
OPONENTSKÝ  POSUDEK
Škola: UK FTVS 
Jméno autora diplomové práce: P.T. Zuzana NOVÁKOVÁ
Téma: Sankční mechanismy ve sportu
Zpracovatel posudku: P.T. Miloš BEDNÁŘ

Hodnocení:
Proklamovaným cílem diplomové práce (dále DP) bylo provést analýzu sankčních 

mechanismů uplatňovaných ve sportu a zjistit míru autonomie sportu na právu. Diplomantka 
chtěla také posoudit status quo v této oblasti a uvést náměty k řešení nedostatků. Tento cíl se 
podařilo – cum grano salis – splnit.

Abstrakt je střízlivě naformulován; připomínky mám jen k českému slovosledu u anglické 
verze (správně: To analyse… is the aim…; A methods… are used…; Certain deficiences…).

Práce má logickou a přehlednou strukturu; z hlediska obsahového poněkud postrádám 
širší teoretické zakotvení DP v podobě filosofického, etického, resp. obecného zázemí (např. 
srovnat „trest“ a „sankci“; definovat pojem „normy“ a sportovní normu zařadit do systému 
norem obecně). U sankčních mechanismů bylo vhodné alespoň zmínit jejich existenci také 
v etických kodexech, které lze i v českém sportovním prostředí počítat již na desítky.

Z hlediska formálního je práce napsána střízlivým stylem (vyšší míra emocionality 
v závěru u sportovních zranění je namístě!); množství gramatických chyb je „menší než 
obvyklé“…

Seznam literatury splňuje požadovaná kritéria – chybně je uveden jen „Kolektiv autorů“
(řadí se podle prvního slova názvu) a abecedně nesprávně je část Králík – Koudelka.

Některé připomínky či náměty k vlastnímu textu:
   (s. 18) U výčtu různých klasifikací sportu postrádám asi nejvíce oceňovanou/zmiňovanou –

sedmičlennou – Crumovu: CRUM, Bart (1992). Over de Versporting van de Samenleving (On 
the Sportification of the Society). Haarlem : De Vrieseborch. ISBN 9789060763506. 
Citováno i českými autory.
(s. 21) Domnívám se, že sportovních klubů, které jsou obchodními společnostmi, není ani 
v ČR zanedbatelné množství (všechny prvoligové a mnohé další fotbalové jsou akciovými 
společnostmi; podobně v ledním hokeji, kde se mezi extraligovými vyskytuje i forma s.r.o 
/HC Plzeň/, v basketbalu + ?). Např. FA ČR tak není fakticky „svazem spolků“, leč „svazem 
spolků a obchodních společností“… Ono to má i dopady pro problematiku řešenou v DP (viz 
problémy s hráčskými agenty ve fotbale a možností jejich sankcionování při tzv. „lanaření“).
(s. 27) Celá pasáž o fair play z Kodexu… RE patří do uvozovek, neb jest přímou citací. Jinak 
ovšem děkuji, že alespoň takto byla prezentována etika…
(s. 28) Sportovní normy… „nejsou uznávány státem“: jsou uznávány i neuznávány; jde prostě
o juxtastrukturu k právním normám.
(s. 30) Myslím, že ono kousnutí až tak humorné nebylo… bohužel nebylo ani ojedinělé.
(s. 33) O čtyřech typech provinění z DŘ FA ČR bych si rozhodně netroufl říct, že pojmou 
„spolehlivě všechna provinění, jichž se lze ve sportu dopustit“. Bohužel. Škála možných 
provinění je široká a stále se rozšiřuje.
(s. 52) Nerozumím větě: „… komora má samozřejmě menší nápad…“?! Podobně na s. 75.

Otázka k obhajobě:
* Je součástí českého právního řádu i princip contra bonos mores? Jakým způsobem funguje 
ve sportovním prostředí? Jaké sankční mechanismy (mimoprávní) má k dispozici sport (v 
celosvětovém měřítku) při naplnění skutkové podstaty tohoto principu?

Diplomantka prokázala schopnost pracovat s odbornou literaturou a projevit vlastní, 
argumentačně podložené názory. Přes některé menší výhrady považuji práci za velice 
přínosnou a aktuální, a to nejen pro oblast kinantropologie, resp. sportu.
Návrh na hodnocení: „výborně“ až „velmi dobře"
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