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Oponentský posudek 
 

na disertační práci JUDr. Kateřiny Stránské, zpracovanou na téma  
„Náhrada škody v přeshraničních případech se zaměřením            

na úrazy ve sportu“ 
 
 
Doktorandka si za předmět své disertační práce v rámci doktorského studia zvolila aktu-
ální problematiku. Žijeme v době, kdy sport nejen tvoří součást zdravého životního stylu, 
ale stále více se stává výnosnějším zaměstnáním v mnoha sportovních odvětvích. 
 
Disertační práce je logicky členěna na (i) sport a právo, (ii) odpovědnost za škodu v čes-
kém právu v dosavadní právní úpravě, (iii) odpovědnost za škodu v novém občanském 
zákoníku, (iv) náhradu škody v soukromoprávních vztazích s mezinárodním prvkem,     
(v) odpovědnost za škodu v rakouském právu, (vi) odpovědnost za škodu v italském prá-
vu a (vii) příklady soudních rozhodnutí týkající se problematiky odpovědnosti za škodu    
s mezinárodním prvkem při sportovních úrazech. 
 
Doktorandka v návaznosti na historický exkurs do dané problematiky směřuje do součas-
nosti a některé aktuální skutečnosti zmiňuje. Velký prostor je věnován obecným otázkám 
týkajícím se definování škody a odpovědnosti za škodu v našem právním prostředí i ra-
kouském a italském právu. 
 
Sportovní spory se málokdy dostanou až před soudy a většina sporů se řeší mimosoud-
ním narovnáním. Existuje však speciální sportovní soud, Arbitrážní soud pro sport (Court 
of Arbitration for Sport - CAS), se sídlem v Lausanne, vytvořený Mezinárodním olympij-
ským výborem v roce 1983, který se začíná stávat nejvyšším soudem pro světový sport. 
Taktéž u nás je v Poslanecké sněmovně návrh zákona o rozhodčím soudu pro sport. Za-
myslete se nad otázkou, zda náhradu škody za způsobený úraz ve sportu lze postoupit 
tomuto soudu. V disertační práci mi chybí širší zmínka o řešení sporů spojených 
s náhradou škody (soudní pravomoc je uvedena pouze v kapitole 4.2). 
 
Co se týče formální stránky disertační práce, vyskytuje se pouze několik drobných nedo-
statků. Na str. 90: 2. a 3. řádek nedává smysl. Použití literatury mohlo být bohatší, chybí 
např. odkaz na dílo HAMERNÍK, P.: Sportovní právo s mezinárodním prvkem. Odkazů na 
literaturu je v práci žalostně málo, jejich číslování na sebe nenavazuje (v celé práci musí 
být jen jedna posloupnost) a jejich formát není podle normy. Budiž doktorandce ale ke 
cti, že v práci se solidní četností cituje příslušnou judikaturu. 
 
Citování dlouhých pasáží jednotlivých provozních řádů bez vlastního komentáře působí 
v kontextu pouze jako snaha o dosažení požadované délky práce. Statistika pití alkoholu 
na sjezdovce včetně barevného grafu podle mého názoru do takto zaměřené práce ne-
patří. Když už doktorandka považovala za vhodné použít přílohy s německým textem, tak 
je měla opatřit českým překladem.   
 
Vzhledem k názvu práce považuji její zaměření pouze na oblast lyžování (a to pouze 
sjezdového) za velmi úzké. Podle mého názoru by práce s uvedeným názvem měla obsa-
hovat alespoň základní specifika týkající se obecně zimních sportů, letních sportů, kolek-
tivních a kontaktních sportů, motosportu apod.  
 
Přes uvedené připomínky je možno uvést, že hodnota předložené disertační práce je na 
solidní úrovni, a je z ní patrno, že byla zpracována na základě seriózního zkoumání zvo-
lené problematiky, studia evropských a mezinárodních právních norem a dostupné litera-
tury. Celkově lze říci, že disertační práce je kvalitním zpracováním daného tématu. 
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Závěrem si dovoluji konstatovat, že doktorandka svou prací prokázala způsobilost teore-
ticky pracovat a že ovládá metody vědecké práce. Výsledek její činnosti splňuje podle 
mého názoru požadavky kladené na disertační práce, a proto ji doporučuji k ústní obha-
jobě a dále navrhuji, aby po úspěšné obhajobě byl doktorandce udělen akademický titul 
Ph.D. 
 
 
 
V Praze dne 1. 8. 2013 
 
 
 

 
 
JUDr. Ing. Bohumil Poláček, Ph.D., MBA, LLM 
oponent 


