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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Design jako inovační nástroj rozvoje strategií Průmyslu 4.0 České republiky 
Jméno autora: Bc. Barbora Dočkalová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení veřejné správy a regionálních studií 
Oponent práce: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Oddělení manažerských studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání spojené se zkoumáním vztahu mezi designem a průmyslem 4.0 lze považovat za náročnější. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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 práce lze považovat za splněné s menšími výhradami. Práci chybí jednoznačné vymezení cíle (viz abstrakt a úvod). 
Vymezení řešené problematiky je poměrně široké a samotné zkoumání využití designu jako inovačního nástroje pro rozvoj 
průmyslu 4.0 je nahrazeno obecným pojednáním o významu průmyslu 4.0 a jeho vlivu na společnost a ekonomiku, včetně 
trhu práce. 

 

Zvolený postup řešení částečně vhodný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Zvolený postup řešení lze považovat za částečně vhodný. Práce je spíše popisná než analytická. Teoretická část pojednává 
o průmyslu 4.0 (včetně představení situace v České republice) a o roli designu bez vymezení jasných souvislostí. Také 
dotazníkové šetření je zaměřeno spíše na vnímání průmyslu 4.0 než na zkoumání vztahu mezi průmyslem 4.0 a designem, 
čemuž odpovídají i výsledná doporučení. V praktické části, resp. v kapitole 5 není jasné vyhodnocení dotazníkového šetření a 
semi-strukturovaných rozhovorů. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Celkové pojetí se blíží požadavkům na odbornou práci, ovšem odborný výklad by vyžadoval zlepšení. Měl by být 
srozumitelný a výstižný, ale hlavně by se měl držet tématu a cíle práce. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální i jazyková úroveň by vyžadovaly zlepšení. V názvech tabulek, schémat, obrázků a grafů se nahodile objevují malá a 
velká písmena. Zdroje tabulek, schémat, obrázků a grafů jsou nesmyslně číslovány jako zdroj 1, zdroj 2, zdroj 3 atd. Vytvářet 
zvláštní seznam zdrojů uváděných pod tabulkami, schématy, obrázky a grafy je příkladem nesmyslné inovace. V seznamu 
příloh chybí seznam příloh. Dotazník v příloze musí být úplný. Musí obsahovat položené otázky i možné odpovědi 
u uzavřených otázek. V textu se vyskytuje řada pravopisných a gramatických chyb, viz například abstrakt, kdy „byli použity 
metody“. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
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. 
Studentka shromáždila a využila relevantní informační zdroje, ovšem bibliografické odkazy a citace by měly být v souladu 
s normou, zejména by měly být správné a jednotné. V harvardském systému odkazování se rok vydání v seznamu použité 
literatury uvádí přímo za tvůrcem. Seznam použité literatury se nečísluje. Názvy knih se uvádějí kurzívou. 
 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Záměrem práce bylo zkoumat využití designu jako inovačního nástroje pro rozvoj průmyslu 4.0, ovšem výsledné 
pojetí práce představuje spíše obecné pojednání o významu průmyslu 4.0 a jeho vlivu na společnost a ekonomiku, 
včetně trhu práce. V teoretické i praktické části chybí jasné vymezení a posouzení vztahu mezi průmyslem 4.0 
a designem. Využití výsledků práce je omezené. 

 

V závěru práce studentka správně konstatuje, že o kvalitě produktů rozhodují drobné detaily. Tato stará pravda 
platí také v případě kvality závěrečných prací. Práce byla zpracována se zjevnou snahou, ale vzhledem k „drobným 
detailům“ v podobě řady odborných, formálních i jazykových nedostatků nelze práci hodnotit lépe než jako 
dobrou. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 

Otázky k diskusi: 

 

 V kapitole 5 (na s. 66) uvádíte, že dotazníkového průzkumu „se zúčastnilo celkem 322 respondentů. 
Dotazník byl, předkládám osobám starším 15 let. Nejvyšší věkovou skupinou, která se dotazníku účastnila, 
byla skupina do 65 let.“ Jaké tedy bylo věkové složení respondentů? 

 V kapitole 5 (na s. 66) dále uvádíte, že „pro průzkum bylo důležité zjistit, jestli se respondenti cítí ohroženi 
na svých momentálních pracovních pozicích kvůli digitalizaci a automatizaci“. Jak to souvisí s využitím 
designu jako inovačního nástroje pro rozvoj průmyslu 4.0? 

 Proč myslíte, že řada Vašich vrstevníků a vrstevnic upřednostňuje studium ekonomických oborů před 
studiem IT oborů? 
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