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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
 
 
Typ posudku: vedoucí práce 

Autorka práce: Tereza Korábová 

Název práce: Řízení sportu a ženy ve vedoucích pozicích 
 
Vedoucí práce: Dino Numerato 

Oponentka: Kristína Országhová  

Navržené hodnocení: A 
 
 
Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 
podle níže uvedených kritérií. 
 
1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 
strukturována? 
 
Práce je vhodně strukturována. Cíl práce, tedy analyzovat smýšlení a životní strategie žen na 
vedoucích a řídících pozicích ve sportovních organizacích v České republice, je jasně definován. 
Odpovídají mu závěry. Členění do kapitol v teoretické, empirické i metodologické části je přehledné 
a logicky uspořádané.  
 
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 
 
Bakalářská práce se opírá o dostatek relevantní literatury, včetně nadprůměrného množství 
cizojazyčných textů. Odkazuje na klíčové autorky, které se tématem v sociologii sportu zabývají. 
 
 
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy?  
 
Přestože je počet rozhovorů omezen z důvodů pandemie, nabízí Tereza Korábová velmi bohatý 
empirický materiál, který jí umožňuje diskutovat komplexnost analyzovaného fenoménu. I díky 
zohlednění zkušeností z různých sportovních disciplín v různém věku se jí daří postihnout mnohé 
nuance a kontradikce spjaté se zapojováním žen do řídících pozic. Analýza je vhodně, jasně a 
přehledně strukturována dle logiky mikro-, meso-, makro- úrovně. Možné metodologické limity jsou 
diskutovány v závěru práce.  
 
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
 
Kvalita argumentů v práci je vysoká. Závěry jsou opřeny o analýzu empirických dat a diskutovány 
v kontextu existující literatury. 
 
5. Jsou v práci autorova/autorčina tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 
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Ano. 
 
 
6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      
 
Práce je na velice dobré formální úrovni. Jazyková úroveň je velmi dobrá a práce obsahuje 
tolerovatelné minimum překlepů a gramatických chyb.  
 
 
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 
 
Práce je první kvalitativní sociologickou sondou, která se věnuje pozici žen v řídících pozicích 
sportovních asociací. 
 
Analytické zpracování práce je ojediněle spjato s více či méně explicitním vyjádřením normativních 
pozic, ale chápu, že to je při zarámování literaturou, která otevírá otázku genderu, nevyhnutelné.  
 
Faktografická poznámka ke zmínce o profesionálních sportovkyních na str. 9: na OH nestartují 
výhradně jen profesionální sportovci. Profesionální sportovci naopak neměli na OH dlouhodobě 
přístup a poprvé se na nich objevili až v roce 1988. 
 
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
 
V práci odkazujete na text Křížové ze Sociologického časopisu v roce 2003, který se věnuje ženám 
v manažerských pozicích. Chápu, že práce není s prací Křížové plně srovnatelná, protože se 
zaměřuje na specifickou oblast sportu. Nicméně, i pokud se zaměříme výhradně na sportovní 
prostředí, můžeme téměř 20 let po publikování textu v Sociologickém časopise pozorovat nějaké 
změny v zapojování žen do manažerských pozic v ČR? Jaké? 
 
Celkové hodnocení práce: 
 
Tereza Korábová předložila teoreticky zarámovanou a empiricky bohatou práci. Rád bych ocenil i 
schopnost interpretovat data v kontextu existující literatury. S ohledem na výše uvedené připomínky 
navrhuji celkové hodnocení A. 
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