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1. Obsah a struktura práce 

 Téma posuzované práce lze hodnotit jako vysoce aktuální a potřebné, rovněž tak i 

široce diskutované a často zpracovávané, jak ostatně dokládá i seznam výchozích odborných 

zdrojů. Nebezpečí případné obsahové duplicity je nicméně marginalizováno částečnou 

redukcí výchozí multifaktorové problematiky na sféru volného času, což se v konečném 

výsledku ukázalo poměrně šťastné řešení. Práce má rozsah 73 stran výkladového textu a je 

rozdělena do 6 samostatných kapitol, Úvodu a Závěru. Celý výklad vhodně doplňuje 9 stran 

příloh. Autorka přistupuje ke zpracování tématu z pohledu nejširších souvislostí, což jí 

umožňuje sledovat téma na základě mnoha různorodých aspektů.  

 

2. Odborná úroveň 

 Celý text je pojat velmi komplexně a koncentrovaně. Práce má logickou strukturu, 

úvodní kapitoly obecného charakteru jsou funkční a přiměřeně rozsáhlé, s minimem zbytných 

pasáží. Výklad je tak již od samého počátku zacílen na vybrané ústřední téma (propojení 

konceptu work-life balance s prožíváním volného času) a jeho logickým vyústěním je 

původní empirické šetření. To lze hodnotit jako celkově kvalitní a metodicky solidně 

koncipované, s odpovídajícím vzorkem respondentů a vhodně doplňující teoretickou část. 

 Komplexnost analyzované problematiky se ovšem negativně projevuje v tom, že část 

témat je probrána poněkud redukovaně a zjednodušeně, při absenci skutečně analytického 

přístupu (např. kvalita života, volný čas, flexibilní formy práce). Vyznění některý pasáží proto 

determinuje jistá popisnost či tezovitost, jejímž výsledkem je převažující deskriptivní a 

kompilační charakter práce. Na druhou stranu lze zaznamenat průběžnou sympatickou snahu 

autorky o vlastní hodnocení či komparaci. Pozitivně vnímám především její celkový nadhled 

a snahu o kritické nakládání s výchozími teoretickými koncepty, které nejsou vždy 

kompatibilními s historickými, sociálními a kulturními kontexty ČR. Explicitní je to 

především v kapitolách 1.2 či 1.3. Pozornost si zaslouží i problematizace často formulované 

závislosti mezi pracovní spokojeností zaměstnance a jeho výkonem (s. 28–29). 

  

3. Práce s literaturou 

 Soupis bibliografických citací obsahuje vysoce nadprůměrný počet 142 pramenů, 

z nichž je odpovídající počet cizojazyčných. Autorce se podařilo shromáždit skutečně 

reprezentativní a pestrou kolekci vhodné literatury, včetně titulů v našich podmínkách nepříliš 

rozšířených. V celém textu pak prokazuje svou schopnost korektně s těmito prameny pracovat 

a citlivě vybírat vhodné odkazy.  

 

4. Grafické zpracování 

 Z hlediska grafické úpravy je práce vypracována přehledně a zodpovědně, bez 

výraznějších pochybení.  

 

5. Jazyková úroveň 

 Z jazykového a stylistického hlediska je práce vypracována pečlivě a je prosta 

podstatnějších chyb či překlepů. Zvolený jazyk odpovídá požadavkům kladeným na odbornou 

práci tohoto typu.  



 

6. Podněty k rozpravě 

 Mohla by se autorka podrobněji zamyslet na dopady a efektivitou projektů uvedených 

na závěr kapitoly 5.3?   

 

7. Závěrečné hodnocení práce 

 Z celého textu je zřejmé, že autorka se v dané problematice velmi dobře orientuje. 

K této práci tak nemám z formálního ani odborného pohledu žádné zásadní připomínky. 

Domnívám se, že ji lze považovat za celkově velmi zdařilou a vyhovující, a proto ji 

doporučuji k obhajobě s navrhovaným hodnocením velmi dobře. 
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