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Slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce: 

Autorka se v práci zabývá problematikou koncepce flexicurity aplikovanou na cílovou skupinu Matek 

s malými dětmi do 15 let. V předních kapitolách autorka ukotvuje pojem flexicurita a nastiňuje její 

členění z roku 2009 a akcentuje hlavní pilíře flexicurity vztažené na socioekonomické prostředí ČR.  

V další části se věnuje konceptu flexicurity ve vztahu ke specifické skupině – matek dětí do 15ti let, 

věnuje se pracovně právním předpisům a typologii žen s ohledem na styl pracovní angažovanosti. 

Autorka řadí skupinu Matek s malými dětmi do skupin rizikových, upozorňuje na možnost pracovního 

znevýhodnění, což dále problematizuje a řeší v empirické části práce. 

Empirická část měla za cíl zjistit postavení matek malých dětí ve společnosti, zjistit jejich potřeby a 

zkušenosti na trhu práce – autorka postupovala podle předem připraveného scénáře. Výběr souboru není 

explicitně popsán, není zřejmé, na základě jakého kritéria zvolila právě tu a tu společnost pro svoje 

šetření. Autorka volila kvalitativní přístup, ale výsledky prezentuje spíše kvantitativně – u kvalitativních 

šetření přitom jde především o význam nikoliv o počet. U jednotlivých citací chybí odkazy na zdroj 

(přepisy nejsou součástí práce, což je v souvislosti s ochranou aktérů naprosto relevantní). Analýza 

rozhovorů je přiléhavá, v podstatě tematicky autorka popisuje, co bylo řečeno. Zajímavé je shrnutí 

výsledků po jednotlivých společnostech. Autorka empirickou část uzavírá diskusí, kde se vrací 

k teorii a porovnává ji se svými výsledky. Za hlavní zjištění považuje absenci alternativních 

možností zaměstnání. V rámci numerické flexibility je toto téma zajímavým bodem principu 

flexicurity.  

Celkově je práce dobře postavená, analýza kvalitativních dat přijatelná a přiléhavá: autorka 

dobře odlišuje deskriptivní a interpretativní části analýzy. Empirickou část kazí jen tendence 

kvantifikovat, což u takto malého souboru je zcela zavádějící.  

Práci doporučuji k obhajobě před odbornou komisí.    
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Celkové hodnocení BP 
(HODNOCENÍ VYZNAČTE „X“ 

V PŘÍSLUŠNÉM POLÍČKU) 

A B C D E F 

výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně 

Přístup autora k řešení zadané 

problematiky (iniciativa, 

samostatnost, komunikace 

s vedoucím práce, originalita) 

x      

Jazyková úroveň (pravopis, 

stylistika, práce s odborným 

jazykem) 
 x     

Práce s odbornou literaturou a 

prameny (citace, parafráze, 

dodržení normy ČSN ISO 690, 

teoretické zázemí autora) 

 x     

Úroveň formálního zpracování 

(členění práce, průvodní a 

poznámkový aparát, přílohy, grafika 

atd.) 

 x     

Adekvátnost využitých metod práce   x    

Splnění cílů práce   x    
Vyváženost teoretické a praktické 

části, vzájemná návaznost 

jednotlivých kapitol a subkapitol 
x      

Odborný přínos práce  x     

Využitelnost práce v praxi  x     

Prezentace závěrů  x     

Navrhovaná výsledná 

klasifikace BP 
 x     

 

Otázky a náměty k diskuzi při obhajobě: 

 

 

Na základě jakých kritérií autorka volila účastnice šetření? 

Autorka si za jeden z cílů vytýčila vysledovat postavení respondentek v rámci zvolených společností: na 

základě jakých informací usuzovala na zodpovězení této otázky?  
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