
1 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

 

Jméno diplomantky: Barbora Skolková 

 

Téma a rozsah práce: Srovnání tarifní smlouvy (SRN) a kolektivní smlouvy (ČR), 75 stran 

vlastního textu 

Datum odevzdání práce: 11.4. 2016, elektronicky byla práce odevzdána dne 8.4.2016 

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

z klíčových institutů souvisejících s efektivitou sociálních práv  

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 nekonzultovala, stejně jako vlastní práci (což je obvyklé, neboť jsem oponent 

práce) 

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

kapitol. V rámci první kapitoly autorka detailně analyzuje základní pojmy relevantní 

z hlediska zvoleného tématu včetně provedení stručného historického exkurzu. 

Následně se autorka věnuje německé úpravě a české úpravě. Poslední kapitola podává 

srovnání české a německé úpravy v rámci tématu diplomové práce. Tato struktura 

práce je plně vyhovující, úsporná a přitom stále přehledná a čtivá. 

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

použité prameny i judikaturu 
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- Hloubka provedené analýzy – autorka analyzuje zvolé téma dostatečně, dochází 

k podnětným závěrům 

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

- Jazyková a stylistická úroveň – velmi dobrá, místy stylistické nepřesnosti (např. 

nevyskloňovaní „státní zástupci“ na str. 65 diplomové práce či nevyhraněné podnik na 

str. 44 diplomové práce), autorka ignoruje standardy citace právních předpisů (např. 

str. 69 diplomové práce a zejména str. 76), Listina základních práv a svobod rozhodně 

není zákonem (viz čl. 3 a 112 Ústavy), Listina byla usnesením předsednictva pouze re-

publikována atd.     

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

zpracování diplomových prací. Nebyl mi umožněn vhled do systému Thesis, 

k existenci podobných prací se nemohu vyjádřit. Autorka dochází k podnětným 

závěrům, správně identifikuje problematická místa právní úpravy. Velmi kladně 

hodnotím konkrétní poznatky z komparace s německou úpravou a dále oddíl věnující 

se kolizi kolektivních smluv (str. 59 a 60 diplomové práce). Práce jako celek 

představuje velmi pěkný komparativní vhled do problematiky kolektivních smluv. 

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

K těm dílčím uvádím, že nesouhlasím s názorem autorky obsaženým na str. 63 

diplomové práce, že se na řízení před zprostředkovatelem použije subsidiárně správní 

řád. Nepovažuji za přesné sdělení autorky, že za období socialismu fungovaly 

odborové organizace a že monopolní byla ROH. Autorka důsledně nerozlišuje mezi 

odborovou organizací a závodním výborem, tzn. orgánem odborové organizace (viz 

str. 67 diplomové práce). Postrádám konkrétní náměty na zlepšení české úpravy či 

praxe. 

 

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

a) Která ustanovení správního řádu by se měla na řízení před zprostředkovatelem 

použít a proč? 

b) Co autorka myslela „subsidiárním charakterem rad zaměstnanců (str. 68 diplomové 

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

 komisí pro obhajobu diplomových prací 

7. Navržený klasifikační stupeň –velmi dobře podle výsledku obhajoby 

 

V Praze dne 23.6.2016 

 

 

doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 

oponent diplomové práce 


