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1. Cíle, metodika zpracování práce a aktuálnost tématu: 
 

Diplomant si za téma své práce zvolil odpovědnost za újmu ve sportu a její možnou novou 
interpretaci. Jedná se o téma vcelku netradiční, zasahující do mnoha právních oblastí. 
Diplomant prokázal znalost a zájem o předmětnou problematiku, taktéž i schopnost se 
orientovat ve vybraných odborných textech. V práci je postupováno převážně deskriptivně. 
 

2. Struktura a členění práce: 
 

Samotný text práce je zpracován na jednasedmdesáti stranách, text je standardně členěn, 
jednotlivé pasáže na sebe logicky navazují, diplomant zvolil vhodnou systematiku své práce. 
Práce je rozdělena do pět kapitol včetně úvodu a závěru.  
 

3. Rozsah a úroveň použitých zdrojů a práce s nimi: 
 

Diplomant využívá vcelku dostatečné množství tuzemských zdrojů, v práci je použito i 
adekvátní množství aktuální judikatury. Jediné, co práci chybí, je zahraniční přesah. 
Diplomant se omezil na zmínku o německém, rakouském a francouzském občanském 
zákoníku, nevyužil ale možnost konkrétně citovat ani právní úpravy, ani zahraniční 
judikaturu.  
 

4. Jazyková, stylistická úroveň a formální úprava diplomové práce: 
 

Jazyková i stylistická úroveň práce je dobrá, odpovídající diplomové práci. Práce neobsahuje 
zjevné gramatické a stylistické chyby. Práce je zpracována čistě a úhledně, z formálního 
hlediska není práci co výrazného vytknout. Zmínit je pouze nutné některá nepřesná 
vymezení citací, kde chybí označení uvozovkami. 
 

5. Odborná kvalita zpracování tématu diplomové práce: 
 

Po odborné stránce je práce adekvátní požadované úrovni. Autor se v problematice 
dostatečně orientuje a zdá se, že je mu i osobnostně blízká. Diplomant používá výhradně 
deskriptivní metodu, přičemž nezahrnuje do úvahy zahraniční zdroje. 
 
 



 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 
 
Diplomant by při obhajobě mohl rozebrat vlastní názor na současnou právní úpravu a také 
rozvést myšlenku z úvodu své práce, tedy vliv médií na diskutovanou problematiku, 
případně judikaturu. 
 

7. Závěr: 
 

Předložená práce je kvalitní studií na téma odpovědnosti za újmu na zdraví ve sportu, přináší 

systematický a ucelený výklad předmětné problematiky. Práci proto doporučuji k ústní 

obhajobě s předběžným hodnocením výborně/velmi dobře. 
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