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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Autorka si zvolila téma, které v pracovněprávní teorii není nové, jde však o téma nanejvýš 
aktuální, k němuž nenalezneme mnoho zdrojů.  

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 
 
Téma lze hodnotit jako středně náročné z hlediska teoretických znalostí. Pro jeho 
komplexní nastudování je zapotřebí kromě oblasti pracovního práva pracovat i 
s obchodněprávními instituty (např. obchodní tajemství, nekalá soutěž) a také s rozsáhlou 
judikaturou. Autorka tento požadavek naplnila.  

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Práce je formálně bezvadná a je členěna do čtyř částí, které na sebe logicky navazují (byť 
některé části výkladu v třetí kapitole věnované judikatuře se částečně překrývají s obsahem 
druhé kapitoly).  

 
4. Vyjádření k práci 

 
5. Kritéria hodnocení práce 

 
Splnění cíle práce Práce si klade za cíl „nalézt odpověď na otázku, zda 

i přes absenci výslovného zakotvení v zákoníku 
práce existuje jakási „obecná“ povinnost 
mlčenlivosti, která zavazuje všechny zaměstnance 
ochraňovat určité informace, nebo zda povinnost 
mlčenlivosti musí být se zaměstnancem vždy 
ujednána smluvně v případech, kdy není výslovně 
stanovena zákoníkem práce nebo zvláštním 
zákonem“. Tento cíl byl splněn, ba co víc, autorce 
se podařilo na základě analýzy legislativy a 
judikatury dané téma komplexně zpracovat.  

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Oponentovi nejsou známy žádné důvody, které by 
zakládaly pochybnosti o samostatnosti autorky při 
zpracování tématu.  

Logická stavba práce Stavba práce je logická a přiměřená jejímu formátu.  
Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Autorka pracuje s dostatečným množstvím zdrojů, 
zejména judikatury. Absenci komparativního 
pohledu lze pochopit s ohledem na komplexnost 
zkoumané problematiky. Autorka dodržuje citační 
normu.  



  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autorka při práci využívá analytické metody, 
kriticky zkoumá právní úpravu a judikaturu a 
dospívá k závěrům ohledně nastíněných právních 
otázek. V některých případech se přitom jedná o 
oblasti, k nimž neexistuje bohatší odborná literatura, 
a autorka je tak do velké míry odkázána na vlastní 
úsudek. Na některých místech autorka vyjadřuje 
vlastní názory a v práci nalezneme i několik 
doporučení de lege ferenda. Práce tak splňuje 
očekávání, pokud jde o hloubku analýzy.  

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

K úpravě práce nemám žádných připomínek.  

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková i stylistická úroveň práce je velmi vysoká. 
Je třeba vyzdvihnout, že i přes větší rozsah práce 
v ní prakticky nenacházíme překlepy nebo 
neobratná vyjádření. Práce je psána odborným 
jazykem, a přitom čtivě.  

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

S ohledem na výše uvedené mám za to, že 
předložená diplomová práce splňuje všechny 
podmínky k obhajobě a hodnotím ji jako 
zdařilou a zajímavou.  
V rámci rozpravy o diplomové práci navrhuji, 
aby se diplomantka vyjádřila k následujícím 
otázkám:  

1) Do jaké míry se povinnost mlčenlivosti 
(zákonná či sjednaná) vztahuje/může 
vztahovat na údaj o odměně 
zaměstnance?  

2) Měla by být podle diplomantky 
v zákoníku práce výslovně upravena a 
rozvedena povinnost loajality 
zaměstnance vůči zaměstnavateli?  

Navržený klasifikační stupeň Výborně 
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