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POSUDEK VEDOUCÍHO  

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 
Vedoucí práce: prof. Ing. František Freiberg, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav řízení a ekonomiky podniku 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vložte komentář. Náročnost zadání je ovlivněna přesahem tématu BP nad osnovami daného bakalářského studia.  

 

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. 

Vložte komentář. Hodnocená BP splňuje zadání. Studentovi se podařilo prezentovat aktuální stav procesu zavedení Průmyslu 
4.0 do praxe, uvést konkrétní příklady firem v České republice aplikujících prvky Průmyslu 4.0, představit některé vize do 
budoucna, seznámit s vizemi ve vzdělávání, představit současný stav na strojních fakultách a prezentovat výsledky 
dotazníkového šetření v podnicích majících zkušenost s P 4.0. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce C - dobře 
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. 
Vložte komentář. Aktivita a samostatnost studenta byly na průměrné úrovni   

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Vložte komentář. Práce má deskriptivní charakter. Téma práce poskytovalo omezený prostor pro využití znalostí získaných 
studiem. Téma práce tak kladlo vyšší nároky na studium příslušné odborné literatury. Z tohoto aspektu lze hodnotit výčet 
použitých informačních zdrojů spíše jako poněkud omezený.     

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Vložte komentář. Formální a jazyková úroveň práce je průměrná. Rozsah práce je spíše omezený, některá dílčí témata by 
stála za detailnější zpracování.  

 

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. 
Vložte komentář. Jak již bylo řečeno, téma práce vyžadovalo studium specificky zaměřených pramenů a zdrojů. Výběr 
pramenů byl sice obsahově adekvátní, nicméně nebyly využity dostatečně disponibilní relevantní zdroje. Pozitivně lze 
hodnotit snahu studenta formulovat v rámci některých dílčích témat svůj vlastní názor.     
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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). Student celkem dobře zmapoval situaci ohledně vzdělávání v ČR 
a v okolních zemích EU v kontextu s nástupem Průmyslu 4.0., popsal trh práce a predikci změn, které zde 
mohou nastat, vytvořil souhrn již vznikajících studijních programů/oborů, zabýval se profily absolventů 
strojních fakult, identifikoval a analyzoval relevantní studijní programy/obory a názory lidí pohybujících se 
v praxi a přímo se setkávajících s Průmyslem 4.0. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Z celé řady přínosů práce bych vyzdvihl zejména zdařilou snahu studenta zachytit stav vývoj v  oblasti vzdělávání 
v kontextu k P 4.0. Student ve své práci představuje současný stav vzdělávání na strojních fakultách. Identifikuje 
a analyzuje strukturu relevantních programů/oborů strojních fakult a identifikuje klíčové prvky jejich tvorby 
v souladu s trendy Průmyslu 4.0. 
 
Otázky: 
K naplnění stávajících a budoucích požadavků průmyslu nestačí jen inovace obsahu vzdělávání, ale je zapotřebí 

přizpůsobovat i proces vzdělávání. Uveďte své představy, co a jak v procesu výuky vybraných předmětů měnit, 

aby byl proces výuky co nejefektivnější.     

 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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