
 
 

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Jméno studenta: David Černohorský 

Název práce: Ochrana příjmu profesionálních sportovců v České republice 

Cíl práce: Identifikovat aktuální možnosti ochrany příjmu pro profesionální sportovce 
plynoucích ze zákonů platných na území České republiky, soukromoprávních úprav 
vybraných zastřešujících organizací sportu v České republice a v nabídce pojištění běžně 
dostupných na českém trhu. 
 
Celková náročnost práce: 
podprůměrná  průměrná  nadprůměrná   
 
Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

výborně  - velmi dobře   - dobře         -  nevyhovující  

Stupeň splnění cíle práce 
 

Velmi dobře 

Logická stavba práce 
 

Velmi dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní 
komentář  

Velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 
 

Velmi dobře 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 
studenta/studentky 

Velmi dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

Výborně 

Pravopis a stylistika 
 

Velmi dobře 

 

Praktická či teoretická využitelnost zpracování: 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná   

Hodnocení práce: 

Předkládaná bakalářská práce pojednává o zajímavém a aktuálním tématu. Její zpracování 
hodnotím jako nadprůměrně využitelné, zejména pro samotné profesionální sportovce, 
neboť souhlasím s autorem, že pro ně může být užitečné.  

V Úvodu práce autor popisuje potřebu zabývat se tímto tématem a vymezuje osoby, jichž se 
problematika týká. Definicí profesionála ve sportu se zabývá také v teoretické části práce. 
Sám za profesionálního sportovce považuje „fyzickou osobu, která organizovaně vykonává 
sportovní činnost za úplatu, a to v jakémkoliv postavení k osobě, která tuto úplatu poskytuje 
a jejíž příjmy z této sportovní činnosti jsou vyšší než náklady účelně vynaložené na tuto 
činnost“. V praktické části práce však evidentně chápe pojem „profesionální sportovec“ 
šířeji, minimálně ve vztahu k vlastní zodpovědnosti či výběru správných osob. 

Nejcennější částí práce jsou dle mého soudu poznatky odborníka na ochranu příjmů 
profesionálních sportovců. Rozhovor s ním je velmi zajímavý a domnívám se, že z něj šlo 
vytěžit více.  

 



 

 

Připomínky: 
 

1. Práce obsahuje některé věcné i formální nedostatky. Souhlasím s tím, že pro velké 
sportovní hvězdy typu Cristiano Ronaldo, Peter Sagan, Tiger Woods nebo Serena 
Williams není riziko ztráty příjmu tak zásadní. Přesto na autorem uvedený příjem 
(desítky až stovky milionů dolarů měsíčně) nedosahuje žádný z těchto sportovců. 
Příkladem formální chyby může být opakující se citace rozsudku kauzy Lafata na 
straně 20 a opakovaně na straně 23. 

2. Práce obsahuje několik pravopisných chyb v podobě neshody podmětu s přísudkem 
(např. s. 21 „úrazy by mohli“ nebo s. 46 „pojistné částky by mohli“). 

3. Hrubé chyby obsahuje také přepis rozhovoru s odborníkem na ochranu příjmu („mi 
z toho pojištění nejsme schopni“, „mi potřebujeme“, „limity by měli stačit“). 

4. Práce obsahuje také několik překlepů a již drobnějších chyb. Těch se autor dopustil i 
v abstraktu své práce („vyhovují“ namísto „vyhovující“, „nabízí“ namísto „nabízejí“) 

5. V odborném textu, jakým bakalářská práce je, by se měl autor vyvarovat také 
expresivních výrazů, jako např. „absolutně nepolíbeno“ apod. 

 
Otázky k obhajobě: 
 

1. Proč je podle vašeho názoru státem tolerovaný současný stav ne nepodobný tzv. 
„švarcsystému“? 

2. Jakým způsobem by se mohly výsledky vaší práce dostat mezi profesionální 
sportovce?  

 
 
 
Navržený klasifikační stupeň:  velmi dobře  
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu ke studentovi. 
 
 
 
 
V Praze dne 4. ledna 2020        
                                                                       …............................................................. 
                                             PhDr. Jan Šíma, Ph.D. 
 


