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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Robotizace pracovního trhu 
Jméno autora: Dominik Hlaváček 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
Vedoucí práce: PhDr. Blanka Jirkovská, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Oddělení pedagogických a psychologických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce se zabývá velice aktuálním a komplexním tématem souvisejícím s nástupem průmyslu 4.0. Autor si stanovil náročnější 
zadání, a sice teoretickou analýzu několika socioekonomických modelů doplněnou dotazníkovým šetřením. 
 

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. 

Zadání bylo splněno, student rozebral všechny podstatné aspekty tématu, které si na začátku předsevzal. 
 

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. 
Aktivita studenta byla během celé roční spolupráce na BP výborná, se psaním začal brzy a projevil systematický přístup 
k řešení dílčích úkolů. Na konzultace byl vždy dobře připraven. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Tato bakalářská práce je na velmi slušné odborné úrovni, vysoce se vymykající průměru prací zakončujících bakalářský 
stupeň studia. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je po formální i po jazykové stránce v pořádku. Autor má občas tendence k psaní více úvahového, než striktně 
akademického charakteru. Výsledkem tudíž není suchopárný text, ale kvalitní a čtenářsky atraktivní dílo. Rozsah práce je 
přiměřený. 

 

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. 
Musím mimořádně vyzdvihnout využití mnoha cizojazyčných zdrojů, které student využil. Celkem pracoval s téměř třiceti 
zdroji, mnoho z nich prostudoval v angličtině. Citace jsou v souladu s citační etikou. Závěrečná práce byla zkontrolována na 
plagiátorství v databázi Theses.cz i na základě jiných zdrojů. Míra podobnosti v Thesis je 3 %. 

 

Další komentáře a hodnocení 
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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 zručnost i apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Dominik Hlaváček patří k nejlepším studentům, které jsem měla možnost učit. Jeho svědomitý přístup se projevil 
též v této závěrečné práci. Práce není pouze plytkým soupisem frází několika málo autorů, ale vytříbeným textem, 
kde se projevuje myšlení a osobitost studenta. Práce analyzuje současný i budoucí vývoj na trhu práce ve světle 
fenoménu robotizace, využívá přitom různých teoretických modelů a srovnání s vývojem v zahraničí. Od začátku 
spolupráce se studentem jsem nepochybovala o tom, že se nespokojí s průměrnou bakalářskou prací, ale bude 
usilovat o co nejkvalitnější dílo. Z mého pohledu se mu tento cíl povedlo uskutečnit. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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