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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Design jako inovační nástroj rozvoje strategií Průmyslu 4.0 České republiky 
Jméno autora: Barbora Dočkalová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: OVSRS 
Vedoucí práce: Ing. arch. Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: OVSRS MÚVS ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání diplomové práce lze považovat za náročné z více důvodů – především se zabývá tématem, které zatím nemá příliš 
velkou oporu ve výuce, jde o bytostně interdisciplinární agendu a v neposlední řadě i metodologicky nerutinní zadání. 
Dlužno dodat, že diplomantka se s těmito nástrahami vyrovnala. 

 

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. 

Diplomantka splnila zadání v rozsahu odpovídajícímu zvolenému tématu, vytvořila si vhodný metodologický rámec a téma 
DP zpracovala v dostatečné hloubce. V konečném důsledku se zabývala i jinými aspekty strategií spojených s fenoménem 
Průmyslu 4.0 než výhradně designem, to vyplynulo z toho, jak pronikala do předmětné problematiky. Oceňuji také 
provazbu mezi širší teoretickou a praktickou částí DP.   

 

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. 
Studentka DP pravidelně konzultovala a to jak metodologický rámec práce, tak informační zdroje potřebné k jejímu 
zpracování. K práci přistupovala aktivně, výsledný text potvrzuje její odborný entusiasmus, s nímž se do nelehkého tématu 
pustila a které také zdárně a bez problémů dokončila. Ocenění hodná je interdisciplinární orientace diplomantky, stejně 
jako fakt, že text není postaven pouze na syntéze a aplikaci dostupných informací, ale vlastním a metodicky pevném 
názoru na problematiku. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů  
a dat získaných z praxe. 
Odbornou úroveň práce hodnotím jako dobrou a to především s ohledem na novost tématu. DP je uplatnitelná i jako jeden 
z podkladů využívaných v projektech aplikovaného výzkumu na ČVUT. Standard práce odpovídá i strategickým 
dokumentům zpracovávaným pro veřejnou správu i korporátní sektor. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální úroveň práce je dobrá, struktura vynikající, s drobnými výhradami k její (typo)grafické úpravě. Autorka si osvojila 
klíčovou terminologii, text má dostatečně odborný charakter, je obsahově hutný, bez explorativních samoúčelností. 
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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. 
Diplomantka korektně cituje zdroje, aktivně si vyhledala podklady a vyhodnotila jejich aktuálnost i obsahovou relevanci. 

 

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 dosáhla bezesporu vytyčených cílů, je přínosná, v aktuálním čase pak originální a inovativní. 

 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  

Diplomová práce Barbory Dočkalové považuji za výbornou a doporučuji ji k obhajobě i prostudování. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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