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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):

Diplomová práce Industry 4.0 as an example of a top-down vs. horizontal Europeanization se zabývá
tématem reakce Evropské unie a členských států na hospodářskou krizi v roce 2008, a to formou zaměření
na digitální ekonomiku a využití moderních informačních a komunikačních technologií jako spouštěče
nového ekonomického růstu. Konkrétním projevem tohoto trendu byl rozvoj agendy Industry 4.0 (Průmysl
4.0), na kterou je nahlíženo jako na čtvrtou průmyslovou revoluci (str. 3).
Hlavním cílem předložené diplomové práce je rozebrat debatu, která probíhala v České republice, v SRN a
v celé EU a ukázat, zdali zavedení dané agendy v ČR je projevem top-down či horizontální europeizace
(str. 3). Práce se dále zaměřuje na širší dopady zavedení agendy Industry 4.0 v ČR, konkrétně vlivem na
celkové prostředí pracovního trhu a na požadavky kladené v rovině dovedností budoucích zaměstnanců.

2.   VĚCNÉ   ZPRACOVÁNÍ   (náročnost,   tvůrčí   přístup,   argumentace,   logická   struktura,   teoretické   a
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.):

Práce je logicky strukturována. Je členěna do čtyř kapitol. V první části se autorka věnuje rozboru hlavních
konceptů spojených s agendou Industry 4.0, následně rozebírá průmyslové strategie EU v letech 2010-2016, ve
třetí kapitole se zaměřuje na Českou republiku, aby posléze v závěrečné části poukázala na dopady agendy na
český pracovní trh a jeho proměny. Demonstruje na příkladu ČR, že vazba na SRN silně formovala debatu o
agendě Industry 4.0, která byla do ČR uvedena právě německými aktéry. Dochází k závěru, že zavedení Industry
4.0 v ČR bylo důsledkem kombinace top-down a horizontální europeizace, přičemž vazba na SRN byla v daném
kontextu mnohem silnější a tudíž dominantní (str. 58). K hlavním závěrům práce patří také tvrzení, že dopady
Industry 4.0 v ČR na pracovní trh se projevily zejména v oblastí vzdělání formou důrazu na nové dovednosti
klíčové pro uplatnění na trhu práce (str.58).
Z metodologického hlediska představuje práce komparativní analýzu využívající diskurzivní analýzy.
Zdroje jsou pestré a vyvážené.

3.  FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu,
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):

Předložená diplomová práce je psána v anglickém jazyce – je na dobré jazykové úrovni. I po formální stránce je
práce v pořádku.

4.  STRUČNÝ  KOMENTÁŘ  HODNOTITELE  (celkový  dojem  z  diplomové  práce,  silné  a  slabé  stránky,
originalita myšlenek, naplnění cíle apod.

Celkově považuji práci za velmi zdařilou. Práce je na velmi dobré výzkumné a analytické úrovni. Autorka naplnila
vytyčené cíle a odpověděla na hlavní výzkumnou otázku i podotázky uvedené v úvodu.
Oceňuji zejména vytvoření vlastního rámce pro zkoumání obou typů europeizace, na kterém autorka prokázala
schopnost propojit teoretické znalosti s empírií (str. 8). K silným stránkám práce patří rovněž schopnost zasadit
agendu Industry 4.0 do širšího kontextu dopadů změn na pracovní trh i na celkové průmyslové a ekonomické
prostředí ve zkoumané zemi.



5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):

Doporučuji, aby se autorka během obhajoby zaměřila na diferenciaci vlivu rozvoje agendy Industry 4.0 na různé
sektory trhu práce a vysvětlila, zdali důraz na dovednosti stěžejní pro uplatnění v digitální ekonomice jsou určující
pro státní správu a veřejný sektor stejně jako pro soukromou sféru a business a zdali obecné snahy pro rozvoj
daných dovedností již během vzdělání usilují o vyváženost přístupu ve všech odvětvích pracovního trhu.

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):

Předložená diplomová práce splňuje nároky kladené na diplomovou práci. Doporučuji ji tedy k obhajobě a
navrhuji hodnocení výborně.

Datum:  10. 6.2017 Podpis:

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu
nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou
neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou
napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky.


