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POSUDEK BAKALÁ ŘSKÉ  PRÁCE 
 
 
 
Typ posudku: vedoucí práce 

Autorka práce:  Denisa Kryková 

Název práce: Ageismus 

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

Oponent/tka:  

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? 
Práce představuje inteligentní kompilaci dostupných zdrojů týkajících se jednak ageismu jakožto 
sociálního jevu a jednak jeho podob u nás. Cíl práce sice není explicitně uveden (úvod  vymezuje 
téma a strukturu práce), je však zjevné, že jím je systematicky shrnout dostupné poznatky o 
projevech ageismu u nás. Struktura práce je logická (od vymezení problému, přes přehled teorií, 
přehled nejčastějších mýtů a stereotypů, k ageismu na trhu práce u nás k úvahám o  možných 
cestách k jeho řešení.  Závěr je sdělným shrnutím základních poznatků, k nimž autorka dospěla.    
 
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 
Práce se opírá o relevantních 39 zdrojů, z toho o 3 cizojazyčné. 
 
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy? 
Relevantní texty a údaje různé povahy autorka zpracovala do sdělné a dobře strukturované tvůrčí 
kompilace.   
 
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
Tvrzení jsou dobře podložená. 
 
5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 
Ano. 
 
6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      
Perfektní. 
 
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 
---- 
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
Diskriminace starších lidí na trhu práce je v některých ohledech podobná diskriminaci žen na trhu 
práce. Jaké jsou podle názoru autorky společné rysy a specifika ageismu a sexismu?    
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Celkové hodnocení práce: 
Práce je kvalitní ze všech výše uvedených hledisek. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit 
jako výbornou.   
 
 
 
 
Datum: V Praze 6.6. 2011       Podpis: 


