
Studentka se ve své práci zabývala ženským fotbalem, tématem opomíjeným jak ve výzkumu a v
odborné české literatuře, tak v péči ze strany sportovních organizací.
Práce měla historizující a především explorační charakter, čemuž víceméně odpovídala její obecná
struktura. 
Nicméně naplnění jednotlivých kapitol rešeršní části nebylo zpracováno systematicky. Některá témata se
opakovala, pokud se jednalo o popis historických faktů, nebyla důsledně řazena chronologicky (kap.
Historie ženského fotbalu), detailnější popisy některých událostí předcházely obecnějším přehledům
(např. fotbal a OH) či nebyly vhodně uspořádány či zařazeny (kap. Vznik a šíření fotbalu a Dějiny
fotbalu žen, fotbal v USA, tabulka 1. V kap. 2.4.6 autorka chtěla zdůraznit důležité momenty ve vývoji
ženského fotbalu, což je dobře, ale zařazení textu v této podobě a na daném místě vyznívá poněkud
neorganicky.
Cíl práce, dílčí cíle a úkoly práce nejsou vhodně formulovány. De facto autorka v cílech uvádí to, co již
provedla v rešeršní části (tato chyba se vyskytuje v pracích studentů často). 
V Metodologii autorka nevhodně užila termíny primární a sekundární. Bylo zapotřebí pracovat s
metodologickou literaturou uváděnou ve výuce na FTVS. Obecnou strukturu rozhovoru bylo vhodné
zařadit do přílohy a v textu uvést oblasti, jichž se rozhovor týká a proč jsou dané oblasti důležité. Chybí
popis metody zpracování dat.
Výsledková část podává velmi zajímavý pohled vhodně vybraných respondentů na současný ženský
fotbal a je vcelku dobře zúročena v diskuzi. Závěr je též adekvátní požadavkům kladeným na Bc.
závěrečnou práci.
Studentka občas neužívá zavedené pojmy (např. šíř členské základny namísto velikost, s. 9 -napříč
společenskými sférami). V textu se vyskytují se také faktické chyby, kdy např. Eurobarometr je typ
statistického šetření v EU, Sokol zpočátku odmítal sport či zkratkovitá vyjádření(fotbal je součástí
náboženství). 
V textu se vyskytují některé překlepy (s.18 – hrající - -) a malé gramatické chyby (chybějící čárky ve
větách, tam kde věty vložené). Také ne vždy uvádí adekvátně citace (Sobry). Řadu tabulek bylo vhodné
zařadit do příloh.

Práce přesto poskytuje velké množství zajímavých dat a poznatků a doporučuji ji k obhajobě.

V Praze dne 5.9.2017doc.PhDr. Irena Slepičková, CSc.
KIN UK FTVS
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