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1. Aktuálnost (novost) tématu a struktura práce: 

 

Předložená diplomová práce se věnuje stále populárnějšímu tématu, alespoň mezi student pražské 

právnické fakulty, a rozhodně rovněž tématu, které bylo po dlouho dobu osborně zanedbáváno a stálo 

mimo zájem odborné právnické veřejnosti. Škody, které byly napáchány v dané oblasti 

nekompetentním přístupem sportovních bafuňářů se daří postupně odstraňovat a předkládaná práce je 

důkazem toho, že je téma nosné i pro právnickou veřejnost, a to nejen finančně. Práce se kromě úvodu 

a závěru se práce skládá ze čtyř částí. Cílem, který si autorka práce v úvodu své práce vytyčila je 

pomocí metody analýzy a syntézy podrobit zkoumání mezinárodních nevládních organizací a jejich 

vliv na regulaci sportu na mezinárodní úrovni. Úvodní kapitola je věnována sportu obecně, jeho 

definici a dále otázce sportovního práva. Vzhledem k tomu, jak je sportovní právo velmi rozvíjející se 

oblastí, zabývá se diplomantka i otázkou jeho existence a obsahovými koncepcemi. Sporné zůstává, 

jaké předpisy přesně pod pojem sportovního práva zařadit. Problematiku mezinárodních nevládních 

organizací obecně rozebírá v kapitole druhé. Diplomantka se snaží podat jejich definici a vychází 

především z primárních dokumentů mezinárodního práva veřejného, při zpracování diplomové práce 

významně čerpá z monografie Anny-Karin Lindblom a z řady  odborných článků. Na část věnovanou 

nevládním organizacím logicky navazuje kapitola pojednávající o organizacích v oblasti sportu. 

Jádrem zájmu je olympijské hnutí, se svým ústředním subjektem, jímž je Mezinárodní olympijský 

výbor a organizace s ním spojené (Arbitrážní soudní dvůr pro sport, Světová antidopingová agentura). 

Stranou autorčina zájmu však nezůstávají ani mezinárodní sportovní federace. Samotné mezinárodní 

sportovní právo, jeho pojetí, obsah a koncepce dostává prostor v kapitole čtvrté. Autorka navazuje na 

teoretické základy předchozích tří kapitol. S ohledem na skutečnost, že klíčovými tvůrci sportovního 

práva jsou mezinárodní nevládní organizace, není systematické zpracování zvolené matérie 

jednoduchým úkolem, povaha sportovních pravidel, jako primárně norem nestátního původu, může 

být poněkud problematická, zejména ve vnitrostátní a mezinárodní právní oblasti. Autorka se dotýká i 

některých aspetků transnacionálního práva a klade si několik zajímavých otázek o povaze sportovních 

pravidel a jejich systémovém zařazení. Práce je zakončena přehledným závěrem, ve kterém autorka 

syntetizuje své poznatky. 

 



2. Náročnost tématu: 

 

Zpracování práce vyžadovalo důkladnou analýzu relevantní úpravy na všech úrovních, na nichž se 

s regulací sportu můžeme setkat, včetně mezinárodněprávní úpravy. Autorka prokázala, že se 

seznámila i s řadou primárních a sekundárních pramenů. Téma práce je proto možno považovat za 

náročnější, předkladatelka práce se kromě úpravy na úrovni sportovních federací musela seznámit s 

relevantní mezinárodní smluvní úpravou a posuzovat je se znalostí základních pojmů vnitrostátního, 

evropského a mezinárodního práva, což není právě jednoduché. Traktovanou materii se jí podařilo 

analyzovat a syntetizovat ve srozumitelných závěrech. 

 

3. Hodnocení práce: 

 

Předložená práce je systematicky členěna, autorka se drží zvolené struktury, jazyková styl a formální 

úroveň jsou na slušné úrovni, která i přes drobné stylistické nedostatky odpovídá požadavkům 

kladeným na obdobný typ prací. Při zpracování vycházela diplomantka z dostatečného množství 

primárních a sekundárních pramenů, které standardně cituje. Práci lze považovat za slušně 

zpracovanou a je zřejmé, že práci autorka zpracovávala se zjevným zaujetím,  

 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 

Jak je uvedeno již výše, práce je po formální i obsahové stránce zpracována slušně Žádné zvláštní 

připomínky k ní nelze mít, s ohledem na doporučený rozsah diplomových prací postihuje to, co mohlo 

být rozumně od diplomatky očekáváno.  K obhajobě bych rád požádal zodpovězení otázky, zda není 

namístě alespoň v některých oblastech harmonizovat pravidla na mezinárodní nebo přinejmenším 

regionální úrovni. Druhou otázkou je, jak je řešen vztah mezi sportovními „by-laws“, vnitrostátním 

právem, evropským právem a právem mezinárodním. Třetí otázkou je, kdo by se měl primárně podílet 

na tvorbě sportovních norem a v jakém právním rámci by se sportovní pravidla měla pohybovat. 

 

5. Doporučení: 

 

Závěrem bych rád uvedl, že celkově práci hodnotím velmi kladně, doporučuji ji proto k ústní 

obhajobě. 

 

V Praze dne 24. května 2015 
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