
Návrh kriterií pro hodnocení studentských závěrečných prací 
Téma vzhledem k 

současným potřebám 

oboru 

vysoce potřebné potřebné okrajové irelevantní 

Téma vzhledem 

k možnostem 

zpracovatele 

zvoleno 

adekvátně 

téma je příliš 

rozsáhlé 

téma mohlo být širší předkladateli 

chyběla 

možnost 

adekvátně téma 

uchopit 

Typ práce teoretická kompilační srovnávající 

systémy 
empirická 

Rozsah práce přiměřený nedostatečný příliš velký  

Struktura práce vyvážená nevyvážená s chybějícími 

významnými 

teoriemi 

s chybějícími 

daty 

Schopnost formulovat 

vlastní 

názory/východiska 

výborná dobrá nejasné vlastní 

názory/ nejasná 

východiska  

 

Stylistika přiměřená šroubovité 

vyjadřování 

vyjadřování příliš 

hovorové  

 

Gramatika správná s ojedinělými 

chybami 

s množstvím chyb  

Úprava textu přiměřená přijatelná nepřehledná  

Práce s literaturou přiměřená zbytečně mnoho 

citací/ citace 

zbytečně dlouhé  

málo citované 

literatury 

 

Využívání zahraniční 

literatury 

přiměřené citací z cizí 

literatury je 

minimum 

citace z cizí 

literatury chybí 

 

Schopnost kriticky 

hodnotit prameny 

výborná dobrá není patrná  

Zpracování přehledu 

pramenů 

správné s menšími 

nedostatky 

se závažnými 

nedostatky 

 

Formulace hlavního 

problému/ výzkumné 

otázky 

jasná není zcela jasná chybí  

Formulace hypotéz 

 

Pozn. hypotézy nejsou 

uvedeny, jde o 

kvalitativní výzkum 

přiměřená hypotézy se 

překrývají 

hypotézy nejsou 

formulovány 

jednoznačně 

hypotézy nelze 

testovat 

Metody zvolené 

adekvátně, 

použito více 

metod 

použita jedna 

metoda, je 

adekvátní 

daly se užít 

adekvátnější 

metody 

metody nejsou 

zvoleny 

adekvátně 

Zpracování dat kvantitativní, 

statistické 
kvalitativní kvantitativní, třídění 

prvního stupně 

 

Praktická využitelnost 

výsledků 

vysoká dobrá nejasná  

Naplnění cíle práce cíl splněn cíl splněn 

částečně 

cíl se nepodařilo 

naplnit 

 

Hodnocení výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

 



 
Jiné připomínky: 

 

Struktura práce  

Práci autorky lze pomyslně strukturovat do tří oblastí: teoretickou část, analytickou 

část, která je kompilací dostupných statistických dat a praktickou (empirickou část) 

provedenou formou kvalitativní metody rozhovoru s předem definovanou sadou 

otázek.  

V první části po úvodu následuje vymezení základních pojmů, shrnutí demografické 

situace, dále pak kapitola mezinárodní geneze, proces stárnutí a stáří a na to 

navazující aktivní stáří. Sedmou kapitolou je informace o Evropském roku aktivního 

stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 a informace o konceptu Age-managementu, 

který autorka dále rozvíjí v analytické části. Rozvržení práce autorka zvolila vcelku 

vyváženě. Vytknout snad jen lze rozsah třetí, empirické části, která by v diplomové 

práci zasluhovala větší pozornost. Dále pak kapitola 7 (informace o EY 2012) by se 

logicky více hodila jako podkapitola do kapitoly 6 (Aktivní stáří).  

Druhá část práce je analytická. Struktura této části je vhodně zvolená, vyjma kapitoly 

14 a 15, která by se více hodila do teoretické části nebo jako samostatný oddíl 

členěný do více podkapitol pro větší přehlednost a oddělení od analytické části. 

Autorky kapitolami navazuje na poslední část své práce, kterou je empirická – 

průzkum prováděný formou rozhovorů. V této poslední části není zřejmé, proč 

autorka jako kapitolu 16.7 uvedla informace o společnosti Škoda Auto, ačkoliv její 

výzkum se zaměřoval na bankovní segment. Obecně lze říci, že diplomová práce ke 

zvolenému tématu obsahuje všechny důležité oblasti informací a že struktura práce 

byla zvolena až na drobné nedostatky vhodně.  

Po formální stránce diplomová práce neobsahuje žádné závažné nedostatky.  

 

Obsah práce 

Autorka v úvodu své práce vymezila základní pojmy, které se vztahují k vybranému 

tématu, což lze jednoznačně ocenit. Kapitola 3.1 (Důsledky demografických změn) 

obsahuje pouze negativní stránky spojené se stárnutím populace. Autorka zde 

nevěnuje dostatečný prostor pozitivům, které demografické stárnutí může přinášet. 

Za velmi dobře zpracovanou lze považovat kapitolu 4 (Mezinárodní geneze), ve které 

jsou uvedeny všechny významné mezinárodní události a dokumenty, které souvisí se 

seniory a stárnutím populace obecně. V kapitole věnované Age Managementu 

autorka vychází z nejaktuálnějších informací dostupných v českém prostředí. Za 

jedinou výhradu lze považovat nedostatečné použití zahraničních zdrojů, které jsou 

s ohledem na dané téma zcela zásadní a práci by nepochybně obohatili. 

Analytická část je kvalitně zpracovaná, autorka pracuje s celou řadou ukazatelů a na 

konkrétních číslech dokládá minulé změny v populačním vývoji i očekávané změny 

v budoucnosti včetně aspektu zdraví a ekonomického zatížení. Pozitivně lze hodnotit 

i četné grafické prvky, které poskytují větší přehlednost. Ačkoliv kapitola 14 a 15 příliš 

do celého členění práce nezapadají, po obsahové stránce jsou ucelené a vcelku 

komplexní. Poslední část práce obsahující průzkum je uvedena popisem získání dat. 



V metodice průzkumu však chybí bližší zdůvodnění výběru použité metody včetně 

rizik, které jsou s jejím použitím spojené. Metodika rozhovoru není dále 

specifikována, v příloze je uveden soubor otázek, avšak chybí na něj odkaz 

v kapitole metodologie. Otázky jsou zvoleny vhodně. Po kapitole 16.6 (Shrnutí 

získaných dat), by práce snesla ještě kapitolu obsahující konkrétní doporučení pro 

rozvoj Age Managementu v českém prostředí s ohledem na získané informace 

z analýzy statistických dat. V mnoha kapitolách chybí shrnutí daného tématu. I přes 

některé drobné nedostatky, je práce aktuální, zajímavě koncipována, zahrnuje 

všechny důležité oblasti k danému tématu a získané poznatky (především 

z analytické a empirické části) lze využít k podpoření rozvoje Age Managementu 

v praxi.  

 

Hodnocení: 

Předloženou práci hodnotím známkou lepší 2 („velmi dobře“).  

 
 

 

 

Otázky k obhajobě: 

 

Jaká opatření byste na základě Vámi provedené analytické části navrhla za účelem 

zvýšení zaměstnanosti starších osob, popř. k jejich znovu nalezení pracovního 

uplatnění v případě, že se ve vyšším věku ocitnou mimo trh práce? 

 

Jaké nástroje konceptu Age Managementu považujete za vhodné k implementaci do 

českého prostředí?  

 

 

 

 

Datum:         Podpis: 

 

 

 


