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1. Obsah a struktura práce 

 Zaměstnávání cizinců v České republice, kteří nejsou občany členských států 

Evropské unie, je aktuálně na našem pracovním trhu řešenou problematikou, která je oborově 

relevantní. Nepatří mezi často volená a zpracovávaná témata ze strany studentů, proto jej 

považuji za vítané a přínosné. Studentka zúžila tuto problematiku na pracovníky z Ukrajiny, 

kteří reprezentují nejpočetnější skupinu zahraničních zaměstnanců mimo Evropskou unii u 

nás, a svoji volbu zdůvodňuje již v Úvodu své práce. Za cíl své práce si autorka určila 

identifikaci specifik zaměstnávání Ukrajinců v České republice s využitím metody PESTLE 

analýzy a poznatků získaných na základě kompilace statistických dat (např. ČSÚ, Eurostat), 

českých legislativních úprav relevantních oblastí (MPSV, MPO, MVČR, Ministerstva 

zahraničních věcí, Ministerstva zemědělství aj.), odborné literatury a příkladů z praxe. 

Práce má rozsah 45 stran výkladového textu a je členěna do sedmi kapitol, Úvodu a 

Závěru. Strukturu práce poté nastavila dle metody PESTLE analýzy. V první kapitole autorka 

charakterizuje ukrajinskou pracovní migraci z hlediska historie a zaměřuje se zejména na 

období od 90. let 20. století spojeného s  tzv. čtvrtou vlnou ukrajinské migrace do Evropské 

unie a do České republiky. Dále popisuje aktuální situaci, která je vzhledem k rekordně nízké 

míře nezaměstnanosti u nás pro Ukrajince příznivá. Tento pozitivní trend je v dalších 

kapitolách podrobněji analyzován pomocí PESTLE analýzy, konkrétně se zaměřen na 

politické, ekonomické, demografické, technologické a legislativní aspekty. Ekologické 

faktory nejsou vzhledem k tématu práce zahrnuty. Obsahem sedmé kapitoly je shrnutí 

předchozích charakteristik s cílem specifikovat je. Práce má vzhledem ke zvolené metodě 

PESTLE analýzy logickou strukturu 

  

2. Odborná úroveň 

 Cíl práce, který si autorka definovala, je relevantní. Zvolené zdroje a zúžení 

problematiky na vybraná specifika zaměstnávání Ukrajinců v České republice jsou adekvátní 

a autorce se podařilo postihnout je z hlediska zvolených aspektů.  

Autorka při psaní své bakalářské práce prokázala svoji samostatnost, disciplinovanost a 

orientaci na cíl, vše zvládla v předstihu a dle požadovaných kritérií s reflexí odborných 

komentářů a doporučení. 

 

3. Práce s literaturou 

 V Soupisu bibliografických citací je uvedeno téměř devadesát českých i anglicky 

psaných zdrojů, z nichž převažují zdroje elektronické z oblasti legislativních úprav 

relevantních oblastí. V textu autorka odkazuje dle požadované normy a zřetelně jsou odlišeny 

autorčiny komentáře od citací a parafrází. Některé zdroje jsou využity a citovány více, jiné 

marginálně. Za významné považuji vzhledem k tématu a aktuálnosti zejména publikace 

autorů DANĚK, VYŠKOVSKÁ a FOJTÍKOVÁ „Zaměstnávání cizinců na území České 

republiky“ z roku 2018,  DIRO „Hospodářská komora otevřela asistenční kanceláře na 

Ukrajině a v Srbsku“, LEONTIYEVY či časopis pro Ukrajince v ČR Ukrajinci.cz. 

 

 



4. Grafické zpracování 

 Z hlediska grafického zpracování práce splňuje stanovené požadavky. Je vypracována 

zodpovědně s kvalitní a přehlednou úpravou stránek a nadpisů. Autorka se soustředila 

zejména na psaný text, použila jeden graf zobrazující vývoj celkového počtu pobývajících 

Ukrajinců v České republice v letech 1994–2017. 

 

5. Jazyková úroveň 

 Posuzovaná bakalářská práce vykazuje spíše věcnou stylistikou úroveň a je prosta 

podstatnějších chyb či překlepů. Nemám k ní větších připomínek. 

  

6. Podněty k rozpravě 

Mohla by autorka uvést, zda lze na základě dosažených výsledků predikovat vývoj 

ukrajinské pracovní migrace do České republiky? 

 

7. Závěrečné hodnocení práce 

 Štěpánce Jónové se podařilo na základě relevantních zdrojů téma adekvátně zpracovat 

a naplnit cíl práce, tedy identifkovat specifika zaměstnávání Ukrajinců v České republice.  

Celkově předloženou práci hodnotím jako zdařilou, a proto ji doporučuji k obhajobě 

s návrhem známky výborně. 
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