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Práce je věnována tématu tlexibilizace práce, ale jak napovídá podtitul ("Nastávající pro
měny charakteru práce"), je toto téma pojato spíše v rovině teoreticko-empirické, než empiricko
teoretické. Tomu také odpovídá rozdělení práce na dvě části. V první se věnuje teoretickým sou
vislostem vnímání tlexibility práce a obecnějším souvislostem ve zmíněném podtitulu obsaže
ných proměn charakteru práce a trhu práce. Ve druhé části na datech z výzkumů ISSP analyzuje 
konkrétní rysy tlexibilizace práce u nás. Jako doplněk lze vnímat zařazení kapitolky věnované 
konceptu tzv. tlexicurity, pro kterou autor používá pojem "zajištěná tlexibilní práce". 

Práce má velice dobrou úroveň, a to jak odbornou, tak stylistickou. Rozhodně patří mezi 
nejlepší, které jsem v poslední době posuzoval. Autor prokázal jak schopnost pracovat 
s odbornou literaturou, tak také znalosti metodologické povahy. 

Byl bych ovšem jen povrchním oponentem, kdybych v práci nenalezl několik, byť drob
nějších, nejasností. Na s. 14 zřejmě došlo k záměně denní a noční práce. Autor píše, že "britské 
výzkumy dokládají, že čtvrtina zaměstnanců vykonává svoji práci v době mezi šestou hodinou 
ranní a šestou hodinou večerní". To snad ne, protože by to znamenalo, že zbývající tři čtvrtiny 
pracují mezi šestou hodinou večerní a šestou hodinou ranní, tj. tři čtvrtiny Britů chodí na noční. 
Vzápětí ale autor sám uvádí, že celou noc pracuje jen 15 % Britů. 

Na s. 26 uvádí autor, že rozvoj moderních technologií ohrožuje samotnou instituci "pro
fese". To je příliš odvážné tvrzení, které v sobě implicitně obsahuje předpoklad o strnulosti pro
fesí. Ty se samozřejmě vyvíjejí stejně, jako zmíněné technologie, neboť jsou jejich produktem. 

V empirické části pracuje autor, jak jsem již uvedl, s daty z výzkumů ISSP. Vzhledem 
k tomu, že počty respondentů v těchto výzkumech se pohybují mezi cca 600-900 je pochopitel
né, že získané poznatky, zejména u marginálních kategorií (některé formy pracovních smluv či 
místa výkonu práce) jsou velice málo zastoupeny (několika jednotlivci) a nejsou tedy spolehlivé. 
Proto je podivné, že autor nikde nezmiňuje data z Výběrových šetření pracovních sil, kde je sou
bor cca 23 tisíc domácností a kde jsou příslušné informace (o charakteru pracovní smlouvy, mís
tu výkonu práce apod.) také obsaženy. Chápu, že autor měl v případě ISSP k dispozici data, se 
kterými mohl dále pracovat (což v případě dat z VŠPS nelze), ale pro základní informaci (a srov
nání) by zmíněné výsledky z VŠ PS mohly posloužit podle mého soudu docela dobře. 

Poslední připomínka se týká zařazení zmíněné kapitolky o konceptu tzv. tlexicurity. Mám 
k tomuto konceptu velice vážné výhrady a chápu, že v této práci plní jen doplňkovou úlohu. Je 
ale přesto třeba připomenout, že jde o koncept se zřetelným ideologickým (socialistickým) kon
textem, který ani v zemi svého původu, tj. v Dánsku, nefungoval a pro svoji neúměrnou finanční 
nákladnost byl fakticky opuštěn. Autor na s. 90 píše, že "zajištěnou tlexibilitu je tedy možné 
považovat za nalezení způsobu, jak zvýšit dynamiku pracovních trhů ,,". Podle mého názoru 
tlexicurity takovým způsobem není. Také nelze tímto konceptem omezovat segmentaci pracov
ních trhů (s. 91), neboť ta je objektivním procesem, který je naštěstí vůči tomuto sociálně inže
nýrskému konstruktu (tj. flexicurity) imunní. 

Nezbývá než znovu opakovat, že předložená práce je i přes uvedené připomínky na velice 
dobré úrovni. Navrhuji hodnotit ji jako výbornou. 


