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1. Obsah a struktura práce
Zpracovávané téma je v souladu s odborným profilem katedry, je aktuální a originálně pojaté.
Rozsah hlavního textu je standardní. Hlavní kapitoly mívají různorodou délku (vymyká se krátká
kapitola č. 5). Oceňuji zařazení příloh (stručná charakteristika zkoumaných organizací, přepis
vzorového rozhovoru a formulář informovaného souhlasu), které vhodně doplňují hlavní text.
2. Odborná úroveň
Práce je informačně bohatá, její jednotlivé kapitoly na sebe dobře navazují. Zvolený přístup
lze označit za inovativní. Autor tedy prokazuje samostatný přístup, zaujme rovněž jeho schopnost
odstupu od tématu a řada zdůvodněných kritických poznámek. K odborné úrovni díla lze nicméně
formulovat zásadnější výtku. Tou je jen velmi omezený rozsah práce s literaturou v pasážích, které
jsou věnovány analýze dat získaných prostřednictvím vlastního šetření (kap. 6.4, 6.5 a Závěr). Uvítal
bych rozsáhlejší komentář k identifikaci kritérií, podle nichž byla data kategorizována
a vyhodnocována.
Vstupní část obsahuje podkapitolu 3.1.2 (o projevech fyzických a psychických změn ve stáří),
kterou lze označit z hlediska celku práce za zbytnou. Je věnována otázkám, s nimiž další text
nepracuje. Kapitola 4.5 v sobě spojuje až příliš široký záběr otázek.

3. Práce s literaturou
Způsob práce se zdroji odpovídá očekávání. Diplomová práce se opírá o dostatečný počet
kvalitních pramenů. Respektuje etiku vědecké práce.

4. Grafické zpracování
Grafické zpracování textu vykazuje relativně větší počet drobných chyb (interpunkce, drobné
nedostatky v odkazovaných zdrojích nebo např. nadpis na posledním řádku strany 52). Na s. 57 je
částečně zkomoleno jméno autora („Reichla“ namísto „Reichela“). První kapitola obsahuje
nestandardně jedinou podkapitolu, ale to je jen detail. Odkazované stránkové rozsahy jsou střídavě
uváděny s dlouhou i krátkou pomlčkou.

5. Jazyková úroveň
Jazyk práce je čtivý, v nejlepším smyslu „lehký“ – autor své myšlenky vyjadřuje věcně
a logicky. Neobvyklé je hovořit o „státní“ úrovni, vhodnější by bylo označení „národní“.
6. Podnět k rozpravě
Je možné konstatovat, že představitelé zkoumaných neziskových organizací chápou zásady
age managementu (nikoli nutně koncept samotný) jako přirozeně korespondující s cílem ochrany
lidských práv?
7. Závěrečné zhodnocení práce
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. Domnívám se, že se v ní podařilo
vytčené cíle dosáhnout nebo alespoň potřebné odpovědi naznačit. Navrhované hodnocení: velmi
dobře.
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