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Základní charakteristika práce. 

Bakalářská práce se zaměřuje na využívání práce z domova v průběhu pandemie Covid-19. Jedná 

se o explorační typ výzkumu zaměřený zejména na deskripci daného fenoménu, který autorka 

realizovala ve spolupráci s Behavio Labs. Jde tedy o práci empirické povahy. 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

Má práce jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumnou otázku a odpovídají jim závěry? 

Práce má jasně vymezené tři cíle, ke kterým jsou formulovány výzkumné otázky, a analýza i 

prezentace výsledků jsou pak podle toho strukturovány. Jako problematický aspekt však 

hodnotím fakt, že práce cílí primárně na deskripci situace v oblasti práce z domova a zachycení 

různých jejích aspektů. Práce má tak blíže spíše k výzkumné zprávě nežli k hlubší teoreticky 

zakotvené analýze konkrétního fenoménu, což by byla pro bakalářskou práci vhodnější volba. 

 

Má práce adekvátně stanovenou a jasně vyloženou metodu a postup řešení? 

Ano. 

 

Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, 

vytváří text konzistentní celek? 

Úvodní část práce obsahuje zejména popis aktuální situace s prací z domova v ČR a shrnuje 

výsledky předchozího výzkumu. Důraz je pak kladen na empirickou část, která na úvodní pasáž 

dobře navazuje.  

 

Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce 

přehlednou strukturu? 

Práce má přehlednou strukturu a jednotlivé části na sebe logicky navazují. 

 

OBSAH PRÁCE 

 

Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, 

vhled autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 

Úvodní část práce pouze stručně vymezuje pojem práce z domova a pak se zaměřuje především 

na shrnutí dosavadního výzkumu tohoto fenoménu, a to zejména v době epidemie Covid-19 

v Česku. Reflektovány jsou i poznatky z několika zahraničních studií. Celkově se jedná o dobrý 

přehled výzkumu a stavu v ČR, který je funkční vzhledem k následujícím analýzám.  
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Jako problematické však vnímám, že v této části nazvané „Teoretická východiska“ absentují 

teoretické přístupy, které by autorka využívala k formulaci svých hypotéz a interpretaci 

výsledků. To samozřejmě souvisí s příliš širokým záběrem práce, který neumožňuje zabývat se 

specifickými problémy do hloubky a navázat je na existující teorie.  

 

Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem 

k cíli práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…). 

Na bakalářské práci lze zejména ocenit, že autorka realizovala – společně s Behavio Labs – 

kvantitativní výzkum zaměřený na aktuální téma, jehož výsledky mohou přispět k lepšímu 

porozumění využívání práce z domova během epidemie Covid-19. Prezentace výsledků se drží 

stanovených výzkumných otázek a uváděny jsou výsledky třídění prvního a druhého stupně. 

Analýza, popis a interpretace dat jsou korektní. 

V textu se občas vyskytují určité neobratnosti, kdy autorka například u výzkumných otázek 

uvádí nulové hypotézy, které bude testovat. Za vyloženě nevhodné pak považuji využívání 

zkrácených názvů proměnných, které autorka používá jak v textu, tak někdy i v tabulkách, což 

činí text obtížně srozumitelným (např. „Vztah proměnné zkusenost_HO_nekdy a 

education_category je dle Cramerova V silný.“, str. 27).  

Z drobných nedostatků lze pak zmínit následující: 

- V tabulce 2 u proměnné „prace“ jsou uvedeny chybné relativní četnosti.  

- Hodnoty Cramerova V na str. 26 nekorespondují s hodnotami v tabulce 3. 

- V tabulkách 7 a 8 by bylo vhodné mít i doplňkovou kategorii – respondenty, kteří žádný výrok o 

produktivitě nezmínili. 

- Autorka někdy chybně píše o procentech namísto procentních bodech (např. str. 34, 38, 42). 

- Výrok „Naopak nejčastější důvody, proč lidé pracují přímo v práci jsou, že jejich práce nejde 

vykonávat z domova (75 %), ale také že nemají doma potřebné vybavení (16 %) a že vedení 

firmy práci z domova neumožňuje (11 %), přičemž se v těchto třech možnostech vždy jedná o 

jiné respondenty, tedy nikdo nezvolil z těchto tří důvodů více než jeden.“ (str. 36) je očividně 

chybný. 

 

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). 

Kapitola Diskuze shrnuje hlavní výsledky analýz a porovnává je – kde je to relevantní – 

s výsledky předchozích výzkumů. Autorka se zabývá také limity využitých dat. 

 

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.) 

Z formálního hlediska práce nevykazuje žádné vážnější nedostatky. 

 

Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, 

zahraniční literatura, datové zdroje,…) 

Adekvátní. 
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Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, 

označení příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Po jazykové stránce vykazuje práce pouze drobné nedostatky (typicky občasné chyby 

v interpunkci).  

Tabulky jsou obvykle poměrně přehledné, s výjimkou tabulek 7 a 8, kde chybí relativní četnosti a 

marginální četnosti. U kontingenčních tabulek by pak bylo vhodné uvádět výsledek testu 

nezávislosti i přímo k tabulce, nikoli pouze do textu. 

 

Celkové hodnocení práce 

Autorka si zvolila aktuální téma a dokázala ve spolupráci s výzkumnou agenturou sebrat 

kvantitativní data reprezentativní pro ČR (dospělou populaci využívající internet). Je sice 

pochopitelné, že chtěla data co nejvíce vytěžit, nicméně pro účel bakalářské práce by bylo 

vhodnější zaměřit se pouze na některé podtéma, a to rozebrat více do hloubky a vztáhnout 

k současným teoretickým koncepcím. Text by poté nepůsobil tolik deskriptivně a umožnil by 

autorce výsledky lépe interpretovat a nejen je vztahovat k předchozímu výzkumu.  

I přes tento nedostatek však práce splňuje nároky kladené na bakalářské práce na FF UK a 

autorka v něm prokázala dobrou schopnost realizovat sociologické šetření, analyzovat data a 

prezentovat výsledky svých analýz. 

  

Otázky a náměty k obhajobě 

Co považujete za nejdůležitější nová zjištění, která vyplynula z Vašeho výzkumu, tj. výsledky 

které už před tím neukázaly jiné výzkumy (např. PAQ Research)? 

 

Datum: 12.6.2021 

 

Podpis:  


