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Předkládaná práce analyzuje existující podmínky pro uplatňování flexibilních forem práce v ČR. 
Téma stále aktuální v českém i evropském kontextu. Přestože autor práci od posledního posudku 
posunul v jistých ohledech směrem k vyšší kvalitě (zejména věcné), nemohu ji celkově ohodnotit 
lépe. Nadále musím trvat na tom, že zvolený způsob zpracování obsahuje množství formálních i 
věcných nedostatků vzhledem k požadavkům spojeným se psaním bakalářské práce. Po formální 
stránce bych autorovi opětovně vytkla příliš časté gramatické a stylistické chyby. Zarážející je u 
vysokoškolského studenta naprostá neznalost používání interpunkce ve větách a také velmi 
krkolomný způsob písemného projevu, které činí text nepřehledným a obtížně čitelným. Na druhou 
stranu je z formálního hlediska práce vhodně strukturována, autor pracoval oproti minulé verzi také 
s větším množstvím podkladových zdrojů, které jsou v textu náležitě citovány. 
 
Nedostatky spojené s věcnou stránkou práce částečně vycházejí z již uvedených formálních 
kritických připomínek částečně z neujasněnosti pojmů a problematiky spojených s flexibilitou 
pracovníků. Autor nepochybně zapracoval na metodologické, teoretické i analytické části. Zejména 
metodologická část však stále budí dojem, že se s metodami a procedurami v sociálně vědním 
výzkumu setkává poprvé a nerozumí jim. Část věnovaná definici hlavních pojmů – flexibilitě trhu 
práce a flexibilním formám zaměstnání – je nepřehledná, matoucí a prokazuje, že autor nemá jasno 
v celé problematice, když zaměňuje flexibilní formy zaměstnávání, flexibilní formy organizace 
práce a pracovní doby a nelegální formy zaměstnávání. Nerozumím také, proč autor zvolil jako 
hlavní hodnotové východisko práce „snižování nezaměstnanosti“, když v celém textu flexibilní 
formy práce spojuje se snahou o harmonizaci pracovního a osobního života pracovníků.  Empirická 
část je rozhodně lépe zpracována, ale analýza velmi trpí gramatickými a stylistickými chybami a 
neujasněností pojmů, takže výsledný efekt je velmi malý.  
 
Závěrem musím konstatovat, že mě velmi mrzí, že ani po zapracování připomínek oponenta a 
vedoucího práce nemohu hodnotit revidovaný text lépe než posledně. A pro další studium 
doporučuji autorovi, aby si doplnil základní znalosti české gramatiky a větné stylistiky. 
  

 
Z výše uvedených důvodů tak doporučuji práci přijmout k obhajobě, ale  

hodnotím ji pouze známkou „dobře“. 
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