
Oponentský posudek 

na disertační práci Mgr. Ondřeje Valenty 

UPLATNĚNÍ POTENCIÁLU VYSOKOŠKOLSKY VZDĚLANÝCH  

ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍKŮ NA ČESKÉM TRHU PRÁCE 

Disertační práce Ondřeje Valenty věnující se využití vzdělanostního potenciálu vysoce kvalifikovaných 

zahraničních pracovníků na trhu práce zdařile přispívá do komplexního a interdisciplinárního 

výzkumu mezinárodní migrace. Volba tématu disertační práce je relevantní. Disertační práce byla 

předložena jako soubor 4 empirických publikací, které pracují s unikátními neveřejnými daty 

z českého prostředí, což má svoji hodnotu. Poněkud nestandardně byl jeden ze článku v době 

odevzdání disertační práce „pouze“ v recenzním řízení, ale dle následných informací je 

s připomínkami akceptován a aktuálně revidován. Tři ze čtyř prací jsou komplementární a empiricky 

vhodně rozvíjejí (ne)využití vzdělanostního potenciálu vysoce kvalifikovaných pracovníků v Česku. 

První článek věnující se „hodnocení opatření české migrační politiky, snažící se o přilákání vysoce 

kvalifikované pracovní síly z ostatních (především třetích) zemí, s důrazem na vědecké a výzkumné 

pracovníky“ lze potom vnímat za určitý vstup do celé tématiky.   

V úvodu bych rád podotkl, že práce dle mého názoru splňuje nároky na disertační práce, autor se 

musel vypořádat z řadou nesnadných úkolů a níže uvedené diskusní (kritické) poznámky mohou být 

zohledněny v rámci obhajoby a případně při dalších aktivitách (např. publikačních) v tomto tématu. 

Širší zarámování tématu považuji za celkově vhodně strukturované, kdy se autor snaží popsat 

základní společenské a ekonomické procesy, které podtrhují a zvyšují relevanci pracovní migrace, 

situaci na trhu práce a u kvalifikovaných profesí. Určité rozpaky vzbuzuje tvrzení autora, že „Průmysl 

4.0 … v dohledné době způsobí zásadní transformaci trhu práce (jak změn v odvětvové struktuře, tak i 

změn v charakteru práce)“. Taková tvrzení mají spíše spekulativní charakter a nejsou v disertační 

práci nijak opřená o odbornou literaturu a odkazují pouze na text MPO (u kterého navíc nejsou 

uvedeni autoři). Vzhledem ke strukturálním charakteristikám ekonomiky v Česku osobně považuji 

nástup uvedených tendencí ve významně pomalejším tempu, než jak je prezentováno. 

Konceptuální východiska práce slouží k představení hlavních přístupů ke studiu mezinárodní migrace 

a využití lidského kapitálu migrantů. Autor zdůrazňuje, že se jedná spíše o „diskusi vybraných 

přístupů, které jsou pro zaměření této práce nejvíce relevantní“ (s. 18). Charakter textu je však 

diskusní jen velmi omezeně a navíc u žádného z konceptů a teorií není uvedena jeho kritika či slabé 

stránky. Naopak jsou zdůrazňovány spíše přínosy. Vzhledem k charakteru disertační práce (tj. soubor 

4 empirických publikací) bych navíc uvítal v této úvodní části, která slouží jako hlavní zarámování pro 

kolekci článků, vyšší propojení relevantních konceptů a zpracovaných článků (tj. jak ovlivnily tyto 

koncepty jednotlivé články, které z teorií jsou autorem ověřovány a proč mají vyšší/nižší relevanci pro 

Česko apod.) 

