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Obhajovat diplomovou práci na dané téma je v Evropském roce aktivního stárnutí počinem 

chvályhodným. Zvláště v České republice, kde dynamika sociálních a ekonomických procesů 

směřuje v převažující míře opačným směrem – k omezování zdrojů umožňujících aktivnější 

seniorům přistupovat k životu aktivněji, a to ať už nabídkou vhodného pracovního uplatnění 

nebo odpovídajícím materiálním zázemím.

Mohu konstatovat, že diplomantka přistupovala ke zpracování tohoto tématu velmi 

odpovědně. Vymezila vhodně poznávací problém. Opřela svoji práci o solidní teoretická 

východiska. Zde mám jen poznámku ke stranám 13 až 15, kde pojednává o instituci tripartity 

v závěru pojednání o funkcích státu, a o korporativním uspořádání až po výkladu role 

občanského sektoru. Toto oddělení považuji za neorganické – tripartita je přece základní 

institucionální konfigurací korporativního přístupu k formování a realizaci veřejných politik.

Metodicky založila autorka svůj postup na uplatnění tří zdrojů informací – dat ze sociálně 

ekonomických statistik, právních norem a dalších dokumentů společenské řídící praxe a 

rozhovorů s aktéry. V závěru rozebrala nástroje aktivní politiky zaměstnanosti uplatňované 

v České republice a nabídla jejich srovnání s opatřeními uplatňovanými v jiných zemích EU, 

přičemž věnovala obzvláštní pozornost Finsku. Ani editaci práce nelze vytknout žádné 

závažnější pochybení.

Nejméně přesvědčivě působí práce tam, kde se autorka v desáté kapitole pouští na základě 

provedených analýz a srovnání do návrhů zlepšení politiky zaměstnanosti vedoucí ke zvýšení 

zaměstnanosti starších osob. Bylo by totiž možno si představit i variantní návrhy, které by 

byly opřeny o stejný poznatkový základ. Jinými slovy řečeno: návrhy by měly být výrazně 

lépe argumentovány právě na základě zjištěné evidence.

Celkově navrhuji předloženou diplomovou práci hodnotit stupněm výborně, pokud se 

diplomantce podaří v průběhu obhajoby přesvědčit komisi, že její návrhovou část založila 

důsledně na části analytické.
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