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Datum vypracování práce (uzavření rukopisu) 6. 12. 2015.  

 

Datum odevzdání diplomové práce v listinné i v elektronické podobě dne 11. 12. 2015.  

 

Protokol o kontrole na plagiáty generován v SIS dne 21. 12. 2015 se zjištěnou nejvyšší 

dosaženou mírou podobnosti  5% (u celkově identifikovaných 144 dokumentů se zjištěnými 

prvky podobnosti nepřekračující shora uvedený rozsah).  

 

Předložená diplomová práce je členěna do úvodu, 4 hlavních kapitol (které jsou dále 

vhodně členěny do podkapitol) a závěru; seznamu použité literatury a seznamu použitých 

zkratek. K práci je dále připojen seznam klíčových slov a abstrakt (v českém a anglickém 

jazyce). Celkový rozsah předložené práce je 80 stran. 

 

Posuzovaná diplomová práce přináší poměrně detailní rozbor právní úpravy práva na 

stávku a výluku, počínaje teoretickými východisky práva na stávku (kapitola I.), přes právní 

rámec práva na stávku obsažený v mezinárodním a unijním právu (kapitola II.), až po – 

z pohledu české právní teorie, ale zejména aplikační i soudní praxe – nejaktuálnější otázku 

úpravy práva na stávku v českém právním řádu; ze zřejmých důvodů výrazně stručnější 

pojednání o právu na výluku (kapitola IV.) pak „naplňuje“ celé zvolené téma diplomové 

práce.  

 

Při zpracování tématu diplomantka prokázala nejen velmi dobrou znalost úpravy 

zkoumané problematiky v právním řádu České republiky, ale provedla též stručnou, avšak 

ilustrativní komparaci s právní úpravou, ale i právně-teoretickým přístupem ke zkoumané 

problematice v Nizozemí a Velké Británii.  

 

Z pohledu náročnosti zvoleného tématu diplomové práce na teoretické znalosti a 

vstupní údaje a jejich zpracování je zvolené téma možné označit za středně náročné.  

 

Celá předložená práce má dobrou logickou stavbu; diplomantka se v některých 

otázkách dotýká i širšího spektra souvisejících aspektů. Při zpracování diplomové práce 

vycházela autorka z reprezentativního vzorku odborné literatury dostupné k danému tématu. 

S použitou literaturou pracovala způsobem obvyklým pro kvalifikační práce, drobnou výtku 

je možné vznést v tom smyslu, že u citací (odkazů) prací kolektivu autorů, bývá zvykem 

uvádět i autora konkrétní citované či odkazované pasáže.  

 

V samém úvodu diplomové práce si autorka vymezila ambiciózní cíl, když uvedla: 

„Tato práce si klade za cíl poskytnout ucelený přehled teorie i praxe stávek. V případě další 

stávky, která proběhne médii, by měl být každý čtenář této práce schopen se odpovědně 

rozhodnout, stálo-li právo na straně stávkujících či nikoliv“, jsem toho názoru, že velmi 

dobrým zpracováním zvoleného tématu tento cíl naplnila, resp. se k němu jistě velmi 

přiblížila. Vyzvednout lze v této souvislosti skutečnost, že k mnohým otázkám, v literatuře 

rozporuplně diskutovaným, vyjadřuje diplomantka vlastní názor, který se pokouší 

argumentačně zdůvodnit.  

 

V jednotlivostech, i jako námět pro téma k obhajobě diplomové práce, lze např.: 

 

- k práci namítnout, že z mnoha ohledů, ale např. i ve vztahu k jiným pasážím 

diplomové práce (věnovaným např. otázkám součinnosti a prevence) si lze jen těžko 



představit, že by byla únosnou (právně obhajitelnou) praxe, kdy by stávkující zaměstnanci 

vědomě působili zaměstnavateli škodu, tím, že by poskytovali za stejnou cenu jeho 

zákazníkům cit. „lepší služby nebo kvalitnější produkty, než požaduje zaměstnavatel nebo je 

dokonce poskytovali bezplatně“ (str. 8 diplomové práce); 

- požádat diplomantku o objasnění tvrzení uvedeného na str. 57 diplomové práce, kde 

uvádí, že při neposkytnutí součinnosti podle § 23 odst. 2 zákona o kolektivním vyjednávání 

cit. „Odpovídat podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. … bude její orgán, jenž rozhodl o 

zahájení stávky.“  

 

Zcela se ztotožňuji s názory, které autorka vyjádřila v závěru diplomové práce ohledně 

role sociálních partnerů, její analýza „viníků“ stávající situace je výstižná; práci by však jistě 

obohatilo, pokud by autorka též došla ke konkrétnějším úvahám de lege ferenda.    

 

Pokud jde o stylistickou úroveň práce, lze ji označit za dobrou a výklad podávaný 

autorkou za čtivý, občas však drobně narušený určitou nezkušeností diplomantky při volbě 

použitých formulací.   

 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě, neboť splňuje 

předpoklady kladené na příslušný druh kvalifikační práce Právnickou fakultou 

Univerzity Karlovy v Praze; předloženou práci předběžně hodnotím klasifikačním 

stupněm výborně. 

 

Obhajoba se bude konat dne 25.1.2016 v 10:00 hod v místnosti č. 318/ III. patro 

budovy  PF UK Praha.  

 

Při obhajobě by se diplomant měl zaměřit na okruhy problémů shora naznačené. 

 

 

V Praze dne 22.1.2016 

 

            

             ………………………………….  

        prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.   

                 vedoucí diplomové práce 


