
POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Jméno diplomanta: Petr Skařupa 

Téma práce: 
 

Trestněprávní odpovědnost za sportovní 

úrazy 

 

Rozsah práce 68 stran 

Datum odevzdání práce: 27.6.2018 

Vedoucí diplomové práce: JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 

Oponent diplomové práce: JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Ačkoliv v poslední době je v odborné literatuře zásluhou několika autorů věnována pozornost právní 

odpovědnosti za sportovní úrazy, stále se jedná o problematiku hojně diskutovanou v odborné i 

v laické veřejnosti, s řadou sporných a neustále otevřených otázek, ke kterým existuje jen nečetná a 

teprve se utvářející judikatura V teoretické rovině tomu pak koresponduje řada různých koncepcí 

odpovědnosti, resp. jejího vyloučení. Zpracování této problematiky se proto jeví jako bezesporu 

potřebné, žádoucí a tedy aktuální.  

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody: 

Problematika odpovědnosti ve sportu je přiměřeně náročná na zpracování omezeného okruhu 

literárních pramenů a nečetné judikatury. Současně je však dosti náročná na zvládnutí teoretických 

základů trestního práva, zejména základů trestní odpovědnosti, ze kterých je třeba vycházet, resp. na 

kterých je třeba stavět. Analyticko-syntetická metoda, resp. metoda indukce a dedukce, jakož i metoda 

komparativní, které byly v práci použity, plně odpovídají předmětu práce a vytyčeným cílům. 

 

3. Formální a systematické členění práce: 

Diplomant se nejprve věnuje historickému pohledu na problematiku, vymezení samotného pojmu 

sportu a sportovních úrazů a zásadní otázce vztahu pravidel sportu a práva jako dvou normativních 

systémů.  Na to pak navazuje vlastní meritum práce, tj. rozboru zákonných znaků trestných činů, 

přicházejících při právní kvalifikaci sportovních úrazů do úvahy, zejména včetně analýzy a vzájemná 

komparace jednotlivých teoretických koncepcí právní odpovědnosti ve sportu. Funkčně pak navazuje 

rozbor dosavadní soudní judikatury k těmto otázkám. Práci uzavírá komparace s vybranými 

zahraničními úpravami. Vyústěním pak jsou úvahy de lege lata i de lege ferenda. Systematické členění 

práce je logické a smysluplné. 



4. Vyjádření k práci 

Práci lze celkově hodnotit jako zdařilou. Diplomant prokázal skutečně hlubokou znalost zvolené 

problematiky a jejích širších souvislostí, včetně jejího zpracování v odborné literatuře a jejího odrazu 

v soudní judikatuře, včetně rozhodnutí Ústavního soudu. Diplomant z pochopitelných důvodů hojně 

čerpá z odborné literatury (zejména práce Králíka) a je těmito prameny ovlivněn, avšak poměrně 

úspěšně se snaží činit tak tvůrčím způsobem, tj. vytyčit klady a nedostatky analyzovaných koncepcí a 

názorů a pokusit se k nim zaujmout vlastní postoj. Vyzdvihnout třeba rovněž pečlivost a svědomitost 

zpracování, výstižně formulované názory a závěry a v neposlední řadě velmi pěkné formulační a 

vyjadřovací schopnosti diplomanta. 

  

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Cíl práce byl splněn velmi dobře. 

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Analýza názorů a koncepcí, které se v odborné 

literatuře vyskytují, jakož i soudní judikatury, a 

formulování vlastních stanovisek spolehlivě 

prokazují samostatný a tvůrčí přístup. Veškeré 

zdroje, citace i odkazy jsou důsledně 

vyznačovány. 

Logická stavba práce Práce má zcela logickou strukturu, a to počínaje 

vymezováním vztahu práva a (pravidel) sportu, 

přes rozbor zákonných znaků trestného činu až 

po analýzu teoretických koncepcí odpovědnosti 

(resp. jejího vyloučení) a judikatury. 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) 

včetně citací 

Výborné využití poznatků z literárních a jiných 

pramenů, včetně několika zahraničních prací. 

Veškeré zdroje, citace i odkazy jsou důsledně 

vyznačovány. 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Hloubka provedeného rozboru zkoumané 

problematiky rozhodně odpovídá zaměření a 

cílům práce. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) Z formálního pohledu je text práce zpracován 

velmi dobře. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň zpracování je 

velmi pěkná. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Práci  doporučuji   k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Výborně. 

Otázky k zodpovězení při obhajobě Zda skutečnost, že sportovec byl postižen za 

své jednání disciplinárním orgánem 

příslušného sportovního svazu, může mít 

význam pro trestní řízení. 

 

V Praze dne 6.7.2018 

        ___________________________ 

              JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 

oponent diplomové práce 


