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Práca Ondřeja Valentu predstavuje zaujímavý a rozsiahly vstup do problematiku prekvalifikovanosti

zahraničných pracovníkov pôsobiacich na českom trhu práce. Spomedzi nových krajín EÚ, Česko 

už od začiatku deväťdesiatych rokov vynikalo ako krajina, v ktorej prevládal prílev migrantov nad 

emigráciou do zahraničia. Avšak, ako upozorňuje aj autor, napriek uvedenej skutočnosti predstavuje

téma práce relatívne neprebádanú oblasť, čo zvýrazňuje jej prínos.

Práca pozostáva zo spoločného úvodu, teoreticko-metodologického rámca, zhrnutia štyroch 

odborných textov, ktoré tvoria súčasť práce a záveru. Jadro dizertačnej práce tvoria štyri odborné 

články, ktoré autor publikoval sám, prípadne v spoluautorstve so svojim školiteľom. 

Za najvýznamnejší originálny vklad práce považujem hľadanie súvislosti medzi 

prekvalifikovanosťou a charakteristikami trhu práce v okresoch Českej republiky, ktoré práca 

identifikuje v štvrtom odbornom texte publikovanom v angličtine pod názvom „Mismatch of 

Tertiary Educated Migrant Workers in Czech Labour Market from the Longitudinal and Spatial 

Perspective (with a Special Regard to Ukrainians)“. Autor o. i. nachádza súvislosť medzi 

prekvalifikovanosťou migrantov s terciárnym vzdelaním a výškou nezamestnanosti v okresoch. 

Vzácne sú aj autorove analýzy stability / zmeny vo využití vzdelanostného potenciálu migrantov v 

čase a celkový odhad miery využitia vzdelanostného potenciálu migrantov v Českej republike.



Empiricky sa práca sústreďuje výhradne na prekvalifikovanosť u vysokoškolsky vzdelaných 

migrantov, obchádza však skutočnosť, že prekvalifikovanosť môže existovať aj na nižších 

úrovniach vzdelania. Je tiež možno na škodu, že autor nezasadzuje prístupy k analýze využitia 

vzdelanostného potenciálu do širšieho kontextu migračných teórií a s nimi spojených stratégií. 

Napríklad, klasické migračné teórie vysvetľujúce ekonomickú migráciu – neoklasická ekonomická 

teória a nová ekonomika migrácie (New Economics of Labor Migration) majú odlišné implikácie 

pre snahu migranta zamestnať sa v zahraničí v pozícii zodpovedajúcej jeho vzdelaniu. Ak migrant 

sleduje krátkodobú stratégiu - maximalizácia zárobku s cieľom spotrebovať príjem v krajine pôvodu

- môže pri sledovaní tohto cieľa preferovať pracovné pozície umožňujúce v krátkom čase, napríklad

aj s pomocou nadčasov, vyšší zárobok (napr. v stavebníctve), než pozície lepšie zodpovedajúce jeho

kvalifikácii (napr. učiteľ). Rovnako, ak je jeho cieľom stráviť časť roka doma (ako naznačuje 

tabuľka 7.15 pre murárov a upratovačky), môže sa cielene vyhýbať zamestnaniam v primárnom 

sektore, ktoré dlhodobejšiu – mesačnú / dvojmesačnú - absenciu spravidla neumožňujú. 

Azda by tiež stálo za úvahu venovať sa súvislosti medzi zamestnaním sa v etnicky definovanej časti

sekundárneho sektoru ekonomiky (ethnic niche) a pravdepodobnosti prekvalifikovanosti. 

Predpokladám, že zamestnávanie v tomto sektore v sebe implicitne nesie výrazne zvýšené riziko 

nevyužitia vzdelanostného potenciálu, ktoré je však vyvážené inými výhodami tohoto zamestnania.

Ďalšou neuvažovanou skutočnosťou je vzťah medzi maximalizáciou monetárneho zisku z migrácie 

a maximalizáciou využitia vlastného vzdelanostného potenciálu. Pri porovnaní využitia svojho 

vzdelanostného potenciálu v tretej štúdii (VALENTA, O., DRBOHLAV, D., 2018a) sa ponúka 

vysvetlenie, že, kým pre nemeckých pracovníkov v ČR nie je rozhodujúca odmena, ale možnosť 

pôsobenia v manažérskej pozícii (CZ ISCO kód 1), pre pracovníkov z Ukrajiny, je kľúčový rozdiel 

v priemernej výške zárobku v ČR a u nich doma. Výsledkom je výrazne nižší dôraz na kariérne 

aspekty práce o. i. aj na uplatnenie vlastného vzdelanostného potenciálu u pracovníkov z Ukrajiny v



porovnaní s pracovníkmi z Nemecka. Analýzu tohto typu by bolo možné na údajoch o povolaniach 

kódovaných kódom ISCO vykonať prostredníctvom porovnania prestíže (Standard International 

Occupational Prestige Scale - SIOPS) alebo socio-ekonomického indexu povolania (International 

Socio-Economic Index of Occupational Status - ISEI) migrantov v ich domovskej krajine a v Česku.

