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1. Obsah a struktura práce 

Téma práce leží na pomezí řady vědeckých oborů. Má zjevně silný vztah také k aktuálnímu 

vývoji personálního řízení, lze na něm demonstrovat provázanost sociálních změn 

s proměnami biografií i některé složité souvislosti mezi osobním, ekonomickým a politickým. 

Také z těchto důvodů lze jeho volbu přivítat.  

Text o necelých sedmdesáti stranách tvoří obsahově provázaný celek, je v něm zcela zjevná 

korespondence mezi poznatky získanými studiem odborné literatury a informacemi získanými 

realizovaným šetřením. Lze se však zamýšlet nad tím, zda by nebylo výhodnější spojit fakta 

získaná vlastním šetření a jejich interpretaci do jedné kapitoly. V předložené podobě působí 

příslušná část práce méně kompaktně – text místy opakuje důležité postřehy, místo aby je 

připomínal a následně rozvíjel. 

 

2. Odborná úroveň 

Téma je zpracováno vcelku promyšleně a přehledně. Způsob zpracování má jistě své rezervy, 

ale nemůže být rozhodně označen za nezvládnutý. Potěšující je dále např. skutečnost, že se 

autorka snažila držet zásad uváděných v literatuře z oblasti teorie sociálních výzkumů. Jako 

diskutabilní se jeví relativně nízký počet respondentů realizovaného šetření. Interpretaci 

výsledů by jistě bylo možné rozpracovat do větší šíře. 

 

3. Práce s literaturou 

Způsob práce s literaturou respektuje hlavní stanovené požadavky. Ojediněle lze nalézt 

drobné odchylky od normy v sekundárních odkazech nebo důsledky jisté nepečlivosti (ty zde 

ale nemají tak výraznou podobu, jako je tomu v případě jazykové stránky díla – viz níže). 

Autorka čerpá ze solidního množství pramenů z různých oborů a rozličného zaměření 

(vyskytují se i spíše popularizačně zaměřené tituly). Nemalá část použitých pramenů pochází 

z prvního desetiletí tohoto století, což může vzhledem k rychlosti změn diskutované oblasti 

přinášet jistá rizika.  



 

4. Grafické zpracování 

Grafické zpracování nevykazuje závažnější nedostatky (drobné ale ano). Soupis 

bibliografických citací místy nerespektuje abecední pořádek.  

 

5. Jazyková úroveň 

Jazyková úroveň představuje jednoznačně nejproblematičtější stránku práce. Ve velké míře se 

objevují překlepy též nedostatky v interpunkci. Lze zaznamenat i nedokonalosti ve stylistice. 

To vše zcela zbytečně dosti kazí celkový dojem z práce.  

 

6. Podněty k rozpravě 

Je možné ve světle výsledků práce konstatovat, že flexibilizované formy práce jsou při 

slaďování pracovního a osobního (rodinného) života spíše řešením nebo zdrojem problémů?  

 

7. Závěrečné zhodnocení práce 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a s ohledem na uvedené výtky navrhuji stupeň 

hodnocení „dobře“.  
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