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Posudek oponenta rigorózní práce 

 

Jméno kandidáta: Mgr. Lucie Baťhová 

Téma a rozsah práce: Postavení profesionálního sportovce z hlediska pracovního práva, 

111 stran textu 

Datum odevzdání práce:  

1. Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma je aktuální, otázky sportovního práva a 

ochrany sportovců jsou právem diskutovány odbornou veřejností v souvislostí 

s nedostatečnou právní úpravou 

2. Náročnost tématu na: 

- Teoretické znalosti – téma je středně náročné na teoretické znalosti, autorka tyto 

znalosti jednoznačně prokázala 

- Vstupní údaje a jejich zpracování – ke zpracování tématu bylo využito dostačující 

množství odborné literatury a judikatury  

- Použité metody – byla zvolena klasická metoda zpracování rigorózní práce 

3. Kritéria hodnocení práce 

- Splnění cíle práce – práce splnila vytyčené cíle 

- Samostatnost při zpracování tématu – autorka se mnou pochopitelně téma 

nekonzultovala, stejně jako vlastní práci, důvodem je skutečnost, že jsem oponent 

v rigorózním řízení. Na druhou stranu je mi publikační činnost autorky známa, neboť 

jsem působil již jako oponent její diplomové práce. Autorka zřejmě pod tlakem svých 

praktických zkušeností se vyjadřuje místy zkratkovitě a spíše ve formě právního 

podání, rámcově však autorka trefila podobu rigorózní práce a dosahuje tvůrčích 

poznatků ke zkoumané problematice 

- Logická stavba práce – práce je členěna do 3 části. V rámci první části autorka 

analyzuje základní relevantní znaky závislé práce, v druhé se klíčovými 

pracovněprávními pojmy relevantními z hlediska tématu práce a v třetí aplikuje znaky 

závislé práce na profesionální sportovní činnost. Struktura je úsporná a přitom 

přehledná.  
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- Práce s literaturou, vč. citací – autorka vhodně pracuje s literaturou a řádně cituje 

použité prameny  

- Hloubka provedené analýzy – autorka analyzuje zvolené téma dostatečně, dochází 

k podnětným závěrům. Z celé práce je zřejmé autorčina praktická zkušenost 

s problematikou sportu a statusem profesionálních sportovců v kolektivních sportech 

- Úprava práce – práce je standardně upravena ve formě rigorózní práce 

- Jazyková a stylistická úroveň – velmi dobrá, překlady do anglického jazyka nicméně 

trpí gramatickými chybami a stylistickými nepřesnostmi (např. již samotný anglický 

název práce s chaoticky psanými velkými a malými písmeny), drobné překlepy např. 

na str. 13, 53 či 111 rigorózní práce 

4. Případné další vyjádření k práci – práce splňuje požadavky kladené PF UP na 

zpracování rigorózních prací. Protokol o vyhodnocení podobnosti práce ze dne 

23.3.2016 vykázal  u  300 podobných dokumentů míru shodnosti pod 5 %. Ta je 

způsobena shodnou citací právní úpravy, resp. základních právních poznatků. Autorka 

dochází k podnětným závěrům (zejména str. 102 a násl. rigorózní práce) a správně 

identifikuje problematická místa právní úpravy a její aplikace (např. str. 68 rigorózní 

práce). Vyzdvihuji též analýzu relevantních sportovních zvyklostí a vnitřních předpisů  

na str. 51 a násl. diplomové práce). 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě – nemám zásadních připomínek. 

K těm dílčím uvádím, že lze důvodně pochybovat o tom, zda Listina základních práv a 

svobod byla do ústavního pořádku vnesena předsednictvem České národní rady pod 

č. 2/1993 Sb., když navíc předsednictvo nebylo k tomuto kroku kompetentní. Příjmy 

z pojistného na veřejné zdravotní pojištění (str. 11 rigorózní práce) nelze považovat za 

příjmy státu z hlediska platné úpravy. Osobně si nemyslím, že by byla ochrana 

nabízená pracovním právem pro profesionální sportovce v kolektivních sportech, kteří 

patří do nižších příjmových kategorií, zbytečná (autorka opačně na str. 110 rigorózní 

práce), na druhou stranu rozumím i pozici, kterou zastává autorka. Nerozumím však 

tomu, proč by měla být upravena problematika dočasné pracovní neschopnosti hráče, 

což autorka žádá, pokud hráč je osobou konající samostatnou výdělečnou činnost 

(OSVČ). Účast OSVČ v nemocenském pojištění je právně regulována, byť jistě tato 

úprava není bezproblémová a lze identifikovat určitá znevýhodnění oproti postavení 

zaměstnance. 
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Pro účely obhajoby se dovoluji autorky zeptat:  

1) Jaký je rozdíl mezi podmínkami a znaky (výkonu) závislé práce? K tomu str. 12 

rigorózní práce. 

2) Lze odstoupit od pracovní smlouvy po vzniku pracovního poměru, a pokud ano, do 

kdy nejpozději? Úvahy autorky na str. 49 a 50 rigorózní práce k odstoupení 

v pracovněprávních vztazích mi nejsou zcela srozumitelné. Zejména si nejsem jist, jak 

to autorka vidí s možností odstoupit od pracovní smlouvy v průběhu trvání pracovního 

poměru, proto pokládám tuto otázku. 

 

6. Doporučení – práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro konání státní 

rigorózní zkoušky 

7. Navržený klasifikační stupeň – prospěl(a)  

 

V Praze dne 6.6.2016 

 

       doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 

       oponent rigorózní práce 


