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Slovní hodnocení práce 

Řešitelka, Dominika Čužnová, si vybrala jako téma svojí závěrečné práce oblast, která stojí             

spíše na okraji zájmu informační vědy. V rukou méně zkušených autorů se může taková              

výchozí pozice snadno proměnit v nepříjemnou komplikaci (na místo příležitosti pro           

mezioborové studium), naneštěstí se řešitelce tuto výzvu nepodařilo úspěšně zdolat. 

Již abstrakt varuje čtenáře před nezkušeností autorky, špatné užití času ("tématem práce            

bude") je symptomatické stejně jako roztříštěnost cílů práce ("bude shrnut popis vývoje            

směru", "uvedeny příklady", "uvedeno porovnání směru a jeho využití" a "utvoření závěru o             

postavení České republiky"); jejich dosažení v očekávané hloubce a kvalitě odborného textu je             

pro bakalářskou práci jednoduše nerealistické; už na s. 4 by měl proto čtenář náležitě zbystřit. 

Úvod bohužel není úvodem, vedle zopakování cíle práce se sice čtenář dozvídá, že se jedná o                

práci praktickou, využívající dotazník jako kvalitativní výzkumný nástroj sběru dat (jeho           

adresátem byli čeští odborníci na nanotechnologii), zbytek textu je ovšem pouze jakýmsi            

obsahem práce převedeným do vět, čímž je zcela redundantním a neplní svoji funkci. 

Řešitelčina nezralost je bohužel patrná všude, na začátku druhé kapitoly se například směle             

pouští do jednoho ze svých cílů (definovat pojem nanotechnologie), což bohužel v jejím             

podání vypadá tak, že uvede dvě definice prezentované v pracích jednoho autora (Prnka, 2004              

a 2001), jedná se navíc o sekundární zdroj (alespoň v prvním případě to autorka přiznává,               

předložená definice pochází od amerického programu Národní nanotechnologické iniciativy)         

a jednu definici z druhého zdroje (Shrbená, 2012) a lidově řečeno je s tímto úkolem "hotová",                

zbytek textu je jen průvodní omáčka. Nenabízí čtenáři ani jejich kritickou reflexi ani syntézu,              
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bez nejmenšího zaváhání přejímá tyto přístupy, aniž by bylo jasné, proč právě ony by měly               

být těmi určujícími nebo jakým způsobem takové chápání ústředního pojmu celé práce            

ovlivňuje právě její badatelský přístup, cíl nebo směřování textu. 

Jako krajně problematickou vidím řešitelčinu práci se zdroji, například v podkapitole 2.1 se v              

pěti oddílech věnuje situaci ve světě (Velká Británie, Německo, Finsko a Švédsko, Francie a              

Spojené státy americké), z 19 odkazů, kterými je text protkán (ve všech případech se jedná o                

parafráze) je 17 z jednoho a téhož zdroje: PRNKA, Tasilo. Výzkum nanotechnologií a             

nanomateriálů v Evropě a USA. Vyd. 1. Ostrava: Repronis Ostrava pro Českou společnost pro              

nové materiály a technologie, 2001. 67 s. Pátý rámcový program evropského výzkumu a             

technického rozvoje; [vol.] 5. ISBN 80-86122-86-7. Konečně za signifikantní považuji i to, že             

v této části není odkazováno k číslu stránky, přestože k němu prokazatelně odkazovat lze,              

řešitelka tak činí již na s. 8. Když se ovšem čtenář seznámí se strukturou předmětné zprávy, je                 

zcela zřejmé proč byly za příklady zvoleny právě tyto země, publikace totiž podává přehled              

výzkumných programů týkajících se nanotechnologií v evropských programech (6.RP, ESF,          

NATO, COST, EUREKA), v Německu, Velké Británii, Francii, Švédsku, Finsku a USA. 

V podkapitolách 2.2 a 2.3 je situace obdobná, souhrnně lze říci, že celá druhá kapitola je                

vystavěna na pouhých třech zdrojích, přičemž dva jsou od stejného autora a jedná se o               

sekundární zdroje, třetí je sice monografií, ale má zároveň jednoho společného autora se             

zdrojem prvním, jen stěží lze tedy mluvit o nějaké názorově pluralitě; k tíži je potom nutné                

přičíst i to, že se ve všech třech případech jedná o zdroje české a s ohledem na rychlost vývoje                   

v dané oblasti i poměrně staré (2001, 2004 a 2012). 

