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Studentka formou PP prezentace informovala komisi o své práci.
Soustředila se především na zdůvodnění výběru tématu. Přehled o
českém ženském fotbalu, jeho organizačním a finančním zajištění,
není v současné době v komplexnější podobě zpracován (FAČR to
plánuje). V práci se proto soustředila na stručný pohled na předchozí
vývoj tohoto ženského sportovního odvětví se snahou zjistit a
analyzovat jeho současné problémy. Velmi pěkně představila
metodologii, kterou užila a přehledně shrnula výsledky rozhovorů s
předními představiteli/představitelkami ženského fotbalu. Poté
zodpověděla dotazy členů komise – příprava rozhovoru a zkušenosti
z jejich realizace, názor na profesionalizaci ženského fotbalu v ČR,
propagace fotbalu mezi ženskou populací.
Prezentace práce při obhajobě byla na velmi dobré úrovni, jak z
hlediska struktury a obsahu, tak z hlediska kultivovaného ústního
podání. Je zřejmé, že v dalším studiu i sportovní praxi se bude
studentka tématu dále se zájmem věnovat a bude k tomu též pracovat
na zdokonalování psaní odborných sdělení.
Vzhledem k výše uvedenému a shromáždění značného množství
zajímavých dat o českém ženské fotbale navrhla komise hodnocení
„velmi dobře“.
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