
Posudek oponenta práce 

 

KAVALCOVÁ, Jana. Proměny obsahu a forem práce v důsledku čtvrté průmyslové revoluce. 76 s., 3 

přílohy. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra andragogiky a 

personálního řízení. Vedoucí práce: PhDr. Martin Sycha, Ph.D. 

 

1. Obsah a struktura práce 

Téma tzv. čtvrté průmyslové revoluce je velmi živé, má svou přitažlivost pro společenské 

vědce i veřejnost. Bývá nejednou podáváno zjednodušujícím, až zavádějícím způsobem, na což sama 

předložená práce upozorňuje a sama se takové tendenci brání. Také proto je třeba vítat pokusy, které 

chtějí do tématu proniknout kriticky a v souvislostech. 

Práce je logicky členěna do čtyř hlavních kapitol, výklad postupuje od obecnějšího, od 

konceptů se přesouvá také k výzkumu a politickému uchopení problematiky. Je nutné upozornit na 

více než skromný rozsah práce. Pokud necháme stranou přílohy, je počet znaků textu jen velmi těsně 

nad minimální hranicí pro DP, jak o něm hovoří příslušné opatření děkana FF UK.  

 

2. Odborná úroveň 

 Odborná úroveň práce je nejednoznačná, dílo vykazuje silné i slabé stránky. Oceňuji 

schopnost srovnání, generalizace a kritického přístupu. Rád bych dále upozornil na autorčinu 

schopnost přistupovat k probírané oblasti s odstupem, konfrontovat a propojovat poznatky z různých 

disciplín a názorových pozic. Práce je obsahově konzistentní, zbytečné odbočky se v ní vyskytují jen 

minimálně. Jana Kavalcová deklaruje v Úvodu (s. 10) cíl práce a zvolený postup. Domnívám se, že 

cíle se jí podařilo dosáhnou jen částečně (k tomu podrobněji v dalších odstavcích). Za základní postup 

označuje srovnávání. To do určité míry využívá s úspěchem. Výsledek myšlenkového postupu 

bychom mohli označit jako kombinaci kompilace a přehledové studie postavené převážně na 

aktuálních a nosných zdrojích. Ve zmíněném „režimu“ autorka úspěšně zaznamenává např. sporná 

místa existujících studií k povaze čtvrté průmyslové revoluce (s. 32 a násl.).  

 Současně jsou evidentní také zásadní slabiny práce, které její celkovou úroveň výrazně 

limitují. Práce s nosnými prameny se na více místech omezuje na přiblížení klíčových bodů 

využívaných zdrojů, které víceméně ulpívá na rovině delších nerozpracovaných výtahů. Jinými slovy 

řečeno, výklad sleduje obsah vybraných zdrojů, přičemž primárně nesleduje řešená témata a různé 

jejich aspekty, ale nabízí za sebou řazené a ve výsledku izolované dílčí příspěvky ve stylu: zde je 

řečeno něco, zde zase případně něco jiného. Nastává tak místy problém s určitou povrchností textu a 

nepropojeností některých pasáží. To se týká hlavně s. 18–20, 25–29, podkapitoly 3.2, s. 49–51, 59–61.  

 Právě popsaný problém zbytečně snižuje nosné prvky práce, které autorka dokázala alespoň 

naznačit a které svědčí o jejích předpokladech s tématem zacházet tak, jak je běžně očekáváno od 

teoretického výzkumu. Jako ilustrace zde vybírám pozoruhodné, ale bohužel příliš kusé komentáře k 



hodnotě a významu práce (s. 34) nebo mediální debatě o problémech čtvrté průmyslové revoluce (s. 

59).  

 

3. Práce s literaturou 

 Práce se opírá o kvalitní zdroje. Občasný problém práce s literaturou spočívá v přebírání 

obsahů děl, kdy synopse či její náznak převládají nad analytickým přístupem.  

 

4. Grafické zpracování 

 Grafické problémy jsou jen drobného charakteru (např. záměna teček a čárek v odkazech na 

literaturu v hlavním textu nebo místy se vyskytující nadbytečné čárky v souvětích). Odstavec ze s. 49–

50 je odkázán dvakrát. Na s. 45 před poznámkou „nestránkováno“  zůstalo omylem „s.“ 

 

5. Jazyková úroveň 

 Jazyk práce je věcný a čtivý.  

 

6. Podněty k rozpravě 

 Pokládám za důležité, aby autorka v rozpravě reagovala především na kritické výtky uvedené 

v bodě 2 tohoto posudku.  

  

7. Závěrečné zhodnocení práce 

  Téma práce má nepochybně značný potenciál. Autorka sice prokázala schopnost ho 

rozpracovat, ale jen částečně. Úroveň některých částí naopak zůstává za základními očekáváními 

kladenými na diplomové práce, což celkovou úroveň díla významně snižuje. Z tohoto důvodu 

předloženou práci k obhajobě nedoporučuji.  
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