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1. Obsah a struktura práce
Autor si jako téma své diplomové práce vybral rozbor možností využití konceptu age
managementu v neziskových organizacích zabývajících se ochranou lidských práv. Cílem
autora je analyzovat zvolenou problematiku v širších souvislostech. Autor vychází z definice
základních pojmů a z definice jednotlivých věkových kategorií (kapitola první až třetí). Dále
v širším kontextu rozebírá problematiku age managementu (čtvrtá kapitola). Teoretická část
práce je pak v šesté, z hlediska diplomové práce stěžejní, kapitole doplněna kvalitativním
empirickým šetřením, jehož cílem bylo na základě polostrukturovaných rozhovorů
s vedoucími pracovníky neziskových organizací zabývajících se problematikou lidských práv
analyzovat, nakolik v rámci řízení a personálních činností inkorporují a využívají koncept age
managementu.
Autor k tématu přistupuje z různých úhlů pohledu, v teoretické části řeší společenské,
psychologické, politické i právní aspekty zvolené problematiky. Na teoretický základ práce
plynule navazuje empirický výzkum. Autorovi se daří vytvořit sourodý, kompaktní celek,
který přehledně mapuje danou tématiku. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují
a postupně rozvíjejí vybrané téma. Samotná podoba textu prokazuje schopnost autora
orientovat se v dané problematice a zpracovat vybrané téma podle zásad platných pro
vypracování diplomových prací. Svým rozsahem (98 stran bez příloh) práce splňuje nároky
kladené na diplomové práce. Součástí práce jsou též 3 přílohy, které doplňují kvalitativní
šetření autora.
2. Odborná úroveň
Plánované cíle jsou formulovány smysluplně a autorovi se v rámci zpracování diplomové
práce podařilo tyto vytčené cíle naplnit. Autor vychází jak teoretičtěji zaměřených odborných
pramenů, jež se k vybrané problematice váží, tak např. též z aktuálních politických
dokumentů na národní i mezinárodní úrovni. Autor využívá především deskriptivní metody
pro popis zvolené problematiky. Hlavní přínos autora pak tkví především v realizaci
kvalitativně zaměřeného empirického šetření v rámci šesté kapitoly.
Ocenit bych chtěl především snahu autora o kritický náhled na danou problematiku
a o snahu vyjádřit k jednotlivým otázkám svůj vlastní názor.
Na str. 33 a 34 jsou uváděny údaje týkající se nezaměstnanosti v ČR vztahující se k roku 2015
a 2016, domnívám se, že by bylo vhodnější využít aktuálnější zdrojová data. Např.
nezaměstnanost je v aktuálně v porovnání s ostatními zeměmi EU nejnižší a na jedno
pracovní místo aktuálně připadá nikoliv 2,2 uchazeče, ale 0,6 uchazeče.
Kapitola 5 „Ochrana lidských práv prostřednictvím age managementu“ svým obsahem
neodpovídá svému názvu.

Autor v práci využil více zkratek, které však nejsou v textu zavedeny.
Celkově odborná úroveň textu odpovídá všem nárokům kladeným na zpracování
diplomových prací.
3. Práce s literaturou
Autor uvádí v soupisu bibliografických citací 84 pramenů, z nichž 28 je cizojazyčných. Nad
rámec pramenů uvedených v soupisu bibliografických citací jsou v textu práce využity též
zdroje Haškovcová, 2012 a Tošnerová, 2016.
Práce autora s těmito prameny odpovídá zásadám etiky vědecké práce. I samotný výběr
literárních pramenů je odpovídající obsahu předložené práce.
4. Grafické zpracování
Diplomová práce je přehledně graficky členěna.
5. Jazyková úroveň
Jazyková úroveň předložené práce odpovídá nárokům kladeným na diplomové práce. Autor
se vyjadřuje jasně a srozumitelně, podoba textu prokazuje schopnost autora orientovat se
v dané problematice. Práce však obsahuje větší množství stylistických nesrovnalostí
a překlepů.
6. Podněty k rozpravě
Na str. 21 autor cituje Walkera (2002), který uvádí, že: „Aktivní stárnutí se musí týkat všech
starších lidí, ne jen těch, kterým aktivita nečiní větší obtíže.“ a dále že: „Koncept aktivního
stárnutí by s sebou měl přinášet nejen práva, ale také jistou míru povinnosti využívání těchto
práv“. Souhlasí autor s těmito tvrzeními? Měl by být koncept aktivního stárnutí možností
nebo povinností?
Domnívá se autor, že by se zkoumané neziskové organizace zabývající se problematikou
lidských práv věnovaly svým pracovníkům z perspektivy zohlednění jejich věku v rámci svých
řídících a personálních činností méně, pokud by koncept age managementu neexistoval?
Resp. domnívá se autor, že existence konceptu age managementu hrála významnější roli při
nastavení řídících a personálních činností v rámci těchto organizací?
7. Závěrečné hodnocení práce
Autor vypracoval teoreticko-empirickou diplomovou práci, v rámci níž splnil cíle, které si
vytkl v úvodu práce. Podařilo se mu zajímavou formou zpracovat zvolené téma. Celkově
předloženou diplomovou práci hodnotím jako velmi dobrou a doporučuji ji k obhajobě.
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