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Diplomová práce M. Chlapcové se zabývá diskriminací starších osob v přístupu k zaměstnání a 
analýzou příčin nerovného přístupu starších osob v přístupu k zaměstnání. V závěru se pak snaží 
formulovat doporučení pro veřejnou politiku.  
 
Hlavní cíl práce je sice vymezený dostatečně široce, jeho aplikace do dílčích cílů však výzkumný 
problém výrazně zužuje na: - faktory nepřijetí starších osob do zaměstnání, - předsudky 
zaměstnavatelů, - legislativu a instituce, které se zabývají „diskriminací“ (téměř celá práce). 
Domnívám se, že právě přílišné zúžení výzkumného problému pouze na (legislativně vymezenou) 
diskriminaci starších osob na trhu práce je jeden z důvodů, proč je „přidaná hodnota“ této 
diplomové práce poněkud nízká a prezentovaná zjištění téměř banální.  
 
Práce se zabývá zejména diskriminací při přijímání starších osob do zaměstnání (pracovní pohovory, 
pracovní inzeráty, stížnostmi podanými na úřad práce) a konstatuje, že formálních stížností je velmi 
málo a že diskriminující pracovní inzeráty téměř vymizely. Výrazně mi schází hlubší analýza vývoje a 
současného stavu zaměstnanosti starších osob na českém trhu práce, stejně tak jako analýza 
důvodů, proč mají osoby staršího věku (nehledě na to, že z hlediska pracovní aktivity je potřeba 
rozlišovat mezi osobami v předdůchodovém i důchodovém věku) ztíženou pozici na trhu práce.  
 
Autorka se širším souvislostem pracovního uplatnění starších osob věnuje v části 7.5. Předsudky a 
lidský kapitál. Opírá se jak o zjištění z reprezentativního výzkumu provedeného VUPSV, tak o 
výsledky svého kvantitativního šetření mezi zprostředkovateli na úřadech práce. Jak autorka 
konstatuje, zaměstnanci úřadů práce se na roli předsudků při přijímaní starších osob při 
zaměstnávání starších lidí dívají „odlišně“ a velmi „subjektivně“ (str. 50). Domnívám se, že jedním 
z důvodů nejednoznačných závěrů respondentů ve vztahu k diskriminaci starších osob je právě 
skutečnost, že důvodem ztíženého uplatněním starších osob na trhu práce není pouze jejich věk, ale 
také jiné faktory (pohlaví, vzdělání, typ profese), atd. Autorka si je těchto souvislostí sice vědoma, ale 
v konečném důsledku se však příliš soustřeďuje pouze na formální diskriminaci z hlediska věku a 
jaksi opomíjí skutečnost, že realita je mnohem komplikovanější. (Poněkud zjednodušenému pohledu 
na diskriminaci starších osob odpovídá i výběr respondentů, a to uchazečů o zaměstnání 
registrovaných na úřadě práce.)              
 
V případě výlučné koncentrace na právní aspekty diskriminace a dodržování zákonů, které ji 
upravují, postrádám v uvedené diplomové práci alespoň zmínku o stavu dodržování a vymáhání 
práva v České republice, jak z faktického hlediska, tak z hlediska vnímání právního prostředí v naší 
zemi. I nedůvěra v právo a instituce, které mají na starosti jeho vymáhání, může totiž významně 
ovlivňovat nízký počet podaných žádostí o porušení antidiskriminačních zákonů uvedených 



 

 

 

v diplomové práci.       
 
Dalšími nedostatky, které snižují kvalitu uvedené diplomové práce, jsou: 

- Opakování slov či formulací, např. na str. 71 „Podobně jako na předchozí otázku, zde mohli 
respondenti označit více odpovědí - a podobně jako v předchozí otázce… „  

- Méně srozumitelné formulace -  např. na str. 76 „Jak analýza ukázala, přestože se nejedná 
o jev, který se děje neustále a dle některých zprostředkovatelů na výběr uchazečů 
předsudky nemají vůbec žádný vliv, jedná se o jev, se kterým je možné se setkat, jak 
potvrdily některé vědecké studie, ale i výzkum mezi zprostředkovateli jednotlivých úřadů 
práce.“ 

- Špatná gramatika – „kampaň zaměřená na informování občanů o stárnutí populace a s tím 
spojenému zabráněné diskriminace…“ 

- tabulky s velmi nízkou výpovědní hodnotou (ve sloupcích převažují nuly), např. na str. 55-
56. 

 
Celkově se však domnívám, že autorka prokázala, že umí pracovat s odbornou literaturou, že umí 
analyzovat výzkumný problém a ovládá základní náležitosti veřejně-politického výzkumu. Z výše 
uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji známkou „dobře“.  
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