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Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Jméno diplomantky: Michaela Vraždová 

 

Téma a rozsah práce: Konkurenčná doložka v českej a americkej právnej úprave, 59 stran 

vlastního textu 

Datum odevzdání práce: 28.4.2016, elektronicky byla práce odevzdána téhož dne 

1. Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma je vysoce aktuální, jedná se o jeden 

z klíčových institutů souvisejících s ochranou majetku zaměstnavatele a ochranou 

vlastnictví 

2. Náročnost tématu na: 

- Teoretické znalosti – téma je náročné na teoretické znalosti, autorka tyto znalosti 

jednoznačně prokázala 

- Vstupní údaje a jejich zpracování – ke zpracování tématu bylo využito dostačující 

množství odborné literatury a judikatury 

- Použité metody – byla zvolena klasická metoda zpracování diplomové práce 

3. Kritéria hodnocení práce 

- Splnění cíle práce – práce splnila vytyčené cíle 

- Samostatnost při zpracování tématu – diplomantka zpracovala práci samostatně, téma 

se mnou opakovaně konzultovala, stejně jako vlastní práci  

- Logická stavba práce – diplomová práce je členěna kromě úvodu a závěru do tří 

kapitol. V rámci první a druhé kapitoly autorka detailně analyzuje konkurenční 

doložku v české a americké úpravě. Následně autorka obě úpravy porovnává a dochází 

k podnětným závěrům. Tato struktura práce je úsporná a přitom stále přehledná a 

čtivá. 

- Práce s literaturou, vč. citací – autorka vhodně pracuje s literaturou a řádně cituje 

použité prameny i judikaturu, autorka vhodně a účelně zhodnotila dobu svého 

studijního pobytu v USA na NOVA Southeastern University, drobná výhrada ke 
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způsobu citace rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové na str. 29, kde není na 

první pohled zřejmé, z jakého zdroje autorka cituje 

- Hloubka provedené analýzy – autorka analyzuje zvolé téma dostatečně, dochází 

k podnětným závěrům, vyzdvihuji hluboký historickoprávní vhled do americké úpravy 

konkurenčních doložek, jakož i konkrétně úvahy na str. 33 a následující 

- Úprava práce – práce je standardně upravena ve formě diplomové práce  

- Jazyková a stylistická úroveň – velmi dobrá, místy překlepy (např. na str. 44 

diplomové práce vyškrtnutí části textu) 

4. Případné další vyjádření k práci – práce splňuje požadavky kladené PF UK na 

zpracování diplomových prací. IS mi nevypracoval protokol o vyhodnocení 

podobnosti práce, ač práce byla řádně odevzdána. Velmi vyzdvihuji její výklad 

neplatnosti právního jednání na str. 20 a násl. diplomové práce. Vzhledem k nesporné 

erudici autorky doporučuji pokračovat ve výzkumu tohoto tématu též v dalších 

formách studia 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě – nemám zásadních připomínek. 

Autorka zapracovala všechny mé připomínky, které jsem vznesl během vedení autorky 

při psaní této práce. 

 

Při obhajobě doporučuji, aby se autorka vyjádřila k některé z následujících otázek:  

a) Lze sjednat splatnost peněžitého vyrovnání za dodržování konkurenční doložky až 

po uplynutí kalendářního roku? Viz str. 17 diplomové práce. 

b) S kterými zaměstnanci lze dle americké federální úpravy/precedentů sjednat 

konkurenční doložku? 

6. Doporučení práce k obhajobě – práci doporučuji k obhajobě před příslušnou státní 

 komisí pro obhajobu diplomových prací 

7. Navržený klasifikační stupeň – výborně podle výsledku obhajoby 

 

V Praze dne 5.5.2016 
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doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 

vedoucího diplomové práce 


