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Posudek 

vedoucího diplomové práce 

 

Jméno diplomantky: Barbora Skolková 

Téma a rozsah práce: Srovnání tarifní smlouvy (SRN) a kolektivní smlouvy (ČR), 89 stran 

Datum odevzdání práce: 11. dubna 2016 

1. Práce je zpracována na aktuální téma. 

2. Autorka vykazuje velmi dobré teoretické znalosti. 

Vstupní údaje jsou účelně zpracovány. 

Při zpracování byly použity tyto metody: analyticko-syntetická, a maiori ad minus, 

systematická a teleologická. 

3. Vytčené cíle práce byly úspěšně splněny. 

Autorka postupovala zcela samostatně. 

Práce vykazuje velmi dobrou logickou stavbu. 

Autorka čerpala z bohaté tuzemské i zahraniční (německé) odborné literatury (str. 81-83), 

internetových zdrojů (str. 83-84) a z judikatury českých a německých soudů (str. 85-86), 

včetně odkazu na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu ČR (viz např. str. 

42-43, 55, 58-59, 62 a 74). Vhodně poukazuje také na judikaturu Spolkového pracovního 

soudu (BAG) – např. na str.29. 

Provedená analýza problematiky je dostatečně hluboká. Rozbor zkoumané látky je velice 

důkladný a svědomitý. 

Výklad je systematicky vhodně uspořádán s velmi dobrou úpravou. Jsou probrány veškeré 

hmotněprávní i procesní otázky práva kolektivního vyjednávání v české i německé právní 

úpravě. 

K práci je připojen seznam použitých pramenů, český abstrakt (str. 87) a německé resumé 

(str. 88-89). 

Jazyková a stylistická úroveň práce je zdařilá. 

     4. Kladně lze hodnotit autorkou podaný výklad jak teoretických, tak i praktických 

závěrů. Tak např. lze plně souhlasit s jejím tvrzením na str. 38, že „Oproti předchozím 

desetiletím lze v posledních několika letech sledovat posun v průběhu kolektivního 

vyjednávání, a to od rivality a snahy vymoci za každou cenu své požadavky ke snaze o 

sociální partnerství.“ Autorka účelně seznamuje čtenáře se stavem de lege lata a na 

patřičných místech (např. str. 75) zmiňuje i náměty de lege ferenda. 
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       Po mém soudu se lze ztotožnit také s autorčiným odkazem čerpaným z tiskové zprávy 

MPSV (srov. str. 59 poznámka pod čarou č. 199): „Vymezení institutu rozšiřování 

závaznosti kolektivních smluv je tedy v současnosti detailnější a přesnější než předchozí 

právní úprava.“ 

 

K práci mám některé dílčí připomínky: 

Str. 9 – ne Česká, ale Československá republika; 

Str. 42-43 – rozpor mezi tvrzením v textu práce a v poznámce pod čarou č. 133; 

Str. 46 – v poznámce pod čarou č. 146 by měl být doplněn text: „Část jedenáctá 

zákona č. 205/2015 Sb., podle níž se v § 28a zák. č. 2/1969 Sb. , v platném znění, na 

konci doplňuje věta: ´Vláda může jako svůj poradní orgán zřídit rovněž Radu 

hospodářské a sociální dohody; v jejím čele stojí předseda vlády.´“ 

 

     5. Při ústní obhajobě doporučuji blíže se zaměřit na rozdíl mezi kolektivními 

pracovními spory o uzavření kolektivní smlouvy, tedy spory o budoucí právo a spory o 

plnění resp. neplnění závazků vyplývajících z kolektivní smlouvy. 

       

           6. Předložená diplomová práce splňuje veškeré požadavky na tyto práce kladené a 

proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

           7. Navržený klasifikační stupeň: výborně. 

 

 

 

V Praze dne 31. července 2016 

 

                                                                                                      Prof. JUDr. Petr Tröster, CSc. 

                                                                                                     vedoucí diplomové práce 