V práci mi chybí základní klasifikace faktorů a mechanismů, která by byla východiskem pro pochopení 

využití lidského kapitálu migrantů v cílové zemi. Nepochybně by šlo utřídit faktory, se kterými autor 

v disertační práci operuje, na geografické, ekonomické a socio-kulturní a případně institucionální 

„nadstavbové“ faktory (jakkoliv může být jejich jednoznačné rozlišení obtížné vzhledem 

k průnikovosti a vzájemné multipodmíněnosti). Navíc by bylo možné utřídit mechanismy ve smyslu 

konkurenčně-kooperativní mechanismy či regulační mechanismy, které mají vazbu na sociokulturní a 

institucionální faktory. Vzhledem k provedené bohaté rešerši literatury, kde autor prokázal velký 

přehled a navíc vzhledem k vlastním empirickým pracím, které jsou součástí disertační práce, by 



takové systematické utřídění faktorů a mechanismů vysvětlujících využití lidského kapitálu migrantů 

bylo zcela jistě možné. V posuzované práci (zejm. kap 2.1.2) se jedná spíše o nahodilé zmínky o 

individuálních charakteristikách (faktorech) migrantů (jako např. věk, pohlaví, délka pobytu aj.), které 

ovlivňují jejich uplatnitelnost na trhu práce. Následně jsou uvedeny dílčí institucionální podmíněnosti. 

Nepochybuji však o tom, že by bylo možné systematicky utřídit faktory, mechanismy a výsledné 

procesy, což by mohlo být vhodným výstupem právě v „zarámování“ disertační práce tohoto typu (tj. 

předložené jako soubor článků). 

K popsání metodologických přístupů nemám zásadní připomínky. Autor je plně zorientován 

v metodologických možnostech hodnocení přezaměstnanosti cizinců, nevyužití jejich lidského 

kapitálu apod. Na základě toho autor představuje metodologický rámec aplikovaný v disertační práci. 

Uvítal bych však alespoň základní kritické zamyšlení nad metodologickými přístupy a aplikovanými 

daty ve smyslu identifikace jejich limitů, bariér a slabých stránek (ačkoliv v dílčích článcích je 

s nedostatky využitých dat pracováno). 

Vzhledem k charakteru práce mi nepřísluší oponovat již publikované recenzované články, nicméně 

mám jednu dílčí připomínku k závěrům v rámci článku, který je stále v recenzním řízení. Autoři zde 

naznačili typy prostředí, kde dochází k „degradaci jejich vzdělanostního potenciálu. Jedná se o 

(geografické) oblasti charakterizované progresivní ekonomickou strukturou, nízkou mírou 

nezaměstnanosti a zároveň vyšším podílem zahraničních pracovníků na celkové zaměstnanosti.“ 

Osobně se domnívám, že právě v takových regionech se přirozeně koncentruje vyšší podíl 

zahraničních firem, které také výrazně častěji nabízí pracovní pozice pro zahraniční kvalifikované 

pracovníky. Navíc v takových oblastech se velmi často uplatňují aglomerační efekty v nejširším slova 

smyslu. Je tedy otázkou, jestli degradace vzdělanostního potenciálu není mnohem více ovlivněna 

právě strategií ukrajinských pracovníků (dočasnost pobytu), než samotným typem území, ve kterém 

sice je vyšší konkurence (jak autoři uvádějí), ale také mnohem více příležitostí, než 

v nemetropolitních regionech.  

Dílčí připomínky 

Přijde mi zbytečné využívat citaci typu Blažek, Uhlíř 2011, OECD 2001 in Schovánková 2013a. Všechno 

to jsou snadno dostupné práce a lze je citovat přímo a nikoliv přes jinou práci. 

Není vhodné uvádět tvrzení, že „V některých výzkumech je nesoulad mezi úrovni vzdělání migranta a 

jeho pracovním uplatněním“, přičemž nejsou uvedeny citace, ve kterých výzkumech je to tedy 

uváděno (viz str. 20) 

K citacím mám jednu připomínku: určité rozpaky vzbuzují převzaté pasáže z empirických článků a 

jejich doslovné vložení v úvodní části disertace (ačkoliv se jedná o autorské dílo stejného autora). 

Závěr: Celkově považuji práci za zdařilou s jasnou přidanou hodnotou v oblasti mezinárodní pracovní 

migrace. Výsledek autorova úsilí znamená pokrok ve zkoumání zvoleného tématu. Výše uvedené 

připomínky doporučuji zohlednit v rámci diskuse, případně při dalším využití zpracovaného textu. 

Navíc se v práci vyskytuje jen minimální počet formálních chyb a je velmi čtivě napsaná. Předložená 

disertace splňuje požadavky kladené na tento typ práce, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

RNDr. Viktor Květoň, Ph.D. 

V Praze dne 12. 9. 2018 


