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Vedoucí práce: Doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. 

Oponent/tka: Mgr. Romana Benešová 

Navržené hodnocení: výborně 
 
 
 
Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 
podle níže uvedených kritérií. 
 
1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 
strukturována? 
Cíl práce je jasně definován - zjistit, nakolik je v české společnosti rozšířen ageismus a jak se 
projevuje, popsat nejčastější stereotypy coby zdroje ageismu a načrtnout možná řešení problému. 
Struktura práce tomuto cíli odpovídá, práce drží směr, postup výkladu je logický. Závěr přináší 
odpovědi na otázky definované v úvodu. 
 
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 
Autorka se opírá zejména o českou literaturu, což však není na škodu vzhledem k množství a 
kvalitě českých textů věnujících se problematice. Zároveň nejsou opomenuty ani anglicky psané 
texty, mezi něž patří zejména kniha klasika problematiky ageismu Palmora. 
 
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy?  
Předkládaná bakalářská práce je zejména rozborem společenského problému na základě dostupné 
literatury a dříve uskutečněných výzkumů. Volba citované literatury je přiměřená, prezentované 
výsledky dosavadních empirických výzkumů jsou pestré – autorka čerpá jak z výsledků 
akademických výzkumů, tak z výzkumů zpracovaných komerčními agenturami, využívá také data 
z publikací Českého statistického úřadu.  
 
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
Autorčina argumentace je dostatečně zdůvodněná, ve většině případů promyšlená. Pouze 
v některých sekcích práce jsou autorčina tvrzení lehce zkratkovitá, jakoby autorka viděla hlavní 
problém ageismu pouze v problematickém zaměstnávání starších lidí a tím v obtížném naplňování 
státní kasy. Pokud tomu tak je, doporučuji autorce toto tvrzení před komisí obhájit. 
 
5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 
Autorka prokázala schopnost pracovat s literaturou, čtenář se v práci nesetkává s částmi, u kterých 
by nebylo zřetelné, zda jsou převzaté či autorčiny vlastní. 
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6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      
Práce je čtivá, stylisticky příjemná. Jen občas plynulost četby snižují věty s nesprávnými slovními 
tvary (např. str. 10 první věta třetího odstavce; str. 12 třetí věta posledního odstavce). Autorka ví jak 
správně odkazovat a činí tak. Pouze na některých místech autorce uniklo několik „necelých“ odkazů 
(např. str. 23 ve čtvrtém odstavci je uveden pouze autor, ale chybí konkrétní citovaný zdroj a 
případně číslo stránky; totéž str. 27 druhý odstavec, podobně str. 42 první odstavec). Jedná se však 
pouze o výjimečná opomenutí a čtenář má vždy k dispozici základní informaci o původu 
prezentovaného tvrzení. Celkově formální stránka práce splňuje předpoklady kladené na 
bakalářskou práci. Autorka vhodně člení text do podkapitol což přispívá k snadné orientaci čtenáře. 
 
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
o Autorka v textu opakované uvádí, že ačkoli se ageismus objevuje v mnoha oblastech sociálního 

života, „největší dopad má na trhu práce“. Mohla by zdůvodnit toto tvrzení? 
o Mohla by autorka komisi více přiblížit zajímavý pojem „age management“, který definuje jako 

možné řešení ageismu na trhu práce? 
o Celá práce je věnována ageismu jako diskriminaci starých lidí. To, že terčem mohou být i lidé 

mladí je uvedeno pouze ve zkratce v části o definici problému. Má však autorka nějaké tušení, 
zda a jak se ageismus dotýká mladých, například také v oblasti trhu práce? 

 
Celkové hodnocení práce: 

Bakalářská práce Denisy Krykové se věnuje ageismu jako diskriminaci seniorů. Text je 
uveden popisem demografického kontextu, následně autorka představuje pojem ageismus a rozebírá 
míru jeho rozšířenosti v České republice a možné příčiny. Samostatná kapitola je věnována 
stereotypům stáří. Specificky pak autorka část práce zaměřila na věkovou diskriminaci starších osob 
na trhu práce. Poslední kapitola představuje možnosti zmírnění ageismu jak v celospolečenském 
měřítku, tak na pracovním trhu.  

Práce je na první pohled přehledná, logicky členěná, až do konce dobře čtivá. Celý text není 
příliš inovativní, je však zpracován velmi pečlivě. Čtenáře zvyklého číst studie založené na 
empirickém výzkumu může mírně zmást tvrzení v úvodu, že v textu najde analýzu nejčastějších 
stereotypů, nebo že metodou práce bude sekundární analýza. Bakalářská práce je ve skutečnosti 
spíše zdařilou sumarizací literatury na téma ageismu, což sama autorka v závěru uvádí jako hlavní 
přínos své práce. Jako taková tato bakalářská práce nepřináší vlastní analýzu byť sekundárních dat – 
pokud se autorka opírá o data, jedná se vždy o již dříve publikované výsledky jiných výzkumníků. 
Autorka však prezentuje pestré množství informací v jasných souvislostech, za což navrhuji 
hodnocení známkou výborně. 
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