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Předmluva 
Při přípravě této práce a výběru tématu mezinárodních nevládních organizací byl autor veden 
snahou o zmapování sportovních mezinárodních nevládních organizací, kde se jako právník 
Fotbalové asociace České republiky účastnil řady zejména právních seminářů pořádaných FIFA a 
UEFA a ve stejnou dobu absolvoval na institutu IDHEAP při Univerzitě v Lausanne dvouletý 
studijní program fotbalový marketing a management, pod vedením profesorů z celé řady 
evropských univerzit. Autor byl zároveň předsedou spolku, vydávajícím v oblasti sportu tištěný 
týdeník. Při rešerších na poli mezinárodních nevládních organizací a jejich zařazení v České 
republice došel autor již v roce 2010 k závěru, že není mnoho dostupné literatury, která by se 
otázkou mezinárodních nevládních organizací, z pohledu právního, zaobírala, tím méně 
organizacemi sportovními. Proto, před sepisem práce na téma mezinárodních nevládních organizací 
sportovních bylo třeba nejprve zpracovat téma mezinárodních nevládních organizací obecně. 

Po prvotním výběru a schválení tématu práce autor nalezl velmi kvalitně zpracovanou disertační 
práci Právní status nevládních organizací v mezinárodním právu veřejném, od I. Rossi, která 
zpracovala uvedené téma na disertační práci o rozsahu zhruba 500 normostran na univerzitě v 
Lovani. Pokud by byla disertační práce na shodné téma sepsána obvyklou metodou a v jejím 
obvyklém rozsahu, prakticky by se autor nemohl vyhnout podezření z plagiátorství, protože 
mezinárodní literatura, judikatura a prameny jsou v zásadě shodné a neměnné, a při klasickém 
postupu „technique juridique“, jak byla definována Olivierem Cortenem v knize Méthodologie du 
droit international public, by neměla práce z pohledu přínosu, v obecné části práce, valnou 
hodnotu, jelikož by se jednalo o „zestručněné převyprávění“ disertační práce I. Rossi. Ačkoli 
metoda „technique juridique“ je na řadě univerzit jediným uznávaným postupem při tvorbě 
kvalifikačních prací, v rámci této práce byl zvolen přístup se sociologickými prvky, vedený 
kauzálními příklady, se kterými má autor této práce bohaté zkušenosti. Díky tomu je tato práce 
mnohem čtivější a lze ji využít pro studium i praxi v oblasti práva, ale i studia mezinárodních 
vztahů. Pro osoby této vědy znalé však může práce působit v některých částech laicky či 
nevědecky, což ale vyplývá ze sociologické metody práce a neubírá na její vědeckosti. S ohledem 
na rozsah této práce, není možné dopodrobna postihnout veškerou materii, obzvláště v případě, kdy 
se autor vydal cestou kauzální, která je ze své podstaty více popisná. 

Vědecká práce je založena na vědeckém bádání, stanovením metodologie výzkumu, aby bylo 
možné výzkum zopakovat a aby došlo, na základě přesné metodologie, k objektivním závěrům. Na 
tomto místě je třeba uvést, že je na autorovi práce a je jeho licencí, jakou metodologii zvolí. I 
pouhé zjištění, že zvolená metodologie je slepou uličkou, může být pro samotný vývoj v oboru 
zjištění důležité, i když nedoceněné.  

Zvolená metodologie v oblasti práva (s prvky politologie) je ovlivněna autorovou zkušeností, 
paradigmatem. V tomto případě autor využil zkušeností nejen ze studia Mezinárodního práva 
veřejného na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze, ale zároveň dvouletého studijního 
programu UEFA při Univerzitě v Lausanne, se ziskem diplomu v oblasti fotbalového marketingu a 
managementu, ziskem diplomu studií Evropské unie na univerzitě UT 1 v Toulouse, studiem na 
Vysoké škole ekonomické - fakultě podnikohospodářské, studiem na politologickém institutu 
Sciences Po v Toulouse, studiem na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, kde se 
během studia probojoval do patnáctičlenného celosvětového finále dvojic do jihoafrické Pretórie 
v simulovaném procesu v oblasti lidských práv, bruselského asistenta člena Evropského výboru 
regionů a zejména ze své činnosti jako vedoucího zastoupení českých (2) regionů v Bruselu (po 
období necelých 4 let), kde se na denní bázi setkával se zástupci nevládních organizací, vládních 
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organizací, mezinárodních organizací a asociací či organizací lobbystických. Autor též pořádal 
řadu seminářů, a vedl panelové diskuze s poslanci Evropského parlamentu a z pozice vedoucího 
zastoupení krajů v Bruselu pořádal a moderoval v Hradci Králové mezinárodní konferenci pod 
záštitou Evropského výboru regionů, za účasti zástupců z Evropské komise, Evropské investiční 
banky a Evropského výboru regionů s panelovými diskuzemi účastníků z pěti evropských zemí, a 
to jako vůbec první konference v České republice, v rámci inciativy místních samospráv 
Evropského výboru regionů. Dále autor inicioval, zpracovával a organizačně spoluzajišťoval 
pořádání výstavy Accelerating Science, vytvořené Evropskou organizací pro jaderný výzkum 
CERN, za podpory Dudley Wright Foundation, v Českých Budějovicích, když pro pořádání dostaly 
České Budějovice přednost pro její konání před tureckou Ankarou. Před Českými Budějovicemi 
probíhala tato výstava v Madridu, Athénách, Kodani, Varšavě, Barceloně a Vilniusu. Stejně tak 
autor připravoval žádost a zajišťoval v Bruselu koordinaci pro pořádání výjezdního zasedání 
komise Evropského výboru regionů pro sociální politiku, vzdělávání, zaměstnanost, výzkum a 
kulturu do Českých Budějovic, kterého se zúčastnilo přes 100 starostů, hejtmanů a dalších 
regionálních politiků z celé Evropské unie. Právě veškeré takto nabyté empirie ze spolupráce 
s mezinárodními vládními i nevládními organizacemi i národními a regionálními organizacemi a 
vládami bylo využito při tvorbě práce a metodologie samotné.  

