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Posudek konzultanta k diplomové práci 

 

 
Jméno a příjmení diplomantky: Lia Junová 
 
Název práce: Zaměstnávání starších osob 
 
Datum odevzdání práce v listinné podobě: 30. září 2015. Elektronicky byla práce odevzdána dne 
30. září 2015. 
 
 

Konzultace 
 
Diplomantka práci s vedoucím několikrát konzultoval. Vedoucím vznesené připomínky a 
podněty byly v řadě případů diplomantkou reflektovány a bylo na ně reagováno jak úpravou 
textu, tak doplněním související argumentace. 
 
 

Podobnost s jinými dokumenty 
 
K práci byl vyhotoven protokol o podobnosti závěrečné práce. Dle předmětného protokolu 
nevykazuje předložená práce podobnost s žádným dokumentem.  
 
 

Ke struktuře práce a její logické stavbě 
 
Práce se sestává, včetně obsahu, úvodu, přehledu použitých pramenů a závěrečného resumé, 
celkem z 83 stran. Samotný text práce má celkem 64 stran. 
 
Práce je rozdělena do pěti navazujících kapitol. Předložená práce je s přihlédnutím ke svému 
rozsahu odpovídajícím způsobem rozčleněna. Logická stavba práce je dobrá.  
 

 
K jazykové úrovni a použitým metodám zpracování 

 
Práce je sepsána v českém jazyce. Po jazykové stránce ji lze hodnotit jako velice zdařilou.  
 
Práce je zpracována běžnými metodami pro tento druh prací. Zvlášť lze vyzdvihnout, s ohledem 
na její rozsáhlost a hloubku, provedenou analýzu právní úpravy Francie.  
 
Práce byla zpracována za užití širokého okruhu pramenů, z nichž převážnou část tvoří 
cizojazyčná odborná literatura či texty dotýkající se právní úpravy Francie.  
 
 
 K obsahové stránce 
 
Z obsahového hlediska se autorka věnuje vysoce aktuální problematice zaměstnávání starších 
osob, kdy krom mezinárodního podkladu a rozboru stávající právní úpravy diplomantka 
pojednává o právní úpravě Francie ve směru k zaměstnávání starších osob, konkrétně pojednává 
o jednotlivých tamních institutech, jež se uplatňují ve směru k zaměstnávání starších osob. 
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V návaznosti na právní úpravu Francie pak diplomantka formuluje i úvahy de lege ferenda ve směru 
ke zdejší právní úpravě. 
 
V podrobnostech lze k obsahu práce dodat následující. 
 
V úvodní kapitole diplomantka vymezuje pojem starší osoby. Starší osobou autorka pro účely 
práce, v návaznosti na rozbor jak mezinárodních dokumentů, tak zdejších statistických údajů, 
rozumí osoby starší 55 let a mladší 64 let.  
 
Druhou kapitolu věnuje diplomantka mezinárodněprávním dokumentům (Mezinárodní 
organizace práce, Organizace spojených národů, Rady Evropy) a právní úpravě EU, která se týká 
zaměstnávání starších osob. Lze ocenit, že autorka věnuje pozornost širokému okruhu 
dokumentů v této oblasti.  
 
Ve třetí nejrozsáhlejší kapitole, kterou lze vnímat jako vysoce přínosnou, autorka pojednává o 
přístupu a právní úpravě Francie, jde-li o zaměstnávání starších osob. V podrobnostech se věnuje 
jednotlivým institutům v této oblasti.  
 
Čtvrtá kapitola se věnuje zaměstnávání starších osob v České republice. Autorka se vyjadřuje ke 
stávající právní úpravě, stejně tak jako ke společenské situaci a souvisejícím aspektům.  
 
V poslední kapitole vede diplomantka úvahu ve směru k možné inspiraci stran právní úpravy a 
přístupu k zaměstnávání starších osob v České republice v návaznosti na rozbor právní úpravy a 
přístupů k zaměstnávání starších osob ve Francii. 
 
 

Výhrady a připomínky 
 
K práci není důvodu formulovat žádné významnější připomínky či výhrady.  
 
Diplomantka prokázala v problematice dobrou orientaci.  Za vysoce přínosný lze označit vhled 
do přístupu a právní úpravy Francie, jde-li o zaměstnávání starších osob, stejně tak jako snahu 
diplomantky formulovat úvahy de lege ferenda. 
 
Práci lze doporučit k obhajobě, neboť v bezezbytku splňuje předpoklady kladené na příslušný 
druh kvalifikační práce Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, s navrženým 
klasifikačním stupněm výborně. 
 
 

Otázky k obhajobě 
 
Diplomantka by se při ústní obhajobě mohl vyjádřit k těmto otázkám: 
 

1) Autorka by se mohla z hlediska zkoumané materie vyjádřit k otázce zavedení maximální 
věkové hranice pro případ státní služby či ve veřejném sektoru obecně, včetně vyjádření 
se k této otázce z hlediska principu rovnosti ve směru k soukromému sektoru.  

2) Autorka by se mohla vyjádřit k otázce možné ochrany starších osob před propuštěním ze 
zaměstnání v době předcházející vzniku nároku na starobní důchod a po vzniku tohoto 
nároku.  

3) Autorka by mohla ve stručnosti formulovat, jaká konkrétní opatření z právní úpravy 
Francie by považovala za vhodná využít pro podporu zaměstnávání starších osob a jaké 
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související kroky by dle diplomantky byly třeba k tomu, aby udržení zaměstnanosti 
starších osob nemělo nepřímý efekt ve zvyšující se nezaměstnanosti absolventů 
vstupujících na trh práce.  

4) Autorka by se taktéž mohla rámcově vyjádřit k otázce zaměstnávání starších osob 
v závislosti na vykonávané profesi.   

 
 
 
 
V Praze dne 5. srpna 2015 

 
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 

konzultant 


