
 

Posudek vedoucího diplomové práce 

na diplomovou práci Daniela Pospíšila 

na téma 

"Vybrané otázky týkající se statutu profesionálního sportovce" 

 

 

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu) duben 2015.  

Datum odevzdání diplomové práce v listinné i v elektronické podobě dne 

30. dubna 2015. 

Předložená diplomová práce je členěna do úvodu, 6 hlavních kapitol 

(které jsou dále vhodně členěny do podkapitol) a závěru; seznamu použité 

literatury, seznamu zkratek a seznamu nejčastěji užívaných označení; k práci je 

též připojeno shrnutí v českém i anglickém jazyce a seznam klíčových slov. 

Celkový rozsah předložené práce činí 97 stran (z toho vlastní text práce 79 

stran). 

Zvolené téma diplomové práce lze označit za v současné době vysoce 

aktuální, když je mu věnována intenzivní pozornost jak v rámci odborné, tak 

v rámci laické veřejnosti. Odpovídající zpracování dané materie navíc vyžaduje 

znalost širších souvislostí, když zkoumaná oblast souvisí nejen s postavením a 

významem profesionálního a neprofesionálního (příp. poloprofesionálního) 

sportu ve společnosti, ale i s praktickými a dosud neuspokojivě, resp. 

nedostatečně systémově řešenými otázkami, jako je financování sportu atp.  

Při zpracování práce využil diplomant vhodný vzorek odborné literatury 

dostupné k danému tématu a řadu dalších pramenů. Vyzdvihnout lze, že 

diplomant pracoval nejen s tuzemskými prameny a judikaturou. Z použité 

literatury však diplomat necituje vždy zcela obvyklým způsobem, když např. 

v případě citací z děl kolektivu autorů neuvádí autora citované pasáže.  

 



Pokud jde o náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a 

jejich zpracování, lze zvolené téma označit za náročné. Celá předložená práce 

má dobrou logickou stavbu; diplomant se dotýká širokého spektra souvisejících 

aspektů a daří se mu tak v zásadě naplnit cíl vytčený v úvodu práce. 

Jazykovou úroveň práce lze hodnotit jako dobrou.  

Z věcného hlediska se diplomant věnuje problematice profesionálního 

sportu a jeho právní úpravě jak v právním řádu České republiky, tak z pohledu 

právního rámce práva EU, přičemž v dílčích aspektech poukazuje i na právní 

úpravy jiných zemí. Za hlavní přínos předložené diplomové práce lze označit 

snahu diplomanta zhodnotit stávající legislativu a její aplikovatelnost na 

profesionální sport, stejně tak jako snahu formulovat úvahy de lege refenda.  

 Kladně je třeba hodnotit zejména práci autora s judikaturou. Diplomant 

věnuje komplexní pozornost jak zdejší (poměrně skromné) rozhodovací praxi 

soudů v této oblasti SDEU, aby k nim připojil i vhodné postřehy stran 

rozhodovací praxe vybraných národních soudů jiných zemí. Pozitivně lze 

hodnotit i snahu diplomanta zaujmout k některým soudním rozhodnutím 

vlastní kritické názory.  

 

Předloženou diplomovou práci lze doporučit k obhajobě, neboť splňuje 

předpoklady kladené na příslušný druh kvalifikační práce Právnickou fakultou 

Univerzity Karlovy v Praze, s navrženým klasifikačním stupněm výborně. 

 

Při obhajobě by se diplomant měl zaměřit na následující okruhy 

problémů: 

 

a) Jakým způsobem (pokud vůbec) by v rámci diplomantem uvažované 
právní úpravy profesionálního sportu měla být řešena otázka sportovců ve 
služebních poměrech (např. ASC DUKLA) ve vztahu k obecnému režimu 
profesionálního sportovce.  
 



b) Jakým způsobem by měla být dle diplomanta řešena problematika 
pracovních úrazů a nemocí z povolání profesionálních sportovců. 

 

V Praze dne 26. 5. 2015 

 

            

             ………………………………….  

        prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.   

                 vedoucí diplomové práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


