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Pro svou bakalářskou práci si studentka Barbora Bílková vybrala zajímavé a aktuální 
téma. Studentku se zajímá, jak uvádí v úvodu, o vliv sportu, který pojímá jako určitý 
společenský fenomén moderní doby, na ženy, konkrétněji na genderovou socializaci žen.

Teoretická část práce obsahuje přehled konceptů, které se někdy více, někdy ne zcela 
vztahuji k tématu práce, tzn. koncept socializace, genderu, sportu. Škoda jen, že autorka 
více nevyužila poznatků z teoretické části práce k formulaci výzkumných otázek. 
S výzkumnými otázkami nás autorka seznamuje v úvodu metodologické části. Hlavní 
otázka: “¨Jaký má hraní softballu vliv na socializaci (zejména genderovou socializaci) a 
sebepojetí hráček z hlediska jejich femininity v průběhu jejich hráčské kariér” je vzhledem 
ke zvolené metodě (kvalitativní případové studii) z metodologického hlediska ne zcela 
přesně formulována. Charakter otázky nekoresponduje s tím, že autorka dělala jen 
rozhovory s hráčkami, tudíž zkoumala emickou perspektivu aktérek. Tato hlavní otázka je 
následně rozpracována do podotázek, kdy autorka např. uvádí, že ji bude zajímat vliv 
hraní softballu v různých socializačních fázích. Z otázky (ani z teoretické části práce) však 
není patrné, co je myšleno socializačními fázemi, na jaké fáze si autorka socializaci 
rozdělila a proč. 

Autorka dále uvádí, že pro svůj výzkum volí kvalitativní případovou studii. Volba případové 
studie není zcela přesně metodologicky zdůvodněna, chybí také přesnější definice 
případové studiem. Považovala bych to za vhodné proto, aby studentka legitimizoval své 
metodologiké postupy. Já budu vycházet při hodnocení použité metody z definice 
případové studie, tak jak ji definuje Yin, na kterého se odkazuje i Hendl, na kterého 
odkazuje studentka ve své metodologické kapitole. Zdůvodnění volby případové studie 
(“Má práce je zaměřena pouze na jeden jeden tým v jednom odvětví sportu...”s.20) je 
chybné, neodpovídá kritériím volby této metody. Dále autorka v rámci své případové studie 
nepoužívá více technik sběru dat pro jednu výzkumnou otázku a tím není naplněn princip 
triangulace dat. Autorka sice uvádí, že realizovala pozorování a rozhovory, ale data z 
pozorování se v analytické části vůbec neobjevují. Výběr případu není řádně 
metodologicky zdůvodněn, otázkou také je, proč vzhledem k výzkumné otázce je 
případem softballový tým a ne např. proces genderové socializace. Autorka dále 
představuje “vzorek”, což v případové studii není zcela relevantní, protože v případové 
studii vybíráme případy. Vzorek tvořilo pět hráček softballového týmu. Informátorky byly 
vybírány na základě určitých kritérií. Není však jasné, proč si autorka zvolila právě tyto 
kritéria, proč informátorky byly vybírány “variabilně”, jak je uvedeno, dle těchto kritérií, když 
v kvalitativním výzkumu se snažíme o homogenitu vzorku. Otázkou také je, proč vzorek 
tvořilo jen pět informátorek. 

Závěrečnou část práce tvoří analytická kapitola, kde studentka prezentuje svá zjištění. 
Jako čtenářce mě v této části chybí jasná, srozumitelná struktura textu. Není jasné, proč 
jsou kapitoly za sebou řazeny tak, jak jsou řazeny, proč jsou zahrnuty právě tyto kapitoly. 
Mohu to ilustrovat na příkladu hned první kapitoly, která se jmenuje “Vnímání maskulinity 
softballu”, kdy autorka v úvodu uvádí, že kapitola je věnována tomu “jak vnímají hráčky, 



