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Hodnocení práce: 
 
Bakalářská práce na téma Ochrana příjmu profesionálních sportovců v České republice odpovídá 
požadavkům pro psaní závěrečných prací.   
 
Teoretická část provádí kvalitní rešerši v oblasti definice sportu, profesionálního sportovce a jeho 
postavení na sportovním trhu. Autor zde vhodně diskutuje jednotlivé rozdíly v chápání těchto termínů. 
V některých částech by bylo případné více zasadit jednotlivá teoretická východiska do právního 
kontextu. Vzhledem k tomu, že autor nemá právní vzdělání, jsou některé nedostatky pochopitelné.  
Na druhou stranu některá chybná interpretace práva či zastaralá legislativa snižují hodnotu této části 
práce. 
 
Metodická část je sepsána stroze. Zvolené metody ovšem považuji za vhodné, i když využití pouze 
jednoho respondenta vede k porušení principu objektivity, který by vědecká práce měla dodržet. 
Analýza sekundárních dat je zvolena správně. V práci úplně chybí definování výzkumného souboru, což 
následně komplikuje posuzování správnosti analytické části. 
 
Analytická část je zpracována v kontextu předešlého správně, avšak přehlednost výsledků není příliš 
dobrá. Vzhledem k horší stylistice práce se čtenář v textu často ztrácí a některé nepřehledné pasáže 
musí číst pro plné pochopení několikrát. Obsahově se s autorem práce neshoduji na řadě jeho závěrů. 
Například autor v kapitole 5.3.3. uvádí, že sportovec se při vytváření dalších příjmů často spoléhá na 
lidi, kteří nerozumí investování. S tímto tvrzením souhlasím, ale dovolil bych si ho zobecnit, neboť stejný 
problém se objevuje i v oblasti pojištění či spoření, které autor v práci také doporučuje.  
 
Syntetická část práce je součástí analytické části, kde autor komentuje své postoje k jednotlivým 
tvrzením respondenta či k získaným datům z pojišťoven. Logičtější by bylo, kdyby autor tuto část od 
analýzy oddělil a výsledky okomentoval s přehledným návodem pro profesionální sportovce. 



 
Kapitola diskuze je z poloviny správně sepsána, i když autor zde neodkazuje na konkrétní teoretické 
poznatky. Ve druhé části diskuze poté autor shrnuje své závěry práce.  
 
Samotné závěry práce jsou chybně zpracované; většinu informací, které by měly být uvedeny v závěru, 
již autor uvedl v diskuzi.  
 
 
Zásadní nedostatky: Složitě stanovený cíl práce, který autor není schopen v kontextu bakalářské práce 
vyřešit. 
 
Celkově práci považuji za inovativní, nicméně průměrnou. 
 

Připomínky: 
1. Cíl práce je sepsán velmi dlouze, až nesrozumitelně; autor se pravděpodobně snažil o zúžení 

tématu, i tak je ale cíl stanoven velmi široce a v rámci BP není možné jeho splnění; i obrat 
„běžně dostupný“ je v kontextu cíle velmi složitě uchopitelný. 

2. Opomenutí zahraničních nabídek pojištění, které jsou dostupné na českém trhu. 

3. V práci se objevují překlepy. 

4. Anglický abstrakt je kostrbatě sepsaný; autor nedodržuje anglický slovosled a text je spíše jen 
mechanickým překladem českého abstraktu; vzhledem k výše uvedenému jsou některé jeho 
pasáže nesrozumitelné. 

5. Autor práce nedodržuje typografické minimum a text poté působí neurovnaně. 

6. Autor v práci často využívá konotativních slov, což pro odborné práce není vhodné. 

7. Autor dělí témata bez předešlého vysvětlení (např. kap. 2). 

8. Akademické práce se zpravidla píší neosobně. 

9. V práci je velké množství pravopisných chyb, překlepů, neshod v časování či skloňování; 
obecně je stylistika práce příliš komplikovaná, často nesprávná a velmi znesnadňuje samotné 
čtení práce. 

10. Autor nesprávně používá odstavce v práci, což je patrné v úvodní části kapitoly 3.1., kdy autor 
vymezuje pojem sport, tedy jedno téma a rozděluje text do mnoha krátkých odstavců; složitě se 
poté provádí i rešerše literatury. Při přílišném členění textu se polemika stává nepřirozenou 
částí textu. 

