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POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: vedoucí práce 

Autor/ka práce:    Jakub Bielawski 

Název práce: Model flexijistoty a jeho implementace na evropské trhy práce 

Vedoucí práce: Doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. 

Navržené hodnocení:  velmi dobře 

 

 

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? 

 

Cílem práce bylo identifikovat a zhodnotit potenciální bariéry, které mohou bránit aplikování 

konceptu flexijistoty na evropské trhy práce. Cíle se autorovi sice v zásadě podařilo naplnit, 

nicméně její zacílení na evropské trhy práce je spíše okrajové. Práce je dobře strukturována. 

 

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

texty? 

 

Práce využívá zejména zahraniční odbornou literaturu doplněnou relevantními domácími 

publikacemi. 

 

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

jejich analýzy?  

 

Práce se opírá o provedení vlastního šetření jednak metodou kvalitativních rozhovorů se zástupci 

odborových svazů, svazu průmyslu a obchodu, úřadu práce a několika manažerů HR soukromých 

podniků. Výsledky rozhovorů jsou celkem logicky v práci zařazeny, i když ne všechny jsou také na 

příslušné úrovni zpracovány. U někde je seřazeno více citací za sebou, což nepůsobí příliš dobře.   

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 

Autor se v první části práce věnuje obecným souvislostem konceptu flexijistoty, jeho vzniku i 

peripetií, jimiž procházel jak v zemi svého „zrození“ (Dánsku), tak na jiných trzích práce v Evropě. 

Věnuje si jeho politickým souvislostem, které jsou v tomto případě velice významné. Správně 

přitom ukazuje na jeho přednosti i nedostatky. V druhé části ukazuje na základě provedených 

rozhovorů na možnosti aplikace tohoto konceptu v našich podmínkách.  

 

 5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění 

převzatých? 

 

Autor důsledně odlišuje své závěry od přejatých.  

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      
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Odkazový aparát je použit dobře, práce je bez vážnějších prohřešků gramatických i stylistických. 

 

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

jaké). 

 

Předností práce je snaha ukázat na základě analýzy domácích i zahraničních zdrojů možnosti a 

meze konceptu flexijistoty jako nástroje řešení některých problémů trhu práce. Jak jsem již uvedl, 

evropský rozměr je přece jen poněkud v pozadí, jde spíše o vyjasnění základních problémů daného 

konceptu. 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

V čem jsou hlavní problémy zavádění konceptu flexijistoty na českém trhu práce? Může být 

přínosem při řešení nezaměstnanosti? 

 

Celkové hodnocení práce: 

 

Práce je na dobré úrovni odborné i z hlediska zpracování.  
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