
Posudek k diplomové práci Taťány Zelené na téma  

„Právo na stávku a výluku“ 

 

Autorka si zvolila pro svoji práci klasické téma, které je 

však nadále jedním z nejaktuálnějších témat v oblasti 

kolektivního pracovního práva. Téma, jenž je předmětem 

neustálých diskuzí nad optimálním znění právní úpravy, by 

vyžadovalo adekvátní legislativní zásah, přístupy k volbě 

koncepce práva na stávku a výluku však nejsou zdaleka shodné, 

což vytvoření nové brání úpravy dlouhodobě brání. Téma je tak 

jistě hodné bližšího a opakovaného zkoumání. Práce vyžaduje 

znalost národní právní úpravy, včetně stěžejní judikatury a 

dále schopnost její interpretace a aplikace s cílem námětů de 

lege ferenda.  

 

Předložená práce sestává ze 71 stran textu včetně obsahu, 

úvodu a závěru a je doplněná seznamem použitých pramenů a 

zkratek a resumé v anglickém jazyce. Práce obsahuje, kromě 

úvodu a závěru, čtyři části, které jsou dále členěny. Autorka 

nejprve obecně vymezuje pojem stávky, její obsah a historický 

kontext. Dále se zabývá právem na stávku v mezinárodním 

pojetí, včetně práva EU. Hlavní části práce rozebírají 

institut stávky a výluky v českém právním řádu. Vyústěním 

práce je její závěr, který má výrazně hodnotící povahu.  

 

Dílčí hodnocení práce 

1. Odborný význam práce 

Jak je již výše uvedeno téma práce je stále aktuální, 

zejména v rovině právní teorie a její aplikace na tvorbu 

práva. Vzhledem k neopomenutelným potřebám praxe je myšlenka 

jejího zpracování přínosná. Autorka výkladem dospívá ke 

koncepčnímu legislativnímu řešení, spočívajícímu v potřebě 



vytvoření komplexní úpravy stávky a výluky v českém právním 

řádu. 

 

2. Způsob zpracování  

Výklad je věcně dostatečný, vycházející z širokého 

množství národních i mezinárodních pramenů. Vyzdvihnout je 

třeba pohled autorky stavící na vlastním hodnocení 

popisovaných skutečností a polemice s užívanými prameny.  

 

3. Výsledky práce  

Práce přináší komplexní pohled do problematiky, kterou autorka 

podrobně rozebírá. Pozitivem práce je aktivní práce s národní 

judikaturou a hodnocení právního stavu de lege lata, je jen 

škoda, že autorka více nenastiňuje vlastní řešení de lege 

ferenda.  

 

4. Celkové zhodnocení práce a její klasifikace  

Předložená diplomová práce splňuje všechny požadavky kladené 

na diplomovou práci a vykazuje velmi dobrou úroveň. V rámci 

obhajoby by autorka měla dát některé náměty na základní 

koncepci úpravy stávky de lege ferenda v právním řádu České 

republiky.  
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