
Oponentský posudek na bakalářskou práci Lenky Pitrové Genderové nerovnosti v 
tanečním sportu 
 
Bakalářská práce se zabývá zkoumáním genderových nerovností v pravidlech, odborné 
literatuře a samotném provedení v tanečním sportu. Práce tedy kombinuje analýzu 
literatury a standardizované pozorování. Ačkoliv závěry, ke kterým autorka ve své práci 
dochází nejsou překvapivé ani pro čtenáře, neznalé dané problematiky, podává 
dostatečně jasné důkazy pro svá tvrzení a její závěry jsou jednoznačné. Autorka 
prokázala svoji schopnost formulovat problém, shromáždit k němu potřebná data a vyvodit 
odpovídající závěry. 
Práce je napsána kultivovaným jazykem a dodržuje všechna pravidla týkající se citací, 
struktury a formální podoby bakalářské práce. 
Autorka prokázala značnou znalost problematiky a její práce je podložena dostačujícím 
množstvím vhodné odborné literatury, na kterou správně odkazuje a uvádí ji i v 
závěrečném seznamu. Autorka jasně odděluje vlastní myšlenky od převzatých. Oceňuji i 
celkové zpracování včetně vhodného použití fotografií a nákresů (včetně odkazů na jejich 
původ). Po formální stránce tedy nemám žádné výtky. 
Autorka velmi, až příliš, detailně popisuje všechny jednotlivé zkoumané jevy, ať už se 
jedná o jednotlivé taneční figury či oficiální pravidla. Její vysvětlení, interpretace z hlediska 
genderových stereotypů jsou přitom většinou velmi podobné, proto text jako celek působí 
zbytečně podrobně. 
Část třetí kapitoly, věnovaná literatuře o tanečním sportu, trpí tím, že není nikdy jasně 
řečeno, zda právě citovaná literatura je literaturou přímo o tanečním sportu nebo 
literaturou o genderové problematice. Autorka nikdy není kritická vůči autorům textů o 
tanečním sportu, staví se k nim neutrálně, jako by se nejednalo o texty, které již samy o 
sobě mohou trpět přílišným zdůrazňováním a podporováním genderových stereotypů. 
Jestliže pravidla tanečního sportu můžeme vnímat jako pevně daná, texty o tanečním 
sportu jsou již jejich interpretací a je proto pravděpodobné, že daná pravidla již nějakým 
způsobem dále vykládají. 
Vysvětlení odkazující k biologickým rozdílům mezi muži a ženami (agresivita, 
přizpůsobivost, prostorová orientace,...) zbytečně odvádějí práci jinam, než kde se jinak 
pohybuje a navíc je nemůžeme považovat za průkazná z pohledu sociální konstrukce 
genderových rolí. 
Teprve v kapitole věnované analýze dat získaných standardizovaným pozorováním se 
dozvídáme, jak tanečníci a další účastníci tanečních soutěží pravidla dále interpretují a 
svým jednáním podporují výrazné dělení ženské a mužské role v rámci tohoto sportu i 
sociálního kontextu tanečních soutěží. Tyto pasáže proto patří k nejzajímavějším a 
nejprůkaznějším vzhledem k autorčiným závěrům. 
Doporučila bych proto autorce, pokud by se chtěla dané problematice dále věnovat, aby 
se zaměřila na použití kvalitativních metod, zejména pak rozhovorů s tanečníky a 
tanečnicemi. Právě a jedině tyto rozhovory mohou odhalit, zda pozorovaná praxe vychází 
z tradic, doporučení trenérů, zkušeností s hodnocením a jak tanečníci a tanečnice sami 
vnímají sledovanou problematiku, jak se vyrovnávají s rozdělením rolí, zda jim vyhovují a 
jaké to s sebou  nese komplikace a výhody. Bylo by také přínosné věnovat se více otázce 
tance a sportu ve vztahu ke společnosti - to by pravděpodobně vedlo autorku spíše na 
pole antropologie. 
 
Práce je doporučena k obhajobě s navrhovaným hodnocením výborně, protože splňuje 
všechny náležitosti a požadavky na bakalářskou práci kladené a nebyly nalezeny žádné 
závažné chyby, které by měly vést ke snížení známky. 
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