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Posudek oponenta diplomové práce 

 

Jméno diplomantky: Lia Junová 

 

Téma a rozsah práce: Zaměstnávání starších osob, 68 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: 30.6. 2015, elektronicky byla práce odevzdána téhož dne 

1. Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma je vysoce aktuální, jedná se o jeden 

z klíčových institutů souvisejících s bojem proti nezaměstnanosti  

2. Náročnost tématu na: 

- Teoretické znalosti – téma je náročné na teoretické znalosti, autorka tyto znalosti 

jednoznačně prokázala 

- Vstupní údaje a jejich zpracování – ke zpracování tématu bylo využito více než 

dostačující množství odborné literatury a judikatury 

- Použité metody – byla zvolena klasická metoda zpracování diplomové práce 

3. Kritéria hodnocení práce 

- Splnění cíle práce – práce splnila vytyčené cíle 

- Samostatnost při zpracování tématu – diplomantka zpracovala práci samostatně, téma 

se mnou nekonzultovala, stejně jako vlastní práci  

- Logická stavba práce – diplomová práce je členěna kromě úvodu a závěru do pěti 

kapitol. V rámci první (číselně druhé) a druhé (číselně třetí) kapitoly autorka detailně 

analyzuje klíčové pojmy tématu diplomové práce jako jsou starší osoba a mezinárodní 

standardy s tím spojené. Následně se autorka věnuje zaměstnávání starších osob ve 

Francii a v ČR. Tato struktura práce je plně vyhovující, úsporná a přitom stále 

přehledná a čtivá. 

- Práce s literaturou, vč. citací – autorka vhodně pracuje s literaturou a řádně cituje 

použité prameny i judikaturu 

- Hloubka provedené analýzy – autorka analyzuje zvolé téma dostatečně, dochází 

k podnětným závěrům 
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- Úprava práce – práce je standardně upravena ve formě diplomové práce, místy jsou 

drobné chyby ve stylu či terminologii (str. 55 slovo pracovníci či str. 62 dohoda 

namísto právní vztah založený dohodou o práci konané mimo pracovní poměr)  

- Jazyková a stylistická úroveň – velmi dobrá  

4. Případné další vyjádření k práci – práce splňuje požadavky kladené PF UK na 

zpracování diplomových prací. Dle protokolu o vyhodnocení podobnosti práce ze dne 

8.7.2015 neexistuje žádná podobná práce. Autorka dochází k podnětným závěrům, 

správně identifikuje problematická místa právní úpravy. Velmi kladně hodnotím 

konkrétní poznatky z francouzské úpravy na str. 25 a násl. Poznatky autorky o 

francouzské úpravě korespondují s mými. Ostatně náskok francouzské úpravy má 

kořeny v minulosti. Stačí připomenout, že francouzský zákon z roku 1910, který 

položil základ zákoníku práce a sociálního zabezpečení (franc. code du travail et de la 

prévoynace sociale). Autorka si šťastně zvolila téma, které alespoň dle mého názoru je 

klíčové pro udržení sociálního míru v České republice. Proto autorku velmi prosím, 

aby ve svém výzkumu následně pokračovala též v rigorózním, resp. doktorském 

řízení. 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě – nemám zásadních připomínek. 

Jako podnět pouze podávám, že v dalším výzkumu by autorka mohlo více analyzovat 

úpravu sociálního zabezpečení, kde v rámci parametrických změn došlo k celé řadě 

úprav, jež vzhledem k rozsahu práce nebylo pochopitelně možno do ní pojmout. Práci 

by též slušela aplikace alespoň některé z metod vědecké práce, kterými by byly 

podloženy žalostné výsledky aplikace relevantní české právní úpravy z hlediska 

dosažení zamýšleného cíle (odhlíženo nízké výše starobních důchodů jako 

motivačního faktoru pro setrvání či dokonce návrat na trh práce).  

 

Při obhajobě doporučuji, aby se autorka vyjádřila k některé z následujících otázek:  

a) Lze zákonem zakotvit pravidlo, že výkon jakékoliv výdělečné činnosti vylučuje 

pobírání starobního důchodu? 

b) Náměty de lege ferenda 

6. Doporučení práce k obhajobě – práci doporučuji k obhajobě před příslušnou státní 

 komisí pro obhajobu diplomových prací 
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7. Navržený klasifikační stupeň – výborně  

V Praze dne 9.9.2015 

 

 

doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 

oponent diplomové práce 


