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Stručná charakteristika: 

Předložená bakalářská práce je smělým pokusem o predikci dopadu technologického rozvoje na 

nezaměstnanost v příštích dvaceti až třiceti letech, a to zejména v kontextu předpokládaného vývoje 

na poli robotiky a umělé inteligence. Metodou práce je rešerše a syntéza dostupné aktuální literatury 

k tomuto problému. Při hodnocení práce je třeba mít neustále na paměti, že si autor vybral poměrně 

těžké a složité téma, u nějž se možnost předpovědi v horizontu 20-30 let blíží věštění z křišťálové koule. 

Autor v práci prokázal dobrou schopnost orientace v tématu, postihl hlavní názorové proudy a 

argumenty, pracuje převážně s cizojazyčnou relevantní literaturou. Rozsah použité literatury je 

nadstandardní. Práce je logicky strukturovaná a obsahuje hlavní momenty diskuse, bohužel kvalita 

zpracování je nevyrovnaná, dobrá představení jednotlivých stran aktuální diskuse v dílčích 

podkapitolách (velice dobrá je např. kpt. 4.2.4) nejsou ve většině případů následována uzavřenou 

syntézou nebo kritickou konfrontací a vyargumentovanou vlastní pozicí, od páté kapitoly dále je 

znatelný silný propad co do kvality zpracování, samotný závěr pak neodpovídá předchozímu textu a je 

značně vágní a nicneříkající (viz podrobněji níže). Autor si tedy připravil poměrně dobré pole, nedokázal 

však připravený materiál a „teoretickou část práce“ dotáhnout k hodnotnému závěru. Druhým velkým 

problémem práce je všudypřítomnost chyb gramatických, stylistických a v odkazovém aparátu. 

 

Podrobněji: 

Problém syntézy, multikauzality a nevyváženosti 

Autor pouze staví autory a texty vedle sebe, většinou bez jejich systematického kritického zhodnocení 

a případně následného odmítnutí některých analýz jako nepodložených nebo chybných. Absentující 

syntézy prezentovaných informací jsou v rozporu s častými ujišťováními čtenáře, že „interakce“ nebo 

„dynamika změn“ byly „podrobně popsány“, „rozebrány“ či „dostatečně ilustrovány“, což je v rozporu 

s jednoznačností interpretace prezentovaných informací. Absentující nebo nedotáhnuté syntézy pak 

vrcholí v rozpačitém závěru práce, který zbytečně shazuje veškeré předchozí úsilí diplomanta. Toto 

nezvládnutí závěru bych přisoudil tomu, že autor i přes přítomnost rozložení problému tyto stavební 

kameny nevyužívá k tomu, aby došel ke specifickým závěrům. Je jasné, že pokud problém zůstane na 

úrovni otázky „jak velice obecný proces X přispívá k nezaměstnanosti jako takové“ (viz např. s. 29, kpt. 

6 ), pak nelze dát než jen obecnou a nic neříkající odpověď (viz kpt. Závěr). Předpokládal bych, že se 

v závěru práce dozvím, které parametry současných nebo očekávaných změn budou působit na jaké 

segmenty pracovního trhu s jakou silou a kde lze očekávat větší a kde menší problémy co do přesunu 

pracovní síly do nových pracovních míst (sporná analýza, na níž stojí kpt. 5.2., tuto odpověď na rozdíl 

od předchozího textu, nenabízí ani zdaleka).  

Dalším, s tím spojeným problémem, je určitá bezradnost při práci s bohatší literaturou, odkazující 

k multikauzalitě zkoumaného jevu, u každého dílčího problému se autor zastavuje při rozpracování 

problematiky a diskusi nedotáhne vlastním hlubším vhledem nebo jednoznačným závěrem na 



základě určitého argumentu (dostatečným závěrečným argumentem po představení takto bohatého 

materiálu není „podle mého přesvědčení“). Dobrým příkladem je např. kpt. 2.3: na s. 19 se autor 

soustředí až přespříliš na faktor technologické nezaměstnanosti a nebere např. v potaz otázku 

relokace automobilové výroby do US, iniciované Obamovou administrativou. Tvrzení by bylo dále 

nutné porovnat s údaji o objemu výroby v US a případně i s objemem prodejů, což nejsou 

nezjistitelné údaje a k celé této otázce by bylo dobré uvést více než víceznačně interpretaovatelná 

data od amerického BLS. Autor v závěru deklaruje, že rozebral jednotlivé obecné mechanismy 

interakcí (což je dosti silné tvrzení vzhledem k obsahu kpt. 2) a dochází k závěru, který nevyplývá 

z předchozího textu, a to, že „technologická nezaměstnanost by byla pravděpodobně nevyhnutelná“. 

(s. 20) 

V kpt. 3 autor nezohledňuje představenou kritiku konceptu exponenciálního růstu a dále pracuje 

s předpokladem platnosti tohoto konceptu. U kombinatorického růstu bych očekával zapracování 

klasických teorií cyklů (Kondratjev, Schumpeter), které s ideou kombinatorického růstu, GPT a 

vyčerpáním jejich inovačního potenciálu explicite pracují a je k této otázce dostatek literatury. 

