
Oponentský posudek k práci Adély Kopsové  

na téma  „Konkurenční doložka“ 

 

 

Práce, vypracovaná autorkou jako práce diplomová, je nyní 

předkládána s žádostí o uznání za práci rigorózní. 

  

Autorka si zvolila pro svoji práci velmi aktuální, náročné 

a stále ještě dostatečně nerozebrané téma. V souvislosti  se 

stálým rozvojem forem výdělečné činnosti narůstá potřeba 

ochrany podstaty a profitů těchto činností, stejně jako 

individuálních a tvůrčích přístupů jejich nositelů. 

 

Práce vyžaduje znalost úpravy práva pracovního, stejně 

jako specifické úpravy v právu soukromém s přesahem do 

obecných principů práva a lidských práv. A to vše při 

schopnosti jejich souladné interpretace a aplikace na modelové 

situace v pracovním poměru, resp. spíše po jeho skončení 

v rámci další výdělečné činnosti. V úvahu musí být rovněž 

vzata vyvíjející se judikatura, která poměřuje mezi základními 

právními principy. 

 

Přeložená práce sestávající z 93 stran textu, včetně  

úvodu a závěru,  je doplněná seznamem použité literatury a 

resumé ve dvou jazykových mutacích. Práce se skládá ze čtyř 

kapitol, úvodu a závěru. Po krátkém úvodu, v němž autorka 

seznamuje s cílem své práce, a způsobem jejího provedení, se 

první kapitola věnuje obecně vymezení konkurence po dobu 

trvání pracovního poměru a po jeho skončení. Kapitola druhá 

rekapituluje vývoj právní úpravy na našem území. Třetí 

kapitola rozebírá platnou právní úpravu konkurenční doložky, 

přičemž část čtvrtá se podrobně věnuje jejím hlavním 



výkladovým problémům. Závěr práce má již spíše obecnou, 

rekapitulační povahu.  

 

 

Dílčí hodnocení práce 

1. Odborný význam práce 

Jak je již výše uvedeno téma práce je velmi dobře zvolené. 

Vzhledem ke stále sílícím potřebám praxe je myšlenka jeho 

komplexního zpracování vítaná. Autorka dává ucelený přehled 

zkoumané právní problematiky, vychází z dostatečného množství 

národních pramenů, s nimiž správným způsobem odborně pracuje.  

 

2. Způsob zpracování  

Výklad je věcně dostatečný, komplexní, vycházející 

z právní úpravy de lege lata i z judikatury. Výklad se 

nezaměřuje jen na popis právní úpravy, případně její 

vysvětlení za použití pramenů, autorka velmi často úpravu 

hodnotí a vytváří interpretační postupy. V tomto směru je 

třeba vyzdvihnout kapitolu čtvrtou, zejména bod 4.4.3.2., kde 

autorka popisuje stěžejní judikaturu týkající se odstoupení od 

konkurenční doložky, přičemž sama dospívá ke konzistentním 

postojům, tendujícím k preferenci práva na práci. Naopak 

poněkud povrchně působí pojednání o významu vztahu 

k občanskému zákoníku v bodě 3.2. 

 

3. Výsledky práce  

Práce přináší komplexní výklad problematiky, s přesahem do 

souvislostí v právu soukromém. Přínosem je nástin klíčových 

aplikačních problémů a rozbor judikatury, které jsou pro 

předmětné téma stěžejní. Práce má velmi slušnou úroveň, je 

komplexní a svědčí o systematické i tvůrčí práci autorky. 

Autorka zaujímá postoj k většině uváděným problémů, je jen 

škoda, že místy kritický postoj k právní úpravě není využit 



v rámci úvah de lege ferenda v závěru práce, který má ráz 

spíše rekapitulační.   

 

5. Klasifikace práce 

S ohledem na výše uvedené lze mít za to, že předložená 

diplomová práce přesahuje osobním odborným přínosem autorky  

obecné požadavky kladené na práci diplomovou a s přihlédnutím 

k přínosům práce, zejména v části čtvrté, naplňuje požadavky 

kladené na práci rigorózní. Předmětnou diplomovou práci tak 

navrhuji jako rigorózní práci uznat.  

 

V rámci obhajoby by autorka měla více rozebrat možné použití 

konkurenční doložky na právní vztahy založené dohodami o 

pracích konaných mimo pracovní poměr, jimiž se zabývá v práci 

jen velmi okrajově (viz. str. 43).  

      

 

 

V Praze dne 11.3. 2016   

 

Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. 

 oponent práce  


