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1. Obsah a struktura práce 

Posuzovaná bakalářská práce má rozsah 78 stran výkladu a je rozdělena do čtyř 
samostatných kapitol, Úvodu a Závěru. Celý text doplňují 3 strany příloh. Vybrané téma je 
zcela v souladu s oborovým zaměřením katedry a autorka přistupuje k jeho zpracování 
z pohledu širokých společenských kontextů. Text je logicky koncipován a přehledně členěn, 
cíl práce je relevantně formulován a lze jej považovat za dosažitelný. Autorka při zpracování 
textu postupovala velmi aktivně a svědomitě, spolupráci s ní mohu ohodnotit jako zcela 
bezproblémovou.  

 

2. Odborná úroveň 

Téma předložené práce lze hodnotit jako vysoce aktuální a potřebné, především v kontextu 
současných demografických a na ně navazujících sociokulturních a ekonomických změn. 
Koncept age managementu se v poslední době stává i v českém prostředí široce 
diskutovaným tématem, převážně v kontextu skupiny tzv. starších pracovníků. Výchozí idea 
tohoto konceptu je však podstatně širší a zahrnuje působení na všechny generace přítomné 
na trhu práce. I autorka posuzované práce vychází z této perspektivy, byť majoritní 
pozornost je zaměřena právě na výše uvedenou věkovou kategorii 50+, což je nicméně – 
vzhledem k obsahovému zaměření většiny dostupných zdrojů – pochopitelné a zároveň 
obhajitelné. Koncepčně výklad vychází z pojetí AM založeného na výzkumech Finského 
institutu pracovního zdraví, což je sice logické, nicméně je třeba poznamenat, že v českém 
prostředí byla problematika řešena i dříve a v jiných kontextech, byť zdaleka ne tak obsáhle. 

Celý text je pojat komplexně a poměrně koncentrovaně. Úvodní kapitoly obecného 
charakteru jsou funkční a přiměřeně rozsáhlé, s minimem zbytných pasáží. Převažuje 
nicméně spíše deskriptivní pojetí, výklad je v některých pasážích výrazně popisný, navíc 
determinovaný některými neobratnými formulacemi. Celá problematika je skutečně velmi 
široká a kontextuálně provázaná, což vede v některých částech k určité tezovitostí výkladu 
(např. téma politických a strategických dokumentů, popis jednotlivých personálních činností 
nebo pilířů AM aj.). Větší pozornost mohla být věnována i propojení AM s konceptem 
společenské odpovědnosti organizací.  

Velmi uceleně, a především střízlivě je naopak pojata aktuální demografická situace, kdy se 
autorce úspěšně podařilo vyhnout obvyklé „demografické panice“. Gros práce představuje 
původní empirické šetření, které lze hodnotit jako relevantně zacílené, metodicky solidně 
zpracované a odpovídajícím způsobem teoreticky zakotvené, s výstupy vhodně doplňujícími 
předcházející výklad.  

 

 

  



3. Práce s literaturou 

Soupis bibliografických citací obsahuje vysoce nadprůměrný počet 154 pramenů, včetně 
odpovídajícího zastoupení cizojazyčné literatury. Autorce se podařilo shromáždit pestrou 
kolekci relevantních a v českém prostředí dostupných zdrojů, v rámci celého textu pak 
prokazuje svou schopnost korektně s nimi pracovat a citlivě vybírat vhodné odkazy. 
Identifikovat lze nicméně některá pochybení v podobě uvádění zdrojů v Soupisu 
bibliografických citací (např. Hlaďo, Pokorný a Petrovová; Blahovec; Furunes, Mykletun a 
Solem; Dohnal a jiné), kdy je nesprávně nakládáno s kurzívou, případně absentují některé 
vydavatelské údaje.  U odkazů v textu měl být při uvádění neúplných citací svědomitěji 
využíván symbol tří teček („…“), odkaz na straně 79 nadbytečně uvádí křestní jméno autora. 

 

4. Grafické zpracování 

Z hlediska grafické úpravy je práce vypracována přehledně a zodpovědně, bez výraznějších 
pochybení.  

 

5. Jazyková úroveň 

Z jazykového a stylistického hlediska je práce vypracována pečlivě a je prosta podstatnějších 
chyb či překlepů. Svým pojetím v zásadě odpovídá nárokům kladeným na tento typ 
závěrečné práce. Registrovat však lze určitě stylistické neobratnosti, především v kapitole 
věnované empirickému šetření. Občasná jsou i pochybení v interpunkci. 

 

6. Podněty k rozpravě 

a) Jaká specifika/odlišnosti v kontextu age managementu by bylo možno identifikovat u 
ekonomického segmentu analyzováno v rámci empirického šetření v porovnání celkovou 
situací v České republice?  

b) Jaké věkové skupiny byly z hlediska nezaměstnanosti nejvíce zasaženy probíhající 
pandemickou situací a z jakého důvodu? 

 

7. Závěrečné hodnocení práce 

Z celého textu je zřejmé, že autorka se v dané problematice velmi dobře orientuje. K této 
práci tak nemám z formálního ani odborného pohledu žádné zásadní připomínky. Domnívám 
se, že ji lze považovat za celkově zdařilou a vyhovující, a proto ji doporučuji k obhajobě s 
navrhovaným hodnocením velmi dobře. 
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