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1. Obsah a struktura práce 
Kateřina Randlová se zabývá tématem práce z domova zaměstnanců vykonávajících 
závislou práci na základě pracovněprávního vztahu. Dané téma je oborově relevantní 
a aktuální. Práci z domova je v posledních letech v rámci alternativních pracovních 
úvazků věnována poměrně výrazná pozornost odborníků, zaměstnavatelů i 
zaměstnanců. Cílem autorky je: „…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…“ 
(s. 7)  
 
Text autorka strukturovala do čtyř hlavních tematických kapitol. V první z nich 
charakterizuje homeworking a home office, výhody a nevýhody práce z domova, 
zabývá se generacemi na trhu práce v kontextu práce z domova a vhodnými 
právními pozicemi pro práci z domova. Ve druhé kapitole postihuje specifika práce 
z domova ve vybraných právních oblastech v České republice – zaměřuje se na 
pracovní dobu a její rozvržení, bezpečnost a ochranu zdraví a náklady v souvislosti 
s prací z domova. Třetí kapitola obsahuje analýzu nedostatků právní úpravy práce 
z domova v České republice a jejich možná řešení v podobě smluvních ujednání 
zaměstnavatele a zaměstnance ve vybraných právních oblastech zpracovaných ve 
druhé kapitole. Součástí třetí kapitoly je i problematika sociální izolace zaměstnance 
při práci z domova. Ve čtvrté kapitole představuje autorka právní úpravu flexibilních 
pracovní podmínek v Evropské unii, Nizozemí a v České republice. Text doplňuje 
tematicky relevantní příloha. Struktura bakalářské práce je vzhledem k tématu a 
zacílení práce vyhovující.  
 
 
2. Odborná úroveň 
Oceňuji volbu tématu, rozpracování právních aspektů práce z domova je přínosné. V 
této souvislosti je klíčová třetí kapitola, ve které autorka usiluje o analýzu nedostatků 
právní úpravy práce z domova v České republice a identifikaci možných řešení 
v podobě smluvních ujednání zaměstnavatele a zaměstnance. Téma sociální izolace 
zaměstnance při práci z domova by si zasloužilo více pozornosti. Jak jsem uvedla 
výše, členění textu je vyhovující, i když k úvaze by mohlo být začlenění komparace 
ke kapitole 4 do struktury práce. Kladně hodnotím Závěr. Dílčí témata mohla autorka 
zpracovat do větší hloubky, ale vyhověla požadavkům, které jsou na bakalářské 
práce kladeny.  
 
 
3. Práce s literaturou 
V práci autorka využila tematicky relevantní zdroje. V textu odkazuje v souladu s 
požadovanou normou, její práce s literaturou je korektní. U přímých citací by měly být 



odkazy vždy umístěny u citace (viz Skřehot, s. 30), nalézt lze chyby v Soupisu 
bibliografických citací. 
 
 
4. Grafické zpracování 
Bakalářská práce má celkově vyhovující grafickou úpravu. Odlišně je v textu odsazen 
nadpis „0 Úvod“ a je v kurzívě, vhodnější by bylo zarovnání názvů podkapitol v textu 
k levému okraji. 
 
 
5. Jazyková úroveň 
Celkově hodnotím práci z jazykového hlediska kladně, avšak postrádá pečlivou 
závěrečnou korekturu. V textu lze nalézt poměrně hodně chyb, například formulace 
názvu kapitoly 3.2 – „Nedostatky a řešení bezpečnosti a ochrana zdraví při práci 
z domova“, chybějící slovo ve větě v Úvodu: „Tato řešení by z hlediska personální 
praxe umožnit vyšší míru zastoupení práce z domova v České republice.“ (s. 7), 
v odkazech v rozmezí stran mají být pomlčky, optimální není formulace názvu přílohy 
práce.  
 
 
6. Podněty k rozpravě 

• Jak by mohla být Vámi zpracovaná problematika dále rozpracována? V jakých 
aspektech či kontextech? 

• Jaký predikujete vývoj práce z domova v České republice? 
 
 

7. Závěrečné hodnocení práce 
Předloženou bakalářskou práci Kateřiny Randlové doporučuji k přijetí k obhajobě s 
návrhem klasifikace velmi dobře.  
 
 
 
V Praze dne 1. září 2018 
                        
                        
  
                                                                              PhDr. Renata Kocianová, Ph.D. 


