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1. Hodnocení volby tématu práce (relevance k oboru, 

originalita) 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Digitalizace společnosti je aktuální společenské téma. V oblasti sociální práce se jedná o 

nastupující téma, kterému bude v brzké době jistě věnována zvýšená pozornost. 

2. Hodnocení formulace hlavního cíle práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Cíl je zmíněn v abstraktu a v závěru diplomové práce. Z těchto dvou zdrojů vyplývá, že práce: 

„… se zabývá rizikem dehumanizace při použití digitálních technologií a robotiky v oboru 

sociální práce.“ V závěru (str. 117) pak diplomant doplňuje, že také zhodnocuje rizika spojená 

s používáním digitálních technologií při poskytování sociální pomoci. Formulace cíle je 

dostatečně konkrétní. Projekt diplomové práce, ve kterém je formulován její cíl, však není 

součástí odevzdané práce. 

3. Hodnocení provázanosti kapitol a struktury práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Práce je detailně strukturovaná. Kapitoly pokrývají klíčové tematické celky. Zachycují 

společenské dopady, které mělo zavádění robotů a umělé inteligence v jiných oborech  

4. Hodnocení práce se zdroji, včetně zahraničních, 

míra vyjasnění pojmů, teoretické zpracování 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Autor práce těží ze studia rozsáhlé řady zdrojů, včetně zahraničních. Klíčové pojmy jsou 

definovány. Přirozeným limitem je míra poznání, kterého bylo dosaženo v oblasti sociální práce.   

5. Hodnocení metodologického uchopení a jeho 

zdůvodnění, etické aspekty výzkumu  

 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Autorovým záměrem bylo zpracovat přehled (review) dosaženého poznání. Překážkou se mu 

však stal nedostatek relevantních zdrojů. Na základě tohoto zjištění oslovil osobnosti 

politického, akademického života, ale i oborové praktiky, kterým položil otevřené otázky. 

Obdržené odpovědi již dále ne kategorizoval, použil je v práci v došlé podobě a provedl shrnutí 

jejich obsahu. Ve výzkumné fázi ctil etická pravidla, když respondenty pravdivě informoval o 

způsobu využití získaných dat a účelu jejich sběru.  

6. Hodnocení zpracování a interpretace výsledků 

výzkumu 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Diplomant v práci naráží na nedostatek dat, ze kterých by byl schopen formulovat výzkumná 

zjištění. Provedená anketa je sondou do názorů vybraných osobností. Zpracování získaných 

dat a jejich interpretaci se diplomant principálně nevyhýbá. Nicméně práce obsahuje výčet 



 

rizik dominantně popsaných ve studované literatuře. Výzkumy, které by se dlouhodobě 

zabývaly dopadem robotizace a zaváděním umělé inteligence do různých oblastí lidského 

života, sociální práce nevyjímaje, nejsou k dispozici a ani hodnocená práce tento druhu 

výzkumu neobsahuje. 

7. Hodnocení naplnění cílů a zpracování závěrů práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Cíl práce lze považovat za splněný ve vyšší míře. Práce obsahuje přehled rizik, která s sebou do 

našich životů přináší robotizace a zavádění umělé inteligence. V oblasti sociální práce je 

výzkum na úplném začátku, tudíž nebylo v diplomantových silách postupovat podle zamýšlené 

metodologie a odevzdat práci v původně očekávaném formátu. 

8. Hodnocení formální stránky práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Formální stránce diplomové práce věnuje její autor velkou pozornost. Při odkazování se řídí 

normou ČSN ISO 690. Oceňuji, že diplomant před odevzdáním práce zvládl, v krátkém 

termínu, provést i jazykovou korekturu. Mrzí mě, že některé pravopisné přešlapy se však 

korektorům nepodařilo odhalit (např. str. 119). 

9. Hodnocení přínosu práce pro praxi  a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Diplomant prací upozorňuje na významné téma a zároveň profesní komunitě, ale i akademikům, 

připomíná, jak omezené je naše poznání tohoto tématu v oblasti sociální práce. Diplomovou 

práci lze považovat za historický exkurz i souhrn poznání v oblasti digitalizace a zavádění umělé 

inteligence, včetně důsledků, které tyto procesy iniciují. 

10. Otázky k 

obhajobě 

 1) V závěru práce (str. 118, 119) vyzýváte k zahájení veřejné diskuse. Zformulujte 

otázky, na které by vámi navrhovaná diskuse měla hledat odpovědi.  

 

 

 

11. Celkové zhodnocení práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: Práce je svým zpracováním unikátní. Její výjimečnost spočívá v hlubokém autorově zájmu o 

zvolené téma a v jeho snaze toto téma obsáhnout jak v jeho šíři, tak v jeho hloubce. Autor těží 

z množství zdrojů, které ke zpracování diplomové práce využil. Podstatnou část tvoří zdroje 

zahraniční. Práce nemá původně zamýšlenou formu, a to z vnějších důvodů. Diplomant se 

snažil reagovat na výpadek dat. Výstupy z rozhovorů lze považovat především za názorové 

spektrum jím oslovených osobností. Diplomová práce svým obsahem varuje před podceněním 

dopadů digitalizace a zavádění umělé inteligence. Stává se tak výzvou jak pro praktiky, tak 

pro akademické pracovníky. Její obsah však může být inspirativní i pro další profese, 

ekonomy a politiky nevyjímaje. 
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