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1. Obsah a struktura práce 

 Posuzovaná bakalářská práce má rozsah 72 textových stran a je rozdělena do šesti 

samostatných kapitol, Úvodu a Závěru. Celý výklad doplňuje 24 stran 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.   

 

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 stává i v českém prostředí široce diskutovaným tématem, 

na což má zajisté vliv i realizace široce medializovaného projektu zaměřeného na jeho 

implementaci. V tomto kontextu však bývá problematika AM většinou směřována do oblasti 

práce se staršími dospělými, ačkoli výchozí idea tohoto konceptu je podstatně širší a zahrnuje 

působení na všechny generace přítomné na trhu práce. I autorka této práce vychází z výše 

uvedené specifikace, což je nicméně – vzhledem k obsahovému zaměření většiny dostupných 

zdrojů – pochopitelné a zároveň obhajitelné. V této souvislosti se nicméně nabízí otázka, zda 

se skutečně podařilo naplnit v Úvodu formulovaný cíl, tj. postihnout všechny významné 

aspektu konceptu AM. Pouze na okraj bych pak (v souvislosti s úvahou autorky na s. 20) 

poznamenal, že aktuálně provedená šetření v ČR vykazují překvapivé výsledky, kdy pracovní 

schopnost mladých lidí do 30 let vykazuje v průměru nižší hodnoty než je tomu u jedinců ve 

věku 50+. 

 Celý text je pojat velmi komplexně a koncentrovaně. Úvodní kapitoly obecného 

charakteru jsou funkční a přiměřeně rozsáhlé, s minimem zbytných pasáží. Logickým 

vyústěním celého výkladu je případová studie, která tvoří obsah závěrečné kapitoly. Jedná se 

o šetření, které je kvalitně metodologicky zastřešené, s vysokou informační hodnotou. Velmi 

komplexně a především střízlivě je pojata aktuální demografická situace, kdy se autorce 

úspěšně podařilo vyhnout obvyklé „demografické panice“. Důležité je připomenutí propojení 

AM s konceptem společenské odpovědnosti organizací. Zvláště přínosná je pak kapitola 5.3 

popisující reálné příklady uplatnění AM.  

 Naopak výrazně determinujícím faktorem části výkladu je převažující závislost na 

sekundárních zdrojích. Ponechme stranou skutečnost, že autorka při zpracování ústředního 

tématu vychází takřka výhradně z publikací vydaných jako výstup výše zmíněného projektu a 

až na několik výjimek nevyužívá zahraničních zdrojů. Neodůvodnitelný je však tento přístup 

při zpracování obecných indikátorů (např. plodnost, stárnutí populace, definice a členění stáří, 

nezaměstnanost osob 50+ apod.), kde výchozími zdroji měly být jednoznačně primární 

prameny (např. statistiky ČSÚ nebo Eurostatu, dokumenty WHO, UNESCO apod.). 

Výsledkem tohoto přístupu je omezená perspektiva i občasná neaktuálnost prezentovaných 

dat. Rovněž bych upozornil (viz formulace na s. 34), že téma AM by nemělo být spojováno 

pouze se zmiňovaným projektem vycházejícím z finských zkušeností, neboť v českém 

prostředí byla problematika řešena i dříve a v jiných kontextech, byť zdaleka ne tak obsáhle. 

   

   

  



3. Práce s literaturou 

 Soupis bibliografických citací obsahuje mírně nadprůměrný počet 73 pramenů, z toho 

13 cizojazyčných. 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.  

 

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 odpovídá nárokům kladeným na tento typ 

závěrečné práce. 

 

6. Podněty k rozpravě 

 Zajímala by mě úvaha autorky, které z faktorů uvedených v rámci kapitoly 3.3 lze 

považovat za reálné a které mají charakter stereotypu, příp. zda se jedná o charakteristiky 

průřezové a pozorovatelné napříč různými profesemi.  

 

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 velmi zdařilou a vyhovující, a proto ji 

doporučuji k obhajobě s navrhovaným hodnocením velmi dobře 
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