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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vliv nárůstu home-office během pandemie Covid-19 na bankovní průmysl 
Jméno autora: Katarína Kaššová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Institut manažerských studií 
Vedoucí práce: Vincent Blaise Montenero, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Institut manažerských studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání bakalářské práce splňuje náročnost pro tento typ prací. 

 
Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 
Hlavní cíl práce je zanalyzovat zaměstnance a jejich akceptaci nárůstu práce na dálku, a vnímání této akceptace 
manažery. Tento cíl byl splněn s menšími výhradami. 

 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Po dvou až třech týdnech studentka zcela změnila svůj postoj a začala se o téma bakalářské práce 
velmi zajímat. Kladla mi mnoho otázek přes MS Teams, zajímala se, zda je možné vysvětlit některé 
způsoby chování, a navrhla rozhovory s manažery v bance. Rozhovory s manažery sama zorganizovala 
a po celou dobu je vedla, za mojí přítomnosti. Poslední měsíc výzkumu byla velmi samostatná, 
podnikala nebo navrhovala zajímavé kroky.     

 
Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odbornou úroveň práce hodnotím dobře. 

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

 
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. 
Studentka mohla využít i některé zahraniční zdroje. 

 
Další komentáře a hodnocení 
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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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
 
Otázky pro obhajobu: 
 

1) Jaké faktory vysvětlují u zaměstnanců přijetí či odmítnutí home-office - jak si vysvětlujete rozdíly mezi 
odpověďmi lidí pracujících v různých odděleních? 
 

2) Jaký by byl ideální poměr dnů práce doma a dnů práce v práci pro čtyři vybraná oddělení vybrané banky z 
hlediska rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem? 
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