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Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x
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Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejich cílů,
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její
citace:

Autor diplomové práce si zvolil opravdu zásadní a mimořádně obtížné téma, jehož časová i odborná

náročnost stojí sama o sobě za uznání. Problematika technologického pokroku je ovšem hned

od prvních stránek uchopena systematicky, autor podřídil strukturu práce nejen vytyčenému

(poměrně obecnému) cíli, ale také elementární logice budování odborného textu a chronologické i

kauzální následnosti klíčových okamžiků a událostí v běhu 20. a 2I. století. Díky tomu působí text

kompaktně, \^y'váří souvislý, komplexní obraz s jasně vytaženými konturami ekonomichých dopadů

technologického pokroku jak na makroekonomické, tak také na podnikatelské úrovni. Jako

,,třešnička na dortu" pak působípredikce pravděpodobného vyvoje v nejbližšídekádě.

Práce trpí drobnými formálními nedostatky, nejsou však natolik závažné a jejich frekvence není

natolik vysoká, aby neumožňovaly hodnotit práci známkou v'ýborně.
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