11. Některé citační odkazy nejsou formulovány správně, např. na str. 13. 

12. Pokud v textu uvádíte zákon, musíte ho definovat přesně; na str. 18, uvádíte odkaz na zákon 
chybně. 

13. Na straně 28, autor uvádí, že profesionální smlouva sportovce se uzavírá výjimečně dle 
„obchodního zákoníku“; tato informace je zastaralá a aktuálně neplatná. 

14. V práci není popsána metodika výběru respondenta. 

15. Vymezení sportovce dle platné legislativy ČR nehraje významnou roli ke splnění cíle práce, 
proto tuto rozsáhlou část teoretické části nepovažuji za důležitou a v práci bych ji nerozváděl do 
detailů. 

16. V kapitole 5 není zcela zřetelné, zda autor čerpá z rozhovoru, sekundárních dat či svých 
zkušeností – chybí např. odkaz na rozhovor. 

17. Prezentace výsledků není úplně přehledná, čtenář musí často tuto část číst několikrát, aby 
výsledky plně pochopil. 

18. Nesouhlasím s tvrzením, že většina finančních poradců koná ve prospěch klienta a zároveň 
nesouhlasím s tvrzením, že díky získání certifikace jsou schopni řádně klientovi poradit – 
pochopení problematiky finančních trhů není možné pochopit během několikadenního školení. 
Pochopení celého kontextu finančních trhů je možné až po několikaleté teoretické a praktické 
zkušenosti. 

19. Autor na straně 43 tvrdí, že sportovec buď může spořit, nebo se může pojistit anebo si může 
zajistit jiný příjem; logicky je toto tvrzení nesmyslné, sportovec může udělat všechny 3 uvedené 
věci. 



20. Tvrzení, že řada sportovců zneužívá pojištění, je založena pouze na názoru respondenta; 
vzhledem k tomu, že akademická práce by měla dodržovat princip objektivity, nedoporučil bych 
autorovi s touto informací dále pracovat, anebo by bylo vhodné si tuto informaci náležitě ověřit. 

21. Autor práce v diskuzi tvrdí, že „sportovní prostředí je obecnou právní úpravu absolutně 
nepolíbeno“. Toto tvrzení je nesmyslné, protože sám autor v teorii vysoké množství právních 
pramenů, které prostředí profesionálního sportu řeší. Minimálně polovina diskuze patří do 
závěru práce. 

22. Některé pasáže diskuze jsou spíše závěry práce; v diskuzi chybí konkrétní odkazy na teorii, 
např. porovnání výsledků s konkrétními zákony. 

23. Závěr práce je zpracován chybně; spíše než uvedení konkrétních autorových závěrů ,je zde text 
obecného charakteru a práci pouze uzavírá. 

24. Zákony autor cituje z nevalidních zdrojů. 

25. Autor má v seznamu literatury drobné formální chyby. 

26.  

Otázky k obhajobě: 
1. Proč považujete zdravotní a úrazová pojištění za vhodnější pro sportovce než spoření, 

investování či jinou podnikatelskou činnost? 

2. Jak rozumíte termínu diverzifikace aktiv? Jak byste mohl diverzifikaci aktiv využít v kontextu 
Vaší práce? Považujete zástupce odborníků, tedy pana Bc. Grose za dostatečně erudovaného, 
aby Vám dokázal poskytnou komplexní informace o této problematice? Vysvětlete proč ano, či 
proč ne? 

3. Co považujete za hlavní přínos práce? Co by měl sportovec konkrétně udělat, aby se ochránil 
v případě ztráty příjmu ze sportovní činnosti? 

4. Jak je v oblasti sportu řešena otázka odpovědnosti sportovců při případném způsobení zranění? 
Například když dojde při hokejovém utkání k surovému chování hráče, při kterém způsobí 
druhému zranění. Uveďte příklady z českého či evropského prostředí, jak jsou v tomto kontextu 
zajištěny příjmy pro poraněného. 

Práci doporučuji k obhajobě. 
 
Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře - dobře 
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 
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