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Volba výzkumného problému – podmínky a překážky pro vytváření flexibilních forem 
zaměstnání – je relevantní pro studovaný obor. Kapitola 2 – Vymezení problému a cíle práce 
– obsahuje hezký teoretický úvod. Autor si vytyčil dva cíle práce: „Prvním cílem práce je, 
a to na základě studia dostupné literatury, ucelené shrnutí podmínek vytvářených státem 
pro tvorbu flexibilních forem pracovních úvazků a hlavně pak jak tyto podmínky motivují 
zaměstnavatele k vytváření takových pracovních míst“ (str. 9). Druhým cílem pak byla 
„analýza, na základě kvalitativního výzkumu – přesněji polostrukturovaných rozhovorů, toho, 
jaké jsou překážky pro zaměstnavatele, co se týče tvorby pružných úvazků a jaké pobídky, 
nebo změny podmínek by je motivovaly k výše zmíněnému“ (ibid).  

Kap. 4.1 se zabývá teoretickým vymezením flexibility a jejich forem, kap. 4.1.2 je tvořena 
seznamem různých flexibilních forem práce. Další části teoretického bloku představují 
koncept flexicurity a teorii lidského kapitálu. Autor v těchto kapitolách neprovedl 
v přepracované verzi žádné změny, tudíž lze opakovat kritiku z předešlého posudku: Koncept 
flexicurity se sice váže k flexibilitě, nicméně chybí systematické propojení se zbytkem práce. 
Autor na něj sice v dalších částech odkazuje, dovoluji si ale říci, že tyto odkazy spíše odvádí 
pozornost od hlavního výzkumného problému, než že by významně přispívaly k identifikaci 
podmínek a překážek pro tvorbu flexibilních forem práce. Kap. 4.2.2 věnovaná teorii lidského 
kapitálu pak je s tématem flexibility propojena minimálně a její přinos k naplnění cílů je 
nejasný.  

Ani v kapitole Hodnotová východiska (4.2.3) se neobjevily žádné úpravy. V druhé polovině 
odstavce student předkládá výčet rozličných „hodnot“, „podle kterých se bude práce řídit, 
a podle kterých se budou například posuzovat opatření v rámci politiky zaměstnanosti“ (str. 
26). Které hodnoty práci řídily a jak se odrazily na jejím obsahu, je stále nejasné. 

Po stránce metodologické došla práce zlepšení. Do kapitoly metodologie (3.2) byly přidány 
odkazy na odborné zdroje, metoda obsahové analýzy byla opravena na studium dokumentů 
a expertní rozhovor pak na polostrukturovaný rozhovor (jedinou chybou je opomenutí této 
změny v názvu kapitoly 5.3). Chválit autora lze i za uvedení podrobných informací o realizaci 
vlastního šetření a přidání scénáře rozhovoru do příloh. Ve stínu těchto informaci však nelze 
chválit realizaci výzkumu samotného. Scénář rozhovoru obsahuje pouhé 3 otázky(!), které 
jsou nepřehledně složeny z více otázek a pracují s velmi obecným pojmem „flexibilní formy 
práce“, aniž by respondentovy přiblížily podoby, jaké mohou mít. I když připustíme, že 
sehnat respondenty z řad zaměstnavatelů není snadné, realizace pouhých 4 rozhovorů 
trvajících 10 až 14 minut pravděpodobně nevedla k získání příliš velké základny sebraných 
dat pro analýzu, což se na její kvalitě odráží. 

Kapitolu 5 tvoří analytická část. Autor do této části přidal kvantitativní údaje z provedených 
šetření (LFS Eurostat a výzkumu Factum Invenio), což k zarámování zkoumané problematiky 
přispělo. Prvním cílem bylo provést „ucelené shrnutí podmínek vytvářených státem pro tvorbu 
flexibilních forem pracovních úvazků“ . Výtka z prvního posudku, že pro ucelené shrnutí 
podmínek by bylo třeba se věnovat i dalším státním politikám a nelegislativním nástrojům, 
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nejen zákoníku práce, byla vypořádána přidáním zmínky do vymezení problému a cílů práce 
(str. 9-10), že se práce bude věnovat jenom zákoníku práce. Vhodné by tak bylo v tomto 
smyslu i reformulovat první cíl. 

Naplnění druhého cíle snažícího se popsat postoje zaměstnavatelů je obsaženo v kapitole 5.3. 
Sama analýza rozhovorů byla rozšířena z 2 stran práce na 3,5. Celkově o kapitole stále ale 
platí, že přináší pár dílčích zjištění o postojích zaměstnavatelů a nejedná se o podrobný 
analytický popis postojů a zájmů zaměstnavatelů souvisejících s tvorbou flexibilních forem 
práce. Naplnění druhého cíle tak stále není velmi přesvědčivé. 

Po stránce formální je úroveň přepracované verze lepší. Student vyčistil bibliografii a provedl 
další úpravy textu. Drobné nedostatky (chybové formátování obsahu práce, ne zcela přesné 
uvedení citací v kap. 5.2.1 nebo chybějící přísudek v první výzkumné otázce (str. 11)) práci 
nekazí. Jako problematické vnímám přidání půlstránkové doslovné citace do kap. 5.4 (Shrnutí 
empirické části), což kvalitě analýzy nesvědčí. 

Další nezapracovanou výtkou je, že autor pracuje s obecným pojmem „flexibilní formy 
práce“, napříč textem se zabývá ale různými z nich. Text je tak nekonsistentní v tom, že 
v úvodu jsou jmenovány ty, „které působí zajímavě“ (str. 7), kap. 4.1.2 obsahuje kompletní 
přehled těchto forem, kapitola 5.1 obsahuje data o částečných úvazcích a smlouvách na dobu 
určitou, kapitola 5.2 se zabývá primárně těmi formami ošetřenými zákoníkem práce 
a v kapitole 5.3 je pozornost věnována zejména dohodám o provedení práce, dále zkráceným 
úvazkům a pružné pracovní době.  

 

Při přepracovávání bakalářské práce se autor soustředil zejména na odstranění 
formálních nedostatků a úprav, které nevyžadovaly velký zásah do textu. Výhradám, 
které by znamenaly výraznější přepracování, nebyla věnována pozornost. 

Celkově lze ale hodnotit kvalitu přepracované práce příznivěji než původní verzi, proto 
ji doporu čuji k obhajobě a navrhuji hodnotit dobře. 

Otázky k obhajobě: 

1. Na co zajímavého k tématu byste se ještě respondentů zeptal, kdybyste měl příležitost 
je dotazovat znovu? Napadají Vás další otázky scénáře či možné úpravy scénáře, díky 
kterým byste se mohl od dotazovaných zaměstnavatelů dozvědět o zkoumaném tématu 
více informací? 

2. Představte si, že jste v roli odborníka na politiku zaměstnanosti. Jaké úpravy by bylo 
vhodné provést v zákoníku práce, aby lépe podporoval rozšíření flexibilních forem 
práce, ale současně nedošlo k významnému snížení ochrany pracovníků? Reflektujte 
v odpovědi možnosti této právní normy a jejich úprav přispět ke zvýšení flexicurity 
v České republice. 
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V Praze, dne 5. 9. 2012 


