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Teoretickou oblastí bakalářské práce Michaely Šalamounové se stala problematika 

gender studies. Z nepřeberného množství uvažování o kulturou diktovaných rozdílech mezi 
postavením pohlaví ve společnosti si autorka zvolila sféru sportu, sféru, která výhradně 
pracuje s dvěma gendery a ostře, pod trestem diskvalifikace, vymezuje pravidla pro účast 
obou dominantních biologických pohlaví ve sportu (např. muž nemůže nastoupit v ženském 
závodě dané disciplíny, stejně jako jsou zavedeny smíšené páry, kde je vyžadováno 
zastoupení obojího pohlaví – např. při krasobruslení dokonce porota předpokládá v tancích a 
ve sportovních dvojicích dominanci muže). 

Myšlenku této kulturní determinace ve sportu  ovšem Michaela Šalamounová 
nerozvíjela. Ústředním bodem její práce se stala otázka stereotypů o vhodnosti pěstování 
vrcholového sportu  žen a mužů u vybraných druhů sportu  a zejména ve vztahu ke kulturním 
konceptům mužského a ženského těla.  

Ve své  práci se pokusila vytvořit teoretický rámec badatelského pohledu na postavení 
žen ve sportu, na jejich ambice spojené se sportem i na celospolečenské klima nahlížení žen 
sportovkyň. Vyšla z české i zahraniční odborné literatury. V tomto směru se ovšem dle mého 
soudu dostala do rozporu s kulturním kontextem. Prezentace české reality souběžně či 
přesněji doplňkově s realitou zámořský žen čtenáře neukotvuje ani v kontextu české kultury, 
k níž se vlastní výzkum vztahoval, ani k celosvětovým trendům, které bylo lze vzít jako 
obecné tendence globalizujícího se euroamerického světa. 

Citlivost na kulturu jako takovou chybí i v interpretaci ženských a mužských rolí ve 
vztahu k pohybu (potažmo ve vztahu k celé kultuře). Chápu, že badatelská oblast, již si 
autorka vybrala, možná chce posílit optiku nerovnosti a následného nedocenění žen 
v patriarchálním světě. Přesto přejaté citace položené v textu jako premisy, že chlapci nejsou 
učitelkami a výchovou ovlivňováni, že mají vždy možnost volby dělat si, co chtějí, jsou 
natolik vytržené a zjednodušené, že při jejich naplnění by se kultura, která by rezignovala na 
enkulturaci poloviny populace buď zhroutila, nebo by se vytvořila kultura žen, kde by se 
musely ustanovit takové obranné mechanismy, které by mužům zabránily tuto kulturu 
destruovat (např. machistické modely – matrifokální rodiny, kde muž hraje pouze roli 
progenitora a jinak se na participaci rodiny nepodílí).  V každém případě na muže jsou 
v patriarchální společnosti kladeny sice jiné požadavky, ale z hlediska vyrovnání se s nimi 
nikterak zanedbatelné – právě proto je jejich mužská identita tak znejisťována, jak sama 
autorka ve své práci uvádí (kritizovatelné je, že svoji nedostatečnost (kultura je postupně 
zrazuje, protože jim striktně nedrží jejich domény) hájí na úkor žen – v tom má autorka 
pravdu). Podobně mě přišel unáhlený obraz se skákající ženou v kranflecích přes zábradlí. Dle 
mého soudu by přes zábradlí neskočil ani ten muž, který by si nebyl jistý úspěchem, protože 
posměch by sklidil stejně jako „neúspěšná“ skokanka. 

Daná problematika je ovšem velmi zajímavá. Myšlenka sportu, jako další cesty žen do 
veřejného života je správná a souvisí vůbec se zapojováním se žen  do spolkové činnosti 
(nejen sportovní, ale i vzdělávací, kulturní a  charitativní – ta rozhodně sport předcházela). 
Reálné prosazení se žen sportovkyň ve 20. letech 20. století a neadekvátnost tohoto chování 
ve vztahu ke kulturou diktovaným stereotypům daly vzniknout představě „nenormální“ – 



