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Předloženou práci považuji za zcela unikátní a vynikající, a to z řady důvodů. 
Především jde o závažné aktuální téma. Téma je zpracováno komplexně, 
vícespektrálně.  Autorka zachovává vyvážený a racionální přístup, přináší s vysokou 
objektivitou argumenty a informace. Přitom zcela správně bere v úvahu všechny 
subjekty, jichž se věcná problematika dotýká, analyzuje jejich zájmy, přístupy ale i 
možnosti. Současně analyzuje právní stav celé oblasti a to český i unijní. Dokládá, že 
je velmi dobře obeznámena s aktuálním názorovým vývojem v této oblasti. Využívá 
velmi adekvátně relevantní informační zdroje a vyjadřuje své postoje. 
 
Práce je velmi šťastně koncipována do kapitol s dílčími  závěry, a i to umožňuje celou 
tematickou oblast sklenout do jednoho celku, a to včetně výsledků výzkumů. Šťastné 
je i použití citátů z výzkumu. Sběr a výběr literárních zdrojů, tabulek, grafů je 
unikátním přínosem pro rozvoj oboru. 
 
Práce je napsána čtivě, přesně, má vysokou informační a didaktickou hodnotu a 
měla by být využita jako informační zdroj pro připravované rozšíření tématu sociální 
gerontologie na Katedře sociální práce FF UK.  
 
Autorka prokazuje víc než schopnost samostatné odborné práce. Prokazuje 
schopnost zodpovědného objektivního přístupu k tématu, schopnost analyzovat a 
pochopit počínání subjektů a podstatu procesů.  
 
Jedinou připomínkou je věta v anotaci o „zmírnění současného trendu 
demografického stárnutí“. Prodloužit věk je odvěkým přáním lidstva, jde o to naučit 
se reagovat na „důsledky“. Toto slovo vypadlo.  
 
Jsem toho názoru, že předložená práce splňuje více  požadavků než jsou kladeny na 
diplomovou práci, a proto si myslím a navrhuji, aby byla akceptována i jako práce 
disertační.  
 
V neobyčejně rozsáhlé a odkazy a zdroji dokladované práci se tu a tam vyskytují 
gramatické prohřešky. To ovšem nijak nesnižuje hodnotu práce a přes tuto 
skutečnost navrhuji hodnocení “výborná“.  
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