leadership and management 

of sports organizations. The conclusions of the research among Czech sports officials 

coincide with the conclusions of qualitative research conducted abroad. As the literature 

and statistics show, the low representation of women on executive boards and leadership 

positions in sports organizations still persists despite efforts to change. The Czech 

Republic is no exception. Yet some of the presidential positions of sports associations or 

commissions are held by women with whom I spoke on the topic, this study is also the first 

qualitative probe in the Czech Republic. So far, only quantitative research has been carried 

out here. 

 

Research suggests that advancement to leadership positions was the result of a smooth 

process, and that in most cases the job positions were offered to women. None of the sports 

officials encountered discrimination in advancing the career ladder. The smooth course of 

career growth was ensured primarily by having the necessary qualities, knowledge and 

skills. Respondents ranked self-confidence, independence and responsibility among the 

key characteristics for the job as a manager in a sports organization. Secondly, the 

acquisition of the position was made possible by the "enlightenment" of male superiors, 

who were willing to accept women for management positions in some cases, despite the 

disapproval of other members of the Executive Board. 

 

The respondents used a very similar managerial style, which one of the respondents 

described as "female". This way of leading is mainly based on communication and 

empathy. According to most respondents, motherhood is the biggest obstacle on women’s 

career path. If a woman wants to combine career and motherhood, she must have great 

support in the family and partner.  

 

Specific practices in increasing the number of women in management positions are non-

discriminatory selection procedures, workshops, mentoring courses, training or a simple 

interview. Although some of the sports associations in the Czech Republic have already 

embarked on this path of communication and education of women, it is still a minority 

part. 
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Women and men have been learning their patterns of behaviour and life roles since 

childhood, but these are based on gender stereotypes. The socially acceptable form seems 

to be that the woman does all the housework and the man is the breadwinner of the family. 

Senior management, especially in sport, is a discriminatory environment for women, 

because they are stereotypically labelled as unsuitable for this sector. In the sports 

environment, changes have already taken place in some cases, but these are mainly only 

peripheral sectors of organizations, such as economic or marketing departments, which, 

however, continues to lead to the marginalization of women in the management of sports 

organizations. 
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Námět práce 

 

Ve své bakalářské práci se zaměřím na problematiku genderové nerovnosti ve 

vrcholovém sportu. Konkrétně se zaměřím na genderovou různorodost (gender diversity) 

vedoucích pozic ve sportovních organizacích, které spadají pod Český olympijský výbor 

(ČOV), Českou unii sportu (ČUS) a případně i SOKOL. Rovnost mužů a žen je jednou ze 

základních zásad Evropské unie, dále je také zakotvena v Listině lidských práv a svobod. 

V rámci sportu se Evropská komise zaměřuje na přístup ke sportu pro ženy z řad 

přistěhovalců a etnických menšin, přístup k pozicím s rozhodovací pravomocí a boj proti 

genderovým stereotypům. Již od počátku 21. století se jak Mezinárodní olympijský výbor 

(MOV), tak jednotlivé národy snaží o změnu a osvětu ve zmíněné problematice za pomoci 

různých projektů. MOV Agenda 2020 doporučuje, aby počet žen podílejících se na 

Olympijských hrách odpovídal počtu mužů, čehož by mělo mimo jiné být dosaženo 

zvyšováním počtu příležitostí pro ženy a následným udržením dosažených cílů. Evropská 

unie, Rada evropské unie a 18 evropských států se v tomto roce zapojilo do projektu ALL 

IN: Směrem k rovnosti mužů a že ve sportu, jenž na základě výzkumu ve všech 

zúčastněných zemích vytvořilo manuál a analytickou zprávu. Ve zmíněném manuálu jsou 

popsány konkrétní kroky, jenž by měly napomoci v řešení dané problematiky 

v konkrétních zemích. Na obecné úrovni se počet žen ve sportu zvyšuje, pokud se ovšem 

podíváme na čísla konkrétně v oblasti řídících pozic, zde je situace stále kritická.  

Z údajů MOV vyplývá, že pouze 15,2 % (31 z 205) žen zastává pozici generálních 

sekretářů národních olympijských výborů (NOV) a pouhých 6,3 % (13 z 205) prezidentů 

NOV. Konkrétně Česká republika je v porovnání s dalšími evropskými zeměmi na 

podprůměrné úrovni, přestože výzkum z roku 2005 ukazuje, že 30 % z dotazovaných 

sportovkyň by se chtělo v budoucnu stát sportovní funkcionářkou. [Knorre and Fasting, 
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2005] Ve zmíněném manuálu se můžeme dočíst: „Větší rozmanitost v managementu 

omezuje konflikty a fluktuaci zaměstnanců, podporuje inovace a zvyšuje kvalitu 

organizace.“ Přestože se mezinárodní i lokální aktéři snaží konat, jak již bylo popsáno 

výše, výsledky prozatím nejsou nikterak zázračné. Nabízí se tedy otázka, jaké příčiny 

způsobují nedostatek žen ve vedoucích pozicích v rámci sportovních federací a NOV? 

