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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

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

v Česku (pozitivní a negativní aspekty jejich činností)     

Autor práce: Anastasiia Kniazeva   

 

1. Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Cíle autorčiny práce jsou smysluplné a důležité. Jde jí o prozkoumání agenturního a klientského 

systému zprostředkovávajícího práci cizincům z SNS, zvláště z Ukrajiny, v Česku. Poměrně důkladná 

rešerše literatury, resp. „teoretická příprava“ vede k vlastnímu empirickému výzkumu, přičemž se 

zejména testuje teorie migračních sítí a neoinstitucionální teorie – její koncept omezené racionality 

a koncept omezeného výběru v kontextu pravidel regulovaných institucemi.  

 

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

Studentka pracuje s prostudovanými zdroji, které jsou dobře vybrány i dostatečně zastoupeny. Její  

rešerše relevantní literatury je bohatá a sama o sobě přináší důležité poznatky, které jsou umocněny 

možností komparace situace v několika vybraných zemích. Je schopna vystihnout důležité aspekty 

teoreticky laděných titulů i vybrat právě ta fakta, jež charakterizují podstatu zkoumaných procesů. Je 

rovněž schopna aplikovat kritický pohled na analyzované jevy a procesy. 

 

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

Základní metodu výzkumu představovalo interview – s devíti migranty ze SNS (výběr pomocí snow-

ball metody), kteří již měli v Česku zkušenost s agenturním a/anebo klientským zaměstnáváním. 

Druhou základní metodu výzkumu představovalo tzv. zúčastněné pozorování, obsahující detailní 

popis fungování náboru (jeden den) a pracovního režimu (jeden den) jedné pracovní agentury. Obě 

metody byly aplikovány vhodně. Zvláště je nutné ocenit realizaci zúčastněného pozorování (odvahu 

studentky a její detailní zápis dění) a také kritické vyhodnocení kladů a záporů obou aplikovaných 

metod.  

 

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

Autorka byla schopna vhodně aplikovat metodu interview i zúčastněného pozorování, přičemž 

testovala vhodně vybrané teorie a koncepty na vlastních datech. Dobře propojuje část teoretickou 

s částí empirickou. Práce tvoří logický celek mapující stav problematiky a analyzující její vybrané 

aspekty.  V interview jsou vybrány vhodné citace informantů, v zúčastněném pozorování je zase 

dobře charakterizována prožitá situace v časovém vývoji.  

Je nutno ocenit, že autorka se často neomezuje na interpretaci výsledků pouze z hlediska obecného 
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poznání fungování daných jevů a procesů, ale snaží se i vyvodit závěry, které by měly přímý dopad 

na zlepšení praxe na poli zaměstnávání cizinců v Česku. 

 

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

Závěry práce dobře vystihují podstatu problému, metodologii, hlavní použité metody stejně jako 

hlavní zjištěné poznatky. 

 

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 překypuje informacemi.  Je dobře strukturovaná. Text je nicméně poznamenán překlepy, resp. 

chybami v českém jazyce. To plyne především z toho, že autorka není české národnosti. Měla se však 

postarat o důkladnou revizi jazyka a perfektní znění celého textu.    

Některé pasáže textu, zejména dlouhé věty, jsou méně srozumitelné – např. poslední věta na str. 

115. Nejasný je obsah třetího odstavce na str. 33, atd. …  

Z hlediska koncepce práce se měl popis metody zúčastněného pozorování (byť je podán ve velmi 

krátké pasáži) umístit do části „metodologie a metodika“.  

Důvody výběru zemí, kde je charakterizována agenturní činnost, měly být popsány v celku, nikoliv 

fragmentovaně. 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přístupu studenta, přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické 

části aj.) 

Studentka tématem doslova žila, ve své práci byla poměrně velmi samostatná a tvůrčí. Téma velmi 

dobře zvládla a prokázala, že je schopna kvalitní výzkumné práce, která vede ke smysluplným a 

důležitým závěrům.   

 

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

 

Otázky k obhajobě 

Představte si, že jste premiérkou ČR a chcete, aby dobře fungovalo zaměstnávání cizinců v Česku. 

Jaké kroky byste okamžitě učinila ke zlepšení situace?  

Je možné se v Česku zbavit „klientského systému“? 
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