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1. Obsah a struktura práce 
                Téma práce je aktuální a z mého pohledu zcela vhodné s ohledem na odborné 

zaměření katedry. Autorka vcelku detailně popisuje soudobé deklarované trendy globalizace, 

průmyslu 4.0 a digitalizace a srovnává je s realitou práce v oblasti rozvoje talentů ve firmách 

v Praze a jejím okolí. Výklad je erudovaný, někdy však sklouzává k přílišné obecnosti, kdy 

nebere ohled na přímé cíle práce a má spíš charakter jakéhosi manifestu. Práci by obecně slušela 

větší stručnost, nicméně text přes svou obsáhlost vcelku zajímavý a má informační hodnotu. 

Cíle jsou popsány formálně precizně, stejně jako jsou formálně precizní všechny aspekty, které 

má diplomová práce mít, včetně příloh atp. Postup výkladu je pochopitelný a přehledný, byť 

poněkud v konkrétnostech poněkud zabíhavý a obsáhlý.  

 

2. Odborná úroveň 
            Cílem práce je v podstatě zjistit stávající stav v oblasti, to se autorce vcelku podařilo. 

Metodologicky je vhodné ocenit kombinaci kvantitativní a kvalitativní metody, což je jistě 

žádoucí a přispívá k mapování dané problematiky. Vytknout by se naopak dala nízká návratnost 

distribuovaných dotazníků, která logicky výrazně ovlivní výpovědní hodnotu celého výzkumu, 

a statistické zpracování, které je v tomto kontextu jen cvičením v užití statistických metod. 

Výpovědní hodnota práce by pravděpodobně narostla, kdyby byl výzkum opakován po nějakém 

časovém období stejnou metodikou, popřípadě ho replikoval v jiném regionu – pak bychom 

mohli alespoň srovnávat. 

     

3. Práce s literaturou                 

Práce s literaturou je na velmi dobré úrovni, autorka operuje s rozsáhlou databází textů 

od politologických materiálů přes odborné články i eseje a PR texty. Otázkou je užití bakalářské 

práce jako zdroje informací, v případě jejího kvalitního zpracování ale nemám námitek. 

Osvěžující je užití citace z ruského jazyka, kromě tradiční češtiny a angličtiny. Všechny tituly 

jsou aktuální a formálně přesně citovány. 

  

4. Grafické zpracování 
                Grafická úroveň práce je na velmi dobré úrovni, vše je dobře upravené a přehledné. 

Vyzdvihl bych solidně strukturované tabulky a grafy.  

 

5. Jazyková úroveň 
                Jazyková úroveň autorky je vcelku vysoká, nevšiml jsem si překlepů nebo 

pravopisných chyb. Píše terminologicky bohatým odborným jazykem, který občas zabíhá do 

příliš spletitých souvětí. Občas chybí slovo (str. 12, odstavec 3 „ vybranými tuzemskými (?)“) 

Spíše úsměvnou glosou může být časté uvedení doslovného překladu do češtiny („oblakové 

systémy“ na str. 24 nebo „elektronický obchod“ tamtéž, autorka si je toho ale vědoma a opatřila 

pojmy notickou).   

  



 

6. Podněty k rozpravě 

 Zkuste popsat dvě výhody a dvě rizika zavádění digitalizace do personální práce 

s přihlédnutím k Vašim zkušenostem z výzkumu, uvedeném v této práci. Na co by 

si měl zaměstnanec v HR dát pozor, co mu naopak digitalizace přinese?  

  Co pokládáte za nejzajímavější zjištění z Vašeho empirického šetření? Jsou Vaše 

nálezy v souladu s teoretickými poznatky? Co Vás nejvíce zaujalo/překvapilo?  

 

7. Závěrečné hodnocení práce 

               Autorka zpracovala velmi obsáhlý a vcelku zdařilý elaborát, kterému by občas slušela 

redukce textu, dohromady je ale vcelku zajímavý a k tématu. Téma pojímá velmi široce a 

možná někdy hlásá více idejí, než by bylo třeba. Teoretická část je doplněna empirickým 

šetřením, triangulovaným kvalitativní a kvantitativní formou, které dle mého posouzení vcelku 

přesně popisuje současný stav. Dá se tedy říci, že cílů práce bylo dosaženo. Je znát, že autorka 

na celou práci opravdu vynaložila hodně úsilí. Jako její nejvýraznější pozitivum vidím formální 

dokonalost a šíři záběru, nejvýraznější rozvojovou oblastí potom shledávám zaměření na cíl a 

realističnost v použitých metodách. Práci vnímám jako přínosnou, doporučuji ji k obhajobě a 

hodnotím stupněm velmi dobře. 

 

V Praze, 20. 1. 2020         

         PhDr. Jan Gruber, Ph.D. 

 


