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Posudek oponenta k diplomové práci 
 

 
Jméno a příjmení diplomantky: Michaela Vraždová 
 
Název práce: Konkurenčná doložka v českej a americkej právnej úprave 
 
Datum odevzdání práce v listinné podobě: 28. dubna 2016. Elektronicky byla práce odevzdána 
dne 28. dubna 2016. 
 
 

Konzultace 
 
Diplomantka práci s oponentem nikdy nediskutovala.  
 
 

Podobnost práce s jinými dokumenty 
 
K práci byl vyhotoven protokol o podobnosti závěrečné práce s jinými dokumenty v rozsahu 1 
strany. Práce nevykazuje podobnost s žádným dokumentem.  
 
Oponentovi není známa žádná podobná práce.  
 
Z uvedených důvodů oponent protokol o podobnosti závěrečné práce blíže nezkoumal.  
 
 

Ke struktuře práce, k její logické stavbě, k obsahu a ke zvolenému tématu 
 
Práce se sestává, včetně úvodu a závěru, resumé a seznamu literatury, celkem ze 71 stran. Samotný 
text práce má 59 stran.  
 
Dle požadavků Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, resp. Univerzity Karlovy v Praze na 
tento druh kvalifikačních praxí má mít diplomová práce nejméně 60 normostran, tj. nejméně 
108.000 znaků, včetně mezer. Byť samotný text předložené práce nemá ani 60 stran, celkový počet 
znaků (včetně mezer) přesahuje minimální předepsaný počet 108.000 znaků, včetně mezer.  
 
Práce tudíž splňuje minimální požadavky předepsané pro tento druh kvalifikačních prací předpisy 
Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, resp. Univerzity Karlovy v Praze. 
 
Práce je rozdělena do tří kapitol. Prvá kapitola je věnována právní úpravě konkurenční doložky 
v právním řádu České republiky. Druhá kapitola je zaměřena na právní regulaci konkurenční 
doložky ve Spojených státech amerických – autorka věnovala pozornost zejména právní úpravě 
konkurenční doložky ve státech New York a California.  
 
Práce je s přihlédnutím ke svému rozsahu a zvolenému předmětu zkoumání odpovídajícím 
způsobem rozčleněna.  
 
Výhradu lze v této souvislosti vznést ke struktuře textu – autorka na několika místech nerespektuje, 
že odstavec textu má představovat ucelený logický celek (na několika místech autorka spojuje 
několik odstavců v jeden). 
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Diplomantka zvolila aktuální téma. Zkoumaná materie má významné problematické momenty a 
nabízí prostor pro formulaci úvah de lege refenda, zejména jde-li o inspiraci v zahraniční právní 
úpravě.  
 
Zvlášť lze ocenit předložený široký vhled do právních úprav vybraných států USA.  
 
Jedná se o téma relativně široké, které se však autorce podařilo vhodným způsobem uchopit a 
zpracovat, přičemž do textu odpovídajícím a citlivým způsobem zapracovala i související aspekty, 
jako je historický exkurz atp.  
 
Cíle vymezené diplomantkou úvodem práce se jí podařilo uspokojivě naplnit. 
 
Logická stavba práce je dobrá.  

 
 
K jazykové úrovni, k použitým metodám zpracování a k práci s literaturou 

 
Práce je sepsána ve slovenském jazyce.  
 
S ohledem na jazyk, ve kterém byla práce sepsána, není možné komplexně zhodnotit její jazykovou 
stránku. Lze mít nicméně za to, že v práci se vyskytují nejméně občasné chyby v interpunkci. 
 
Práce je zpracována běžnými metodami pro tento druh prací.  
 
Práce byla zpracována za užití širokého okruhu pramenů.  
 
Výhrady lze mít k odkazování se na odbornou literaturu. V rámci kolektivních děl autorka neuvádí 
autora příslušné pasáže – například v případ publikace Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. 
Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck. 2015.  
 
Z obsahového hlediska lze k práci formulovat následující připomínky:  

- není zcela jasné, jak míní autorka slova o dispozitivnosti právní úpravy (str. 5 práce) 
v návaznosti na to, že sjednání konkurenční doložky je pouze právem a nikoli povinností; 

- právní úpravě právnických osob a obchodních korporací neodpovídají závěry na str. 28 
práce – bod 1.9.6. 

 
 

Závěrečné hodnocení a otázky k obhajobě 
 
Diplomantka prokázala v problematice velice dobrou orientaci.  
 
Práci lze doporučit k obhajobě, neboť splňuje předpoklady kladené na příslušný druh kvalifikační 
práce Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, s navrženým klasifikačním stupněm velmi 
dobře až výborně dle výsledku ústní obhajoby. 
 
Diplomantka by se při ústní obhajobě mohl vyjádřit k těmto otázkám: 

1) Jaký by měla na platnost konkurenční doložky vliv skutečnost, že byla v doložce ujednána 
finanční kompenzace ve výši 5/12 průměrného výdělku za každý jeden měsíc zdržení se 
konkurenční činnosti; 

2) Autorka by mohla v návaznosti na své závěry na str. 6 a 7 v krátkosti uvést příklady 
nevýdělečných činností, na které by se mohla vztahovat de facto konkurenční doložka.  
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3) Pokud by byla ujednána konkurenční doložka, v jejímž rámci by nebyla sjednána finanční 
kompenzace, může zaměstnanec vůči zaměstnavateli z titulu takto ujednané konkurenční 
doložky uplatňovat nějaká práva? 

4) Lze sjednat jako právo zaměstnance odstoupit od konkurenční doložky, je-li naplněn 
důvod pro okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance?  

 
 
V Praze dne 7. června 2016 

 
 

JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 
oponent 


