POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
Jméno diplomanta/diplomantky:
Téma práce:
Rozsah práce:
Datum odevzdání práce:
1.

Zuzana Neubauerová
ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ
147 638 znaků včetně mezer
8.4.2019 v tištěné i elektronické verzi

Aktuálnost (novost) tématu
Zvolené téma je vysoce aktuální, jedná se o jeden z institutů souvisejících s ochranou práv
zaměstnanců

2.

Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité
metody
Téma je náročné na teoretické znalosti, autorka tyto znalosti jednoznačně prokázala

3.

Formální a systematické členění práce
Zvolená struktura práce je plně vyhovující, úsporná a přitom stále přehledná a čtivá.

4.

Vyjádření k práci
Práce splňuje požadavky kladené PF UK na zpracování diplomových prací.
Ke dni zpracování tohoto posudku mi byl zpřístupněn protokol o vyhodnocení podobnosti
práce ze dne 10.4.2019. Dle protokolu o 9534 stranách existuje cca. 500 podobných
dokumentů, u nichž míra podobnosti je pod hranicí 5 %, což odpovídá tématu práce,
shodnosti základů právní úpravy a citacím zdrojové základní literatury.

5.

Kritéria hodnocení práce
Splnění cíle práce
Samostatnost při zpracování
tématu včetně zhodnocení
práce z hlediska plagiátorství
Logická stavba práce
Práce se zdroji (využití
cizojazyčných zdrojů) včetně
citací
Hloubka provedené analýzy
(ve vztahu k tématu)

práce splnila vytyčené cíle
diplomantka zpracovala práci samostatně, téma i
vlastní práci se mnou opakovaně konzultovala
byla zvolena klasická metoda zpracování diplomové
práce, práce členěna do pěti části, struktura je
homogenní, úsporná a přitom čtivá
ke zpracování tématu bylo využito více než
dostačující množství odborné literatury; autorka
vhodně pracuje s literaturou a řádně cituje použité
prameny i judikaturu. Nutno konstatovat, že autorka
má praktické zkušenosti s tématem
autorka analyzuje zvolé téma dostatečně, dochází
k podnětným závěrům, vyzdvihuji hloubku analýzy
zrychlených procesů na str. 48 a násl. diplomové
práce; dále vyzdvihuji vhled do pobytového práva na
str. 15 a násl. diplomové práce
vyhovující, nejsou grafy ani tabulky

Úprava práce (text, grafy,
tabulky)
Jazyková a stylistická úroveň
velmi dobrá
6.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Nemám zásadních připomínek. Autorka zapracovala všechny mé připomínky.
K těm dílčím dodávám. Nemyslím si, že by odštěpný závod byl zaměstnavatelem, tj.
právnickou osobou, jak autorka tvrdí na str. 11 diplomové práce. Dále autorce vyčítám, že
příliš často doslovně cituje relevantní úpravy, aniž by s nimi tvůrčím způsobem pracovala.
Příště doporučuji doslovné výčty logicky utřídit a systemizovat (např. str. 29 diplomové
práce).
Autorka by se mohla zabývat otázkou:
O jaký druh víza lze žádat u osoby s právem na vstupu na český pracovní trh (zaměstnání je
v zájmu ČR), když její pobyt bude v ČR cca. 2 měsíce? Ideově jde o mongolské řezníky.
Doporučení/nedoporučení práce
k obhajobě
Navržený klasifikační stupeň

Doporučuji práci k obhajobě před příslušnou
komisí pro státní zkoušky
Výborně

V Praze dne 20.5.2019
_________________________
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
vedoucí diplomové práce

