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1) Věcného přínosu práce a její přidané hodnoty 

Práce se zabývá aktuálním fenoménem nelegálních ekonomických aktivit migrantů. Práce 

detailně popisuje tento nepříliš probádaný fenomén a zachycuje i jeho vývoj a nové formy od 

posledních výzkumných aktivit zaměřených na tuto problematiku (Drbohlav 2003; Drbohlav a 

Dzúrová 2007; Drbohlav a Lachmanová 2008; Drbohlav a Janská 2009). Autorka zdařile 

analyzuje příčiny a důsledky tohoto fenoménu. Zároveň na základě expertních rozhovorů 

nastiňuje možná řešení tohoto veřejně politického problému. 

 

2) Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení; 

 

Autorka má pečlivě vymezen výzkumný problém od kterého odvozuje hlavní cíle práce: „Popsat 

a strukturovat fenomén neoprávněných ekonomických aktivit ukrajinských migrantů v ČR s 

hlavním zaměřením na jeho příčiny, důsledky, formy a možná řešení“. Hlavní cíl má rozdělený do 

několika operativních cílů, které pak rozpracovává do výzkumných otázek: 

„1. Zmapovat kontext pracovní migrace z Ukrajiny do ČR se změřením na neoprávněné 

ekonomické aktivity těchto migrantů. 

2. Identifikovat příčiny a důsledky studovaného fenoménu. 

3. Nastínit možnosti zmírnění rozsahu výskytu studovaného fenoménu.“ 

 

Všechny výzkumné otázky v rámci své práce autorka zodpovídá. 

 

3) Strukturace práce; 

 

Práce je logicky členěna, je kompaktní a provázaná. Autorka prokazuje hluboký vhled do 

sledované problematiky. Na velmi dobré úrovni pracuje s výzkumnými studiemi, statistickými 

daty i s legislativními dokumenty.  Po úvodu, kde vymezuje výzkumný problém, vymezení cílů a 

výzkumných otázek a kapitole věnované metodologii následuje teoretické a konceptuální 

ukotvení práce. Dále se věnuje fenoménu nelegálních ekonomických aktivit Ukrajinců v ČR 

v číslech a legislativnímu ukotvení pracovních aktivit migrantů v ČR. Stěžejní kapitola 8. pak 

předkládá výsledky vlastního expertního šetření a dává je do souvislosti se současnou odbornou 

literaturou, daty a teoriemi a koncepty.   Celkově práce vypovídá o autorčiných analytických a 

argumentačních dovednostech.  

 

4) Věcné správnosti a přesvědčivosti argumentace; 

 

Autorka opírá své argumenty o odbornou literaturu a o vlastní data z expertního šetření.   

 

5) Propracování a aplikaci teoretických východisek a přístupů 

 



 

 

 

Autorka má dobře promyšlen a přehledně strukturován (i graficky) svůj teoretický přístup (str. 

15). Pracuje s relevantními teoriemi a koncepty a využívá aktuální zdroje.  

    

6) Metodologického přístupu a aplikace jednotlivých metod; 

 

Autorka má transparentně popsaný a logicky zdůvodněný metodický přístup. Oceňuji výběr 

expertů, kteří jí poskytli zajímavé informace. Je trochu škoda, že se autorce podařil jen jeden 

rozhovor s migrantem, který měl vlastní zkušenost s nelegální ekonomickou aktivitou. S ohledem 

na citlivost tématu, je však strach případných respondentů pochopitelný. Pohled cílové skupiny 

však nahrazují rozhovory s některými experty z neziskového sektoru, kteří při své práci s cílovou 

skupinou přicházejí každodenně do styku.   

  

7) Využití literatury a dat; 

 

Autorka využívá relevantní českou i zahraniční literaturu, správně cituje. Práce s daty je na 

vysoké úrovni. Výpovědi expertů konfrontuje s dostupnou odbornou literaturou. 

 

8) Stylistiky a formálního zpracování  

 

Formální stránka práce je na výborné úrovni. Práce je přehledná a doplněná četnými vypovídajícími 

schématy a tabulkami, které usnadňují čtenářovi orientaci v textu. Autorka prokazuje stylistickou 

dovednost. 

 

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě 

a hodnotit ji známkou „A“. 
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