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Základní charakteristika práce. 

Teoreticko empirická práce, v níž autorka předkládá výsledky vlastního rozsáhlého 

kvantitativního šetření zaměřeného na hlavní charakteristiky práce z domova během pandemie 

v roce 2020 a v roce 2021. 

 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

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

Práce má jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumné otázky a jim odpovídající závěry. 

 

 

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

Postup řešení i metoda jsou jasně vyloženy. 

 

 

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

vytváří text konzistentní celek? 

Text vytváří konzistentní celek, teoretická i empirická část jsou vyvážené. 

 

 

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

přehlednou strukturu? 

Práce má přehlednou strukturu, argumentace je logická. 

 

 

OBSAH PRÁCE 

 

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

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

V teoretické části autorka vymezuje základní pojmy související s prací z domova, zabývá se 

právní úpravou práce z domova. Rovněž předkládá jí dostupné zahraniční zdroje a výzkumy 

týkající se tohoto tématu. 

 

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

k cíli práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…). 
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V empirické části autorka představuje vlastní kvantitativní šetření provedené online na vzorku 

550 respondentů vybraných kvótním výběrem /ve spolupráci se společností Behavio Labs/. 

Autorka samostatně sestavila dotazník, provedla sběr dat a jejich analýzu. 

 

 

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). 

Autorka se adekvátním způsobem vrací ke stanoveným výzkumným cílům, provádí rozbor jejich 

naplnění a diskusi nad limity svého šetření. Zároveň nastiňuje, jakým směrem by se mohlo 

ubírat další zkoumání. 

 

 

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.) 

Práce splňuje nároky kladené na bakalářskou práci. 

 

 

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

zahraniční literatura, datové zdroje,…) 

Autorka využívá rozsáhlé literární prameny jak české tak zahraniční, pracuje aktivně 

s dostupnými datovými zdroji. 

 

 

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

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

Grafická úroveň práce je adekvátní úrovni bakalářské práce. 

 

 

Další poznámky 

 

 

 

Celkové hodnocení práce 

Doporučuji k obhajobě s navrženým hodnocením výborně. 

 

  

Otázky a náměty k obhajobě 

Do jaké míry se metoda výzkumu může odrazit v získaných výsledcích? (Dospěly by kvalitativní 

metody k obdobným výsledkům?) 

Jaké by byly další možnosti návazných/souvisejících šetření? 
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