Autor na viacerých miestach, najmä v štúdii číslo 3 argumentuje, že dáta, s ktorými pracuje nie je 

možné / vhodné spracovávať multivariačnými metódami. Nie vždy s touto argumentáciou súhlasím.

Tiež nie je celkom vysvetlená povaha unikátnych mikro-dát, s ktorými pracujú texty číslo 3 a 4. 

Aké údaje o cudzincoch zamestnaných v Česku obsahujú? Obsahujú aj údaj o pohlaví respondenta? 

Nebola možnosť na týchto dátach analyzovať niektoré súvislosti medzi individuálnymi 

charakteristikami migranta a šancou na ne/využitie vzdelanostného potenciálu? V druhej štúdií 

(VALENTA, O., 2015) na s. 70 autor hovorí o triede 4 v CZ-ISCO ako o predavačoch – ide asi o 

omyl, predavači majú v tomto kódovaní kód 5.

Otázky k obhajobe:

V štúdii číslo 4 (VALENTA, O., DRBOHLAV, D., 2018b) sa vzťah medzi nezamestnanosťou a 

prekvalifikovanosťou migranta opisuje nasledovne „On the contrary, the “poorer areas” are 

typical of a combination of low intensity of foreign employment and higher unemployment rates. In 

this context, tertiary educated migrant workers tend to utilize their educational potential more 

easily and obtain a job corresponding to their educational attainment (contributing to diminishing 

the mismatch). This is due to a lower level of competition for a limited number of job opportunities 

as a result of lower numbers of foreign workers and the unattractive nature of some highly-skilled 

positions among Czech labour.  This model proved to be valid for tertiary educated foreign 

employment as a whole.” 

Oblasti s vysokou mierou nezamestnanosti sa však spravidla považujú za oblasti vysokej, nie 



nízkej, súťaže o limitovaný počet pracovných ponúk. Ako si vysvetľujete, že sa v takýchto 

situáciách lepšie darí migrantom uplatniť svoj vzdelanostný potenciál? S touto otázkou súvisí aj 

kódovanie premenných v Tabuľke číslo 3 vo štvrtej štúdii. Ako sú kódované premenné “mismatch 

of tertiary educated workers” a premenná “unemployment rate”? Zdá sa totiž, že vyššia miera 

nezamestnanosti je pozitívne spojená s výskytom prekvalifikovanosti u migrantov, nie negatívne, 

ako naznačuje vyššie uvedený citát.

Skúste porovnať stratégie ukrajinských migrantov s vysokoškolským vzdelaním z hľadiska 

prevzdelanosti v prípade, že ide o bezdetného migranta, ktorý sa v ČR plánuje usadiť a ženatého 

muža, ktorý išiel do Česka zarábať pre svoju, na Ukrajine žijúcu, rodinu. V ktorom prípade by ste 

očakávali vyššie riziko prevzdelanosti?

Štúdia sa nevenuje problematike uznávania vysokoškolského vzdelania cudzincov v ČR. Aké sú 

rozdiely medzi uznávaním vysokoškolského vzdelania získaného v inej krajine EÚ a v tretej krajine

(napr. na Ukrjaine)?

V prípade vysokokvalifikovaných migrantov, ktorí by mali smerovať do spomínaných vedecko-

výskumných centier budovaných z verejných prostriedkov by bolo zaujímavé sústrediť sa na 

kategóriu pracovníkov s titulom PhD. Bolo by to na základe dát, ktorými disponujete, možné?

Napriek niektorým formulovaným výhradám, z ktorých viaceré sú určené primárne ako podnety pre

ďalšiu diskusiu, pokladám prácu za spĺňajúcu kvalitatívne štandardy dizertačných prác. Po úspešnej

obhajobe odporúčam preto Ondřejovi Valentovi udeliť titul Ph.D.
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