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1. Obsah a struktura práce 

Tématem předložené diplomové práce je v současné době velmi aktuální a často 
diskutovaná problematika dopadů tzv. čtvrté průmyslové revoluce na oblast trhu práce. 
Autorka ve své diplomové práci řeší aktuální i možné budoucí transformace obsahu a forem 
práce v souvislosti s postupujícími trendy automatizace a digitalizace. 

Diplomová práce je teoretického charakteru. Autorce se daří vytvořit sourodý, kompaktní 
celek, který přehledně analyzuje zvolenou problematiku. Autorka vybrané téma představuje 
z různých úhlů pohledu. Diplomová práce vychází z definice tzv. čtvrté průmyslové revoluce, 
jejího zařazení do historického kontextu a popisu procesů, které jsou s ní spojovány. V druhé 
kapitole autorka analyzuje a komparuje dva odlišné přístupy týkající se dopadů tzv. čtvrté 
průmyslové revoluce na oblast práce, tedy přístupů očekávajících výraznější negativní 
dopady technologických změn na trh práce a přístupů, které zdůrazňují spíše pozitivní 
dopady, které se budou v oblasti práce objevovat. Ze vzájemného porovnání obou přístupů 
pak vyvozuje jak obecnější závěry, tak poukazuje na sporné aspekty v těchto přístupech. Dle 
mého názoru by v této kapitole mohly být oba výše uvedené přístupy podpořeny více 
odbornými prameny, jež by dokládaly pozitivní či negativní dopady těchto změn na trh práce. 
Ve třetí kapitole jsou prezentovány aktuální transformace a budoucí trendy v oblasti obsahu, 
forem i nastavení práce. Autorka zde na základě analýzy odborných pramenů navrhuje 
vlastní kategorizaci - 6 hlavních oblastí, kterým by měla být z hlediska popisovaných změn 
věnována zvýšená pozornost. Je škoda, že některé oblasti jsou zpracovány výrazně stručněji 
než jiné. V poslední kapitole pak autorka popisuje stav řešení této problematiky v České 
republice. 

Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a postupně rozvíjejí vybrané téma. Samotná 
podoba textu prokazuje schopnost autorky orientovat se v dané problematice a zpracovat 
vybrané téma podle všech zásad platných pro vypracování diplomových prací. Svým 
rozsahem (79 stran + 2 strany příloh) práce odpovídá nárokům kladeným na diplomové 
práce. 

 

2. Odborná úroveň 

V diplomové práci jsou plánované cíle formulovány smysluplně a autorce se v rámci 
zpracování práce daří tyto vytčené cíle naplnit. Autorka vychází především z analýzy 
a komparace aktuálních politických dokumentů, teoretických odborných pramenů, 
z dostupných statistických dat i různých empiričtěji zaměřených výzkumů a šetření, která 
byla k problematice dopadů technologických změn na oblast trhu práce v poslední době 
zpracována. Ocenit bych chtěl především úsilí obohatit teoretický základ zvolené 
problematiky o vlastní kategorizaci faktorů, na které je třeba se prioritně zaměřit.  



Jinak odborná úroveň textu odpovídá všem nárokům kladeným na zpracování diplomových 
prací.  

 

3. Práce s literaturou 

Soupis bibliografických citací uvádí 59 pramenů, z nichž 30 je cizojazyčných (29 v jazyce 
anglickém a jeden v jazyce německém). Samotný výběr použitých zdrojů odpovídá 
předpokládaným cílům autorky i obsahu předložené práce. Autorky s těmito prameny 
pracuje dle všech zásad etiky vědecké práce.  

 

4. Grafické zpracování 

Předložená diplomová práce je přehledně graficky členěna. 

 

5. Jazyková úroveň 

Jazyková úroveň předložené práce odpovídá nárokům kladeným na diplomové práce. 
Autorka se vyjadřuje jasně a srozumitelně, podoba textu prokazuje schopnost orientovat se 
v dané problematice. Předložená diplomová práce je z gramatického i stylistického hlediska 
na dobré úrovni. 

 

6. Podněty k rozpravě 

Domníváte se, že v budoucnu budou na trhu práce převládat spíše pozitivní či negativní 
dopady technologických změn?   

Opravdu se domníváte, jak je uvedeno na str. 23, že zavádění nových technologií nutně 
nepovede ke ztrátě pracovních míst, pokud lze za pomoci těchto technologií dosáhnout 
efektivnějšího plnění úkolů? 

  

7. Závěrečné hodnocení práce 

Autorka vypracovala diplomovou práci, v rámci níž splnila cíle, které si vytkla v Úvodu práce. 
Podařilo se jí zajímavou formou zpracovat zvolené téma.  

Celkově předloženou diplomovou práci hodnotím jako velmi dobrou a doporučuji ji 
k obhajobě.  

  

 

 

 

V Praze dne 30. 8. 2018        PhDr. Martin Sycha, Ph.D. 


