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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Průmysl a Vzdělávání 4.0 
Jméno autora: Vladimír Martinů 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav řízení a ekonomiky podniku 
Oponent práce: Patrik Budský (Ing.) 
Pracoviště oponenta práce: Ústav řízení a ekonomiky podniku 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání lehčí 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Jedná se o teoretickou práci na téma, které je předmětem rozsáhlého výzkumu. K tématu existuje velké 
množství jak odborných, tak populárně-naučných zdrojů. Proto práci hodnotím jako lehčí na zpracování. 

 

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. 

Student obsahově zadání splnil, ale výhrady mám k odbornosti použitých publikací v teoretické části a kvalitě 
praktické části. 

 

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

V teoretické části student pracuje převážně s novinovými články a webovými stránkami. V praktické části 
u provedeného „průzkumu“ chybí detailnější popis metodiky. Proto zvolený postup řešení hodnotím jen jako 
částečně vhodný. 

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů 
a dat získaných z praxe. 
Student v práci prokázal, že je částečně schopen samostatné tvůrčí práce. Jenom částečné prokázání 
samostatné tvůrčí práce zdůvodňuji nekvalitní prací s odbornou literaturou a neadekvátností navrženého 
dotazníkového šetření, které nepřináší výstup, se kterým by šlo z důvodu nepříliš detailního popisu metodiky 
dále pracovat. Student ve své práci plně nevyužil potenciálu literatury a navržené dotazníkové šetření 
i studentovi závěry by si zasloužily lepší úroveň zpracování. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je čtivá bez zjevných gramatických a stylistických nedostatků. Z typografického hlediska práce obsahuje 
mírné nedostatky. Například anglicky psaná anotace není naformátovaná do bloku. Student má problémy 
i s psaním procent, kde zaměňuje podstatné a přídavné jméno (4 % a 4%). 
Anglické slovo „Annotation“ také významově neodpovídá českému slovu anotace. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací E - dostatečně 
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 pracoval s nízkým počtem odborných zdrojů. V práci se převážně vyskytují citace novinových článků 
a webových stránek. Zejména u teoreticky zaměřené práce je to vážný nedostatek, protože to indikuje nízkou 
studentovu schopnost práce s odbornou literaturou. U tématu, které je předmětem současného výzkumu, není 
problematické nalézt velké množství relevantních zdrojů. 
Student také v práci používá zároveň dva styly odkazování na literaturu u odborného zdroje „Mařík a kol., 
2016.“ 

 

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. 
Dotazníkové šetření bohužel postrádá dostatečný popis metodiky výběru respondentů. Není známa struktura 
oslovených firem, jaká pozice byla ve firmě kontaktována atd. (Tato data jsou až součástí odpovědí 
respondentů, ale ty jsou již zkreslené návratností dotazníku.) Student také připouští přeposílání odkazu na 
dotazník jiným subjektům, což znemožňuje učinit některé závěry. Na druhou stranu návratnost dotazníku je 
poměrně vysoká. 

 
 

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. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm D – uspokojivě. 

 
Hlavní předností práce je její stylistická kvalita a úprava. Hlavním nedostatkem je studentova nízká schopnost 
práce s odbornou literaturou. 
 
Otázky o obhajobě:  

1. Jak by podle Vás mělo české školství reagovat na v literatuře popisovanou (například: Autor, Levy, 

Murnane 2003; Goos, Manning, Salomons 2014; Michaels, Natraj, Van Reenen 2014) polarizaci trhu 

práce? 

2. Připravuje podle Vašeho názoru Fakulta strojní ČVUT v Praze své absolventy dostatečně na kariéru ve 

21. století? (Svou odpověď zdůvodněte a podložte daty.) 

3. Jsou podle Vás české firmy řádně připraveny na implementaci principů Průmyslu 4.0? (Svou odpověď 

zdůvodněte a podložte daty.) 

4. Jak hodnotíte připravenost politik České republiky a EU na globální konkurenční boj ve 21. století? 

 
 
Datum: 10. 8. 2020       Podpis: 


