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Bakalářská práce se věnuje zkoumání podmínek agenturních zaměstnanců – cizinců v ČR. 

Zaměřuje se přitom na právní nastavení agenturního zaměstnávání, obcházení platné 

legislativy a pohledu samotných agenturních zaměstnanců. 

Přínos práce je především v tom, že se zaměřuje na jednu z nejvýraznějších slabin systému 

ekonomické migrace, která je v ČR nejen tolerována, ale zdá se, že i do určité míry 

podporována, přestože problémy tohoto nastavení jsou, jak i práce dobře dokumentuje, víc 

než značné.  

Jako teoretické perspektivy zvolila práce dobře pohled fexibilizace a prekarizace práce. 

Cíle práce i výzkumné otázky jsou formulovány jednoznačně a adekvátně. Z jejich 

formulování je patrné, že studentka se nějakým způsobem ve zkoumaném prostředí pohybuje 

a že jí není cizí. 

K práci lze mít řadu spíše menších výhrad – tu zapomene uvést zdroj (např. u toho, že 12 % 

zaměstnanosti tvoří v ČR cizinci, s. 3), celkově však zachází se zdroji velmi dobře, stejně tak 

je práce dobře strukturovaná. Pozitivně hodnotím i stylistické pojetí, které je kultivované a 

bez výraznějších chyb. 

Sběr dat byl komplikovanější kvůli emergentní situaci, proto lze velmi ocenit, že se autorce 

nakonec podařilo sehnat 6 respondentů. Respondenti byli navíc z různých zdrojových zemí, 

což jí slouží ke cti, zejména s ohledem na to, že do zkoumané skupiny neměla žádného 

gatekeepra. Velmi vhodně je zvolena literatura k tomu, jak provádět s cizinci rozhovory. 

Autorka pak zmiňuje řadu limitů, se kterými se při sběru dat a jejich analýzou setkala – bylo 



 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd    

Institut sociologických studií, Katedra veřejné a sociální politiky www.fsv.cuni.cz  

U Kříže 8, 158 00 Praha 5 / iss.fsv.cuni.cz / vera.tomandlova@fsv.cuni.cz / +420 251 080 455 2/2 

by užitečné, kdyby šla v těchto oblastech víc do detailů a popsala detailněji jednat to, s čím se 

potýkala, ale i to, jak k tomu přistoupila (např. jazyková bariéra či vliv kulturních odlišností). 

Nabízí se, aby o těchto výzvách pohovořila během obhajoby. 

Práce rovněž velmi pěkně pracuje s teoretickými východisky – někdy opravdu velmi přímo, 

ale vzhledem k tématu a zjištěným výsledkům je tento přístup pochopitelný. Jako přínos práce 

vidím především to, že práce jasně identifikuje způsoby, kterým se agentury (úspěšně) snaží 

obcházet zákoník práce. Závěrem bych pak zmínila, že situace, kdy obě strany vnímají 

obcházení zákoníku práce a vzájemnou spolupráci jako výhodnou příliš překvapivá není, 

často to bývá otázka času (ať již z pohledu zajištění na stáří nebo udržení si legálního pobytu) 

než na to – téměř vždy slabší strana – doplatí. I o tom lze na obhajobě muvit. 

Práce se nevěnuje tomu, proč se možnost zaměstnávat agenturní zaměstnance ze třetích 

zemí s pracovním oprávněním do českého práva (od 29.7.2017)  vrátila, pomíjí tak poměrně 

málo známou, ale závažnou událost. Nabízí se tak daší otázky k diskuzi, kdo na tuto změnu 

tlačil? Jací jsou v tomto ohledu významní aktéři? Jaká je jejich „síla“? A kdo naopak 

v minulosti o nemožnost zaměstnávání třetizemců skrze agenturní zaměstnání bránil? 

 

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě  

a hodnotit ji známkou „A“. 
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