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Uvedená diplomová práce je předkládána již po druhé. Autor oproti první verzi učinil několik změn, 

které práci pomohly lépe strukturovat výzkumný problém. Zřetelněji jsou oddělené dvě 

argumentační linie, které práce sleduje. Zaprvé, analýza aktérů zabývajících se konceptem 4.0 spolu 

s agendou jednotlivých aktérů včetně uvažovaných nástrojů. Zadruhé, dopady Průmyslu 4.0, jeho 

přínosy a problémy. 

 

Avšak cíl práce zůstal stejný, poměrně obecně formulovaný. Autor přeformuloval třetí výzkumnou 

otázku týkající se dopadů Průmyslu 4.0: Jak může Průmysl 4.0 ovlivnit trh práce v České republice? I 

když se autor snažil zacílit zkoumání dopadů pouze na oblast trhu práce (včetně zařazení MPSV 

jako důležitého aktéra), potažmo technologickou nezaměstnanost či politiku zaměstnanosti, úplně se to 

nepovedlo. Kapitola 6. Dopady průmyslu 4.0 se zase vrací k původnímu širokému záběru na další 

související aspekty (6.1. Trh práce a očekávané změny, 6.2. Inovace a konkurenceschopnost, 6.3 Role 

vzdělávací politiky, 6.4. Reakce vybraných aktérů). Lze tak konstatovat, že autor cíle své práce naplnil, 

ale tak nějak polovičatě. Hlavní námitka mého prvního posudku je tak platná i nadále, diplomová práce 

(její celkové zaměření, a tím pádem i závěry) zůstává na poměrně obecné úrovni.    

 

Z věcného hlediska bych poukázala na ne úplně vhodné používání termínu „zaměstnanci“, který se 

v textu práce často vyskytuje. Na trhu práce jsou kromě zaměstnanců i pracující osoby, které nejsou 

v zaměstnaneckém poměru (OSVČ, brigádníci) a také nezaměstnaní. Všichni dohromady tvoří 

pracovní sílu nebo ekonomicky aktivní populaci.   

 

Diplomová práce je napsaná hezkým, kultivovaným jazykem, opírá se o řadu domácích i 

zahraničních zdrojů. I z formálního hlediska nelze autorovi nic zásadního vyčítat. 

 

Celkové hodnocení: Doporučuji diplomovou práci přijmout a hodnotit ji stupněm D-E v závislosti 

na výsledku obhajoby.  
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