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Diplomová práce Laury Priščákové si klade za cíl uchopit „…problematiku digitalizace 

práce z pohledu odborného a didaktického.“ (s. 7). Diplomantka dále tento cíl rozpracovává do 

série úkolů: analyzovat vývoj fenoménu práce v dějinách, rozebrat současnou roli práce ve 

společnosti, poskytnout analýzu trendů tzv. digitalizace práce (a to zejména na příkladu online 

platforem) a v neposlední řadě vytvořit didaktické uchopení tématu a reflektovat zkušební 

realizaci výukového bloku. Těmto krokům v zásadě odpovídá struktura práce, která je tak 

implicitně rozdělena na odbornou (zejména sociologickou) část, která vytváří analytické 

předpolí, a část didaktickou, kde je toto předpolí využito a rozpracováno. Velice pozitivně 

hodnotím to, že práce je v podstatě symetrická a autorka neutíkala před žádnou částí vytyčeného 

úkolu tím, že by ji nedotáhla. 

Již Úvod textu je věnován nejen seznámení s tématem, ale také stručnému vymezení 

klíčových pojmů práce. V jednotlivých kapitolách se autorka zdařile snaží využívat klíčovou 

dostupnou literaturu, přičemž je třeba ocenit i poměrně slušnou orientaci v zahraničním 

kontextu. V kapitole pojednávající o současném vývoji v oblasti práce se tak dočteme nejen o 

vztahu práce a genderu, ale také o prekarizaci práce, nezaměstnanosti či o legislativním 

uchopení práce. Třetí kapitola se věnuje procesu tzv. digitalizaci práce. V tomto kontextu se 

soustředí na problematiku spojenou s digitálními platformami Uber a Airbnb, které poskytují 

zprostředkování služeb v oblastech dopravy, resp. ubytování a představují v moderní době 

poměrně velký sociální, politický a ekonomický problém. V tomto kontextu se věnuje také 

proměňujícímu se vztahu zaměstnavatele a zaměstnance apod.  

V následující kapitole autorka „překlápí“ toto téma do výukového celku tří hodin. 

Vycházela přitom nejen z rozborů popsaných výše, ale také z RVP pro gymnázia. Tuto 

kontextualizaci poznatků sociálních věd v prostředí (gymnaziální) výuky považuji za klíčový 

úkol pedagoga, který se věnuje právě ZSV. Autorka se tohoto úkolu zhostila velmi dobře a 

hodiny vytvořila na dostatečně vysoké odborné úrovni a zároveň v souladu s očekávatelnými 

schopnostmi studentů. (Je třeba podotknout, že výuku realizovala na gymnáziu, kde je 

zaměstnaná, a tudíž velmi dobře znala třídní i celoškolní kontext.) Tuto část je navíc podle mne 

možné využívat jako didaktický materiál.  Poslední kapitola je potom věnovaná reflexi výuky, 

kterou je možné vnímat mj. jako etnograficky orientovanou zprávu ze zúčastněného 

pozorování. Považuji tuto část za vynikající a velmi podnětnou.  
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V Závěru autorka poukazuje na své hodnocení výuky a snaží se téma uzavřít. Práce je 

konzistentní a v podstatě z hlediska uchopení tématu komprehenzivní. 

Z formálního hlediska je práce v podstatě bez chyb. Text je vhodně a citlivě doplněn 

vhodnou grafickou úpravou a rozsáhlým přiloženým materiálem, který sloužil jako opora pro 

výuku. Autorce je možné ovšem vytknout to, že si v 5. kapitole „nepohlídala“ číslování nadpisů 

jednotlivých podkapitol a má v něm chybu. 

 

 

Závěr: Závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném oboru. 

Doporučuji k obhajobě. 

 

 

V rámci rozpravy nad předkládanou prací navrhuji následující diskusní okruhy či otázky:  

1. S jakými největšími obtížemi se autorka ve výuce zvoleného tématu setkala? Je něco, 

co by na připravených materiálech změnila?  

2. Autorka v práci naznačuje téma „budoucnosti bez práce“? Co o tomto problému soudí 

a jak by jej zachytila v didaktickém zpracování? 

 

V Praze, 13. 5. 2018 

 

 
PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. 


