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Posudek oponenta k diplomové práci 
 

 
Jméno a příjmení diplomantky: Ondřej Mareš 
 
Název práce: Vybrané otázky týkající se statusu profesionálního sportovce 
 
Datum odevzdání práce v listinné podobě: 9. června 2016. Elektronicky byla práce odevzdána dne 
14. června 2016. 
 
 

Konzultace 
 
Diplomant práci s oponentem nikdy nediskutoval.  
 
 

Podobnost práce s jinými dokumenty 
 
K práci byl vyhotoven protokol o podobnosti závěrečné práce s jinými dokumenty o 1327 
stranách. Práce vykazuje podobnost s 78 dokumenty. Ve všech případech se jedná o podobnost 
menší než 5%. Zpravidla je vykazována shodnost/podobnost s informačními zdroji, které odkazují 
na právní úpravu – v řadě případů se protokol odkazuje na dikci právních předpisů, které autor 
v práci cituje, resp. s nimiž autor v práci dále pracuje.  
 
Oponentovi je známo několik prací na shodné téma. Žádná však není totožná a ani významně 
podobná s předloženou prací.  
 
Z uvedených důvodů oponent protokol o podobnosti závěrečné práce blíže nezkoumal.  
 
 

Ke struktuře práce, její logické stavbě, obsahu a ke zvolenému tématu 
 
Práce se sestává, včetně úvodní strany, obsahu, úvodu a závěru, resumé a seznamu literatury, 
celkem z 82 stran. Samotný text práce má 66 stran. S ohledem na formátování textu lze mít za to, 
že práce splňuje, byť velice těsně, minimální požadavky předepsané pro tento druh kvalifikačních 
prací předpisy Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, resp. Univerzity Karlovy v Praze. 
 
Práce je rozdělena do šesti kapitol, které na sebe v určitém smyslu vzájemně navazují. 
Z koncepčního hlediska nicméně není práce zcela logicky uspořádána – v několika případech není 
zřejmá návaznost jednotlivých bodů.  
 
Prvá kapitola se věnuje pojmu profesionálního sportovce. Dále (kapitola 2) se autor zaobírá 
pojmem profesionální sportovec v judikatuře Soudního dvora Evropské unie. Ve třetí kapitole 
zkoumá autor problematiku stávající praxe v oblasti profesionálního sportu z hlediska právní 
úpravy nelegální práce. Následně (kapitola 4) se zaměřuje na právní úpravu pracovněprávních 
vztahů v zákoníku práce a její aplikovatelnost na profesionální sport. Konečně (kapitola 5) autor 
vede úvahy de lege refenda, mj. v kontextu právní úpravy postavení sportovce v právním řádu 
Slovenska. 
 
Práce je s přihlédnutím ke svému rozsahu a zvolenému předmětu zkoumání až přespříliš 
rozčleněna.  
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Diplomant zvolil téma, které je velice aktuální. Jedná se o téma, která má hluboký teoretický základ, 
ať již z hlediska teorie práva jako takové, tak z hlediska principů a základních pojmových znaků 
práva pracovního či práva ústavního. Odpovídající zpracování tématu rovněž vyžaduje 
mezioborový přesah. 
 
Cíle vymezené diplomantem úvodem práce se mu v podstatě podařilo naplnit. 

 
 
K jazykové úrovni, použitým metodám zpracování a k práci s literaturou 

 
Práce je sepsána v českém jazyce.  
 
K jazykové stránce lze podotknout, že autor občasně používá expresivní a lidové výraz, tedy 
slovník, který není běžný pro zpracování diplomové a ani jiné kvalifikační práce. Autor rovně, nikoli 
výjimečně, používá nepřesnou terminologii (viz výhrady níže).  
 
Práce je zpracována běžnými metodami pro tento druh prací.  
 
Práce byla zpracována za užití relativně dostatečného okruhu pramenů. Výhrady lze mít nicméně 
k odkazování se na odbornou literaturu, které není vždy zcela standardní. Autor neuvádí kompletní 
odkaz na používaný pramen. 
 
