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Protokol o kontrole na plagiáty generován v SIS dne 22.6.2016 se zjištěnou nejvyšší 

dosaženou mírou podobnosti  5% (u celkově identifikovaných 78 dokumentů se zjištěnými 

prvky podobnosti nepřekračující shora uvedený rozsah).  

 

Předložená diplomová práce je členěna do úvodu, 6 hlavních kapitol (které jsou dále 

vhodně členěny do podkapitol) a závěru; k práci je připojen seznam zkratek, seznam zdrojů, 

abstrakt v českém a anglickém jazyce a seznam klíčových slov v českém a anglickém jazyce.  

Celkový rozsah předložené práce včetně příloh je 85 stran; rozsahem 66 stran samotného 

textu se práce řadí mezi méně rozsáhlé diplomové práce. 

 

Volbou zvoleného tématu diplomové práce prokázal diplomant, že se neobává zvolit 

pro volbu kvalifikační práce téma, které není obvyklým tématem diplomových prací, 

současně téma velmi aktuální, v poslední době velmi diskutované nejen v České republice, ale 

i v zahraničí (zejména v Evropě). Při volbě daného tématu si diplomant musel být vědom 

dynamického vývoje studovaného problému, který je sám o sobě náročný z pohledu 

teoretických znalostí potřebných k jeho dobrému zpracování, ale je též náročný s ohledem na 

potřebu práce s příslušnými prameny, a to i pramenů zahraničních, včetně sledování jejich 

nejaktuálnějších změn a mezinárodních tendencí v dané oblasti.  

 

Z tohoto pohledu diplomant cíl, který si před sebe vytknul v úvodu práce „nejdříve 

analyzovat jednotlivé problémy, které momentální platná úprava profesionálnímu sportovci (a 

ostatním subjektům) přináší“, vcelku zvládl, když zejména osvědčil snahu přihlížet vedle 

pracovněprávních aspektů též – byť jen dílčím způsobem – k aspektům z oblasti sociálního 

zabezpečení, daňovým aspektům, ale i k některým otázkám rozhodování sporů 

profesionálních sportovců ve vztahu k jejich klubům apod. Snažil se též postihnout některé 

„nadnárodní aspekty“ zkoumaného problému.  

 

Velké výhrady však musím vznést k formálnímu způsobu diplomové práce, která 

bohužel oplývá písařskými nepřesnostmi (překlepy, přesmyčky apod.), stylistickými 

pochybeními (nedodržení časových i obsahových sousledností v podání výkladu, náhlé změny 

přítomného a minulého času, ve kterém je výklad podáván, ale i zdvojení některých slov či 

naopak jejich vypadnutí), ale i pravopisnými chybami (zejména chybami v psaní velkých, 

resp. malých písmen, přičemž na toto pochybení byl diplomant upozorněn i v průběhu 

konzultací). Tato pochybení, která pro jejich výrazné množství neuvádím výčtovou metodou, 

výrazně ztěžují čtivost práce a ve svém důsledku snižují její celkové vyznění a obsahovou 

stránku práce, která je na mnohem lepší úrovni než její stránka formální.  

 

Pokud jde o práci s literaturou, pak lze kladně hodnotit skutečnost, že autor pracoval 

s reprezentativním vzorkem české literatury, která je k dané problematice k dispozici. Ze 

zahraniční literatury se pak omezoval zejména na zdroje převzaté z internetu, nicméně k volbě 

použité literatury nemám zásadních výhrad. Výhrady však musím vznést ke způsobu práce 

s příslušnými prameny. Autor v některých případech cituje způsobem odpovídajícím 

„starším“ citačním zvyklostem, v některých případech se pak snaží o použití „nových 

citačních norem“, ne však důsledně; např. pod odkazem pod čarou č. 3 cituje dílo 



zjednodušeným způsobem, ale v celé práci toto zjednodušené citované dílo nelze najít ve 

výčtu, který by umožnil citované dílo s konkrétní prací ztotožnit. V některých případech se 

dopouští diplomant pochybení v tom, že u citace z děl kolektivu autorů neoznačuje autora 

konkrétní pasáže, kterou cituje (v jiných případech tak naopak činí). Z mnohých „citací“ není 

zřejmé, kdy diplomant skutečně doslovně cituje, kdy odkazuje na daný pramen pouze jako na 

inspirační zdroj, resp. na pramen na podporu své argumentace. Příkladem budiž text na str. 

16, kdy je část textu započata uvozovkami, které však nikde nekončí a citační zdroj není 

označen vůbec. Tato citační rozvolněnost diplomanta dosahuje pomyslného vrcholu 

v podkapitole 3.9. nazvané „Případ Dahmane“; text této podkapitoly obsahuje vyznačení 

celkem 5 poznámek pod čarou (označených č. 1. – 5.), které však „pod čarou“ zcela scházejí.  

 

V rozporu s nedostatky formální úrovně práce je její v zásadě dobrá obsahová úroveň, 

ze které je patrné, že diplomant se rozhodl zpracovat téma, s nímž je obeznámen nejen 

z literatury, ale nepochybně i z vlastní zkušenosti; zaujetí pro danou problematiku z práce 

vyzařuje. Kladně hodnotím například některé kritické úvahy autora obsažené v podkapitole 

5.1. diplomové práce „Postup před vznikem pracovního poměru a právo na soukromí“, stejně 

jako podnětné úvahy obsažené v podkapitole 6.2. diplomové práce „Pojem „sportovní 

zaměstnanec“. Ani po obsahové stránce však není práce prosta některých, zejména 

pojmových či terminologických nepřesností, kterých je opět více, a proto upouštím od jejich 

výčtu. Vcelku zajímavé reflexy některých zahraničních „kauz“ by v některých případech 

mohly být obsažnější, resp. být završeny určitou zhodnocující úvahou autora v jejich 

komplexu i časovém vývoji. 

 

Přes shora uvedené výhrady doporučuji diplomovou práci k obhajobě, kterou 

předběžně hodnotím stupněm dobře. 

 

Při obhajobě by se diplomant měl zaměřit na zodpovězení následujících otázek: 

1) Ve vztahu k tvrzení uvedenému na str. 52 objasnit, zda-li k tomu, aby byla v rámci 

pracovněprávních vztahů označena dohoda za absolutně neplatnou, postačí její rozpor 

se zákonem; tedy objasnit ve vztahu k pracovněprávním vztahům problematiku 

absolutní neplatnosti, relativní neplatnosti a zdánlivosti právního jednání.  

2) Ve vztahu k rozhodnutí Dahmane provést úvahu stran vztahu pravomoci národních 

soudů, SD EU a CAS při řešení sporů se sportovní problematikou. 

 

 

 

V Praze dne 31.8.2016 

 

            

             ………………………………….  

                  prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.   

               vedoucí diplomové práce 


