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Aktuálnost tématu: Situací starších osob na trhu práce se  v posledních letech zabývá řada 
odborníků z oblasti ekonomie i sociologie, je to vděčné téma pro politiky i média. Změny 
v demografické struktuře obyvatel jsou často interpretovány účelově a mluví se i o tzv. 
demografické panice. To však tématu, které zpracovala Petra Sadílková ve své bakalářské 
práci, neubírá na aktuálnosti, spíše naopak.

Cíle práce a jejich naplnění: Cílem bakalářské práce je podle autorky „identifikovat hlavní, 
v dnešní době implementované nástroje a opatření podporující zaměstnanost a 
zaměstnatelnost starších lidí na trhu práce v České republice“. Takto formulovaný cíl práce 
byl splněn na velmi dobré úrovni. Studentka formulovala logicky a věcně správné otázky, 
které jí celou práci pomohly dobře strukturovat.

Metodologie: Z metodologické kapitoly plyne, že práce je orientována spíše analyticky, 
využívá dostupné odborné literatury a dalších zdrojů, kterých je vzhledem k aktuálnosti 
tématu dostatek Takto získané poznatky konfrontuje v závěru práce se zkušenostmi 
zaměstnanců úřadu práce v Liberci a „jejich“ projektem Kariéra po padesátce.

Obsah práce: Bakalářská práce má 14 částí, tento značný počet však je důsledkem trochu 
nestandardního číslování tzv. povinných částí v úvodu a závěru práce. Vlastní jádro práce je 
v kapitolách 4 – 10.
Studentka postupuje při psaní logicky od východisek práce (těmi jsou adekvátně tématu 
lidský kapitál, trh práce a marginalizované skupiny ve společnosti. Následuje část 
s vymezením nejdůležitějších pojmů, které se zvoleným tématem korespondují a formulace 
vnějších vlivů a východisek problémů. Za důležité vnější vlivy autorka (správně) považuje 
stárnutí populace a jeho socioekonomické dopady.
V kapitole 7. identifikuje studentka překážky vyšší ekonomické aktivity starších osob. 
Analyzuje poznatky z řady výzkumů a odborných stati, které se problematikou 
zaměstnatelnosti starších osob zabývají. V této části práce prokázala autorka schopnost 
hledání  a pochopení ne vždy triviálních souvislostí  jednotlivých částí sociálního systému se 
zkoumaným tématem (např. dlouhodobá nezaměstnanost x předčasné důchody).
Osmá kapitole je už ze své podstaty spíše deskriptivní. Autorka se v ní věnuje nástrojům a 
opatřením na podporu zaměstnatelnosti  na evropské i státní úrovni. Doplnění o inplementaci 
nástrojů APZ  v Libereckém kraji předznamenává devátou část, která představuje a hodnotí 
projekt UP Liberec „Kariéra po padesátce“ a lze jí považovat za jeden z přínosů práce.

Formální úprava práce: Bakalářská práce je i po formální stránce velmi pečlivě zpracována. 
Je napsána kultivovaným jazykem, odkazy a citace jsou v textu vyznačeny předepsaným 
způsobem, seznam literatury a zdrojů dat je součástí práce. Text je vhodně doplněn grafy a 



tabulkami.

Celkové hodnocení práce: Petra Sadílková prokázala nejen zájem o zvolenou problematiku, 
ale i schopnost zpracovat ji do smysluplného textu. Bakalářská práce splňuje požadavky 
kladené na tento typ odborného textu. Doporučuji ji proto k obhajobě a navrhuji hodnotit 
jako výbornou.

V Praze, 2.6.2011 Bohumila Čabanová
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