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1. Obsah a struktura práce 

 Posuzovaná diplomová práce má rozsah 82 stran výkladového textu a je rozdělena do 

čtyř samostatných kapitol, Úvodu a Závěru. Celý výklad doplňuje 17 stran příloh. Vybrané 

téma je zcela v souladu s oborovým zaměřením katedry a autorka přistupuje k jeho 

zpracování z perspektivy širších společenských kontextů. Text je logicky koncipován a 

přehledně členěn.   

 

2. Odborná úroveň 

 Téma předložené diplomové práce lze v kontextu aktuálních demografických změn 

hodnotit jako vysoce aktuální a potřebné.  Ačkoli je problematika age managementu i 

v českém prostředí stále oblíbenější, její zpracování je stále ještě determinováno nedostatkem 

kvalitních zdrojů odpovídající odborné úrovně. Jako nezbytná se proto ukazuje implementace 

zahraničních pramenů, které by napomohly překonání poněkud jednorozměrného diskursu 

rozšířenému v českém prostředí. Autorce se tento úkol z větší části podařil (viz například 

úvodní komparace rozdílných vymezení a pojetí ústředního tématu), byť za cenu výrazného 

překročení doporučovaného rozsahu práce.  

 Celý text je pojat komplexně a koncentrovaně. Předložená podoba je výsledkem 

dlouhodobého úsilí a v průběhu zpracování bylo nutné několikrát výrazněji zasáhnout do 

struktury i obsahu práce a vlastně i celkové koncepce. Osobně jsem však přesvědčen, že ku 

prospěchu věci. Výsledkem je kvalitní práce soustřeďující řadu přínosných a v našem 

prostředí málo frekventovaných informací o samotném konceptu age managementu i o 

souvisejících aspektech.  Je skutečně potěšující, že se autorka nespokojuje s definicemi a 

přístupy obsaženými v dostupných (poněkud monotematických) zdrojích dostupných 

v českém prostředí, ale že se jí úspěšně daří jejich rámec za pomoci vhodně vybraných 

zahraničních pramenů překračovat. Úvodní kapitoly obecného charakteru jsou funkční a 

přiměřeně rozsáhlé, cíl je v Úvodu relevantně formulován. Jako vysoce přínosný hodnotím i 

přehled dosud realizovaných výzkumů, který tvoří obsah třetí kapitoly. Přirozené vyústění 

celého výkladu tvoří původní empirické šetření, které je kvalitně metodologicky zastřešené 

(jeho příprava i provedení byly konzultovány s metodologem), s relevantním postupem 

zpracování a odpovídající informační hodnotou. 

 

3. Práce s literaturou 

 Soupis bibliografických citací obsahuje nadprůměrný počet 109 pramenů, včetně 

přiměřeného počtu cizojazyčných. Jde o kvalitní a citlivě provedený výběr relevantních 

zdrojů tuzemské i zahraniční provenience. Autorka pak v rámci celého textu prokazuje 

schopnost korektně s nimi pracovat a vybírat vhodné odkazy. Pouze v Soupisu 

bibliografických citací lze identifikovat několik drobných odchylek od požadované normy. 

Např. u zdrojů Brončeková nebo Dobeš absentují některé potřebné vydavatelské údaje, u 



zdroje Kabátek není uveden stránkový rozsah příspěvku apod. Jde však skutečně o 

marginálie, které nemají vliv na celkovou kvalitu zpracování. 

 

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. Pouze raritní jsou chyby v interpunkci či ve shodě přísudku s podnětem (viz 

s. 45 nebo 52). 

 

6. Podněty k rozpravě 

 a) Jedním z doporučovaných nástrojů odstranění diskriminace na trhu práce je 

rozšíření nabídky práce na částečný úvazek. Bylo by možné identifikovat i některé jeho 

potenciální negativní dopady? 

 b) Mohla by autorka blíže vysvětlit a analyzovat v textu zmiňovaný reverse 

mentoring? 

 c) Na straně 40 jsou zmiňovány kategorie vzdělávání „ ke stáří a o stáří“. Jakými 

odbornými termíny jsou nazývány v andragogickém nebo gerontagogickém diskursu? 

 

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 výborně. 

 

 

V Praze dne 11. června 2017  

 

 

 

 

                                                 PhDr. Michal Šerák, Ph.D. 


