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Základní charakteristika práce. 

Zaměření práce bylo předmětem několika konzultací, ale vlastní text byl připravován ve spěchu. Na 

začátku července (2. 7. 2015) jsem dostal k přečtení cca 20 stran „surového“ textu, který neodpovídal 

požadavkům kladeným na bakalářské práce. Autor předložil neprodiskutovanou variantu práce a 

vzhledem k nedostatku času použil především materiály získané na studijním pobytu ve Francii. 

 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

Má práce jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumnou otázku a odpovídají jim závěry? 

Výzkumnou otázku: „stane se robotizace v tomto století reálnou hrozbou nezaměstnanosti“ (str. 8) je 

možné považovat za koncentrovanou formulaci názvu práce. Při hledání odpovědi na tuto otázku je 

nutné vycházet z reálné situace a identifikovat klíčové problémy, které souvisí s rozvojem 

produktivních sil a zaměstnaností. Autor na ně sice upozornil (první odstavec na str. 11), ale 

nekonkretizuje je a nevychází z nich. Závěry odvozené v textu, stojí podle autora „na nejistých 

předpokladech, mnohé postupy je možné zpochybnit…“ (str. 56) 

 

Má práce adekvátně stanovenou a jasně vyloženou metodu a postup řešení? 

V práci nejsou jednoznačně vymezeny základní pojmy (např. robotizace, technologická 

nezaměstnanost), které jsou předmětem analýzy. Popis nezaměstnanosti provedený v části 2.3.3 

potom nepřináší žádné výsledky z hlediska cíle práce. Popularizační výklad a květnaté formulace 

charakterizující situaci na trhu práce a v oblasti technologického vývoje nelze považovat za metodu 

řešení. 

 

Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, vytváří 

text konzistentní celek? 

Hodnocená práce není rozdělena na teoretickou a praktickou část, což by určitě usnadnilo zachycení 

mikroekonomických a makroekonomických aspektů robotizace. V texu dominuje makroekonomický 

přístup a z tohoto hlediska má výklad jistou logiku. Tím, že není specifikován pojem robotizace, si 

autor zúžil téma práce a na výzkumnou otázku odpověděl povrchně (například, rostoucí podíl prací 

na částečný úvazek). 
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Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce přehlednou 

strukturu? 

Práce se zabývá vybranými problémy, jejichž kontext je výrobním tajemstvím kolegy Miňovského. 

Například zařazení hospodářských cyklů a hledání souvislostí mezi robotizací, produktivitou, 

energetickou náročností a ekonomickými výkyvy (část 3.1.2), je podle autora z větší části spekulací. 

(str. 48) Argumentace vychází ze sledování kvalitativních stránek jevů a opomíjí jejich kvantitativní 

rozměr. 

 

 

OBSAH PRÁCE 

 

Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, vhled 

autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 

 

 

 

Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem k cíli 

práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…). 

 

 

 

Hodnocení diskuse a závěrů práce (soulad interpretací a závěrů s výsledky empirických analýz, 

provedení diskuse závěrů, snaha o vysvětlení závěrů a jejich argumentace, zodpovězení výzkumných 

otázek, naplnění cílů práce). 

 

 

 

 

FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE 

 

Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-126 tis. znaků, DP 108-162 tis. 

znaků) citační normy, odkazy, popis datových zdrojů, jasnost odlišení myšlenek autora od převzatých, 

seznam literatury atd.) 

Formální nedostatky práce znemožňují její doporučení k obhajobě. V práci chybí seznam použité 

literatury a odkazy neodpovídají normám ISO. 

 

Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, zahraniční 

literatura, datové zdroje,…) 

 

 

 

Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, označení 

příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Zařazení grafů v textu není uváděno a řada z nich se nedá přečíst, natož interpretovat. 
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Další poznámky 

 

 

 

Celkové hodnocení práce 

Bakalářskou prací má student prokázat, že dokáže aplikovat teoretické poznatky získané studiem a 

prakticky je využít při zpracování zadaného tématu. Úroveň hodnocené práce svědčí o tom, že kolega 

Miňovský získal dostatečný rozhled v studovaných oborech, ale pro nedostatek času nedokázal 

zpracovat text, který by odpovídal požadavkům kladeným na bakalářské práce. 

Práci doporučuji přepracovat. Jsem přesvědčen, že autor je schopen zadané téma vyložit na 

kvalitativně vyšší úrovni. 

  

Otázky a náměty k obhajobě 
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