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Hodnocení práce:

Předkládaná diplomová práce si klade za cíl popsat postavení českého ženského fotbalu. Tento 

cíl byl částečně naplněn v obdobných pracích jiných autorů (Vacenovský, 2009; Šusta, 2012; 

Fleišingerová, 2014). Skutečným přínosem předkládané práce je tak, podle mého názoru, spíše 

splnění dílčích cílů, a sice „zmapování ženského fotbalu v Pardubickém kraji a zjištění názorů 

fotbalistek na ženský fotbal v České republice“. Cílů je dosaženo stručnou deskripcí 

představující všechny ženské fotbalové kluby v Pardubickém kraji a předložením výsledků 

dotazování mezí hráčkami těchto klubů. Prezentace dat je vedena formou jednoduché analýzy 

s využitím absolutní a relativní četnosti. S ohledem na výše uvedené hodnotím celkovou 

náročnost tématu jako průměrnou. 



Za průměrnou považuji i využitelnost zpracování, neboť diskuse výsledků se vede jen v podobě 

stručného zopakování výsledků a zamyšlení se nad některými latentními faktory, které mohly 

výsledky ovlivnit. Dalším důvodem pro toto hodnocení je konstrukce dotazníku, která je sice 

formálně v pořádku, ale nedovoluje přinést zajímavější a s ohledem na stanovený cíl 

podstatnější informace. Šetření studentky lze považovat za sociologický výzkum, proto se 

domnívám, že hráčky mohly být dotazováni např. na srovnání s mužským fotbalem; na reakce 

okolí, které se dozvědělo, že hrají fotbal; na předsudky či stereotypy, se kterými se setkaly; na 

vztahy mezi hráčkami apod. Dotazník, který předkládá diplomantka, umožňuje získat 

informace vypovídající spíše o typologii hráček fotbalu, méně už o jejich „postavení“, je-li 

tímto myšleno postavení ve společnosti (viz otázka č. 1 k obhajobě).

Ze sociologického hlediska by bylo zajímavé „postavení ženského fotbalu v ČR“ sledovat i 

optikou jiných respondentů, než pouze pohledem samotných hráček. Nicméně chápu, že 

objektivní šetření tohoto typu by bylo pravděpodobně nad rámec doporučeného rozsahu 

diplomové práce. 

S ohledem na výše uvedené se domnívám, že název práce neodpovídá zcela obsahu práce a 

hlavní cíl práce, tedy „popsat postavení českého ženského fotbalu“, byl naplněn jen zčásti. 

Připomínky:

1. Autorka ve své diskusi zmiňuje informační bariéru týkající se ženského fotbalu a 

absenci jakékoliv knihy o ženském fotbale. Popisuje také své neúspěšné pokusy získat 

informace o historii ženského fotbalu ve světě a v České republice. Těmto argumentům 

nerozumím, neboť o historii ženského fotbalu je v angličtině vydáno publikací relativně 

dost a poměrně podrobné informace jsou snadno dostupné i na internetu (např. 

http://www.thefa.com/womens-girls-football/history). O historii ženské kopané v České 

republice dokonce existuje stejnojmenná publikace (Fleišingerová, 2014), taktéž snadno 

dostupná na internetu. 

2. Stejně tak nesouhlasím s autorkou práce, že „výzkum na téma postavení ženského 

fotbalu nebyl v minulosti ještě nikde v České republice proveden, a proto získané 

informace není s čím porovnat“. Opět velice snadno lze na internetu najít plné znění 

bakalářské práce Davida Šusty na téma „Ženský fotbal a genderové vztahy ve 

společnosti“. Autor v této práci,  obdobně jako diplomantka, zpovídá hráčky fotbalu a 

pokládá jim některé podobné či zcela shodné otázky. 



Otázky k obhajobě:

1) Jakým způsobem lze chápat slovo „postavení“ z názvu Vaší diplomové práce? Jak byste 

tento pojem vymezila?

2) Z výsledků dotazování plyne, že 82% respondentek se domnívá, že se v České republice 

zlepšují podmínky pro ženský fotbal a 85% respondentek si myslí, že je ženský fotbal 

v České republice více populární než v minulosti. Přesto ze statistik UEFA je patrné, že 

počet registrovaných fotbalistek v ČR se za poslední dva roky více než dvojnásobně 

snížil. Čím si vysvětlujete tento rozpor? 

Práce je doporučena k obhajobě.
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