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Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost 

Cíl práce je v úvodu vymezen jako „popis postupů, které provází migraty během celého 
pracovního pobytu a uplatnění na trhu práce v České republice a vymezení rizika, s kterými se 
během tohoto procesu mohou migranti setkat“.  

Z následného popisu kapitol je zřejmé, že studentka problematiku vhodně zarámovala do 
historie, mezinárodních přístupů i národních pravidel a politiky státního a neziskového 
sektoru. Teorii doplnila o praktiké kvalitativní informace formou čtyřech případových studií.   

Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji 

Studentka použila jako zdroje právní normy, odborné publikace, weby ministerstev, informace 
českých, ruských a ukrajinských z internetových stránek a další. V práci uváděná data jsou 
převážně z roku 2017. Celkově je práce se zdroji dostatečném rozsahu a odpovídá 
požadavkům bibliografických norem.  

Formální a jazykové zpracování včetně práce s odborným jazykem, celkový dojem 

Formální úprava práce je přehledná, texty kapitol jsou srumitelné, jazykové zpracování je 
přiměřené.  

Odborný přínos práce, originalita a praktické využití 

Teoretická část práce nabízí velmi přehledný a jednoduchý vhled do problematiky práce a 
pobytu migrantů, který je ale současně bohatý na faktické informace. Zajímavé je upozornění 
na „push“ a „pull“ faktory migrace (kapitola 3). Celistvý je přehled legálních a nelegálních 
pobytů, díky němuž je možné se zorientovat v pravidlech a postupech pro cizince v České 
republice (kapitola 4, 5, i 6). 

Analyzování rizikových faktorů získání legální práce (zaměstnání či podnikání) a legálního 
pobytu (v různých formách) přináší praktická upozornění na zajímavá problematická témata 
jako např. legální vstup a nelegální návrat cizinců (kapitola 5), výhody a nevýhody agenturního 
zaměstnávání (kapitola 6), preference švarcsystém zaměstnavateli pro cizince (kapitola 7), 
informační závislost cizinců na zaměstnavatelích, klientský sytém podporující obchodování  
s lidmi (kapitola 8). Praktický je popis systému podpory státního a nestátního sektoru, popis 
orgánů, institucí, programů a neziskových organizací, které se problematikou migrantů 



 

  

zabývají (kapitola 9). Komparace kazuistik přináší konkrétní představu o rizicích práce a 
pobytu, s kterými se Rusové a Ukrajinci setkávají v České republice. (kapitola 10) 

 

V práci je citelná dobrá znalost tématu a zkušenosti studentky v této oblasti. Práce by velmi 
dobře mohla sloužit jako průvodce pro seznámení s pracovní migrací a praktický rádce pro 
migranty z Ukrajiny a Ruska. 

Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry  

Stanovené cíle práce byli v teoretické i praktické části naplněny.  

Cílem praktické části bylo zjistit rizikové faktory Rusů a Ukrajinců, se kterými se setkávají při 
zaměstnaní. Kvalitativní přístup byl vhodně zvolený k dokreslení situace těchto migrantů v ČR. 
Studentka prokazuje velmi pečlivý přístup od přípravy témat k rozhovorů v rodném jazyce s 
cizinci, přes přepisy, překlady, zpracování kazuistik až k provedení komparace. Čtyři zvolení 
respondenti poukazují na rozmanité faktory komplikující pobyt a zaměstnání v ČR a jsou 
příklady různých životních cest vedoucích mezi legální a nelegální zaměstnaností. (kapitola 10) 

Závěrečná diskuze propojuje popis rizikových faktorů obecných i potvrzených zkušenostmi 
respondentů (kapitola 11). Na samém konci se studentka pokouší alespoň v obecné rovině 
zmínit několik návrhů řešení pro to, aby se pracovní migrace nestávala obchodem s lidmi 
(Závěr). 

Otázky a úlohy k obhajobě závěrečné písemné práce 

Jako hlavní riziko migrace byla v práci vyhodnocena nelegální práce. Jak by se dalo pomoci 
cizincům, aby ji nemuseli využívat a jak zabránit zaměstnavatelům, aby ji nevyžadovali? Které 
rizikové faktory by se dali ovlivnit a jak? 

Opakovaně je upozorňováno na důvody problémů migrantů s pobytem a prací plynoucích 
z neznalosti a neinformovanosti. Jaká jsou opatření státního sektoru a činnosti nestátního 
neziskového sektoru, která pravidla pracovní migrace zpřehledňují?  

 

Celkové hodnocení:  Výborně 

 

 

  

Datum 30. 5. 2019  podpis oponenta 

 


