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Téma bakalářské práce se vlastně bezprostředně dotýká všech lidí ve výzkumu a tedy i na 

vysokých školách. Vztah analýzy a porovnávání vědy, techniky a technologií a inovací je 

složitý a strukturovaný a nese v sobě i východiska pro tvorbu kritérií hodnocení výsledků 

vědecké práce. Včetně zprůmyslňování vědy, např. 

Je zřejmé, že postupy využívající nějaké podoby Technology Assessment (TA) jsou užitečné. 

Už proto, že poukazují na souvislosti, které jsou často pro specialisty „neviditelné“ a vedou 

k nepředpokládaným důsledkům, nezřídka s katastrofickými následky. Práce popisuje vznik, 

základní koncept a stav realizace v uplatňování TA v EU i u nás a upozorňuje na některá 

nebezpečí s uplatňováním TA spojená.  

Ale nepodařilo se mi v práci vlastně objevit problém, o jehož naznačení, případně náznaky 

řešení, by se pokoušela. 

Mám pocit, že je to především z těchto důvodů: 

- Práce zůstává vlastně na povrchu problému. Pracuje málo s možnostmi teoretického (a 

především antropologicky a sociologicky podstatného) vidění problémů. Z mnoha 

variant připomínám problém vztahu mezi vývojem člověka a vývojem jeho 

(především technické a technologické) produkce v procesech modernizace, kdy se 

neustále rozevírají nůžky mezi možnostmi seberealizace na jedné straně a vztažení se 

k výsledkům vlastní práce jako zdroji seberealizace na straně druhé. Problém 

prohlubování a důsledků odcizení práce je velmi vážný a možná, že jde o jeden 

z podstatných zdrojů mnoha krizových jevů naší kultury, ba civilizace. Literatura na 

toto téma je bohatá, připomenu hutnou studii Josefa Šafaříka „Člověk ve věku stroje“. 

Opření se v tomto směru vlastně jen o text Tondlův znamená, že R. Hanč dává 

přednost formalistnímu řešení před obsahem. To se ostatně potvrzuje v celé práci. 

- Celý postup zpracování vlastně odpovídá právě technologickému přístupu bez 

hlubších souvislostí: jde o postup algoritmu, bez většího vztahu k obsahu tohoto 

postupu. Příkladů tohoto postupu je v práci mnoho. Za všechny – str. 16-17 popisuje 

jak na to, ale proč to má být (vůbec PROČ a PROČ právě takto) z toho opravdu není 



jasné. Podobně dole na str. 20. Je to vlastně protimluv: Autor se jasně staví za 

respektování i jiných než technických a technologických souvislostí inovací, aby svým 

postupem preferoval …technické a technologické řešení tohoto problému. 

V těchto souvislostech se nabízí několik otázek. 

Především – co to vlastně jsou lidské a sociální dimenze technického a technologického 

rozvoje? Jak by bylo užitečné je doplnit vůči těm, které jsou v textu práce uvedeny? 

Další otázka se může přímo vztahovat k textu: co to je „hodnotové klima vědy“?  

A samozřejmě otázka, která hýbe vědeckou obcí této země v posledních letech: do jaké míry 

jsou posuzovací kritéria technického rozvoje a technologií – jako zdroj i pro hodnocení 

výsledků vědecké práce se všemi důsledky takových hodnocení – vlastně posílením 

technologického a technického přístupu k vědě vůbec? 

Neočekávám na tyto otázky komplexní odpovědi. Spíše reakce ve vztahu k tomu, o čem a jak 

autor píše. 

Práce je popisná. A to je pro bakalářskou práci na FHS velké mínus. Jde o práci aplikační. Ta 

má na FHS obvykle východisko poloviční penzum možných bodů. 

Nicméně jde o práci, která je obhajitelná. I podle toho, jak se autorovi podaří doplnit a 

hlouběji uchopit zpracovávané téma. 

Navrhuji práci přijmout k obhajobě a ocenit ji v rozpětí mezi 20 až 25 body. 
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