 

K obsahu práce 
 
K práci lze formulovat následující obsahové, jazykové a jiné výhrady:  

- autor nijak nezdůvodňuje, proč musí mít smlouva uzavřená se sportovcem písemnou 
formu (str. 11); 

- tvrzení „je po novelizaci v „novém“ občanském zákoníku“ na str. 11 je značně nepřesné. 
Rekodifikaci soukromého práva rozhodně nelze považovat za novelizaci; 

- na několika místech (např. str. 12) autor zjevně parafrázuje odkazovaný pramen, aniž by 
text příslušně upravil či přímo citoval. Například na straně 12 autor uvádí „se jedná o 
inominální smlouvu“ při odkazu na obchodní zákoník, přičemž je však zjevné, že pokud by 
jen necitoval odkazovaný pramen, mělo být uvedeno „se jednalo o“; 

- autor nijak nezdůvodňuje závěr na str. 16, proč nelze za profesionálního sportovce brát 
někoho, kdo má nižší příjem ze sportovní činnosti nežli je minimální mzda; 

- není zřejmé, proč autor v práci věnované statutu profesionálního sportovce věnuje 
pozornost vztahu profesionálního sportovce a jeho agenta; 

- není zřejmé, proč musí být smlouva mezi sportovcem a jeho agentem uzavřena v písemné 
formě; 

- u bodu 3.9. se pravděpodobně jedná o převzatý text, který nebyl nedůsledně upraven, nebo 
řádně citovýn. Jinak si lze je těžko vysvětlit číslovky 1, 2, 3, atd. na koncích odstavců; 

- není zřejmé, proč autor označuje pana Švarce za kontroverzní osobu (str. 36); 
- nedostatečnou hloubku lze shledat v úvahách na str. 46 ve směru k lékařským prohlídkám 

a zdravotním následkům u profesionálních sportovců. Jsou nesporně skupiny zaměstnanců 
(horníci atp.), u nichž jsou důsledky nejméně stejně závažné, resp. spíše závažnější; 

- nepřesná jsou tvrzení na str. 47 k ust. § 316 ZPr; 
- autor nevysvětluje, co míní pojmem „faktický pracovněprávní vztah“ na str. 47; 
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- potřebnou hloubku postrádají úvahy na str. 51 ve směru k místu výkonu práce. Shodná 
výhrada platí i pro následně připojená tvrzení a závěry k právní úpravě pracovních poměrů 
na dobu určitou (diplomant nereflektuje ust. § 39 odst. 5 ZPr); 

- nedostatečně, resp. nepřesné jsou závěry na str. 52 o absolutní neplatnosti právního jednání; 
- nepřesná a nesprávná jsou tvrzení autora na str. 54 o odměňování sportovců platem. Autor 

rovněž nereflektuje zásady v oblasti rovného odměňování – primárním principem je zásada 
stejné odměny za práci stejné hodnoty; 

- nedostatečnou hloubku postrádají i argumenty na str. 56 práce o dodržování určitého 
režimu mimo výkon sportovní činnosti. Typově obdobné nároky jsou kladeny na různé 
profese přímo ze zákona, resp. z povahy věci jsou spojeny s určitými pozicemi; 

- nepřesné je tvrzení o nepřetržitém odpočinku mezi dvěma směnami na str. 59. Nepřetržitý 
odpočinek mezi dvěma směnami činí podle platné a účinné právní úpravy u zaměstnanců 
starších 18 let již několik let 11 hodin; 

- není zřejmé, co autor míní „politickými následky“ na str. 68. 
 

Závěrečné hodnocení a otázky k obhajobě 
 
Diplomant prokázal v problematice orientaci.  
 
Práci lze doporučit k obhajobě, neboť splňuje předpoklady kladené na příslušný druh kvalifikační 
práce Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, s navrženým klasifikačním stupněm velmi 
dobře, resp. spíše dobře dle výsledku ústní obhajoby. 
 
Diplomant by se při ústní obhajobě mohl vyjádřit k těmto otázkám: 

1. Auto by se mohl vyjádřit k otázce nezbytné míry svéprávnosti k zavázání se dítěte do 18 let 
věku k výkonu sportovní činnosti, stejně tak jako k otázce zastoupení ze strany zákonného 
zástupce.  

2. Autor by se mohl vyjádřit k ústavněprávním aspektům přestupových tabulek u dětí do 18 
let věku.  

 
 
V Praze dne 22. srpna 2016 

 
 

JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 
oponent 


