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Práce se zaměřuje na aktuální problematiku flexibility práce. Jedná se o kvantitativně-kvalitativní
studii.

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE
Má práce jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumnou otázku a odpovídají jim závěry?
Práce má jasně formulovaný cíl popsat postoje zaměstnavatelů a zaměstnanců k flexibilním formám
práce. Na straně 12 se pak formuluje sada 12 velmi konkrétních výzkumných otázek, možná by bylo
lepší hovořit spíš o 12 hypotézách, které se postupně ověřují.

Má práce adekvátně stanovenou a jasně vyloženou metodu a postup řešení?
Práce je založena na kvantitativně-kvalitativním přístupu a zpracovává data jak z kvantitativní sondy,
tak z fokusních skupin.

Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, vytváří
text konzistentní celek?
Text je poněkud roztříštěný a pomohla by mu větší provázanost (například při interpretaci dat by bylo
vhodné odkazovat k teoretickým konceptům představeným v teoretické části práce)
Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce přehlednou
strukturu?
Struktura práce je přehledná – diskuze základních pojmů, stanovení výzkumných otázek (hypotéz),
jejich ověřování pomocí kvanti-kvalitativního přístupu.
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Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, vhled
autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…).
Během psaní diplomové práce došlo postupně k vyjasnění pojmu flexibilita, který se v současné
odborné literatuře používá v rozdílných (a často až protikladných významech). Definice flexibility se
v práci nakonec ustálila na významu pracovních podmínek, umožňující přizpůsobovat si pracovní
dobu/formu práce podle potřeb zaměstnance.
V teoretické části se diskutuje k související problematika harmonizace rodiny a práce, poptávka po
flexibilních pracovních formách a motivace zaměstnavatelů ji nabízet.

Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem k cíli
práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…).
Kvantitativní část práce se omezuje na základní popis dat a analýzu dvourozměrných tabulek. Za jádro
empirické části by však bylo možné považovat interpretaci výsledků fokusních skupin. Při
vyhodnocování výsledků by práci prospěla jistá systematizace (například motivace pro a proti
poskytování flexibilních forem práce). Podle mého názoru se věnuje i příliš velká pozornost rozdílům
podle krajů a je otázkou, o čem rozdíly vypovídají.

Hodnocení diskuse a závěrů práce (soulad interpretací a závěrů s výsledky empirických analýz,
provedení diskuse závěrů, snaha o vysvětlení závěrů a jejich argumentace, zodpovězení výzkumných
otázek, naplnění cílů práce).
Závěry práce jsou možné až příliš stručné a bodové – seznam výzkumných otázek a celkové výsledky.

FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE
Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-126 tis. znaků, DP 108-162 tis.
znaků) citační normy, odkazy, popis datových zdrojů, jasnost odlišení myšlenek autora od převzatých,
seznam literatury atd.)
Text po formální stránce splňuje požadavky kladené na DP.

Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, zahraniční
literatura, datové zdroje,…)
Zpracovávané zdroje jsou adekvátní.

Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, označení
příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.)
Jazyková úroveň práce je slušná.
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Celkové hodnocení práce
Celkově hodnotím práci jako velmi dobrou až dobrou. Výzkumná otázka je jasně stanovena a práce
nabízí odpovědi na položené otázky, postup je však někdy až trochu příliš strohý.

Otázky a náměty k obhajobě
- Autorka patrně neměla možnost do tvorby dotazníku zasahovat, ale bylo by dobré diskutovat
relevanci a kvalitu dat (například co znamená, že se mi flexibilní formy práce líbí?)
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