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1. Obsah a struktura práce 
 Posuzovaná bakalářská práce má rozsah 39 stran výkladového textu a je rozdělena do 

čtyř samostatných kapitol, Úvodu a Závěru. Obsahuje 1 přílohu. Jedná se o subtilní práci co 

do formy i obsahu. Problematika práce z domova patří mezi aktuálně diskutovaná témata 

v kontextu rozvoje kariéry a zaměstnaneckých benefitů v oblasti využívání flexibilních forem 

zaměstnání a svým zaměřením spadá do odborné profilace katedry.  

 Jednotlivé kapitoly na sebe plynule a logicky navazují, zahrnují vše podstatné, co 

název práce předpokládá. Autorka nejprve definuje jednotlivé klíčové pojmy, výhody a 

nevýhody práce z domova, preference homeworkingu z pohledu generační segmentace a 

uvádí vhodné pracovní pozice pro tento typ práce, kterými jsou spíše nemanuální než manuální 

profese. Ve druhé kapitole (čítající pět stran 19–24) charakterizuje vybrané právní oblasti práce 

z domova a jejich odchylky v České republice, konkrétně pracovní dobu a její rozvržení při práci 

z domova, bezpečnost a ochranu zdraví při práci z domova, vzniklé náklady a také otázku 

prevence sociální izolace zaměstnance, který pracuje z domova. V další kapitole upozorňuje na 

nedostatečné právní úpravy a uvádí vlastní návrhy řešení. Ve čtvrté kapitole rozšiřuje řešenou 

problematiku o rozměr právních úprav flexibilních pracovních podmínek v Evropské unii, 

v Nizozemí, kde je celý systém homeworkingu nejlépe koordinován a realizován, a v České 

republice, které bohužel nejsou komplexně zpracovány a zasloužily by více prostoru co do 

charakteristiky i úvah autorky. Jedinou přílohu tvoří Návrh dohody Znaleckého ústavu 

bezpečnosti a ochrany zdraví, která celou práci vhodně doplňuje a konkretizuje. 
   

2. Odborná úroveň 
 Předložená bakalářská práce je věnována problematice práce z domova, která patří do 

jedné z podmnožin prací na dálku, tzv. teleworkingu. Se stále se zvyšující se mírou využívání 

moderních technologií se postupně stává fenoménem budoucnosti. Chybí však její specifikace v 

zákoníku práce, je zde ošetřena jen částečně. Podmínky bývají stanovovány individuálně mezi 

zaměstnavatelem a pracovníkem či pracovníky za předpokladu dodržení zásad pracovněprávních 

vztahů. To je jedním z důvodů, proč organizace práci z domova spíše nenabízejí. Na tuto oblast, 

tedy právní aspekty práce z domova pracovníků vykonávajících závislou práci na základě 

pracovněprávního vztahu, se autorka zaměřila. V Úvodu si klade příliš ambiciózní cíl, kterým je, 

cituji autorku „…analýza právní úpravy práce z domova ve vybraných právních oblastech v 

České republice, nedostatků současné právní úpravy práce z domova v těchto právních oblastech a 

identifikace jejich možných řešení v podobě smluvního ujednání mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnancem z domova.“ (s. 7) I přes velkou snahu autorky se k těmto oblastem kriticky vyjádřit 

a navrhnout efektivnější řešení, není problematika komplexně zpracována. Své návrhy skutečně 

uvádí v kapitolách tři a v závěru, ale velice obecně, bez kritických hledisek ze strany pracovníka a 

zaměstnavatele. Subkapitola 4.3 je co do obsahu zajímavě uchopena, ale bohužel je obsahem 

necelých dvou stran, na kterých není dostatečný prostor pro hlubší úvahu. Autorka v celé práci 

intenzivně cituje a parafrázuje, jen málo prostoru věnuje svým vlastním úvahám a kritickým 

postřehům. 
 

3. Práce s literaturou 
 Soupis bibliografických citací obsahuje téměř šedesát pramenů v českém a anglickém 

jazyce, tři publikace jsou v holandštině. Jedná se o literaturu odpovídající odborné úrovně. 



Autorka v předloženém textu prokazuje svou schopnost korektně s těmito prameny pracovat 

v podobě citací a kompilací. 

 

4. Grafické zpracování 
 Z hlediska grafického zpracování je práce vypracována zodpovědně, úprava stránek a 

nadpisů je kvalitní a přehledná. Autorka se soustředila pouze na psaný text, práce neobsahuje 

žádné tabulky či grafy. Nestandardně jsou v obsahu práce odsazeny kapitoly 1 až 5 a 0 Úvod 

na straně 7, který je jako jediný v kurzívě.  

 

5. Jazyková úroveň 
 Posuzovaná bakalářská práce vykazuje odpovídající stylistikou úroveň, textu by však 

prospěla důkladnější gramatická korektura. V rámci celé práce je několik prohřešků 

v diakritice a interpunkci, například chybějící čárky ve větách, uvozovky na začátku citace 

nahoře, místo dole (s. 15, 27), překlepy či nesprávné užití spojovníku místo pomlčky u 

letopočtů či čísel stran (s. 15, 16, 26, 27, 30, 32, 47).  

 

6. Podněty k rozpravě 
a) Vzhledem k úspornosti současné právní úpravy práce z domova se jako stěžejní 

jeví (nejlépe písemná) dohoda zaměstnavatele a domáckého zaměstnance o 

pravidlech home office. Proč v textu své práce neuvádíte strukturovaný podklad, 

co do této smlouvy zahrnout? Tyto informace jsou explicitně pouze v příloze.  

b) Práce z domu patří k velice oblíbeným zaměstnaneckým benefitům. Jmenujte na 

základě Vaší analýzy největší právní rizika spojená s prací z domova pro 

zaměstnavatele a jak je eliminovat? 

 

7. Závěrečné hodnocení práce 
 Posuzovanou práci celkově hodnotím jako v zásadě zdařilou a doporučuji ji vzhledem 

k uvedeným výhradám k obhajobě se známkou dobře. 
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