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Posudek na bakalářskou práci Barbory Bílkové  
Genderová socializace a sport 

(příkladová studie ženského softballového týmu 
(posudek vedoucí práce) 

 
 
Studie Barbory Bílkové uplatňuje perspektivu genderové analýzy na oblast sportu, a 

představuje práci na hranici žánrů sociologického zkoumání genderové identity a sociologie 
těla/tělesnosti. Sport, jeho vliv na vytváření a formy (genderovaných) individualit a kolektivit je 
v českém kontextu na výjimky téma nereflektované. Dodejme ještě, že autorka se vymezuje vůči 
obvyklému reflektivnímu pojetí sportu (např. v práci citovaný Sekot) a argumentuje (a také ukazuje 
ve své analýze), že sport je potřeba vnímat jako autonomní sociální pole, kde se identity a sebe-pojetí 
tvoří a přetváří spíše než pouze „zjevuje“.  

Autorka práci explicitně rámuje konceptem socializace, v samotných výpovědích 
komunikačních partnerek a nabízené analýze se však otevírá prostor pro další, jemnější 
konceptualizace (performativita identit, jejich vnitřní konfliktnost apod.) 
 

Metodologická část práce je velmi dobře vypracována, teoretická východiska jsou zpracována 
přehledně a relativně účelně (k tomu viz níže): soustředí se na představení základních pojetí procesu 
socializace a genderu. V průběhu přepracovaní se také v zásadě podařilo odstranit obvyklý 
přehledově-kompilační ráz „teorie“ a autorka diskutuje pouze teoretické aspekty, ke kterým referuje 
v samotné analýze. Vzhledem k tomu, že se jedná o bakalářskou práci, je potřeba vyzdvihnout i 
kvalitu zpracování konceptu genderu; autorka zde čerpá z relativně rozsáhlé literatury a diskuzi o 
genderu zasazuje do konstruktivistického paradigmatu. Vzhledem k cílům práce a výzkumnému 
tématu se soustředí na vyložení aspektů genderové socializace a především somatizace sociálního do 
materiálních těl.   

Kriticky k samotnému konceptu socializace: Při pohledu na výpovědi komunikačních 
partnerek je patrné, že by celé práci prospělo odpoutání se od relativně statického pojetí socializace 
jakožto osvojování si sociálních a genderových rolí. Z primárního materiálu nejsilněji vystupují 
momenty vyjednávání rozporů, konfliktů, které se ale autorce těžko pojmenovávají skrze koncept 
socializace.  

 
K metodě:  

Metoda polo-strukturovaných rozhovorů odpovídá kladeným otázkám a cílům práce. Autorka 
také deklaruje, že bude provádět zúčastněné pozorování (např. str. 21), to se však v samotné analýze 
neobjevuje, resp. autorka z něj nečerpá. Pozorování by nejenom obohatilo práci se samotnými 
výpověďmi, ale mohlo autorce také nabídnout způsob citlivější reflexe vlastního lokaci či „stand-
point“ v rámci výzkumu (diskuze k tomuto bodu následuje). Nicméně, samotné rozhovory jistě 
k analýze dostačují.  
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Str. 19: autorka uvádí, resp. přebírá shrnutí údajných socializačních 
vlivů sportu, dále je ovšem neobjasňuje, nediskutuje a hlavně kriticky nezpracovává. 

Jak bylo již řečeno, autorka je sama členkou softballového týmu, v němž výzkum probíhal, 
s čímž bylo nutné se vypořádat jak po metodologické tak etické stránce. Autorka si oba aspekty 
uvědomuje a v práci řeší. Přesto bych doporučovala konkrétnější a citlivější zhodnocení vlivu jejího 
insiderství na to, co je během rozhovorů ne/vyřčeno, a to v rozboru konkrétních komunikačních 
situací či konkrétních výpovědí apod. 

Následně obecnější výhrada k „insiderství“: Z práce je možné na některých místech vycítit 
autorčinu identifikaci s týmem i samotným softballem jako takovým; prací prosvítá jednoznačné 
přesvědčení o softballu (a sportu obecně) jako pozitivním vlivu na osobnostní vývoj... Těžko po 
autorce chtít, aby se této identifikace zříkala, bylo by to stejně neúčelné, zbytečné jako i „nesprávné“. 
Nicméně v takovémto případě je zapotřebí si tuto normativní pozici uvědomovat a pracovat s ní 
otevřeně, či se jí snažit zapracovat do samotné analýzy a/či diskuze vlastní lokace. Tuto připomínku 
uvádím spíše jako upozornění pro další případnou výzkumnou práci. 
 
K analýze: 
 

Předem, jako vedoucí práce, podotýkám, že přes konkrétní výhrady, oceňuji to, že autorka 
tuto část několikrát výrazně přepracovala na základě mých připomínek a snažila se přejít od 
původních deskripcí k analytickým komentářům. Analytická část je také psána v komunikaci 
s teoretickou literaturou, je proodkazována a provázána s teorií. Poněkud jí chybí silnější artikulace 
vlastní tezí, které z diskuze jednotlivých kategorií (ty zůstaly spíše tematického nežli analytického 
charakteru) vyplývají.  

Analytická část ukazuje to, co jsem již zmínila výše, že výpovědi jsou velmi zajímavým 
materiálem o vyjednávání a hledání vztahu k genderovým pozicím připisovaným sociálním řádem. A 
zde se také ukazuje ještě nevyužitý potenciál – autorka ke škodě nechává silné výpovědi bez větší 
diskuze ve vztahu právě k těmto sociálně vepisovaným „rolím“. Pro konkretizaci mé výtky uvádím 
jeden příklad – str. 29-30: zmínka o emancipaci.  

Kromě pobídky k hlubší analýze a většímu analytickému odstupu od dat, bych se od autorky 
lišila v jednotlivých interpretacích, to nicméně považuji za hranice posudku, který má hodnotit 
schopnost autorky sestavit argument, výzkumné otázky a pracovat s primárním materiálem – 
schopnost toho autorka podle mého názoru dostatečně v práci předvádí. 

 
Na závěr hodnocení vedoucí práce: Barbora Bílková pracovala velmi samostatně, velmi 

rychle (někdy snad příliš rychle) a pečlivě. Její „diplomní seminář“ hodnotím jednoznačně jako 
výborný.  

Práci celkově doporučuji k obhajobě a hodnotím mezi výborně a „velmi dobře“, konečný 
výsledek vyplyne z obhajoby. 

 
 
V Praze, 7. září, 2013  
 
Kateřina Kolářová, PhD. 

 