Dále také se můžeme ptát, čím jsou ženy, jenž se dostaly na vedoucí pozice, jiné či 

výjimečné? Při zodpovídání první otázky je nejčastěji používáno slovní spojení genderové 

stereotypy. Hezkým příkladem těchto stereotypů jsou rozdíly mezi vlastnostmi 

jednotlivých pohlaví. Muži jsou líčeni jako ambiciózní, svérázní lobbisté se silnými egy a 

vysokým sebevědomím. Zmíněné vlastnosti jsou považovány za potřebné pro vedoucí 

pozice a právě ženy jimi nedisponují, namísto toho jsou emocionální, izolované a mají 

nízké sebevědomí. [Sotiriadou and De Haan, 2019: 10] Ženy jsou považovány za méně 

schopné ve vedoucích pozicích než muži, což způsobuje, že přestože jsou stejně 

kvalifikované, nejsou tak často zaměstnávány. Takto nastaven pravidla nutí ženy hrát 

podle mužských pravidel a splňovat mužské normy. Vedoucí pozice nejen ve sportovních 

federacích jsou označovány za maskulinní. Na základě strukturálně diskriminačních vzorců 

jsou ženám odepírány rovnocenné možnosti, příležitosti a odměny.  

Ve spojitosti s genderem a vedoucími pozicemi se v literatuře často objevuje slovní 

spojení a to genderová spravedlnost (gender equity). „Canadian Association for the 

Advancement of Women and Sport and Physical Activity (CAAWS) definuje pojem 

genderová spravedlnost jako 'pravidlo a praktiky spravedlivého rozdělení zdrojů, programů 

a rozhodování jak mezi ženy, tak muže, dále pokud je v rámci rozdělování dostupných 

výhod rozpoznána nevyváženost, je nutné ji napravit'.“ [Kent and Robertson in Hoeber, 

2007: 266] Genderové spravedlnosti bude docíleno tak, že všem bez rozdílu budou 

nabídnuty stejné příležitosti a rozděleny stejné výhody, avšak při tomto procesu musí být 

dbáno na rozdílné potřeby mužů a žen. Výzkum prováděný mezi členy představenstva 

asociace triatlonu ukazuje, že je potřeba víceúrovňová změna, a to jak v rámci jednotlivců 

obou pohlaví, tak v rámci institucionálních proměn celého procesu. [Sotiriadou and De 

Haan, 2019: 9] Mým cílem je ptát se českých žen, jež se na vedoucí sportovní pozice 

dostaly, jaké hodnoty (myšlení) zastávají a jaké praktiky (jednání) používají při získávání 

vedoucích pozic, ale také při práci v kolektivu, jenž disponuje ve velké míře případů pouze 

mužskými spolupracovníky. Zajímá mě jejich názor ohledně změn, které se dějí či by se 

měly dít.       
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Předpokládané metody zpracování 

V teoretické části popíši problematiku genderové nerovnosti a nespravedlnosti 

v rámci sportu a sportovních federacích, dále s konkrétním zaměřením na sportovní 

funkcionářky. Mým cílem v této části je ucelit doposud zjištěné informace popsat 

provedené výzkumy na dané téma.  

V rámci empirické části práce provedu kvalitativní výzkum primárně založeném na 

polostrukturovaném rozhovoru, chtěla bych také zapojit metodu pozorování, pokud mi 

bude umožněna. Rozhovor budu provádět s ženami, jenž pracují na Českém olympijském 

výboru na vedoucí pozici. Přesný počet a konkrétní osoby upřesním v průběhu přípravy 

bakalářské práce. Nahrané rozhovory přepíši a následně je budu kódovat. Jednotlivé kódy 

rozdělím do skupin dle podobnosti. V rámci rozhovorů i jejich následného zpracování bych 

se měla zaměřit na více úrovní. Budou mě zajímat osobní zkušenosti mých respondentek, 

ale také atmosféra na pracovišti a v poslední řadě obecná pravidla dané instituce ohledně 

snižování genderových nerovností a zvyšování počtu zaměstnaných žen.  

 

Etické souvislosti zvažovaného projektu 

 Vzhledem ke zvolené metodě sběru a charakteristice dat je potřeba se zaměřit na 

etická rizika. K provedení výzkumu budu potřebovat od respondentek informovaný 

dobrovolný souhlas. Respondentky budou v plném rozsahu informovány o podstatě a účelu 

výzkumu. V souvislosti s rozhovorem musím brát v potaz potenciální možnost setkání se 

s citlivými daty, proto budu k respondentkám přistupovat s respektem a úctou. Mezi 

konkrétními citlivými informacemi se může objevit například sexuální obtěžování na 

pracovišti. Při prezentaci výsledků a rozhovorů budu zvažovat anonymizaci z důvodu 

ochrany osobních údajů.     
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