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1. Obsah a struktura práce 

 

Téma práce je aktuální a odpovídá odborné profilaci katedry. Uplatňování age managementu v 

organizacích není prozatím v České republice časté, přitom je nesporná jeho důležitost. Struktura 

práce je adekvátní, postup výkladu je logický a přehledný. V první kapitole teoretické části se autorka 

věnuje konceptu age managementu, druhá kapitola pojednává o demografické situaci a zejména o 

fenoménu stárnutí populace a třetí kapitola charakterizuje uplatnění age managementu v 

personálních činnostech. Navazuje empirická část práce, která obsahuje vymezení cíle, popis metody 

a výsledky výzkumu, ve kterém byla uplatněna kvalitativní strategie s aplikací metody 

polostrukturovaného interview.  Rozsah textu odpovídá požadavkům kladeným na tento typ prací. 

Přílohy práce obsahují znění otázek polostrukturovaného rozhovoru a text informovaného souhlasu. 

Jejich zařazení je opodstatněné.     

 

2. Odborná úroveň 

 

Cíl práce vymezen jako analýza realizace age managementu v organizacích v České republice, se 

jednoznačně podařilo naplnit. Ze zpracování teoretické části je zřejmé, že studentka je s tématem 

dobře obeznámena. Celkově poskytuje vyčerpávající pohled na téma. Empirická část začíná 

vymezením cíle výzkumu jako analýzy opatření age managementu aplikovanými vybranými 

organizacemi v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví v Praze. Dále navazují konkretizující výzkumné 

otázky. Podrobně je popsána metoda výzkumu včetně zdůvodnění volby organizací z finanční sféry. 

Obsáhlá je výsledková část, ve které jsou analyzovány výpovědi účastníků výzkumu. Při tom je 

adekvátně využita tematická analýza. V diskusi autorka konfrontuje zjištění s jinými výzkumy, věnuje 

se i limitům výzkumu a námětům příštích zkoumání.  V Závěru jsou shrnuty podstatná zjištění. Přínos 

práce spočívá v důkladném rozboru v předmětné oblasti zájmu podepřeném získanými empirickými 

výsledky.  

    

3. Práce s literaturou 

 

Práce s literaturou je na velmi dobré úrovni. Autorka se opírá o relevantní zdroje, přičemž využívá 

jak domácí, tak i zahraniční prameny.  Postupuje v souladu s platnou bibliografickou normou.  

 

4. Grafické zpracování 

 

Grafická podoba textu je přehledná, s ohledem na úpravu stránek, formulování nadpisů a celkově 

členění textu. Jsou také vhodně zařazeny grafy a tabulka a obrázek. 



 

5. Jazyková úroveň 

 

Jazyková úroveň práce je velmi dobrá. Jsou používány vhodné odborné termíny a pojmy. Korektura 

textu byla provedena kvalitně.  

 

6. Podněty k rozpravě 

 

V souvislosti s očekávaným demografickým vývojem na více místech (s. 33–35) upozorňujete na 

možné vlivy koronavirové pandemie. Domníváte se, že má potenciál výrazněji pozměnit 

dlouhodobější trendy?  

 

7. Závěrečné hodnocení práce 

 

Práci hodnotím celkově velmi pozitivně. Autorka prokazuje orientovanost a přehled ve zkoumaném 

tématu. Prokázala způsobilosti připravit, realizovat a zhodnotit empirický výzkum v dané oblasti 

studia. Bakalářskou práci doporučuji předložit k obhajobě. Navrhuji hodnocení výborně.  
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