
 

UNIVERZITA PARDUBICE 

Fakulta filozofická 

Posudek oponenta bakalářské práce 

 

Autor práce:   Jaroslav Žalud 

Název práce: Ekonomicky aktivní stáří 

 

Vedoucí práce:  PhDr. Adam Horálek, Ph.D. 

Studijní program:  Humanitní studia – B 6107 

Studijní obor:  Humanitní studia – 6107R003 

Rok ukončení studia: 2018 

Oponent práce:  Mgr. Lucie Hájková 

 

Hodnocení bakalářské práce 

Hodnocení 

známkou 

1 - 2 - 3 – 4 

Obsah práce a její charakteristika  

Vymezení cíle a jeho naplnění 1 

Odborná úroveň zpracování tématu 1 

Kvalita a aktuálnost teoretických poznatků 1 

Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití 1 

Zvládnutí metodologie vědeckého výzkumu. 1 

Logická stavba a členění práce (srozumitelnost) 1 

Stanovení výzkumného problému, formulace hypotéz a jejich ověření  1 

Schopnost logického vyjádření vlastních myšlenek a vyvození závěrů 1 

Odborný přínos 1 

Práce se zdroji  

Kvalita, aktuálnost a relevantnost zdrojů 1 

Dodržení bibliografických norem ČSN ISO 690 1 

Formální stránka práce  

Formální úprava a náležitosti práce  (směrnice FF UPa) 1 

Kvalita, opodstatněnost a srozumitelnost vědeckého aparátu, příloh, tabulek a  obrázků 1 

Jazyková a terminologická úroveň práce 1 

 



Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

Student Jaroslav Žalud předložil bakalářskou práci v bakalářském studijním programu 

Humanitní studia. Práce má rozsah 69 normostran a přílohy a je zaměřena na ekonomicky 

aktivní stáří. V teoretické části je čtenář seznámen s charakteristikou stáří, problematikou 

aktivního stárnutí (teorie aktivního stárnutí, uplatnění seniorů na trhu práce a aktivity seniorů) 

a se seniorem jako pracující osobou. Druhá část práce je praktická a je složena z popisu 

výzkumného šetření a výsledků provedeného výzkumu. Výzkum byl koncipován jako 

kvalitativní. Student vedl polostrukturované rozhovory celkem s 8 informanty, přičemž se 

jednalo o 4 seniory, kteří pobírají starobní důchod a zároveň participují na pracovním trhu a o 

4 pracovníky mladšího věku, kteří s pracujícími seniory přichází do kontaktu. Kapitola 

zabývající se výsledky výzkumu a následná diskuze je zpracována precizně, kdy zjištěné 

výsledky byly dány do kontextu s již provedenými výzkumy na dané téma.   

Student prokázal nejen orientaci v daném tématu, ale i orientaci v odborné literatuře a 

schopnost pracovat s rozlišnými zdroji. Z celé práce čiší studentův zájem o dané téma. 

Bakalářská práce je velice čtivá, srozumitelná a jednotlivé kapitoly na sebe plynule 

navazují a vzájemně se doplňují. Práce je kvalitně zpracovaná s využitím dostatečného 

množství pramenů. Práci hodnotím jako výbornou.  

 

 

Otázky pro diskusi: 

 

1. Porovnejte postavení českých seniorů na trhu práce s pracujícími seniory ve Vámi 

vybrané zemi. 

 

 

 

Návrh výsledného hodnocení bakalářské práce 

výborně – velmi dobře – dobře – nevyhověl/a    (vyberte) VÝBORNĚ 

 

 

 

 
Dne: 10. 1. 2019                       ........................................................... 

              Podpis oponenta 


