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     Předložená práce o rozsahu 68 stran je systematicky rozdělena do úvodu, šesti 

kapitol, které jsou dále vnitřně členěny a závěru.  Obsahuje též resumé v angličtině.

     Diplomant nejprve vymezuje hlavní pojmy, se kterými dále pracuje. Poté podává 

výklad o vývoji právní úpravy, která zabraňovala konkurenčnímu jednání 

zaměstnance po dobu trvání zaměstnání a zejména po jeho skončení. Těžiště práce 

spočívá ve třetí, nejrozsáhlejší kapitole, v níž je rozebrána platná právní úprava 

konkurenční doložky v pracovním právu a v následující kapitole pak v právu 

obchodním. V páté kapitole se autor zabývá komparací české právní úpravy 

konkurenční doložky s právní úpravou, jejímž cílem je zabránit konkurenčnímu 

jednání zaměstnanců vůči bývalému zaměstnavateli ve vybraných státech (Francii, 

Německu a Rakousku) a poukazuje na její značně odlišné pojetí. V poslední kapitole 

je uvedena řada námětů de lege ferenda. 

     V závěru autor stručně  hodnotí  platnou právní úpravu konkurenční doložky, 

zdůrazňuje nutnost její změny a poukazuje na některé její nedostatky přinášející 

aplikační problémy. 

     Systematické členění textu je vhodné, jednotlivé kapitoly na sebe logicky 

navazují, práce je přehledná. Autor vychází z dosti rozsáhlého okruhu odborné 

literatury časopisecké i knižní,  v textu s ní dobře pracuje a odkazuje na ni.



     Zvolené téma je důležité a aktuální. Z textu je zřejmé, že autor přistoupil k jeho 

zpracování s hlubokým  zájmem a náležitými znalostmi. Je možno ocenit, že k řadě 

otázek zaujímá svá stanoviska a prokazuje dobrou znalost příslušné judikatury.

     

      Práci nelze vytknout závažnější nedostatky věcné ani formální, obsahuje pouze 

drobné nepřesnosti  a některá neobratná vyjádření – např.  na str. 2 … v poslední 

kapitole se snažím o právní úpravu konkurenční doložky de lege ferenda… .

      Zvolené téma bylo zpracováno úspěšně a komplexně, práce je zdařilá.

     Závěrem konstatuji,  že předložená práce splňuje  požadavky kladené na 

diplomové práce a proto ji  doporučuji k obhajobě.

      

Doc.JUDr. Věra Štangová, CSc.
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