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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Agentury a klientský systém zprostředkovávající práci migrantům z SNS 

a Ukrajiny v Česku  
 

Autor práce:  Bc. Anastasiia Kniazeva 

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Autorka si zvolila zajímavé, i když ne zcela nové téma. Ocenit lze především volbu tří různých 

provázaných metod, které vedly l ověření formulované hypotézy. 

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Autorka vycházela z dostatečného množství relevantních zdrojů a vhodně použila jak zdroje, tak 

citace.     

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

 

Autorka použila několik různých metod, vedle teoretické části rovněž kvalitativní výzkum a 

zúčastněné pozorování. V úvodní části se vedle vysvětlení metod a použitých teorií autorka na 

zbytečně rozsáhlém prostoru věnuje v kapitolách 5. a 6. analýzám fungování agenturního 

zaměstnávání například v Nizozemsku a USA, ale nikoli ve více zemích, relevantnějších pro srovnání 

s ČR, tedy  sousedních Německa nebo Slovenska. Navíc analýze fungování agenturního zaměstnávání 

v ČR věnovala menší rozsah, než analýze situace v Rusku nebo Polsku.    

Vhodná a dobře využitá je metoda kvalitativního výzkumu dotazníkového šetření s respondenty. 

Poslední část, zúčastněného pozorování je poměrně krátká a nepřináší pro práci nové nebo zajímavé 

poznatky. Autorka se mohla pokusit z této části získat více poznatků.  

 

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

 

Práce je dobře strukturovaná, jednotlivé části na sebe logicky navazují a ústí v závěrečné zhodnocení 

popsaných informací a výsledků zjištění. 

Z hlediska faktického se autorka dopustila jednoho poměrně zásadního pochybení, když v části 8 a 

dále opakovaně uvádí, že pracovní agentury nemohou dle novely zákona o zaměstnanosti 

zaměstnávat cizince ze třetích zemí (pokud nemají volný přístup na trh práce).  
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Ve skutečnosti platí, že, s účinností od 29. 7. 2017 byl odstraněn zákaz dočasného přidělování 

agenturami práce k uživateli u cizinců s pracovním oprávněním. Nyní tedy mohou být agenturami 

zaměstnáváni za účelem dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele všichni cizinci.  Platí přitom 

určitá marginální omezení na některé obory a nekvalifikované práce na základě usnesení Vlády, ale 

cizinci ze třetích zemí v rámci agenturního zaměstnávání ve velkých počtech pracují.  

Autorka přitom v závěru části 7. autorka nové nařízení zmiňuje.   

S uvedeným nedostatkem může souviset i skutečnost, že autorka bohužel nedokázala zajistit 

obsáhlejší a rozmanitější vzorek respondentů. Z devíti respondentů je sedm vysokoškoláků nebo 

studentů vysokých škol a dva středoškolsky vzdělané. Jednalo se tedy pravděpodobně vesměs o 

cizince s volným přístupem na trh práce. Rovněž věková struktura byla velmi stejnorodá, 19 – 30 let 

a pouze dva respondenti nebyli svobodní. S výjimkou jednoho rozhovoru žili všichni respondenti 

pravděpodobně v Praze, kde byly rozhovory vedeny. Autorka se tak bohužel nevěnovala jiným 

skupinám migrantů, kteří nemají volný vstup na trh práce, mají nižší vzdělání atd.  

V části 9. (str 65) v části autorka doporučuje, že by stát měl cizince informovat o tom, jak zjistí, že 

porušuje zákon a jak se toho vyvarovat. Z práce však vyplývá, že respondenti (stejně jako podle 

dalších zdrojů mnozí cizinci) jsou si vědomi toho, že zákony nedodržují, upřednostňují výdělek a 

podstupují rizika postihů.   

 

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

 

Pokud, jak je uvedeno v úvodu práce, bylo jejím hlavním cílem „přiblížení činnosti pracovních 

agentur a institucí, které zařazujeme do „klientského systému“ a vyhodnocení jejich činnosti 

z právního hlediska, tak i z hlediska skutečné praxe“, pak tento cíl autorka do značné míry splnila. 

 

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Práce bohužel obsahuje značný počet překlepů, nejasných formulací a stylistických nepřesností.  

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 
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Autorka naplnila plánovaný cíl práce a ověřila stanovenou hypotézu.  

Přes některé uvedené nedostatky odpovídá obsah a rozsah požadavkům diplomové práce. 

Autorka vybrala a zpracovala vhodné zdroje a především druhá část přináší zajímavá zjištění 

z výpovědí respondentů, které autorka dokázala strukturovat a analyzovat.  

V některých částech práce však lze s autorkou uváděnými informacemi polemizovat. Například hned 

v prvním odstavci práce uvádí, že „Agentury a agenturní zaměstnávání migrantů v Evropě vyvolává 

stále větší pozornost společnosti jak v cílových, tak i ve zdrojových zemích migrace. Pracovní trhy 

zmíněných zemí, ze kterých některé patří ke státům Visegrádské skupiny, se stále častěji potýkají s 

problémy spojenými s pracovní migrací z Ukrajiny a členských zemí Společenství nezávislých států 

(dále jen SNS). Co se týče škály pracovních příležitostí, představuje systém pracovních agentur pro 

nově příchozí osoby jistá omezení; hlavně pro rusky mluvící migranty je to však dobrý způsob, jak 

získat práci v zahraničí.“ 

Není zřejmé, jakou „pozornost“ měla autorka na mysli (počet agentur a jejich klientů?). Podle mých 

znalostí agenturní zaměstnávání migrantů není věnována v ČR nebo v Evropě (myšleno EU?) 

aktuálně zvýšená pozornost oproti minulosti.  

Rovněž se nedomnívám, že se pracovní trhy „zmíněných zemí“ (není uvedeno, kterých) „stále 

častěji“ pobývají se zmíněnými problémy. Tyto problémy jsou řešeny dlouhodobě a počty občanů 

z Ukrajiny i dalších zemí SNS byly vysoké již v nultých letech před ekonomickou krizí.   

Stejně tak je třeba upřesnit, že agenturní zaměstnávání není rozšířeným způsobem, jak získat práci 

v zahraničí, pouze pro rusky mluvící migranty. Agenturní zaměstnávání využívají ve vysokých počtech 

dlouhodobě také další cizinci, v poslední době v ČR v nejvyšších počtech například z Rumunska nebo 

Bulharska. 

Dále je na škodu, že se autorce nepodařilo zajistit větší vzorek respondentů a že zúčastněné 

pozorování neprovedla způsobem, který by přinesl zajímavější zjištění.  

Jak sama uvádí v závěru práce, tak výsledky šetření nejsou reprezentativní a slouží jen obohacení 

poznání v dané oblasti.  

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

Z jakých důvodů využívají agentury a klientský systém vedle nově příchozích migrantů s nízkým 

vzděláním a znalostmi jazyka rovněž středně a vysoce vzdělaní cizinci, mnohdy s trvalým pobytem?  

 

Datum: 20.5.2019  

Autor posudku: Jan Schroth  
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