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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Analýza dopadu čtvrté průmyslové revoluce na lidské zdroje v sektoru 
automotive 

Jméno autora: Jan Kupec 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Odd. manažerských studií 
Vedoucí práce: Ing. arch. Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: MÚVS ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
S ohledem na téma, které je teprve zpracováváno v odborné literatuře, vyžaduje čirší rozhled a interdisciplinární přístup i 
znalosti se jedná, potažmo na úrovni práce bakalářské, o mimořádně náročné téma. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Diplomant splnil zadání DP k mé naprosté spokojenosti. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Diplomant byl velmi aktivní, často práci konzultoval, našel i své další konzultanty. Jeho přístup k DP byl příkladný, pro téma 
práce se nadchnul, od začátku se snažil orientovat v problematice, která je nová a teprve mapovaná. Strukturu a formální 
zpracování práce přizpůsobil mým připomínkám. Z konzultací s diplomantem jsem nabyl přesvědčení o jeho erudici a 
schopnosti holistického přístupu k tématu.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň bakalářské práce odpovídá spíše závěrečné práci vyššího stupně studia. Diplomant dokázal nalézt žádoucí 
provazby mezi teoretickou a praktickou částí práce. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální aspekty BP odpovídají zadání, Grafická a jazyková stránka DP je také dobrá. Oceňuji vyváženou strukturu práce. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Student si musel s ohledme na téma najít velké množství zdrojů, vč. zahraničních, sám. Využil i řízených rozhovorů 
s odborníky. Velmi korektně cituje. 
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Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
DP potvrdila teoretické i praktické kompetence diplomanta, které se projevovaly již při její přípravě. Doporučuji mu téma 
využít i při dalším studiu a MÚVS ČVUT ho za každkou cenu udržet jako svého studenta. 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. 
  
BV Jana Kupce je výborná, jako jedna z mála odráží aktuální odborný diskurs, je zaměřená do budoucnosti a 
ukazuje možnosti holistického přístupu k tématu. 
 
Diplomovou práci, s ohledem na její věcné i formální zpracování, doporučuji k obhajobě. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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