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O p o ne nt s k ý  p o s ude k   

na diplomovou práci Adély Kopsové 

„Konkurenční doložka“ 

 
 
 Předložená diplomová práce má 93 stran.  
 

Autorka člení svojí práci kromě úvodu a závěru do 4 částí, v nichž se 
zabývá obecně pojmem konkurence v pracovněprávních vztazích, vývojem 
právní úpravy institutu konkurenční doložky na českém území, právní úpravou 
konkurenční doložky podle nového zákoníku práce, a konečně podrobným 
rozborem institutu konkurenční doložky. Těžiště práce je logicky právě v 
poslední uvedené části, která je dále členěna.  

 
Je třeba konstatovat, že téma zvolené autorkou je nepochybně tématem 

vysoce aktuálním, a to i v souvislosti s dalšími budoucími legislativními 
úpravami. Práce je členěna přehledně. 

 
Diplomantka ve své práci prokazuje, že se blíže zajímá o danou tématiku 

a že s jejími problémy je dobře obeznámena. Práce je zpracována věcně 
správně a nemám k ní zásadní připomínky. Zvlášť pozitivně je třeba hodnotit, 
že autorka téma zasazuje do historických souvislostí. Pozitivem práce je rovněž 
skutečnost, že autorka hojně pracuje s judikaturou, včetně Ústavního, přičemž 
je třeba podotknout, že autorka je výborně obeznámena i s nejnovější 
judikaturou. Vysoce je třeba hodnotit samostatný a kritický přístup autorky ke 
zvolenému tématu. 

 
Kromě judikatury autorka rovněž v diplomové práci prokázala, že je 

obeznámena s odbornou literaturou, vztahující se k dané problematice (a to 
včetně té nejnovější). K práci s literaturou je snad možno pouze vytknout, že 
diplomantka u kolektních děl necituje vždy autora příslušné pasáže.  

 
Při obhajobě by se autorka mohla podrobněji zabývat svými úvahami ze 

str. 86 a tyto blíže zdůvodnit. Mám na mysli zejména sjednání odstoupení od 
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konkurenční doložky bez uvedení důvodu stejně jako názor, že § 310 odst. 4 
zák. práce opravňuje zaměstnavatele odstoupit od konkurenční doložky i bez 
dodání důvodu.  

 
Závěrem mohu konstatovat, že se jedná celkově o práci nadprůměrné 

úrovně splňující požadavky kladené na diplomové práce a zvláště je třeba 
pozitivně hodnotit samostatný kritický přístup autorky ke zvolenému tématu. 

 
 
 

V Praze dne 18. srpna 2014 
 
 
 
 
 

        prof. JUDr. Miroslav Bělina,CSc. 
                                                 oponent 

 


