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Předložená bakalářská práce je především neohleduplná, a to vůči vedoucímu i oponentovi práce, 

kteří musí strávit svůj čas přečtením a posouzením výrazně nedopracovaného, nezkorigovaného a 

formální náležitosti bakalářské práce nesplňujícího textu. Mezi hlavní problémy práce patří: 

- text úplně postrádá povinný seznam přečtené literatury, 

- autor pracuje s nejednotným způsobem uvádění odkazů pod čarou, množství údajů je neúplných a 

nesplňuje doporučenou citační normu, 

- některé grafy se nedají vůbec interpretovat, neboť v nich chybí popisky a legenda (s. 37, 39), 

- na každé straně je alespoň jeden výrazný interpunkční nebo jiný gramatický nedostatek, v textu je 

mnoho překlepů a obsahuje i perly jako „potenciálně rozvrtaný potenciál“ (s. 23) či zapomenutou 

poznámku „(ověřit)“ (s. 24), 

- nedostatečné používání odkazového aparátu vede k nemožnosti čtenáře rozlišit na mnoha místech 

mezi převzatými a vlastními myšlenkami, 

- převážná část práce je vypracována pomocí celkem tří zdrojů, z nichž jeden je spíše fantaskním 

spiskem než vědeckým textem s existujícím širším konsensem u vědecké veřejnosti. Celé velké části 

práce jsou vypracovány vždy s použitím jednoho zdroje a mají tak spíše referátovou formu, případně 

formu úvahy vedené jedním textem, 

- nadšení autora nad možnostmi robotizace plně přebíjí možnost jeho kritického přístupu k tématu a 

konfrontaci využívaných tvrzení zjištěními, která s jeho představou nekorespondují. Obé v textu 

postrádám, 

- text je strukturován velmi volně a argumentace je nespojitá, autor často skáče k podružnostem 

(např. vysvětlování toho, co to je exponenciální růst) nebo odbíhá k fantaskním a v kontextu 

současné vědecké diskuse nepodloženým úvahám, s nimiž dále pracuje jako s vědeckými fakty, 

Dílčí poznámky: 

- autor jednoznačně nevymezuje robotizaci a nezpracovává rozdíl mezi robotizací a automatizací a 

tyto dva jevy zaměnuje, problematické je zaměňování robotizace a růstu produktivity, v textu např. 

úplně chybí studie o rozdílném příspěvku robotizace k růstu produktivity v různých organizačních 

kulturách (např. Japonsko vs USA).  V textu se čtenář nedozví, jaká je dynamika a rozsah současné 

robotizace a jaká je současná diskuse o jejím vlivu na růst produktivity, 

- na s. 8 autor deklaruje, že bude pracovat hlavně s daty z USA a že také bude pracovat s daty z ČR. 

Zatímco data z ČR chybí, autor věnuje poměrně velký prostor situaci v Německu, 

- pokud je kýč chápán jako redundantní využívání květnatých verb a adjektiv, pak je text bezesporu 

zbytečně kýčovitý, viz např. „nezaměstnanost řádila plnou silou“, „ekonomika chrlila výrobky 

radostně dál“, „hroziví nezaměstnaní dělníci plnili ulice“ na s. 13, 



- ke s. 16 - v současnosti je pochyb o další platnosti Mooreova zákona, nechám-li stranou to, že již 

v minulosti bylo poukázáno na to, že Mooreův zákon nikdy neplatil a je spíše, podobně jako tvrzení o 

bezprecedentní rychlosti rozšíření Internetu, účelovou interpretací dostupných dat (studie Ikka 

Tuomiho), 

- s. 17 – spojitost není „nabíledni“, argument je chybný, 

- s. 18 – autor velmi silně zjednodušuje a desinterpretuje diskusi o tzv. productivity paradox, která 

ještě nebyla uzavřená a v níž výraznou roli vysvětlujícího faktoru nehraje pouze IT, ale i adaptace na 

úrovni organizace výrobních, směnných a distribučních činností, 

- s. 21 – vynález počítačových sítí (a následně i Inetrnetu) nebyl v žádném případě pouhým výsledkem 

kombinací. Autor úplně opomíjí diskusi o tzv. jádrových inovacích a následných inovačních vlnách (mj. 

Schumpeter, Castells), 

- s. 24 – není pravdivé tvrzení, že široké vrstvy de facto chudnou, 

- s. 26 – roboti nevyrábí vždy kvalitnější výrobky, platí to jen o určitých segmentech, 

- s. 27 – úvahy o robotizaci pedagogiky jsou v současné době k smíchu a neodpovídají probíhající 

diskusi o přínosu digitalizace vzdělávání, 

- s. 41 – vládní strategie je nutné brát jako dokumenty, které si kladou velmi často nereálné, ideální 

cíle, protože jejich cílem je charakterizovat žádoucí stav, 

- s. 45 – tvrzení, že výkyvy HDP jsou důsledkem reálných změn efektivity využívání výrobních faktorů, 

je tváří v tvář posledním ekonomickým krizím (IT bublina z roku 2000, hypoteční, řecká) obtížně 

udržitelné, 

- s. 47 – autorova sebedůvěra při jednoznačném hodnocení příčin stavu americké ekonomiky je až 

zarážející. 

 

Otázky: 

- co přesně znamená, že autor „při zpracování nenarazil na žádné výraznější problémy“?  

 

Vzhledem ke studentově nadšení k práci na tématu, prokázaným schopnostem autora se zahraniční 

literaturou a aktuálnosti i relevanci výzkumné otázky bych doporučil poučit se z hlavních nedostatků 

odevzdané verze a text přepracovat. 

Práci jednoznačně nedoporučuji k obhajobě.  

 

V Grossschweidnitz, 24.8.2015                                            Mgr. Petr Lupač, PhD.  

 

 