pomužštěné ženy (která na sebe přijala vlastně mužskou roli), ženy s homosexuální orientací. 
Tento koncept překvapivě funguje ještě v druhé polovině 20. století, kdy se jím jako 
účelovým argumentuje pro diskreditaci ženského sportovního výkonu. Přesto ovšem dle mého 
soudu koncept mužatky je minimálně od 90. let narušován. Ženy sportovkyně velice dbají na 
svůj ženský image. Při závodech chtějí rozhodně být vnímány v kulturním konceptu ženského 
těla a krásy. I ony se stávají sexsymboly (např. z mužů jsem v českém tisku viděla pouze 
Baroše a Šebrleho, zatímco tisk mi nabídl sérii nejkrásnějších sportovkyň), aniž by jejich 
sportovní kariéra byla devalvovaná jako např. u Kurnikovové.  Všechny tyto mé úvahy ovšem 
jednoznačně potvrzují interpretační rámec Michaely Šalamounové, že vztah sportovců a 
sportovkyň je dán kulturou diktovanou představou ženského a mužského těla a kulturou 
daným odlišným apelem na zušlechťování ženského versus mužského těla . 

Dané premisy ověřovala na základě dotazníku, který dala účelově sestavené skupině 
59  vrcholových, závodících a rekreačních sportovců. Nutno podotknout, že formulace 
některých otázek patrně záměrně více nabízela perspektivu ženského světa.  

Pro komparaci zvolila zástupce tří odlišných sportů, které dle ní jsou odlišné 
z hlediska respektování zažitého kulturního stereotypu  ženských a mužských rolí a image. 
Bohužel nepopsala ani jeden z druhů sportu. Nevysvětlila jeho vztah k předpokládanému 
stereotypu. Předpoklad autorky, že čtenář empaticky pochopí priority estetické gymnastiky, že 
bude  vědět, co je kickbox, či akceptuje stereotyp táhnoucí se již z antiky, že atletika – lehká 
atletika je královnu sportů, tento předpoklad je příliš pohodlný. 

 Na základě dotazníku Michaela Šalamounová získala kvantitativní data, která měla 
ovšem ambici kvalitativně interpretovat. V mnohých případech se jí skutečně podařilo svými 
kvantifikujícími výsledky potvrdit či vyvrátit these, které vyslovili badatelé, z nichž vychází a 
na něž se jako na autority odvolává. Přesto v některých případech mi explikace výsledků 
přijde unáhlená – zejména tam, kde na základě nižších procent vhodnosti sportu pro ženy, 
vhodnosti se věnovat sportovní kariéře atd. od mužů je uplatňováno vysvětlení, že muži žárlí 
na výkony žen. Právě v těchto momentech si kladu otázku, zda nebylo efektivnější 
s respondenty vést polostrukturované rozhovory, aby jejich argumenty zazněly a nemusely 
být respondentům ze vzorku  třeba nevhodně podsouvány.   

Přesto se autorce podařilo ukázat, že sledovaní sportovci respektují pravidla české 
kultury. V zásadě akceptují své role a role opačného pohlaví  a jdou vstříc vžitému stereotypu 
image pohlaví. Přičemž je překvapivé, jak málo je brána v potaz položka zdraví jako měřítka 
vhodnosti a nevhodnosti určitého druhu sportu. Může to ale vyplývat i z toho, že se badatelka 
ptala aktivních sportovců. 

Práce Michaely Šalamounové se snaží být konzistentní, buduje teoretickou základnu 
pro své vlastní výzkumy.Velice pozitivní je odkazování na zahraniční literaturu. Autorka však 
bohužel nedrží transparentnost kulturního kontextu a zároveň podle mne na věc nahlíží příliš 
jednostranně z pozic znevýhodněných žen. Oceňuji naopak, že autorka výzkum interpretovala 
v návaznosti na teoretická východiska, byť bych dala v tomto případě přednost kvalitativnímu 
výzkumu. Práce bohužel trpí písařskými, jazykovými a početními chybami. Je třeba vždy 
dělat korekturu textu, aby se napříště Michaele Šalamounové nestalo, že tabulka o mužích je 
nadepsaná jako o ženách, že čtenář se neustále potýká s chybnými pády a že tabulky 
opakovaně součtem položek překračují 100% (tab 1b, 2ad, 3ad). Také u citací, navíc, když 
jsou doslovné, je v mé vědní disciplíně zvykem uvádět stránku.   

Práci hodnotím 30 body. 
 
 
 
 
V Praze 21.2. 2006                                                                         PhDr. Dana Bittnerová, CSc. 


