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Předkládaná práce analyzuje dopady demografického vývoje na oblast zaměstnanosti starších osob 
v ČR. Dle mého názoru naplňuje požadavky na psaní diplomové práce na výbornou. Po formální 
stránce nemám autorce prakticky co vytknout. Text je vhodně strukturován, použité zdroje jsou 
náležitě citovány, gramatické či stylistické chyby se v textu nevyskytují. Je očividné, že autorka 
velmi dobře ovládá základní pravidla psaní odborného textu. 
 
Rovněž po věcné stránce se jedná o práci vysoké úrovně. Za prvé, musím pochválit autorku za 
množství relevantních zdrojů, se kterými na problematice zaměstnávání starších osob pracovala. 
Jejich šíře se v práci projevuje jasností, terminologickou přesností a komplexností písemného 
projevu. Za druhé, musím pozitivně hodnotit autorčinu schopnost držet se tématu a cílů, které si 
stanovila, což se projevuje v dobré struktuře celé práce, hutnosti textu a důrazu na závěrečné 
kapitoly (zejména na část věnovanou návrhům možných řešení problematiky). Za třetí, autorka dle 
mého názoru jednak vhodně zvolila teoretická a hodnotová východiska, která se vážou k tematice 
zaměstnávání starších pracovníků, a jednak s nimi skutečně ve své analýze pracuje a svá zjištění s 
nimi v závěru také konfrontuje.  
 
Kritické komentáře k věcné podobě práce mám pouze dva. První se týká jednoho z teoretických 
východisek - teorie trhu, státu a občanského sektoru a jejich regulační funkce v politice 
zaměstnanosti. Právě v této oblasti byl dle mého názoru větší prostor pro analýzu vztahu současné 
APZ a starších uchazečů a zájemců o práci, než který autorka v práci využila. Změny, které se v 
minulých měsících odehrály v politice zaměstnanosti a zejména v její aktivní složce, výrazným 
způsobem změnily především roli státu a trhu v této politice a autorka tyto změny měla v analýze 
podrobněji popsat. Tím by také nejvíce přispěla k rozvoji dosavadních znalostí problematiky a 
nemusela by se tolik opírat o starší sekundární zdroje dat, které reflexi probíhajících změn ještě 
nezahrnovaly.  
 
Moje druhá kritická poznámka se týká návrhové části, ve které autorka zmiňuje řadu oblastí, ve 
kterých existuje prostor pro vyšší podporu zaměstnávání starších pracovníků v ČR. Jedná se 
bezesporu o důležitá opatření, která však mohou přijít až poté, co se změní současné postavení 
politiky zaměstnanosti v rámci hospodářské politiky země. Její současná podoba (zahrnující i 
postavení úřadů práce) totiž nemá dostatečnou finanční, personální a manévrovací základnu pro 
uskutečňování komplexní a účinné APZ směřované na podporu zaměstnanosti a prevenci 
nezaměstnanosti věkové kategorie starších pracovníků. Myslím, že tento směr řešení problematiky 
by měl být uveden v návrhové části v prvé řadě, následovat pak mohou konkrétnější specifické 
návrhy, které již autorka v textu velmi komplexně propracovala. 
 
Závěrem chci však zdůraznit, že zmíněné nedostatky rozhodně nepřevyšují celkovou vysokou 



 

 

 

kvalitu diplomové práce. 
 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě  
a hodnotit ji známkou „výborně“. 
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