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Abstrakt
Bakalářská práce se zabývá fenoménem robotizace pracovního trhu, který je 

v současnosti velmi často skloňovaným jevem. V první části této práce jsou 

objasňovány jednotlivé poznatky ohledně tohoto fenoménu jak v kontextu světa, 

tak České republiky. Teoretická část popisuje, proč je nebo není robotizace 

hrozbou pro český pracovní trh a ekonomiku a zasazuje téma do souvislostí. 

Práce dále nastiňuje několik socioekonomických řešení, pomocí kterých by bylo 

možné tento problém teoreticky řešit. Poznatky, které byly získány studiem 

teoretických pramenů, jsou dále uplatňovány v praktické části. V ní jsme pomocí 

dotazníkového šetření zjišťovali, jak se staví k hrozbě robotizace pracovního trhu 

občané České republiky. Dále sledujeme, zda by hlavní nastíněné řešení, bylo 

teoreticky aplikovatelné na českou ekonomiku a jaká socioekonomická rizika 

toto řešení přináší. Praktická část využívá data získaná dotazníkovým šetřením, 

která potom dává do kontextu s aktuálními dostupnými daty české ekonomiky a 

jejího rozpočtu.

Abstract
The bachelor thesis deals with the phenomenon of robotization of the labor

market, which is currently a very frequent term. In the first part of this work, 

individual knowledge about this phenomenon is explained both in the context

of the world and in the context of the Czech Republic. The theoretical part brings

different contexts to this problem and describes why robotization is a threat to 

the Czech labor market and its economy. The thesis outlines several socio-

economic solutions, which could theoretically help to solve this problem. The

knowledge gained through the study of the theoretical sources is further

developed in the practical part of this work. The practical part is trying to find out

what citizens of the Czech republic think about the threat of robotization

through questionnaire survey. The thesis also examine whether, according to the

main outlined solution, it was theoretically applicable to the Czech economy and 

what socio-economic risks these solutions bring. The practical part uses the data 

obtained from the questionnaire survey, which is also compared in the context

of actual available data of the Czech economy and its budget.
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Průměr

Základní nepodmíněný příjem
Bakalářská práce se v praktické části zaměřovala mimo jiné na jedno z možných 

řešeních robotizace pracovního trhu, kdy teoreticky můžeme dospět do situace, 

že lidské práce nebude potřeba nebo bude potřeba ve velmi omezené míře. 

Jedno z těchto teoretických řešeních je takzvaný základní nepodmíněný příjem, 

tedy příjem, který by dostali každý měsíc všichni občané bez rozdílu, a to 

absolutně nepodmíněně. Mohli by tedy tyto peníze použít libovolně.

Metodika: Občané dostali v dotazníkovém šetření nejprve otázku, k jaké 

změně by je vedlo, kdyby dostali 10 800 měsíčně. , kde například třetina všech 

respondentů odpověděla, že by je tato částka k žádné změně nevedla. Tato 

částka byla vybrána proto, protože ve Finsku s touto částku momentálně probíhá 

přesně takový experiment. Na obrázku 1 pak můžete vidět teoretické porovnání, 

kolik by takový systém stál státní pokladnu, pokud by byl zaveden i u nás, za 

různých podmínek a v souvislosti s různými výdaji státního rozpočtu. Plyne z 

něho, že pokud by tento systém měl být zaveden, státní pokladna by prakticky 

vyčerpala všechny své peníze jen na výdaje spojené právě s tímto řešením. Na

Obrázku 2 je potom vidět distribuce základního nepodmíněného příjmu, dle 

výše, kterou by si respondenti představovali jako hraniční, aby byli ochotni 

přestat úplně pracovat. Tyto částky se pak až nápadně podobají průběhu reálné 

distribuce mezd z obrázku 3.

English summary
On the picture 1, you can see a comparison of czech state expenditure and theoretical expenses, if Czech government starts to implement this system. According to 

the research in the thesis, it would be very problematic to apply Universal Basic Income to the Czech economy. Czech economy has very limited resources, and it

can not afford system like this, at least for the time being. From the pictures 2 and 3 you can see a connection between „what amout of money, would be motivating

enough, to stop working“, with real distrubution of income in Czech republic on the picture 2 (data: 2017). The conclusion of the thesis is, that Czech government

have to invest mainly more resources to the education, especially in research, hi-tech and innovation. Czech economy is quite threatened by robotization, because

of big share of industry on the labor market, which is filled particularly by manual workers. That is why government have to support education, which will help

workers to adapt to the machines in working environment or create more vacancies in science, research, hi-tech and innovation. Czech economy is unfortunately

not ready for adapting system like Universal Basic Income, but it does not mean that they should not try to make some experiment on this topic. Similar experiment 

is just happening in Finland, but Finnish results will be mainly usable in context of the Finnish economy.
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