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Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

 

Cíl práce je zřetelně formulován v úvodu práce a především pak v jednostránkové „metodologii“, 

kde je vysvětleno, proč byl původní teoreticko-analytický projekt postavený na studiu statistik z 

evropských zemí a adekvátní literatury doplněn o vlastní výzkum zainteresovaných aktérů 

působících v oblastech, kterých se model flexijistoty týká. („metodologii“ jsem záměrně dal do 

úvozovek, myslím, že těch pár odstavců mělo být součástí úvodu, metodologii vlastního výzkumu 

je pak věnována úvodní stránka analytické části a především je upřesněna v přílohách, kde jsou 

instrumenty šetření). 

Název práce je v tomto ohledu trochu zavádějící – i když v textu je rozebírána situace v zemích EU, 

myslím, že v názvu práce měla být zmíněna problematičnost modelu, kterou mj. potvrdil vlastní 

výzkum.  

Práce má logicky provázanou strukturu. Výklad je provázen vhodně zvolenou argumentací 

z různých statistik EU. Analytická část je postavena na poučeném výzkumu (autor vstupuje do 

terénu s scénářem polostrukturovaného rozhovoru, který je výsledkem náročného rozboru 

provedeného v první části práce).  Výsledky šetření jsou přehledně strukturovány a komentář je 

smysluplně provázán s citacemi z provedených rozhovorů. 

 

2. Opírá se autor o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

 

Autor se opírá o rozsáhlou relevantní literaturu, využívá jak české, tak cizojazyčné prameny.  

 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

 

Jak už bylo uvedeno výše, autor jednak s nadhledem využívá relevantních statistik z evropských 

zemí, jednak provedl vlastní kvalitativní výzkum, jehož parametry (výběr informátorů, výzkumné 

instrumenty) jsou nadstandardní. 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor opírá závěry, k nimž dospěl? 
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Všechny závěry z obou částí práce - teoreticko analytické porovnávající evropské země i analytické 

vycházející z vlastního šetření aktérů jsou velmi dobře argumentačně podložené. 

 

5. Jsou v práci autorčina tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

 

Ano. 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

 

Úroveň odkazového aparátu je na vyšší standardu. Autor prokazuje velkou pečlivost jak při citaci 

z textů, Tak se mu daří se propojit přejímané teze s vlastním hodnoceními do velice čtivého a 

kompaktního výkladu. 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

 

Určitý nedostatek spatřuji v telegrafickém úvodu a v již zmíněné navazující „metodologii“. Myslím, 

že se měl autor v úvodu více zaměřit na formulaci výzkumného problému namísto toho, aby čtenáři 

opakovaně sděloval, čím se práce zabývat nebude. 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Jak byste do modelu flexijistoty zahrnul OSVČ? Jak by aplikace (posílení) modelu flexijistoty 

ovlivnila tzv. švarcsystém? 

 

Celkové hodnocení práce: 

 

Práce tvoří logicky kompaktní celek. Autor prokázal, že se v problematice velmi dobře orientuje, a 

to nejen tím, jak zvládl výklad problematiky, rozbor statistik z EU atd., ale především tím, jak 

koncipoval výzkum, kde vlastně nešlo o „vytěžení“ informátorů, ale o poučený dialog. Práci 

považuji za zásadní příspěvek k dané problematice a doporučoval bych, aby byla publikována. 

 

Práci doporučuji k obhajobě, navrhuji hodnocení výborně (i přes určité výhrady k úvodu textu)  
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