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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: oponentský 

Autor/ka práce: Tereza Korábová 

Název práce: Řízení sportu a ženy ve vedoucích pozicích 

 

Vedoucí práce: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D. 

Oponent/tka: Kristína Országhová, MA 

Navržené hodnocení: výborné 

 

 

Predložená práca si dáva za cieľ popísať, ako ženy na vedúcich pozíciách v športových 

organizáciách o tejto práci a svojom postavení rozmýšľajú a ako ho vnímajú. Tému tejto 

bakalárskej práce považujem za vhodne zvolenú a zo sociologického hľadiska relevantnú 

a aktuálnu. Autorkin výskum je prvou kvalitatívnou sondou do nízkeho zastúpenia žien vo vedení 

a riadení športových organizácií v Českej republike. To z nej robí dôležitý zdroj poznania pre 

v súčasnosti silne rezonujúcu verejnú debatu týkajúcu sa postavenia žien v rozhodovacích 

pozíciách. Práca tiež môže byť prínosom pre ďalšie uvažovanie o sociálnych politikách v danej 

problematike. Formálne a štylisticky vyniká práca nadpriemernou úrovňou. Autorka jasne 

vymedzuje svoje výskumné pole a prepája teoretické poznatky z domáceho ale aj relevantného 

zahraničného akademického prostredia. Celkovo práca svedčí o autorkinej schopnosti zrozumiteľne 

a logicky predkladať jednotlivé argumenty, ale aj k nim zaujať kritické stanovisko.  

 

V teoretickej časti, ktorá je dobre a logicky štruktúrovaná, autorka preukazuje znalosť nielen 

domácej sociologickej debaty v zvolenej téme, ale tiež zorientovanie sa v aktuálnych 

medzinárodných sociologických diskurzoch. Po zhrnutí doterajšieho sociologického poznania 

o danom teréne, autorka pokračuje popisom a rozpracovaním empirickej časti. Tá spočíva z vedenia 

pološtruktúrovaných rozhovorov so ženami na riadiacich a vedúcich pozíciách v športových 

organizáciách. Autorka dôsledne popisuje výber jednotlivých respondentiek, proces ich oslovovania 

i samotného rozhovoru, pričom venuje náležitú pozornosť etickým výzvam výskumu v skúmanom 

prostredí. Tieto výzvy jasne adresuje a predstavuje svoje riešenia, pričom otvorene poukazuje na 

možné slabiny svojho prístupu. Vedome reflektuje svoju pozíciu výskumníčky a zohľadňuje tiež 

svoju rodovú identitu, čím preukazuje schopnosť kriticky uvažovať o svojej pozícii v danom teréne.  

 

Autorka sa zameriava na rodové aspekty vplývajúce na ženy vo vedúcich postaveniach. Tie veľmi 

pozorne analyzuje, avšak popri rode nezohľadňuje ich vychádzajúce triedne postavenie, či etnickú 

príslušnosť. Ich rodová identita tak stojí osamotene a nie je uvedená do kontextu s inými identitami, 

ktoré vplývajú na vnímanie ich postavenia a to, akým rôznym typom stereotypizácie či 

diskriminácie sú vystavené. Absencia tohto pohľadu môže byť spôsobená tým, že všetky 

respondentky pochádzajú pravdepodobne z rovnakého socio-ekonomického prostredia, čo samo 

o sebe môže napovedať niečo o tom, kto a aké ženy majú k vedúcim pozíciám lepší prístup. Tento 

kritickejší komentár je podnetom pre uvažovanie do budúcna, pokiaľ sa autorka rozhodne 

podobným témam venovať.  