tak společnost vzorce maskulinity v softballu.” Mojí otázkou je, jak toto téma souvisí s 
hlavní výzkumnou otázkou a dále, proč si autorka klade otázku, jak vnímá vzorce 
maskulinity společnost, když má k dispozice “jen” data z rozhovorů s hráčkami softballu a 
tyto data ji na tuto otázku nemohou přinést odpověď. 
Další moje připomínka k analytické části se týká prezentace zjištění. Svá zjištění autorka 
prezentuje s využitím jen malého množství citací dat získaných z výzkumu.Často je závěr 
podložen jedním tvrzením z jednoho rozhovoru, někdy bohužel závěry nejsou podloženy 
žádnými daty (např. 29, konec prvního odstavce). Otázkou je, jakou vypovídající hodnotu 
tyto závěry mají. Čtenář si nemůže ověřit správnost prezentovaných závěrů. Mnoho 
prezentovaných závěrů také vychází spíše z odborné literatury a ne z dat výzkumu (viz. 
např. str 28, 29). Citací a parafrází z odborné literatury je v analytické části práce více než 
úryvku ze samotných rozhovorů.
Zastavit bych se chtěla také u obsahu některých interpretací, které autorka v analytické 
části předkládá, které jsou velice diskutabilní. Např. na str. 31 je uvedeno: "Podle Kay 
získávají ženy participující v maskulinním sportu určité výhody, jako například 
sebevědomí, osobní rozvoj, fyzickou sílu a pohodu či pocit seberealizace (Kay in Houlihan, 
2003, str. 95), což se potvrdilo u mnohých výpovědí softballových hráček. Jednou z 
nejčastěji zmiňovaných vlastností byla tolerance:„Myslim si, že mě to naučilo bejt 
tolerantní, protože dřív to bylo takový, že jsem moc netolerovala názory ostatních a teďka 
na softu nejde nic jinýho, než se ty lidi naučit tolerovat a pak si myslim, že to využiju i dál 
než jen na softu, protože tolerance je důležitá i třeba v zaměstnání a tak celkově." Autorka 
se v této pasáži pokouší o představení vlivu softballu na genderovou socializaci. Otázkou 
však je, zda vznik větší tolerance je podmíněn opravdu jen participací na “maskulinním” 
typu sportu, zda by nevznikala i v rámci jiných typů kolektivních akcí a nemusí jít nutně ani 
o sportovní aktivitu, ani o maskulinní sport. 
Prezentované kategorii nejsou vždy vysvětleny. Např. na str. 32 autorka konstatuje, že 
výzkum potvrdil, že jednou z genderových vlastností, na jejímž vzniku se softball podílí je 
“tvrdost”. Není však nikde vysvětleno, co je touto vlastností myšleno. Potažmo je otázka, 
zda tímto pojmem myslí autorka i respondentky totéž. Z textu to není ověřitelné.
V neposlední řadě by mě zajímalo, proč autorka vychází při formulaci zjištění jen z 
rozhovorů z hráčkami, když v metodologické části uvádí, že bylo realizováno i zúčastněné 
pozorování. 
V závěrech práce se autorka nevrací k některým tématům a cílům práce, které byly 
uvedeny v metodologické části práce. Např. na str. 20 je uvedeno, že autorka chce 
sledovat socializaci v různých socializačních fázích, v závěru však k tomuto tématu 
nevrací, nezvýznamňuje ani délku softbalové kariér respondentek při interpretaci dat.
Poslední moje otázka se týká přílohy práce, ve které je uvedeno několik fotografií a 
obrázků, jejichž význam v práci je však otázkou.Tyto obrázky nejsou explicitně propojeny s 
textem práce.
Po formální a jazykové stránce nemám k práci zásadních připomínek.

Vzhledem ke zmíněným připomínkám hodnotím práci známkou dobře.

V Praze  5.9.2013
Magdaléna Šťovíčková