Očekával bych také alespoň zmínění biotechnologické revoluce, která bude podle některých autorů 

(včetně odkazovaného Castellse) základem další vlny růstu produktivity. Některá tvrzení autora 

odkazují k rozlišení GPT a rekombinací jako nezávislých přístupů (s. 25 nahoře), což je ale v rozporu 

s výše deklarovanou komplementaritou konceptů. Podobně jako u exp. růstu je kontrast různých 

přístupů vyřešen nikoli věcnou argumentací, ale neodůvodněnou preferencí jedné strany diskuse 

(první věta 3.2.3, podobně např. první odstavec na s. 44, kdy je jednostranně vyložena podkapitola 

4.1).  

Kpt. 5.2 „Konkrétní data“ je velmi problematická, neboť čtenáři není zřejmé, nakolik jedna studie, o níž 

se kapitola opírá, souzní s předchozím textem, neboť její kritické zhodnocení chybí. Letmý pohled do 

studie např. odhalí, že povoláními, u nichž autoři pomocí zvoleného algoritmu předpokládají 

komputerizací indukovaný zánik, jsou na hladině jistoty převyšující 80 % např. kuchaři a pekaři, rybáři, 

pokrývači, instalatéři, lesní dělníci, opraváři hudebních nástrojů, malíři a dekoratéři, řezníci, číšníci, 

krmiči zvířat a daňoví poradci. Není mi jasné, kde přesně v tomto případě leží hranice mezi vědou a sci-

fi.  

 

Problém chyb v textu 

- Časté překlepy a gramatické či stylistické chyby - průměrně min. 2 na každé straně. 

- Názvy titulů, především pak cizojazyčných textů, nejsou od okolního textu odděleny (např. kurzívou), 

což je běžná praxe, usnadňující čtenáři orientaci v textu. 

- Časté nedostatky v odkazovém aparátu. Místy chybí u roku uvedený autor, jindy strana citace, často 

je rok a strana uvedena o několik řádků později než jméno autora, v grafech 3-5 jsou uvedeny odkazy 

nekorespondující se seznamem literatury, někdy autor pro odkaz na stranu používá zkratku s., jindy 

pp.  

- Na s. 13 autor odkazuje k nepublikované vlastní seminární práci. Pokud práce měla tak zásadně 

originální přínos, že je třeba ji citovat, měla být publikována – jinak měla být dotyčná argumentace 

využita přímo v textu bakalářské práce. Nejde o standardní dohledatelný odborný text. 

- Chybí seznam použitých zkratek. 

 



Problém predikce v sociálních vědách 

Autor si vstoupením na tenkou půdu předpovídání vzal na sebe těžké břemeno nesoucí s sebou 

množství rizik. Jednomu tradičnímu se nevyhnul: neadekvátně vedle sebe staví lehkost řešitelnosti 

minulých situací a těžkost situace současné ve stylu „po bitvě je každý generálem“. Tj. zatímco u 

minulých technologických změn autor mluví např. o „snadno dosažitelných náhradách“ (s. 11), u 

současných technologických změn předpokládá – nedostatečně zdůvodněnou – možnost zásadního 

dopadu na nezaměstnanost (viz Závěr), a to i přes všechny uvedené protiargumenty, které jsou 

zohledněné i v části diskuse. V 60. a 70. letech asi bylo obtížně představitelné, kde najdou uplatnění 

pracovníci vytlačení nastupující robotizací a digitalizací. Argument úbytkem pracovních sil ve středních 

pozicích v posledních letech v práci naráží na nevyřešený problém multikauzality. 

 

Podněty k diskusi 

Proč se autor soustředí v kpt. 4 na střední pozice, když na s. 33 tvrdí, že rutinní úkoly jsou typické i pro 

nízko placená manuální zaměstnání, např. v pásové výrobě?  

V práci postrádám větší důraz na odstínění proměnných, nesouvisejících přímo s technologickou 

nezaměstnaností (viz výše). Jak podle autora prezentované argumenty ve využitých pracích o 

technologické nezaměstnanosti zohledňují např. dynamiku politiky hospodářských krizí v USA, vnitřní 

segmentaci amerického ekonomického prostoru vázanou na export a následnou relokaci průmyslu 

do/z rozvojových zemí, imigraci, atp.? 

Na. s. 55 se autor odkazuje na americké autory tvrdící, že lépe se na technologickou změnu bude 

adaptovat ta populace, u níž dojde ke snížení nákladů na vzdělání. Znamená to, že evropské země 

s bezplatným VŠ studiem (včetně ČR) jsou výrazně více odolné vůči technologické nezaměstnanosti než 

USA? 

 

Závěrečné zhodnocení 

S ohledem na výše zmíněná pozitiva práce a náročnost zvoleného tématu práci doporučuji k obhajobě, 

přičemž navrhuji hodnocení dobře; jeden stupeň sráží velmi slabá představená schopnost syntézy, 

absentující kritická konfrontace zdrojů a závěr neodpovídající předchozímu textu, druhý stupeň pak 

přemíra chyb v textu. 

Na komisi ponechávám posouzení obhajitelnosti práce vzhledem k podle mého názoru již hranici 

tolerance překračující četnosti překlepů a chyb v gramatice, stylistice a odkazovém aparátu. Je veliká 

škoda, že si autor nenechal více záležet na formální úrovni textu, celkový dojem z práce by to značně 

pozvedlo. 

 

Mgr. Petr Lupač, Ph.D. , ve Stráži nad Nisou, 10.6.2016 


