
Posudek diplomové práce Bc. Anety Merklové „Postavení ženského fotbalu 

v České republice (na příkladu ženského fotbalu v Pardubickém kraji)“ 

 

Diplomantka si zvolila téma, které je jí blízké, neboť je aktivní hráčkou fotbalu a ve své sportovní praxi 

se setkává s potížemi, jimž musí čelit ženský fotbal v České republice. Práce má 66 stran textu, 65 

odkazů na odborné prameny a další zdroje, 11 tabulek, 12 grafů. 

Struktura práce odpovídá záměru podat základní pohled na zvolené téma a to zejména popis 

některých aspektů současné situace ženského fotbalu na českém sportovním poli. Zaměření práce 

není v úvodu zcela výstižně formulované, nicméně je z textu patrné, že diplomantku vedl k zabývání 

se tématem hluboký zájem o tento sport provozovaný ženami. V teoretické či spíše rešeršní části 

diplomantka podává z pozice sociologie a organizace sportu pohled na některé aspekty sportu a 

zejména fotbalu žen. Uvádí řadu zajímavých shrnutí o rozvoji ženského fotbalu, jeho začlenění do 

systému československého, posléze českého sportu, domácí fotbalové soutěži a úspěšnosti českých 

týmů (takovýto přehled nevydal ani český fotbalový svaz -FAČR).  

Výzkumnou část zaměřila především na pohled samotných fotbalistek na vlastní sportovní činnost a 

jejich názory na image fotbalu v ČR. Dílčí cíle se jeví jako poněkud příliš ambiciózní z hlediska 

možností jejich splnění v rámci jedné diplomové práce. Nicméně výsledky vlastního šetření dávají 

náhled na fotbal žen a hlavně ukazují, že zde existuje řada problémů, které jak v samotné praxi, což je 

záležitostí řízení sportu obecně i ve fotbalové federaci, tak ale hlavně z hlediska společenských věd, 

zejména sociologie sportu, by měly být zkoumány v budoucnosti. To by přispělo jistě i k lepšímu 

vnímání ženského fotbalu českou veřejností a tím jeho větší atraktivitě pro potenciální hráčky. 

Výsledky získané pomocí dotazníku zkonstruovaného pro tuto DP přinášejí řadu zajímavých poznatků 

o samotných hráčkách, důvodech pro výběr fotbalu jako soutěžního sportu, míru zapojení do sportu i 

jejich socioekonomické charakteristiky a další. Diskuze a závěry jsou adekvátní získaným datům a 

poznatkům z vlastní organizace výzkumu. Nicméně bylo možné je ještě poněkud rozvést vzhledem 

k odborným pramenům. V závěru mohla diplomantka uvést návrhy na další výzkumy týkající se 

ženského fotbalu v ČR. 

Zpracování práce odpovídá požadavkům na diplomovou práci, nemá žádné závažné nedostatky. 

Představuje jeden z prvních ucelenějších pokusů o zmapování ženského fotbalu v ČR. Doporučuji ji 

k obhajobě s výsledkem velmi dobře či výborně podle průběhu obhajoby. 

 

V Praze dne 13. ledna 2016      Doc. PhDr. Irena Slepičková, CSc. 

FTVS UK KIN 

Otázky k obhajobě 

1. Zrekapitulujte Vaši rešeršní práci ohledně ženského (českého) fotbalu 

2. Navrhněte dle Vašeho názoru nejdůležitější témata týkající se ženského (českého) fotbalu pro 

sociologii sportu 