Práci chybí směrování a jasná obsahová linka, není jasné, proč se řešitelka věnuje některým              

kapitolám (např. Nové materiály, Rizika či Nanotechnologie v kultuře), jejich zařazení působí            

velmi nahodile, nabízí jen velmi povrchní a nekoncepční nahlédnutí; čtenář je tak například v              

jednom odstavci informován o sociálních rizicích ("Mezi sociální rizika se pak řadí i             

změna tradičního průmyslu a nahrazení lidské pracovní síly technologiemi, jež          

nanotechnologie neustále vylepšují. Dalším, ovšem ne tak znepokojujícím rizikem, je spojitost           

s umělou inteligencí."), ovšem výsledný dojem ukazuje spíše na potřebu naplnit minimální            

stanovený limit počtu znaků pro bakalářské práce na FF UK. Zároveň je zde názorně vidět, že                
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řešitelka se nebojí předkládat vlastní tvrzení, jež by si dle mého názoru zasloužila kvalitní              

ozdrojování. Proč by spojení nanotechnologií a umělé inteligence mělo být méně           

znepokojujícím rizikem než případné nahrazení lidské pracovní síly v průmyslu (v důsledku            

vylepšení používaných technologií nanotechnologiemi)? To už se z textu nedozvíme. 

Praktická část práce, skrývající se pod označením Porovnání světové a české produkce (v             

kapitole č. 7, s. 38 - 43) je dle mého názoru zpracována naprosto nedostatečně (vedle špatné                

práce se zdroji ji vidím jako další závažný nedostatek) a to nejen, co do jejího rozsahu.                

Metodologii výzkumu není dán dostatečný prostor, výzkumný problém není ani naznačen,           

zcela chybí výzkumné otázky stejně jako jejich provázání na otázky v dotazníku. Úroveň             

zpracování dotazníku je rovněž diskutabilní (zdvojené otázky, návodné formulace, zjišťovací          

versus doplňovací forma otázek). Vhodná by byla rovněž realizace pilotního šetření. Ačkoliv            

jsou stručně představeni odborníci, kteří dotazník vyplnili (kompletní odpovědi jsou dostupné           

v přílohách práce; nechávám stranou chybějící obsah příloh a přesné označení, práce má             

prokazatelně dvě samostatné přílohy), není už jasné proč právě oni jsou reprezentativním            

vzorkem pro mezinárodní srovnání, ke kterému řešitelka směřuje. Konečně prezentace          

získaných dat ukazuje na jejich pouhé triviální rozdělení do předem stanovených kategorií,            

postrádám hlubší úvahu či kódování sebraného materiálu; zcela potom chybí shrnutí výsledků            

praktické částí a rovněž diskuze. Vyjadřuji značnou pochybnost nad řešitelčinou          

obeznámeností se základní literaturou věnovanou kvalitativnímu výzkumu (viz např. M.          

Disman či mezi studujícími populární V. Hendl). 

Závěry, ke kterým řešitelka v závěru práce dochází jsou dle mého názoru nepřesné a              

nepodložené, anketa (o výzkumu lze hovořit jen stěží), kterou provedla jí v žádném z              

možných případů dle mého názoru nedovoluje postulovat předkládaná tvrzení. 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem hodnotím úroveň práce jako nevyhovující a          

nedoporučuji ji proto k obhajobě. 
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Hodnotící tabulka 

Aspekty práce Vysvětlení Možné hodnocení 
metodologie a věcné 
zpracování tématu 

viz textová část posudku (15 b.) 0 – 40 bodů 

přínos práce 
zpracování práce zcela limituje možnosti 
přínosu textu pro čtenáře (0 b.) 

0 – 20 bodů 

citování, korektnost citování, 
využití inf. zdrojů 

práce se zdroji je pod očekávaným 
standardem, vytěžení některých zdrojů je 
nepřiměřené (5 b.) 

0 – 20 bodů 

slohové zpracování 
styl je nevybroušený, rozsah práce 
splňuje stanovený limit (7 b.) 

0 – 15 bodů 

gramatika textu jazyková úroveň je uspokojivá (5 b.) 0 – 5 bodů 
CELKEM 32 bodů (nedoporučuji k obhajobě)  

Výsledné hodnocení práce 

Bodový zisk za práci Hodnocení práce 

0 – 50 bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě 

51 – 60 bodů Dobře (3) 

61 – 80 bodů Velmi dobře (2) 

81 – 100 bodů Výborně (1) 

V Praze dne 12. 8. 2019 …………………………………………. 

Mgr. Jakub Fiala 
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