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     Předložená práce o rozsahu 70 stran je systematicky rozdělena do úvodu, pěti 

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

angličtině. 

  

     Diplomantka nejprve vymezuje základní pojmy související se zákazem konkurence 

a konkurenční doložkou. Ve druhé kapitole podává výklad o vývoji právní úpravy 

zkoumaných otázek. Těžiště práce spočívá ve třetí  kapitole, v níž je analyzována 

současná právní úprava konkurenční doložky. V následující kapitole autorka popisuje 

právní úpravu zákazu konkurenčního jednání ve Velké Británii – výklad je 

konkretizován pomocí relevantních soudních případů. V poslední kapitole je 

provedena komparace právní úpravy konkurenční doložky v České republice a ve 

Velké Británii. Autorka konstatuje, že i přes rozdílnost principů, na nichž oba právní 

řády fungují, je možno srovnávat určité shodné prvky a efektivnost jejich fungování 

v praxi.  

     V závěru diplomantka kriticky  hodnotí  současnou právní úpravu konkurenční 

doložky a uvádí dílčí  náměty de lege ferenda. Dle jejího názoru „konkurenční doložka 

bude mít v budoucnosti klíčový význam pro zaměstnavatele, což souvisí s růstem 

ekonomiky a průmyslu, kdy zaměstnavatelé budou stále více dbát o ochranu svého 

know-how“. 

  

  

 



     Systematické členění textu je vhodné, jednotlivé kapitoly na sebe logicky 

navazují, práce je přehledná. Autorka vychází z  rozsáhlého okruhu odborné literatury 

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

 

     Zvolené téma je důležité a aktuální. Z textu je zřejmé, že autorka přistoupila 

k jeho zpracování s velkým  zájmem a náležitými znalostmi. Pozitivně je možno 

hodnotit práci autorky s příslušnou judikaturou. 

      

      Práci nelze vytknout závažnější nedostatky věcné ani formální,  práce je zdařilá. 

Účel práce „rozbor pracovněprávní úpravy zákazu konkurenčního jednání 

zaměstnance za trvání pracovního poměru a po jeho skončení“ byl úspěšně a 

komplexně splněn.  

  

  

     Závěrem konstatuji,  že předložená práce splňuje  požadavky kladené na 

diplomové práce a proto ji  doporučuji k obhajobě. 
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