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1. Obsah a struktura práce 

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

vědce, politiky, ekonomy a další specialisty i širší veřejnost. Bývá nejednou podáváno 

zjednodušujícím, až zavádějícím způsobem, na což předložená práce upozorňuje a sama se takové 

tendenci snaží bránit. Také proto je třeba vítat pokusy, které chtějí do tématu proniknout kriticky a v 

souvislostech. Jinou – zde  nepříliš podstatnou – záležitostí je, že jen od doby odevzdání tohoto 

rukopisu se objevily další prameny, které debatu (opět) posouvají. Jinými slovy novátorské a 

proměnlivé téma bývá ve svých pojetích ohroženo rychlým zastaráváním.  

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

konceptů se přesouvá také k výzkumu a politickému uchopení problematiky (především skrze 

expertízu). Části 3.1 a 4.1 mají nestandardně jedinou podkapitolu. Názvy některých kapitol by 

pravděpodobně šlo volit o něco specifičtěji, konkrétněji.  

 

2. Odborná úroveň 

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

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

různých disciplín a názorových pozic. Práce je obsahově konzistentní, nefunkční odbočky se v ní 

vyskytují jen v malé míře (např. výčet ze s. 41–43).  

 Za základní postup označuje autorka srovnávání. To do určité míry využívá s úspěchem. 

Výsledek myšlenkového postupu bychom mohli označit jako kombinaci prvků kompilace a 

přehledové studie postavené převážně na aktuálních a nosných zdrojích. Ve zmíněném „režimu“ 

autorka úspěšně zaznamenává některá sporná místa existujících studií k povaze čtvrté průmyslové 

revoluce (hlavně kap. 4.2). Nicméně některé polemiky jsou spíše jen naznačené a nerozvinuté do 

záběru, který by si jinak zasloužily, a zůstávají tak částečně ve „stínu“ převážně popisných pasáží.  

 Nelze očekávat, že diplomová práce přinese komplexní sekundární analýzu, nebo dokonce 

hutnou metaanalýzu zpracovávaných zdrojů. Na druhou stranu bych ale uvítal, pokud by práce 

obsahovala rozsáhlejší kritické zamyšlení nad tím, jak různé expertízy k dopadům existence průmyslu 

4.0 vznikají (kdo a na základě jakých dat je zpracovává), nakolik jsou validní třeba ve svých odhadech 

procent v budoucnu zaniklých pracovních míst v různých oborech.  

 Má další poznámka se týká nedostatečného rozlišování skutečností a trendů ve světě práce, 

které přímo vycházejí z nástupu robotizace a automatizace, a těch, které mají starší původ ve třetí 



průmyslové revoluci. Zde lze poukázat např. téma flexibilizace práce nebo některých souvislostí 

psychologických aspektů práce (viz mj. i starší literaturu, která je na tomto místě využita).  

 Na několika místech není zcela jasně rozlišitelné, kde přesně vede hranice mezi názory 

tlumočenými a vlastními myšlenkami autorky (např. s. 18–19).  

 

3. Práce s literaturou 

 Práce s literaturou je korektní.  

 

4. Grafické zpracování 

 Grafické problémy jsou jen drobného charakteru. Například některé grafy (s. 67, 73) by bylo 

vhodnější přetvořit, a ne prostě přijmout v podobě, kdy neodpovídají celkovému grafickému pojetí. 

Místy se u stránkových rozsahů objevuje spojovník místo (dlouhé) pomlčky.  

 

5. Jazyková úroveň 

 Jazyk práce je věcný a čtivý.  

 

6. Podněty k rozpravě 

 Zachytila autorka nějaký rozdíl mezi prognózami v závislosti na tom, kdo je jejich 

objednavatel nebo zpracovatel? 

 Jak na (předpokládané) dopady čtvrté průmyslové revoluce reagují odbory (vč. ČR)?  

  

7. Závěrečné zhodnocení práce 

   Předložená práce je nepochybně zdařilejší než její předcházející verze. Vzhledem k výše 

uvedeným limitům ji doporučuji k obhajobě s návrhem hodnocení „dobře“.  

 

 

25. 1. 2019        PhDr. Martin Kopecký, Ph.D. 
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