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Anotace:  

Cílem práce je prozkoumat konceptuální a etické otázky spojené s genderovou problematikou 
v prostředí vrcholového sportu. Hlavním cílem profesionálního sportovního výkonu je dosažení 
co nejlepších výsledků v daném sportovním prostředí. Sport je ovšem situován v širším 
kontextu, ve kterém je třeba dbát na určité hodnoty. Jelikož jde o kolektivní aktivitu, ve které 
spolu soupeří jednotliví sportovci a sportovní týmy, je třeba, aby podmínky klání byly nastaveny 
tak, aby soutěž byla bezpečná a spravedlivá. Tyto otázky nabývají na aktuálnosti v souvislosti 
s tím, jak se ve sportovním prostředí stále častěji tematizují otázky genderu a genderové 
spravedlnosti. Případy intersexuálních sportovkyň jako Casper Semenyová či Margaret 
Wambuiová nebo transsexuálních sportovkyň jako Lia Thomasová či Hannah Mounceyová 
vyvolávají otázky, jak ve sportu správně definovat pohlaví, aby soutěž mezi sportovci a 
sportovkyněmi byla spravedlivá a bezpečná a zároveň aby nebyla porušena práva těchto osob.   

Cíle práce:  
a. zmapovat různé definice lidského pohlaví ve sportovním prostředí a jejich přijatelnost  
b. popsat argumenty, které byly přeloženy pro povinné snižování hladiny testosteronu u 
intersexuálních sportovkyň a zhodnotit jejich validitu  
c. analyzovat postoje k inkluzi transsexuálních sportovkyň do ženských sportovních soutěží  
d. obecně zhodnotit konceptuální a etické otázky této problematiky, včetně otázky 
bezpečnosti.   

Počet uchazečů: 1  
Bez napojení na grantový projekt  
Bez možnosti úvazku ve vztahu ke zpracování disertace (téma je vypsáno pro kombinované studium) 
 
Vstupní požadavky: znalost základních principů a teorií normativní a aplikované etiky, vítána znalost 
sportovního prostředí  
Stručné požadavky na studenta dle oborové rady:  

• ukončení VŠ studia na magisterské úrovni v relevantním programu, zájem o bioetickou problematiku 

• zpracování a předložení disertačního projektu (podrobné informace a požadavky ke stažení zde) 
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