Abstrakt
Flexibilita a lokalizace práce v Česku 1991–2011: analýza prostorových aspektů
Pracovní proces, jeho uspořádání a důsledky byly a jsou neodmyslitelnou součástí vývoje společnosti
v prostoru. Práce jako významný faktor formující prostor se dostává do zájmu sociální geografie přinejmenším
od doby průmyslové revoluce, jenž vedla k prostorové neshodě místa bydliště a místa pracoviště.
Proces sociální transformace společně s makroekonomickými změnami působícími na postsocialistické
země a masový rozvoj mobilních informačních a komunikačních technologií v porevolučním období podnítil
výraznou proměnu lokalizace práce a diferenciaci forem práce, která se stala méně ukotvená v časovém,
prostorovém i funkčním pojetí. Tato proměna vedla k nepravidelnosti prostorových pohybů souvisejících s
dojížďkou do práce na jedné straně a její delokalizaci, či vymizení z prostoru fyzického a přesun do prostoru
virtuálního na straně druhé. Právě dojížďka do práce a vztahy mezi bydlištěm a pracovištěm se řadí k zásadním
tématům albertovské sociální geografie. Problematice neukotvenosti práce však nebyla v domácí literatuře
věnovaná dostatečná pozornost. Cílem předložené dizertační práce je porozumět vztahu mezi mobilitou práce
a jejími atributy, ve smyslu (de)lokalizace a flexibility práce a městským prostředím. Důraz je přitom kladen
na pochopení prostorových projevů práce v současné společnosti a porozumění faktorům, které ji utvářejí.
Dizertace zároveň přispívá k poznání souvislostí mezi prostorovým působením pracovního procesu v době
rozšířených mobilních komunikačních prostředků, které umožnili proměnu tradičního pojetí pracovního
procesu a využití místa a času k práci na straně jedné a formování metropolitních regionů na straně druhé.
Dizertační práce se skládá ze dvou částí, přičemž první zasazuje výzkum flexibility a lokalizace práce do
širšího teoretického rámce. Následně se zabývá metodickými výzvami vyplývajícími z měnící se společnosti
a hledá jejich řešení směřující ke vhodnému uchopení vztahu flexibility a lokalizace práce směrem
k regiontvorným procesům. Druhá část dizertační práce je tvořena souborem šesti vzájemně provázaných
publikací autora, které se věnují zkoumané problematice. Po představení těchto publikací, použitých metod a
hlavních empirických zjištění relevantních k tématu předkládané práce, jsou závěrem dizertace publikace
předloženy v plném rozsahu. Jejich pořadí přitom postupuje od širšího teoreticko-metodologického rámce přes
zohlednění historického vývojového hlediska až k empirickým článkům zaměřeným na jednotlivé oblasti
výzkumu flexibility a lokalizace práce.
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