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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Zvolené téma lze vnímat jako relativně nové, ačkoliv hazardní hry jako takové ničím novým 
nejsou, a to ani co do právní úpravy. Novost lze spatřovat zejména v současné právní 
úpravě, která v mnohém změnila léty zaběhlé pořádky. Současně lze říci, že se jedná o téma 
stále aktuální, neboť zákaz hazardu se v našich končinách nechystá. Rekodifikace jakékoliv 
právní oblasti je vhodným okamžikem pro nastolení nových myšlenek a pro překonání 
myšlenek zastaralých, proto v rámci tématu spatřuji rovněž značný praktický potenciál 
tématu. Pro účely zpracování disertační práce se tedy nepochybně jedná o velmi vhodně 
zvolené téma. 

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

metody 
Zvolené téma je co do náročnosti na teoretické znalosti na nadprůměrné úrovni, neboť 
vyžaduje primárně znalosti z práva finančního (zejména z podoblasti tzv. „herního práva“), 
dále pak práva unijního, práva správního, práva trestního a samozřejmě práva civilního. Jde 
současně o dosti průřezové téma, které zasahuje např. do roviny ekonomické. Pokud jde o 
vstupní údaje, těch měl autor k dispozici relativní dostatek, byť informace jsou roztříštěny 
do více zdrojů a práce s nimi tedy byla relativně obtížnější. Co do použitých metod se v práci 
tradičně vyskytují metoda deskripce, analýzy a syntézy. Uvedené metody považuji za 
vhodně zvolené. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

Práce se skládá z číslovaného úvodu, pěti kapitol, číslovaného závěru, seznamu zdrojů a 
abstraktů a dalších formálních náležitostí. K systematice nemám podstatné výtky. Práce 
působí přehledně a uspořádaně. Systematika na sebe logicky navazuje a utváří velmi 
komplexní celek. První kapitola je věnována neprávním přesahům v rámci hazardních her. 
Ve druhé kapitole se autor zabývá základními aspekty regulace hazardních her. Třetí 
kapitola je věnována tzv. problémovému hráčství, a to včetně jednotlivých negativních 
konsekvencí. Ve čtvrté kapitole se pojednává o preventivních opatřeních a jejich efektivitě. 
Poslední pátá kapitola je věnována vybraným finančněprávním aspektům hazardních her. 
Jako nejpřínosnější osobně vnímám kapitolu třetí, čtvrtou a pátou (značeno jako čtvrtá, 
pátá a šestá). Formální členění práce je v pořádku. 

 
4. Vyjádření k práci 

Domnívám se, že autor zpracoval velmi zdařilou práci, která je vysoce nadprůměrná a 
v rámci tématiky hazardních her zcela ojedinělá. Kladně hodnotím zejména četné přesahy 
do mimoprávních rovin, stejně tak jako průřezovost napříč celým právem, tj. nikoliv se 
zaměřením výlučně na právo finanční. Kladně hodnotím rovněž skutečnost, že autor přináší 
celou řadu zajímavých myšlenek, z nichž je patrné, že se v oblasti hazardních her orientuje 



  

nejen z akademického hlediska, ale rovněž z pohledu praktického. Po věcné stránce je 
práce prosta zásadnějších pochybení. To vše při zachování dostatečné míry akademického 
přístupu, který by měl v disertačních pracích převažovat. Domnívám se, že cíle stanovené 
v úvodu se autorovi podařilo zcela naplnit a původní autorům záměr se tedy podařilo 
adekvátně zpracovat. Práce je psána čtivou formou a je schopna poskytnout informační 
základnu i čtenáři bez právního vzdělání. Formální úprava práce je rovněž na velmi vysoké 
úrovni. Dílčí drobné nedostatky uvedené níže lze s ohledem na přínosy práce pominout. 
Celkově hodnotím předloženou disertační práci velmi kladně a doporučuji ji k obhajobě 
před příslušnou komisí. Alea iacta est… 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
Splnění cíle práce Autor si precizně vytkl cíle práce, když tyto spočívají 

ve zhodnocení nově přijaté české právní úpravy v 
oblasti regulace hazardních her, současně autor 
zamýšlel případně navrhnout změny de lege ferenda 
a zároveň odpovědět si na tři blíže specifikované 
výzkumné otázky. Domnívám se, že autor ve své 
práci beze zbytku naplnil cíle stanovené v úvodu 
práce. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Domnívám se, že autor disertační práce přistoupil ke 
zpracování práce samostatně. Systém theses.cz 
vyhodnotil 503 shodných dokumentů s nižší mírou 
shody. Vzhledem ke gigantickému rozsahu 
protokolu o kontrole (bezmála 44 500 stran) byla 
provedena pouze jeho namátková kontrola, z níž 
plyne, že se jedná především o texty právních 
předpisů, případně o citované zdroje. Systém 
Turnitin vykázal celkovou shodu 14 %, přičemž na 
základě kontroly protokolu nemám důvod se 
domnívat, že by práce nebyla původním dílem 
autora.  

Logická stavba práce K logické stavbě práce nemám podstatně výtky. 
Práce působí přehledně a uspořádaně. Text na sebe 
logicky navazuje a utváří komplexní a vnitřně 
vyvážený celek. 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Autor podle seznamu literatury využil nadstandardní 
rozsah zdrojů, a to jak tuzemských, tak zahraničních. 
Práce s nimi je na velmi kvalitní úrovni. Práce je 
nadto poměrně hutně protkána citacemi. Citace, až 
na drobné odchylky zejména u citací internetových 
zdrojů, odpovídají citační normě. Poznámky pod 
čarou nejsou vždy zakončovány tečkami. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Hloubku provedené analýzy považuji za zcela 
adekvátní zvolenému tématu. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Z této stránky je práce na velmi nadprůměrné 
úrovni. Drobná pochybení se v práci objevují zcela 



  

zřídka (např. číslování úvodu a závěru). Kladně 
rovněž hodnotím přílohy k práci. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň práce jsou na velmi 
vysoké úrovni, v práci je obsaženo jen velmi málo 
překlepů a stylistických pochybení. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

1) Autor by se mohl zamyslet nad povahou hazardní hry, resp. hazardu obecně 
zejména ve vztahu k finančním derivátům. Jaký je hlavní rozdíl mezi uvedenými instituty 
a co mají uvedené naopak společné, a to jak z hlediska platné právní úpravy, tak z 
jejich filosofické povahy? 
2) Kdo by měl podle názoru autora hrát v budoucnu prim v regulaci a dohledu nad 
hazardem? Místní samosprávy, nebo stát? Kde autor vidí budoucnost tuzemského 
hazardu za cca 10-20 let? 
 

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou 
komisí pro obhajobu disertační práce 

 
 
V Praze dne 31. srpna 2020 
 

_________________________ 
JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 
oponent disertační práce 


