Vážení studenti,
ve studijním roce 2020/2021 naleznete na těchto stránkách přednáškové materiály, shrnující
schémata a tematická videa potřebná k přednáškám, seminářům a studijním aktivitám. Pro
zakončení předmětu zápočtem nebo písemnou zkouškou zde budou následně umístěny i testy.
Jedná se o tyto předměty, které přednáším, vedu k nim semináře nebo zkouším:
ZÁKLADY PRÁVA pro prezenční a kombinované studium jsou zařazeny vždy pro první
ročníky na FTK a tvoří z obsáhlé právní literatury stručný přehledný celek o devíti kapitolách.
Jsou také základním materiálem, na který navazuje speciální Sportovní právo a Sportovní
diplomacie.
SPORTOVNÍ PRÁVO je speciální právní disciplína, které v sobě obsahuje jednak obecné
právní předpisy se vztahem ke sportu a sportovním subjektům a dále konkrétní právní úpravu
vydávanou jednotlivými sportovními asociacemi a federacemi k řízení jednotlivých sportů.
Základem pro výuku jsou přednáškové materiály v ucelené navazující struktuře, který navazuje
na skripta Sport a právo z roku 2012. Aktualizace zahrnuje nejen změny předpisů v době od
2012 do 2020, ale též přehled celé problematiky, včetně konkrétního financování českého
sportu, změny na poli odvodů z hazardu či smluvního postavení profesionálního sportovce.
SPORTOVNÍ DIPLOMACIE je vyučována na FTK teprve třetím rokem a je obdobného
zaměření jako vzdělávací program sportovní diplomacie pořádaný již třetím rokem ČOV. Dá
se říct, že je vhodným doplněním předmětu Sportovní právo a také z něj čerpá několik kapitol,
bez nichž by tento předmět neměl smysl. V případě, že se vyučuje samostatně bez spojení
se sportovním právem, je výuka přizpůsobena komplexnímu pochopení celé sportovní
autonomní oblasti.
Výukové materiály jsou na tomto webu a obsahují:
Psané přednášky
Schémata kapitol
Tematická videa
Studentům opakuji, že teorie je sice hezká, ale o své životní štěstí se musíte rvát v praktickém
životě, a proto jsou moje přednášky zaměřeny zejména na právní praxi v kombinaci s filozofií
osobností a hojným proložením audiovizuálními pomůckami, který prezentuji na přednáškách.
Z tohoto důvody považuji účast na přednáškách za povinnou.
Přeji Vám příjemné studium
Jiří Kubíček

