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Předložená diplomová práce je členěna do úvodu, 9 kapitol (které jsou dále vhodně 

členěny do podkapitol) a závěru; k práci je připojen seznam zkratek, seznam použité 

literatury, příloha, resumé v anglickém jazyce. K práci je též připojen abstrakt a seznam 

klíčových slov (v českém a anglickém jazyce). 

Celkový rozsah předložené práce činí 71 stran.

Zvolené téma diplomové práce lze označit za mimořádně aktuální nejen v národním, 

ale i v celoevropském kontextu a je třeba vyzvednout, že diplomant v předložené práci 

reaguje i na poslední vývoj v oblasti české legislativy (a také na stanoviska sociálních 

partnerů k legislativním záměrům) v oblasti kolektivního vyjednávání. Je také třeba kladně 

hodnotit, že diplomant se snaží pojednat o zvoleném tématu s přihlédnutím k některým 

aktuálním ekonomickým aspektům zkoumaných jevů.     

Po stylistické stránce je práce zpracována na dobré úrovni, i když je v této souvislosti 

možné vznést  - k jinak velmi zdařilé práci  - spíše ojedinělou výhradu: k ještě vyšší kvalitě 

celkového vyznění práce by bezesporu přispělo, kdyby diplomant věnoval větší pečlivost 

závěrečné korektuře své práce. 

Diplomant čerpal z reprezentativního a velmi aktuálního vzorku literatury dostupné ke 

zvolenému tématu, včetně literatury zahraniční. Jeho práce s literaturou je na velmi dobré 

úrovni; ocenění zaslouží i aplikace nové citační normy.

Diplomantem zvolené téma je  - v různých obměnách - poměrně častým tématem 

kvalifikačních prací; i z tohoto úhlu pohledu je třeba vyzvednout osobitý způsob, jakým 

diplomant zvolené téma zpracoval, když mnohé ze zkoumaných jevů obohatil o vlastní 



zkušenosti a poznatky z procesů kolektivního vyjednávání (jehož se účastnil jako člen 

vyjednávacího týmu odborové organizace) i z realizace práva zaměstnanců na nadnárodní 

informace a projednání v rámci jeho působení v Evropské radě zaměstnanců. 

Diplomant se snaží ve své práci zaujmout i osobní stanoviska a vyjádřit své postřehy 

k některým aktuálním problémům nyní řešeným praxí; i když některá z těchto stanovisek lze 

považovat za vyhraněná či diskusní, jedná se vždy o stanoviska spojená s argumentací 

ozřejmující úhel pohledu diplomanta na zkoumané jevy. 

Práce má logickou stavbu a způsob jakým se diplomant vypořádal se zvoleným 

tématem je zdařilý. Pokud by se na daném základě rozhodl autor v budoucnu zpracovat hlubší 

a rozsáhlejší analytickou práci, pak by jejím obohacením jistě bylo rozšíření o širší historicko-

teoretický základ zkoumaných institutů. 

Předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené PF UK na zpracování 

diplomových prací. Při obhajobě diplomové práce, ke které tímto předloženou práci 

doporučuji, by se diplomant měl zaměřit na následující problematiku (otázky) :

a) ve vazbě na tvrzení uvedená ve druhém odstavci na str. 9 diplomové práce se blíže 

zamyslet nad možností zakládat kolektivní smlouvou zaměstnancům povinnosti; např. při 

rozebraní příkladu, kdy by sice kolektivní smlouva neukládala povinnosti „jmenovitě 

určeným jednotlivým zaměstnancům“, ale zaměstnancům (či skupině) vymezeným odkazem 

na zastávanou funkci či druh práce, přičemž by se fakticky jednalo o úzce vymezenou 

zaměstnaneckou skupinu (s konkrétními zaměstnanci lehce ztotožnitelnou),

b) ve vazbě na str. 11 diplomové práce by diplomant mohl objasnit ustanovení § 116 a 

§ 118 zákoníku práce a možnost úpravy této problematiky v kolektivní smlouvě,

c) objasnit blíže tvrzení obsažené na str. 47 diplomové práce: „ Stranám je zákonem 

dána povinnost zahájit jednání o uzavření kolektivní smlouvy……“ 

Předběžně hodnotím předloženou diplomovou práci klasifikačním stupněm 

výborně.

Obhajoba se bude konat dne 18.9.2012 ve 12. 00 hod. v míst. č. 318 budovy PF UK 

v Praze.  

V Praze dne 10.9.2012          Doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.  

               vedoucí diplomové práce






