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Předložená práce je věnována dnes často skloňované problematice flexibility pracovní 

doby. Těma je to bezesporu aktuální, což autorka sama v práci dokladuje četnými odkazy na 

výzkumy a analýzy z poslední doby. Práce je napsána kultivovaně, autorka prokázala 

schopnost pracovat s odbornou literaturou a také dostatek metodologických znalostí a 

dovedností. Podává ucelený přehled dané problematiky a současně tím ukazuje, že se v dané 

oblasti dobře orientuje. 

Práce je logicky členěna do 5 kapitol. Začíná vymezením obecných pojmů týkajících 

se flexibility a pokračuje popisem základních modelů flexibility pracovní doby. Další část je 

věnována využívání flexibilních forem pracovní doby u nás i v EU a shrnutím jejích kladů a 

záporů z pohledu obou aktérů - zaměstnanců a zaměstnavatelů. Poslední kapitola je věnována 

možným perspektivám a rizikům flexibility pracovní doby. 

K práci nemám žádné významnější připomínky, nicméně přece jen... Autorka v práci 

využívá dříve realizovaných výzkumů, zejména výzkum Pracovní podmínky 2000, který 

prováděl VÚPSV. Je jistě logické, že se opírá o komplexní data (patrně nejlepší, která jsou 

k této problematice v poslední době k dispozici), leč přece jen již poněkud starší. Autorce 

jsem doporučoval vložit do práce také "něco svého", např. pár rozhovorů s představiteli firem. 

Uznávám, že by to práci poněkud zvětšilo, na druhé straně by to přispělo k větší osobitosti 

práce. Umožnilo by to také zodpovědět alespoň část otázek, které autorka pokládá v závěru 

své práce, jako je souvislost požadavku flexibility s růstem nejistot zaměstnanců či vztah mezi 

jejím vnímáním a hodnotami práce apod. 

Bohužel nebudu moci být osobně u obhajoby práce, proto autorce alespoň touto 

formou pokládám otázku: proč je podle ní, jak píše v závěru, poměrně značná spokojenost 

většiny českých zaměstnanců s pracovní dobou paradoxní? Podle mě je to vcelku logické. 

To ovšem nic nemění na mém hodnocení této práce jako výborné. 