Výběr metodologie práce je plně na autorovi a jeho preferencích, kdy při absolutně sterilním 
prostředí tvorby by bylo mnohem obtížnější, aby v práci byly zohledněny autorovy zkušenosti. 
S ohledem na zvolenou sociologickou metodu, v rámci této práce, a rozhraní práce mezi právní 
disciplínou a politologií, je z pohledu autora interdisciplinární interpretace předpisů, zasazené do 
určité doby nezbytnou, což může být pro právní pozitivisty a puristy noční můrou. Zde si autor 
dovolí citovat prof. JUDr. Jana Kyselu Ph.D., DSc., který v jednom ze svých článků k metodologii 
uvedl1: „Na jedné straně tedy metoda jako záruka verifikovatelnosti, falzifikovatelnosti a vlastně i 
relevantnosti postupu poznávání, na straně druhé metoda jako Systém vytěsňující to, co není 
vědecké. Nejde o to, že by nebylo možné realitu poznávat mimo-vědecky (intuicí, estetickým 
vhledem…), to zpochybňováno není. Jen je mimo-vědecké poznání cejchováno jako méně 
významné: skutečnými pány vědění jsou přece vědci v bílých pláštích. V našem kontextu jde 
nakonec nicméně jen o to, zda absence dlouhých výkladů o metodologii užité při psaní určitého díla 
činí toto dílo prosté potenciálu na něco přijít, něco ozřejmit, nasvítit třeba v netradičním světle. 
Psaní je přece kreativní činnost spojená s radostí. Nezapomínejme navíc, že tu nemusí jít o 
vypořádání se s libovolnou metodologií. Vždyť pro leckoho by metodologií mělo být jen užívání 
kvantitativních metod, protože kvalitativní politologie či konvenční právní věda vlastně nejsou 
vědami, ale tu líčením vlastních názorů, tu popisem právní úpravy nebo judikatury. V tomto duchu 
nemá význam se zabývat ničím, co není kvantifikovatelné. A z toho vlastně vyplývá můj triviální 
závěr. O nějakou metodologii se opírá každý, jen ji třeba nepopisuje ve čtvrtině knihy. Po mém 
soudu se dá psát i bez rozsáhlých rozborů metodologie, ovšem s rizikem, že podle mnohých nepůjde 
o vědu. Chce-li někdo zkoumat vzorek judikatury, je asi podstatné vědět, jak jej vybere, resp. proč 
jej vybere. Chce-li někdo vytvářet krabicové grafy, nechť to dělá. O řadě témat se dá psát i bez 
toho“. 

 

1  Dostupné z WWW: http://www.jurisprudence.cz/cz/casopis/metodologie-v-pravnickem-psani-dobry-sluha-spatny-
pan.dm-211.pdf [online dne 25.12.2019] 
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I přes to, že pro právní analýzu na poli mezinárodního práva veřejného je převládajícím způsobem 
práce metoda deskriptivní a interpretační2, tato práce má za jeden z cílů sociologickou metodou 
ukázat, jak se činnost nevládních organizací dokáže prosadit i v rámci mezinárodního práva. 

První verze disertační práce prošla oponentními připomínkami některých členů zkušební komise, 
kteří považovali nastavenou metodologii jako nepřiléhavou oproti jednomu z posudků, který 
zvolenou metodologii považoval za nadstandardní. I z toho lze usuzovat, že dostatečnost 
metodologie je subjektivním kritériem, pokud metodologie neabsentuje zcela. Z diskuse při 
obhajobě disertační práce vyplynulo, že samotná metodologie práce mohla být zvolena vhodně i 
dostatečně, ale je-li zvolena nestandardní metoda musí být šířeji osvětlena ať již vlastní kapitolou 
nebo předmluvou. Ačkoli předmluva nemá institucionální místo ve struktuře práce, s ohledem na 
tato doporučení autor na úvod práce takto učinil, stejně tak autor upravil úvod a závěr práce tak, 
aby odpovídal doporučením zkušební komise. 

Úprava disertační práce a osvětlení použité metodologie na základě připomínek oponentních 
posudků vedla k jejímu zhutnění, upozadění vedlejších aspektů a k zviditelnění silných aspektů této 
práce, což práci zcela jistě prospělo. V rámci přepracování práce došlo k nahrazení několika desítek 
stran redundantních částí práce a dopracování nových dvou kapitol práce, na základě oponentních 
připomínek a konzultací s vedoucím práce.  

Ve vztahu k použitým zdrojům, autor uvádí, že pokud došlo v práci k užití online novinových, či 
jiných zdrojů, jedná se o zdroje důvěryhodné a uznávané, případně o informace ověřitelné i 
z jiných zdrojů.  

 

2  DIEH F.P., KU CH., The Dynamics of Interntional Law s. 1-2 


