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Téma rigorózní práce: 

Autor si zvolil pro svoji rigorózní práci téma „horizontální přímý účinek svobod volného 

pohybu“, čímž dále prohloubil a navázal na své původní poznání v této oblasti.  

Téma je vcelku náročné na teoretické znalosti a orientaci v právu EU, tudíž odpovídá 

náročnosti tématu pro práci rigorózní. 

Hodnocení práce: 

Práce je členěna do pěti kapitol a dále úvodu a závěru. Z formálního hlediska je práce velmi 

čtivá a bez větších gramatických chyb či překlepů. Pozitivně lze hodnotit i množství 

nastudovaných a využitých zdrojů, převážně v anglickém jazyce. Z celkového pojetí práce 

vyplývá vysoká znalost práva EU a schopnost pracovat se zdroji. 

Jako hlavní výzkumnou otázku si autor zvolil, kde leží rovnováha mezi zájmy mezinárodních 

sportovních organizací v podobě pravidel upravujících příslušnost sportovců k národním 

týmům na straně jedné a právy, které těmto sportovcům garantuje právo EU, na straně druhé. 

Dá se říci, že svůj cíl autor splnil. Za jádro práce je možné považovat kapitoly 4 a 5, v kterých 

nejdříve rozděluje chování sportovních asociací podle míry závažnosti narušení práva EU a 

dále přináší konkrétní doporučení jednotlivým sportovním asociacím. 

Co se týče hloubky rigorózní práce, je zjevné, že autor se daným tématem delší dobu zabývá, 

o tématu má široký přehled. Autor uchopil problematiku strukturovaně. Je zjevné, že celou 

oblast má velmi dobře nastudovanou, orientuje se v problému, závěry má důkladně 

rozmyšlené. Toto tvrzení podporuje i odpovídající množství vlastní analýzy, kdy autor nabízí 

vlastní návrhy postupu a řešení pro mezinárodní sportovní asociace. Práce je tak nadána 

vysokou přidanou hodnotou, neboť se jedná o práci, kterou je možné bezesporu i prakticky 

využít. Z toho důvodu by si zasloužila příslušnou publikaci. 

Vzhledem k celkovému zpracování, aktuálnosti a náročnosti tématu, hodnotím práci kladně a 

věřím, že splňuje požadavky kladené na tento typ kvalifikačních prací. 

 



Otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Z práce vyplývají vcelku přísné požadavky na sportovní asociace se zájmem o působení v EU. 

Jak vnímá autor možný střet pravidel EU a dalších částí světa u jednotlivých asociací a jakým 

způsobem to může mít či má vliv na jejich celosvětové působení. Nemůže být přílišná 

sešněrovanost na úkor volnému sportovnímu klání?  

Závěr: 

S ohledem na výše uvedené doporučuji rigorózní práci k ústní obhajobě, jelikož se domnívám, 

že práce splňuje požadavky kladené na uchazeče o přiznání titulu JUDr. 

 

V Praze dne 3. ledna 2018 

 

JUDr. Tereza Kunertová, Ph.D., LL.M. 

 


