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Návrh klasifikace práce: velmi dobře 

 

Základní charakteristika práce. 

Socioekonomický rozbor technologické nezaměstnanosti, který vychází z vybrané literatury. Jde o 

pokus upozornit na překmit (překročení mezí), který je opřen o dílčí argumenty. 

 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

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

Ano. Cílem práce je „posoudit riziko technologické nezaměstnanosti v horizontu dvou až tří desetiletí 

na základě kritického studia relevantní literatury.“ (str. 8) Výsledkem „posouzení“ je konstatování, že 

„technologická nezaměstnanost bude reálnou hrozbou zaměstnanosti v následujících dvou tří 

desetiletích … robotizace se z obrovské příležitosti pro lidstvo může proměnit v postrach naší 

civilizace.“ (str. 58) 

 

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

Ano. Metodou práce je rešerše vybrané literatury, resp. jak poznamenává M. Miňovský v abstraktu, 

„kritická analýza prací dalších autorů“. Metodický postup je popsán – východiskem jsou obecné 

možnosti interakce strojů a člověka v rámci pracovního trhu, uvedení specifik současné techniky 

tento záběr aktualizuje a vyústěním výkladu je zkoumání ekonomických a sociálních projevů 

technologického pokroku skrze optiku zaměstnanosti. (str. 8) 

 

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

text konzistentní celek? 

Práce není rozdělena na teoretickou a empirickou část, ale rozbor nosných otázek je ilustrován 

vývojem vybraných ukazatelů. Analyzované tematické okruhy jsou sice relativně samostatné, ale 

jejich posloupnost z nich vytváří logický celek. Text lze označit za konzistentní. 

 

Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce přehlednou 

strukturu? 
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Z hlediska záměru autora je text logicky vystavěn a struktura je přehledná. Argumenty 

jsou většinou uváděny v podobě grafů. Jde ale jen o dílčí trendy, které se autor snaží 

zevšeobecňovat. 

 

 

OBSAH PRÁCE 

 

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

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

Výklad lze označit za originální, zejména z hlediska označení dílčích jevů a trendů. Autor pracoval 

samostatně a jde o jeho pohled na zkoumanou problematiku. Rozbor je poplatný použité literatuře a 

opírá se o ekonomický vývoj v USA. 

 

 

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

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

Empirická data pouze ilustrují vývoj a nejsou podrobněji analyzována. 

 

 

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). 

Zamyšlení autora nad získanými poznatky (6. Diskuse) je vyvážené a nemá takové katastrofické 

vyústění jako závěr práce. Technologické inovace nepředstavují pouze hrozbu, ale umožňují lidem 

nacházet nové příležitosti. (str. 54) Konstatování, že „ani vzdělání nemusí zajistit automatický úspěch 

tváří v tvář rychlému technologickému pokroku“ (str. 56) není dostatečně podloženo argumenty. 

 

 

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.) 

Odvolávky a citace nemají standardní podobu a neodpovídají ČSN ISO 690. 

 

 

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

literatura, datové zdroje,…) 

Seznam použité literatury přesahuje požadavky kladené na bakalářské práce. 
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Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, 

označení příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Formální úroveň v zásadě odpovídá požadavkům kladeným na tento typ prací. 

 

 

Další poznámky 

Autor si stanovil široce pojatý cíl a u řady pojmů chybí jejich přesné vymezení. Závěry nejsou 

dostatečně faktograficky podloženy. 

 

Celkové hodnocení práce 

Bakalářskou práci Michaela Miňovského doporučuji k obhajobě. 

 

  

Otázky a náměty k obhajobě 

 Na str. 32 je uvedeno, že „poptávková funkce po lidském kapitálu (se) mění na křivku ve 

tvaru U.“ Objasněte toto tvrzení. 

 V rámci výkladu o digitalizaci konstatujete: „klasická směna obsadí pouze nečetné tržní 

mezery a většina zboží bude prakticky zadarmo.“ (str. 26) Co to znamená? 

 Vysvětlete tvrzení: „Pravděpodobně bude třeba vytvořit širokou síť opatření chránící občany 

před neúspěchem v podnikání.“ (str. 57) 

 

Datum: 6. června 2016 

 

Podpis:  

 


