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1. Úvod:  
 

Diplomantka si zvolila individuální téma diplomové práce „Rozhodčí řízení ve sportovním 

prostředí“. Na toto téma nebyla na katedře práva občanského dosud zpracována žádná 

kvalifikační práce, proto jí bylo toto individuální téma povoleno. Jde o zajímavé a aktuální 

téma. 

 

2. K systematice: 
 

Diplomantka rozdělila svoji diplomovou práci do sedmi kapitol. Po úvodu zpracovala ve 

druhé kapitole stručný historický exkurz. Třetí kapitolu věnovala diplomantka právní úpravě 

rozhodčího řízení v České republice. Ve čtvrté kapitole, která tvoří jádro diplomové práce, 

zpracovala diplomantka rozhodčí řízení ve sportovním prostředí v České republice. Pátá 

kapitola obsahuje komparaci rozhodčího řízení ve vybraných sportovních odvětví (ve fotbale 

a v hokeji) v České republice a Slovenské republice. V šesté kapitole je stručně pojednáno o 

rozhodčím řízení ve sportovním prostředí v zahraničí a na nadnárodní úrovni. Sedmou 

kapitolu tvoří závěr diplomové práce. 

 

3. K obsahu: 
 

Diplomantka zpracovala zadané téma systematicky a přehledně. Při zpracování volila 

především metodu deskripce, dále analýzy a komparace. V úvodu si diplomantka vytýčila za 

cíl poskytnout ucelenou deskripci fungování rozhodčího řízení ve sportovním prostředí 

v České republice a upozornit na úskalí současného nastavení v rámci jednotlivých 

sportovních odvětvích. Tento cíl se diplomantce podařilo splnit. Pokud jde o odvětví sportu, 

vybrala si diplomantka rozhodčí řízení ve fotbalovém a hokejovém prostředí, v rámci 

olympijského hnutí a v golfovém prostředí. Diplomantka předtím, než se zaměřila na uvedená 

sportovní prostředí, správně vysvětluje možnosti řešení sporů dle zák. č. 216/1994 Sb. o 

rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, před rozhodčí komisí spolku ve smyslu § 265 a 

násl. občanského zákoníku a v quasi rozhodčím řízení. V závěru diplomové práce vyslovuje 

diplomantka úvahy de lege ferenda na způsoby zajistit ucelenou a jednotnou úpravu řešení 

rozhodčího řízení ve sportovním prostředí v České republice. 
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4. Zhodnocení: 
 

Jak jsem již shora uvedla, posuzovaná diplomová práce je systematickým a přehledným 

zpracováním daného tématu. Je vhodně doplněna komparací se slovenskou právní úpravou. 

Diplomantka čerpala z kvalitní odborné literatury a z vnitrospolkových předpisů. Při citaci 

řádné označila pramen.  Posuzovaná diplomová práce splňuje podmínky kladené na tento 

druh vysokoškolských kvalifikačních prací. Práce byla v souladu s pokynem děkana č. 23 

D/2011 ze dne 2. 8. 2011, kterým se stanoví postup při ověřované originálnosti 

vysokoškolských kvalifikačních prací, prověřena antiplagiátorským programem THESES, 

který vykázal shodu s jinými díly 0 %. 

 

5. Závěr: 
 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.  

Téma obhajoby navrhuji – bližší pojednání o struktuře a činnosti případně zřízeného 

specializovaného stálého rozhodčího soudu pro sportovní prostředí. 

 

 

 V Plzni 20. 4. 2020 

 

 

 

 

 

 

      JUDr. Miloslava Wipplingerová, Ph.D., LL.A. 

         vedoucí diplomové práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


