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Celkové hodnocení: A 

Anisa Aoufová se ve své bakalářské práci věnuje zkoumání pracovních podmínek agenturních 

zaměstnanců v České republice, se zaměřením na cizince z třetích zemí. Jedná se o téma 

výzkumně zajímavé a poměrně nové. I když agentury práce v ČR začaly fungovat již v 90. 

letech a zákonná pravidla jejich fungování se několikrát upravovala, prostřednictvím agentur 

u nás nachází zaměstnání, ve srovnání s průměrem EU, pořád málo pracovníků. Jedná se o 

sektor, který nabízí sice vysokou míru flexibility, ale také velkou míru nejistoty pro 

zaměstnance, a často také nízkou ochranu. Zaměřit se výzkumně na agenturní zaměstnance 

z řad cizinců a realizovat s nimi rozhovor je náročné vzhledem k obtížné dostupnosti i 

komunikace s nimi. A navíc se autorka zaměřila na nelegální praktiky při zaměstnávání 

cizinců touto formou, což nebývá lehké zjistit.  

 

Hlavní cíl bakalářské práce je definován následovně: „popsat a vysvětlit základní fungování 

agenturního zaměstnávání a zjistit, jak je v České republice právně nastavené fungování 

pracovních agentur a k jakým problémům v souvislosti se zaměstnáváním cizinců z třetích 

zemí v praxi dochází (str. 4). Tento cíl je konkretizován ve 3 výzkumných otázkách: „Jak je v 

ČR právně nastavené fungování pracovních agentur a zprostředkování zaměstnání a jak to v 

praxi funguje? Jakým způsobem se pracovní agentury snaží obcházet zákoník práce? Jak 

vnímají své pracovní podmínky agenturní zaměstnanci-cizinci?“ (str. 4). Autorka si cíl své 

bakalářské práce formulovala velmi dobře a stejně tak výzkumné otázky. Domnívám se, že cíl 

práce byl splněn na velmi vysoké úrovni.     

 

Bakalářská práce se opírá o 2 základní teoretická východiska, a to flexibilizaci a prekarizaci 

práce. Tato východiska považuji za velmi dobře zvolené, i zpracování teoretické kapitoly je 

na vysoké úrovni.  

 

Autorka ve své bakalářské práci využívá kvalitativní přístup, data sbírala pomocí 

polostrukturovaných rozhovorů se 6 agenturními zaměstnanci z třetích zemí, které vybírala 

úsudkem (ti cizinci, kteří pracují v oboru gastronomie) a následně na základě doporučení 

jejích respondentů.  Data analyzovala prostřednictvím tematické analýzy, kategorie a kódy 

jsou zvolené velmi dobře, a to s ohledem na cíle práce i zvolená teoretická východiska.  
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Výsledky svého výzkumu autorka uvádí v kapitolách 6.-7., kde postupně odpovídá na 

formulované výzkumné otázky. Přístupu autorky i její argumentaci nelze nic zásadního 

vytknout.    

 

Autorka čerpá jak z domácích zdrojů, včetně pracovně-právní legislativy, tak ze zdrojů 

zahraničních a pečlivě na ně odkazuje.  

 

Z hlediska formálního je bakalářské práce zpracována rovněž na velmi dobré úrovni (za 

drobný prohřešek považuji neoddělování odstavců volným řádkem v části 3.2)   

 

Celkové hodnocení:  

 

Anisa Aoufová ve své bakalářské práci splnila požadavky kladené na závěrečné práce v oboru 

sociologie a sociální politika. Její bakalářskou práci doporučuji přijmout k obhajobě. 

Hodnotím ji jako výbornou, stupněm A.  

 

Praha, 16.6.2020      Miriam Kotrusová 


