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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Autor si zvolil téma, které není nové, avšak lze je hodnotit jako velmi aktuální s ohledem na 
aktuální situaci na trhu práce i nedávné legislativní změny.  
 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

 

Téma lze hodnotit jako spíše náročné s ohledem na složitou a často nepřehlednou právní úpravu, 
postupy příslušných orgánů, které mnohdy nejsou v souladu se zákonnou úpravou, i bohatou 
judikaturu. Autor potenciál tématu zcela naplnil.  
 
3. Formální a systematické členění práce 

 

Práce je členěna do sedmi sankcí, které na sebe logicky navazují.  
 
4. Vyjádření k práci 

 
5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cílem práce bylo komplexně zanalyzovat právní 
úpravu zaměstnávání cizinců z třetích zemí. Tento cíl 
byl zcela splněn.  

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Oponentovi nejsou známy žádné skutečnosti, které 
by zakládaly pochybnost o autorově samostatnosti. 
Práce úspěšně prošla testem na plagiáty, z něhož 
nevyplynula žádná podobnost nad rámec citací, textů 
právních předpisů a ustálených právních spojení.  

Logická stavba práce Stavba práce je logická.  
Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Autor pracuje s dostatečným množstvím zdrojů, 
které jsou v práci řádně citovány. Autor pracuje 
s omezeným množstvím zahraničních zdrojů 
(zejména slovenských); vzhledem k hloubce analýzy 
lokálního práva je to naprosto pochopitelné.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autor brilantně analyzuje stávající právní úpravu, 
poukazuje na její slabá místa i na nesoulady 
v postupu správních orgánů a přednáší vlastní 
náměty de lege ferenda. Předkládaná práce je zcela 
komplexním a vysoce kvalitním shrnutím 
dostupných informací o právní úpravě a hloubku 
provedené analýzy hodnotím jako více než 
dostatečnou.  

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

K úpravě práce nemám žádné 
 připomínky.  



  

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková úroveň je velmi dobrá. Práce je psána čtivě. 
Jen zcela výjimečně jsem narazil na překlep nebo 
formulační neobratnost.  

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 
Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 
Vzhledem k výše uvedenému se domnívám, že 
práce splňuje všechny požadavky na rigorozní 
práce (dokonce je i v mnohém přesahuje). Práci 
doporučuji k obhajobě.  
 
V rámci ústní obhajoby navrhuji, aby se autor 
vyjádřil k tomu, jaký je jeho názor na fenomén 
nucené práce cizinců a zda by v tomto směru 
doporučoval změny příslušné právní úpravy.  

 
 
V Praze dne 6.10.2019 
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oponent 


