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Studentka představila svou bakalářkou práci a zodpověděla otázky
vedoucího práce, oponentky a přítomné komise.

Otázky vedoucího 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?

Otázky oponentky:
V prípade, že by sa autorke podarilo vyjma rozhovorov realizovať aj
zúčastnené pozorovania, čo by považovala za najväčšie výzvy
takéhoto výskumu?

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?

Otázky komise:
V čem vidíte specifikum ve sportovním prostředí v porovnání s
pozicemi žen v řídících funcích v jiných odvětvích?
Vnímáte nějaké rozdíly v porovnání s předchozími výzkumy
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popisující nucení žen do určitého mužského způsobu vedení?

Výsledek obhajoby: výborně (A)

Předseda komise: doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
(přítomen)

............................
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