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1. Obsah a struktura práce 
Lenka Kubínová se ve své bakalářské práci zabývá aktuální problematikou, která je 
oborově relevantní. Jako cíl své práce si autorka určila postihnout s využitím 
odborných zdrojů všechny významné aspekty age managementu se zaměřením na 
skupinu starších pracovníků, představit přístup zohledňující věkovou diverzitu 
pracovníků v organizaci v kontextu demografických změn ve vztahu ke strategickému 
řízení a plánování organizací. Cílem případové studie zaměřené na řízení věkové 
struktury pracovníků ve společnosti Severočeské doly a.s. bylo zjištění, zda se daná 
organizace zabývá věkovou strukturou svých zaměstnanců a v jaké míře věkovou 
strukturu reflektuje ve svých personálních činnostech. 
 
Práce je členěna celkem do šesti tematických kapitol. V prvních třech kapitolách se 
autorka postupně věnovala vývoji věkové struktury obyvatelstva, problematice stáří a 
stárnutí a dále vlivu věku na výkon profese. Navazující kapitola postihuje koncepci 
age managementu včetně jeho úrovní, následující kapitola obsahuje age 
management v organizaci se zaměřením na nástroje, výhody uplatnění age 
managementu v organizaci a uplatnění koncepce age managementu v praxi v České 
republice. Poslední kapitola práce představuje případovou studii – Řízení věkové 
struktury zaměstnanců ve společnosti Severočeské doly a.s. Práce má vzhledem 
k danému tématu logickou strukturu. 
 
2. Odborná úroveň 
Cíl práce, který si autorka formulovala, je relevantní. Zpracovaná východiska k 
danému tématu jsou adekvátní, autorce se podařilo postihnout problematiku 
z hlediska významných aspektů a kontextů. K dalšímu rozpracování problematiky je 
v daných tematických kontextech přínosná případová studie, respektive analýza 
personálních činností společnosti Severočeské doly a.s. zaměřená na identifikaci 
nástrojů řízení věkové struktury zaměstnanců.  
 
3. Práce s literaturou 
Soubor zdrojů k předložené práci, který je poměrně rozsáhlý, zahrnuje tematicky 
relevantní zdroje. V textu autorka odkazuje v souladu s požadovanou normou. 
Některé zdroje autorka využívá ve významnější míře, v některých případech bylo 
možné využít primární zdroje (například v kapitole 1). 
 
4. Grafické zpracování 
Ke grafické úpravě práce zásadní připomínky nemám, práce má pečlivou úpravu. 
 
 



5. Jazyková úroveň 
Některé formulace by zasluhovaly více pozornosti, v textu lze nalézt i korekturní 
nedostatky, avšak celkově k jazykové úrovni práce zásadní připomínky nemám.  
 
 
6. Podněty k rozpravě 

 Mohla by autorka uvést, co ji osobně nejvíce pozitivně a negativně zaujalo v 
přístupu společnosti Severočeské doly a.s.? 
 
 

7. Závěrečné hodnocení práce 
Práce je z odborného hlediska na dobré úrovni, autorka naplnila cíl práce, který si 
stanovila. Předloženou bakalářskou práci Lenky Kubínové doporučuji k přijetí 
k obhajobě s návrhem klasifikace velmi dobře. 
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