
Předložená bakalářská práce odpovídá zadání a zároveň splňuje i požadovaný rozsah. Práce 

obsahuje úvodní kapitolu a dále je rozvržena do tří kapitol, které mají logickou strukturu a 

návaznost, a závěr. V 1.kapitole se autor věnuje historii a postupnému zavádění robotů do 

praktického života, kde autor postupuje v logickém sledu a soustřeďuje se na důležité mezníky 

v oblasti robotiky. 2.kapitola je věnována fenoménu „společenských“ humanoidních robotů a 

etickým otázkám, které s touto problematikou úzce souvisí. Zároveň je zmíněna i problematika 

přijetí nové legislativy a zákonů v rámci EU, týkajících se humanoidních robotů. Ve 3.kapitole 

autor vyhodnocuje svůj dotazníkový průzkum, který zkoumá postoje a názory respondentů na 

zavádění robotů do každodenního života člověka.  

 

Formální úprava bakalářské práce je na velmi dobré úrovni, práce obsahuje všechny formální 

náležitosti. Členění kapitol a podkapitol, citace v textu z tištěných a elektronických zdrojů, 

seznamy obrázků a tabulek se řídí normami APA Style. Vizuální stránka práce je vhodně 

doplněna obrázkovým materiálem k příslušné kapitole. Menším nedostatkem je úprava 

bibliografických údajů v sekci References při zarovnávání do bloků. 

 

Jazyková a stylistická úroveň je odpovídající a kromě drobných chyb (například str. 14: It was 

updated since then; str. 16: slovosled v úvodu kapitoly 2.2; str. 24 použití minulého času …114 

send the answer back) lze ji hodnotit velmi dobře. Práce je napsána neutrálním stylem 

odpovídajícímu stylu vědeckých prací. 

 

Autor rovněž prokázal velmi dobrou znalost práce s literaturou a zdroji a kromě doporučené 

literatury byl schopen vyhledat a prostudovat další relevantní zdroje, ať již tištěné, nebo 

elektronické. Bibliografické citace jsou úplné a odpovídají citačním normám APA Style.  

 

Velmi pozitivně hodnotím osobní vklad autora, kterým je dotazníkové šetření, a samostatnou 

práci. V dotazníkové části je uveden způsob distribuce, časový úsek dotazníkového šetření a 

seznam otázek pro respondenty. Formulář dotazníku včetně jeho grafické úpravy však není 

uveden v příloze práce. Autor prokázal, že je schopen vytvořit relevantní otázky za účelem 

dotazníkového šetření, zná možnosti distribuce dotazníků a následně tyto dotazníky umí 

zpracovat, vyhodnotit a vyvodit z nich logické závěry. Tato dovednost má rozsáhlé praktické 

využití.  

 


