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1. Aktuálnost tématu: 

Sport patří nepochybně v současnosti k nejvýznamnější volnočasové aktivitě, a to jak 
z hlediska aktivního výkonu sportovní činnosti, tak z hlediska pasivního sledování výkonu 
sportu jiných. Výkon sportovní činnosti, jako každá aktivita založená na interakci a soupeření, 
s sebou nutně musí přinášet konflikty. Jejich řešení je však na rozdíl od běžných 
společenských vztahů obvykle ponecháno mimo běžný rámec rozhodování sporů státními 
soudy. Cílem diplomové práce je přitom popsat právě způsob řešení sporů, které při sportu 
vznikají, a to z hlediska institucí, kterým toto rozhodování náleží.  

Domnívám se, že se jedná o zajímavé a aktuální téma právě vzhledem k roli sportu ve 
společenském životě. 

2. Náročnost tématu a metoda zpracování: 

Institucionální rámec alternativního řešení sporů ve sportu je tématem, které nebylo dosud 
v české literatuře systematickým způsobem zpracováno. Diplomantka tak stála před relativně 
obtížným úkolem posoudit, co vůbec patří pod sportovní regulaci, co máme rozumět pod 
alternativním řešením sporů ve sportu v rámci českého právního řádu, jakož i z hlediska 
nadnárodního, tj. z hlediska pravomoci mezinárodního arbitrážního sportovního soudu 
v Lausanne. 

3. Kritéria hodnocení práce a struktura práce: 

Práce se kromě úvodu a závěru člení na čtyři kapitoly. V první kapitole diplomantka 
nejprve obecně vymezuje jaké aktivity můžeme pod sport podřadit a zejména také to, jaké 
druhy sporů při těchto aktivitách mohou vznikat. S tím pak souvisí i to, podle jakých pravidel 
budou spory vzniklé v rámci výkonu sportu posuzovány. 

Ve druhé kapitole diplomantka odpovídá na otázku, kdo je k řešení sportovních sporů 
v rámci českého právního řádu povolán. V této souvislosti správně rozlišuje jednak mezi 
alternativním řešením sporů v rámci vnitro spolkové autonomie, jakož i řešení sporů na 
základě zákona o rozhodčím řízení. Následující kapitola pak úzce souvisí právě s řešením 
sporů v rámci vnitro spolkové autonomie, kdy diplomantka popisuje hierarchickou strukturu 
sportovní asociace na příkladu organizační struktury fotbalového svazu, a to jak na národní, 
tak na nadnárodní úrovni. V poslední kapitole pak diplomantka popisuje sportovní arbitrážní 
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soud se sídlem v Lausanne, který ve většině případů působí jako arbitrážní instituce (poslední 
instance) pro sportovní spory.  

Strukturu práce považuji za správnou a logickou. Práce je sepsána čtivým a kultivovaným 
stylem. 

4. Práce s prameny a formální úroveň práce 

Rozsah práce činí více než 60 stran textu, což je zcela adekvátní tomuto typu kvalifikační 
práce. Práce obsahuje více než 200 poznámek pod čarou, ve kterých nalézáme odkazy jak na 
českou, tak na zahraniční literaturu, stejně tak jako i na českou a zahraniční judikaturu, jakož i 
vysvětlující komentáře a připomínky k vlastnímu textu. Poznámkový aparát považuji za 
příkladný. 

Domnívám se, že práce má z formálního hlediska bezvadnou úroveň. 

5. Závěr 

Předložená diplomová práce představuje nejenom solidní kompilát, který sumarizuje 
dosavadní poznatky ke zpracovávanému tématu, nýbrž v mnohém přináší i zajímavé vlastní 
postřehy diplomantky.  

Jako vedoucí diplomové práce mohu konstatovat, že diplomantka se mnou svoji práci 
průběžně konzultovala a moje připomínky zohlednila v předložené diplomové práci. 
Předložená diplomová práce tak splňuje všechny předpoklady pro to, aby byla úspěšně 
obhájena. 

V Praze dne 5. září 2013  
 
 
 
 …………………………………………… 
 doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.  

 vedoucí diplomové práce 


