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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Srovnání zkušeností s využíváním home office v České republice a USA 
Jméno autora: Michaela Nováková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Institut manažerských studií 
Oponent práce: doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: Institut manažerských studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání lehčí 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce je aktuální, analýza home office je nyní předmětem řady prací. Vytčený cíl prozkoumat využívání home office 
patří k lehčím. 

 
Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
Diplomantka splnila vytčené zadání. 

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Metoda dotazníku s mnoha respondenty byla zvolena správně. Analýzu doprovázejí četné grafy. Srovnání ČR a USA je 
přínosné. 

 
Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Rozsah vlastního řešení je poměrně úzký. Je limitován zadáním. Chybí mi vyšší míra zastoupení vlastních názorů studentky. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 

• Pozor na oddělení vedlejších vět čárkami, např. str. 9 , 3. odst..: Dalším důležitým bodem, který se musí brát 
v potaz,, je…, str. 10, 4. odst.: Na druhé straně jiné zařízení, které by ve svém místě bydliště zaměstnanec 
používal…, musí být…, str. 12, 1. odst., str. 13, 1. odst., str. 20, 3. odst. zdola, str. 25, 4. odst., str. 30, 2. odst., str. 
31, 3. odst. zdola, str. 32, 1. odst., str. 72, 2. odst. 

• Předložky k, s, v, z by neměly být samotné na koncích řádků, např. str. 19, 3. ř. shora, str. 58 3. odst. zdola. 
• Číslovka a jednotka by měly být na stejném řádku, např. str. 31, 2. odst. zdola: 1 200 zaměstnanců. 
• Pozor na množné číslo podstatných jmen rodu středního, např. str. 32, 2. odst.: Tato data… 
• Číslo a % by měly být na stejném řádku, např. str. 35, 1. odst. zdola: 5 %. 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Většina citovaných publikací je starší, tj. před rokem pandemie Covid-19. Osobně bych do citací doplnil i nové zdroje 
(převážně internetové). 
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Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Mezi počtem respondentů z ČR (104) a z USA (41) je nepoměr. 
Praktická část je zaměřena především na vyhodnocení dotazníku. 

 
 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
 
Otázky k obhajobě: 

1. Souhlasíte s tvrzením uvedeným v práci (str. 25, 1. odst.): „Zároveň je v kanceláři mnohem snazší 
spolupracovat, než když se musí kolegové kostrbatě spojovat, ať už telefonicky, emailem či skrze sociální 
sítě“? 

2. Čím si myslíte, že vznikl nesoulad preference home office a práce v kanceláři v otázkách 7 a 8? 
3. Jaký je Váš osobní názor na rozdíl produktivity práce v kanceláři a z domova? 
4. Proč se postoj respondentů v ČR a v USA k home office liší (str. 62, 3. odst. zdola)? 

 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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