 

 

 

http://iss.fsv.cuni.cz/


 

Katedra sociologie Pekařská 641/16, 155 00 Praha 5 - Jinonice 

Institut sociologických studií  tel. 420 – 778 465 054 

Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova Email: jana.vojanova@fsv.cuni.cz, Web: iss.fsv.cuni.cz 
 

2/2 

Metodologický popis výskumu je detailný a transparentný, čo dokazuje aj dôsledná anonymizácia 

respondentiek a uvedenie, že informovaný súhlas je súčasťou zvukových nahrávok jednotlivých 

rozhovorov. Predpokladám, že nahrávky a prepisy rozhovorov autorka archivuje, i keď to v práci 

explicitne neuvádza. Za dobre zvolený – napriek protipandemickým opatreniam, ktoré autorke 

značne skomplikovali prístup do terénu a povahu rozhovorov – považujem aj vybraný súbor 

oslovených žien na vedúcich pozíciách v športových organizáciách. Napriek ich menšiemu počtu 

(5) dokázala autorka vo svojom výskume zahrnúť ženy z organizácií športov označovaných za 

feminínne, maskulínne ako aj rodovo neutrálne. Súbor respondentiek tiež pozostáva zo žien, ktoré 

sa tejto činnosti venujú popri inej práci ako aj profesionálok, pre ktoré je to ich hlavnou pracovnou 

náplňou a sú z odlišných vekových skupín. 

 

Autorkina analýza získaných dát zodpovedá stanoveným výskumným otázkam. Tie sú jasne 

a zrozumiteľne formulované a ich zameranie sa odráža v jednotlivých častiach predloženej analýzy. 

Jedným z mála kritických komentárov k danej práci je v niektorých častiach zváženie väčšieho 

prepojenia získaných dát s teoretickými zdrojmi, čo by prispelo k lepšej kontextualizácii práce 

v sociálne-vednej diskusii. Aby nedošlo k skresleniu dát, autorka používa doslovný prepis 

rozhovorov, čo prispieva k akejsi autentickosti, avšak občas sťažuje čítanie a pochopenie 

jednotlivých výpovedí. Stálo by preto za zváženie, či by veľmi drobný zásah do prepisu neprispel 

k čitateľnosti textu a zároveň by však dáta nemanipuloval. Otázka prepisu rozhovorov je 

samostatnou komplikovanou oblasťou empirického výskumu, preto je táto poznámka skôr 

podnetom na premýšľanie do budúcnosti než výčitkou. Autorkine zistenia sa zhodujú so zisteniami 

iných relevantných výskumov uskutočnených v medzinárodnom prostredí. Tento záver síce nie je 

prekvapivý, ale môže byť tiež zapríčinený nemožnosťou doplniť rozhovory o dáta získané 

zúčastneným pozorovaním, ktoré autorka plánovala uskutočniť. V súvislosti s pandemickou 

situáciou však od tohto zámeru musela autorka nakoniec pochopiteľne upustiť.  

 

Formálne a štylisticky je práca výborná. Len na niektorých miestach dochádza ku gramatickým 

chybám, či absencii čiarky alebo bodky. Autorkine formulácie sú jasné a štylisticky dobre 

zvládnuté. Dôslednosť a vysoká kvalita formálneho spracovania práce prispieva k celkovej kvalite 

prezentácie daného výskumu ako aj k výskumu samotnému. Autorkine tvrdenia je tiež možné jasne 

odlíšiť od tvrdení prevzatých.  

 

K debate pri obhajobe práce navrhujem tieto dve otázky:  

  

1. V prípade, že by sa autorke podarilo vyjma rozhovorov realizovať aj zúčastnené 

pozorovania, čo by považovala za najväčšie výzvy takéhoto výskumu? 

 

2. Narazila autorka počas svojho výskumu na tvrdenia, ktoré by pri hlbšej analýze doplnenej 

o zúčastnené pozorovania mohli naznačovať odlišnosti vo vedúcom postavení žien 

v českom športovom prostredí a v zahraničí vzhľadom k odlišnému historickému vývoju 

Českej republiky (socializmus) v porovnaní s iným európskym alebo severoamerickým 

kontextom?  

 

Celkové hodnocení práce: výborné 
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