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 Zaměstnávání starších osob 

 

Tato diplomová práce se zabývá zaměstnáváním starších osob. Problematiku 

zkoumá nejprve z hlediska mezinárodních dokumentů OSN, Rady Evropy a Evropské 

unie. V dalších částech se zaměřuje na Francii a Českou republiku a porovnává jejich 

přístup. Mezi oběma zeměmi existují významné rozdíly, jak z hlediska struktury 

sociálního systému, tak z hlediska životního stylu obyvatelstva. 

Francie se však se stárnutím obyvatelstva potýká déle než Česká republika, proto 

může být její přístup inspirací. Tradičně silnou roli hrají ve Francii odbory, které 

ovlivňují i politiku státu týkající se zaměstnávání starších osob. Děje se tak na základě 

tripartitních dohod; a to z let 2005 a 2013. 

V České republice bylo vydáno několik akčních plánů týkajících se stárnutí. 

K jejich účinnému prosazování ale chybí politická vůle. Programy sice reflektují 

mezinárodní dokumenty a doporučení, jsou však pouhými deklaracemi. Oproti tomu 

myšlenky francouzských dohod jsou opravdu uváděny v život. Ani ve Francii však 

nelze hovořit o tolik potřebné jednotné koncepci politiky zaměstnávání starších osob. 

Jedná se spíše o soubor opatření, která vznikají na základě ústupků jednotlivých aktérů 

na trhu práce.  

Ve Francii byla zavedena celá řada speciálních opatření, která si kladou za cíl 

podpořit zaměstnávání starších osob. V České republice žádné zvláštní instituty 

nemáme, používají se ty obecné. Ve Francii pak nalezneme i celou řadu opatření 

preventivních, v České republice jen ta následná. 

Autorka této diplomové práce dochází k závěru, že se Česká republika může 

inspirovat zejména důrazem, který je kladen na konkurenceschopnost starších 

pracovníků a apelem na firmy, aby se i ony zajímaly o zaměstnávání starších osob. Za 

pozornost stojí zvláště pracovní smlouva na dobu určitou se speciálními podmínkami 

pro starší pracovníky. 
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Na základě poznatků z mezinárodních dokumentů a přístupu Francie a České 

republiky jsou v závěru diplomové práce jednotlivé nástroje zaměstnávání starších osob 

rozděleny na tři hlavní oblasti: (1) podporující konkurenceschopnost zaměstnance, (2) 

motivující zaměstnavatele a (3) týkající se pracovních podmínek. 

Obě země reagovaly na demografické změny ve společnosti pouhým zvýšením 

důchodového věku. Státy se však musí na zaměstnávání starších osob zaměřit 

komplexně a propojit sociální zabezpečení, pracovní právo, politiku zaměstnanosti a 

vzdělávání do jednoho logického celku. 
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