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Aktuálnost tématu: S prodlužujícím se věkem odchodu osob z pracovního procesu do starobního 
důchodu bude česká společnost konfrontována se zvyšujícím se počtem starších pracovníků na trhu 
práce. To bude vyžadovat nejen nové přístupy k organizaci práce, ale také přehodnocení postojů, na 
jejichž základě mohou být na trhu práce starší zaměstnanci znevýhodňováni. Tomuto aktuálnímu 
tématu se věnuje ve své diplomové práci Marcela Chlapcová. Zkoumanou oblast si zúžila na 
sledování diskriminačních postupů ve fázi hledání uplatnění starších pracovníků na trhu práce

Cíle práce a jejich naplnění : Obecným cílem práce je podle autorky „analyzovat současnou 
situaci osob starších 50 let na trhu práce s ohledem na jejich diskriminaci při hledání zaměstnání a 
navrhnout soubor doporučení pro instituce veřejné správy“. (str. 16) Cíl je pak specifikován 
v dílčích cílech. K těm autorka formuluje své výzkumné otázky. Cíl práce byl naplněn  s výhradami 
uvedenými v dalších částech posudku.

Metodologie
Autorka uvádí v metodologické kapitole poměrně širokou škálu metodologických postupů a zdrojů 
dat, metody jsou adekvátní stanoveným cílům práce. V empirické části práce používá případovou 
studii, dotazníkové šetření a sekundární analýzu dat konkrétních úřadů práce ve vybrané lokalitě.

Obsah  práce
Text (cca 70 stran samotného textu) je členěna do 12 kapitol, vlastním obsahem práce jsou kapitoly 
5 – 10. V těch autorka postupně představuje svá teoretická východiska,(spíše koncepty) kterými 
jsou diskriminace, trh práce a rovné příležitosti. Kapitola by si bezesporu zasloužila podrobnější 
zpracování, práci s více zdroji informací. V kapitole Trh práce se skrývá subkapitola Lidský kapitál,
(str.26-27), která by si jistě zasloužila v textu významnější místo. Ani kapitola Rovnost příležitostí 
nepřináší dostatek relevantních informací k tomuto konceptu.
Poměrně značná pozornost je v práci  věnována právnímu rámci a aktivitám zaměřeným na boj 
s diskriminací (kapitola 6). Navazující kapitola 7 předesílá hlavní  téma práce Diskriminace při 
vstupu do zaměstnání v ČR a je jakýmsi obecným rámcem pro případovou studii (kapitola 8).  
Přestože si autorka s jejím zpracováním dala práci, výsledky jsou rozpačité. Autorka zachází s daty 
jako při kvantitativním výzkumu, (procenta, grafy), přestože jejich výpověď není ani zdaleka 
zobecnitelná.
V části Doporučení čerpá autorka převážně ze studie Remra a Kotíkové, objektivitě by jistě prospěl 
i nějaký další zdroj poznatků. Také jsou zde uvedeny příklady řešení problému v některých 
evropských zemích, což by spíše konvenovalo samostatné kapitole výše v práci. Závěr je celkem
zdařilým shrnutím textu.

Formální úprava práce
Text je po formální stránce na solidní úrovni. Struktura práce je logická (s drobnými výhradami 
uvedenými výše v posudku).Autorka se nevyhnula drobným stylistickým a gramatickým 



prohřeškům, u některých tabulek a grafů chybí části popisu (název, zdroj). Odkazy a citace jsou 
zpracovány dobře, seznam literatury a zdrojů je uveden.

Celkové hodnocení práce:
Text působí  v některých částech poněkud uspěchaně, jakoby autorka témata opouštěla příliš rychle, 
často se spokojí s několika málo zdroji informací i u témat, která jsou v literatuře dobře zpracovaná.
Přes uvedené připomínky doporučuji diplomovou práci k obhajobě navrhuji hodnotit ji jako 
dobrou.
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