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Posudek na diplomovou práci Martiny l\-likeszovéFlexibilní formy pracovní 
doby na trhu práce České republiky a jiných evropských zemích 

Předkládaná diplomová práce je prací na aktuální téma, které je však zatím v našich 
podmínkách v takovéto komplexnější (teoreticko-empirické a současně sociologicko
ekonomické) podobě dosti řídkým jevem. 
Struktura práce je logická, umožňující postupný výklad problematiky v jejích klíčových 
momentech. Velmi dobře působí srovnávání situace v ČR a jiných zemích (byť na straně 
,jiných zemí" vystupují střídavě různé země, nejde o systematickou dvojstrannou komparaci, 
což v tomto případě nevadí - i když bych asi trochu tomuto reálu přizpůsobila název práce, aby 
nesliboval příliš). 
Jazyk diplomové práce je srozumitelný, práce je čtivá a většinou dobře stylisticky podaná (z 
jazykového hlediska by neuškodila důkladnější korektura zejména interpunkce). 
Diplomantka dokáže dobře formulovat své názory a komentáře a zároveň své závěry podkládat 
vhodnými argumenty. 

Konkrétní dílčí připomínky a poznámky: 
i když se autorka různé termíny snaží v zájmu vzájemného porozumění vymezovat, 
postrádám vymezení především u některých klíčových termínů, včetně např. samotného 
termínu pracovní doba: 
- ačkoli se to zdá jako banální problém, používá diplomantka tento pojem ve smyslu 
zákonem stanovené pracovní doby (což ale úplně všude neexistuje a kromě toho se tato 
doba stejně nevztahuje prakticky nikdy na všechny zaměstnance v příslušné zemi), nebo 
obvykle odpracované či skutečně odpracované pracovní doby, event. průměrné 
pracovní doby za nějaký časový úsek nebo přímo roční období, sezónu? 
- obdobný problém je i u dalších termínů: nesociální pracovní doba, pracovní doba 
reguIemí (zákonem stanovená?) a neregulérní (nezákonná, protizákonná, zakázaná, 
nepovolená atd. ?); 
- čekala bych také jiné vymezení podstaty termínu "čtyřiadvacetihodinová společnost" 
(event. "non-stop společnost"), nebo za ni autorka považuje ve všech důsledcích 
skutečně právě a jen stírání rozdílů mezi pracovním a volným časem?; 
přestože chápu, že veškeré souvislosti pracovní doby (ani té flexibilní) se do dané práce 
vejít nemohly, přece jen ze svého hlediska na některých místech postrádám alespoň 
upozornění na možné souvislosti s každodenností, s životním stylem apod. (např. tzv. 
outsideři vylučovaní z důvodů nevětšinového harmonogramu pracovní doby 
z některých důležitých momentů běžného života své rodiny a své komunity); 
str. 5: dávat tabulk-u do odkazu není nejlepší, i když možné; 
str. 6 (a na dalších místech): pod tabulkou, grafem atd. by měl být jako pramen uveden 
plný bibliografický údaj zdroje i s příslušnou stránkou; 
str. 6: má uváděné nesmlouvané a nepochybující vymezení standardní pracovní doby 
jako osmihodinové nějaké úskalí, nebo nějak vymezenou platnost? (přinejmenším: jde o 
standard kde a kdy?); 
str. 8: bylo by možné hypoteticky vyslovit ještě nějaké jiné možné důvody relativně 
vysokého počtu samostatně výdělečně činných u nás?; 
str. 15: zkracování pracovní doby samozřejmě není záležitostí 80. (a dalších) let 20. 
století, jako trend působí podstatně delší dobu; 
str. 15: nad rámec diplomové práce - jak vypadá situace s pracovní dobou ve Francii 
dnes'? (v diplomové práci je odkazováno na český zdroj z r. 2000); 



str. 23/24: u problému, zda by člověk preferoval kratší nebo delší pracovní dobu, záleží 
pochopitelně rovněž na ryze ekonomických okolnostech (s kratší dobou by se snížil plat 
a s delší vzrostl, nebo nikoli?, řídil by se člověk potom ekonomickým hlediskem, nebo 
nikoli?, apod.); 
otázka do diskuze: souvisí nějak s danou problematikou rozšiřování informačních a 
komunikačních technologií a ovlivňuje ji, nebo může ji ovlivnit? 

Závěr: Před výše uvedené připomínky se domnívám, že daná diplomová práce odpovídá 
požadavkům na tento typ prací kladeným a proto ji jednoznačně doporučuji k obhajobě -
diplomantka prokázala jak dovednost pracovat odpovídajícím způsobem s literaturou a 
empirickými údaji, tak schopnost samostatné práce v oboru. 
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