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Cením si výběru tématu, kdy se autorce podařilo zvolit nejen zajímavé, ale i aktuální téma 

z oblasti ekonomické migrace. Mimořádné pracovní vízum je novým nástrojem, který byl 

zaveden do české legislativy před devíti měsíci jako reakce na nedostatek pracovníků 

v některých oborech.  

Hlavním cílem bylo „porovnat praxi s nově zavedeným mimořádným pracovním vízem s jeho 

záměrem – získat zrychleným a jednodušším způsobem zahraniční pracovníky, a to na základě 

zkušeností garantů programu“(str.7). Hlavní cíl, dílčí cíle a výzkumné otázky byly v práci 

naplněny a na všechny výzkumné otázky bylo zodpovězeno.   

Autorka staví na dvou teoretických konceptech. Prvním je neoklasická teorie, resp. její 

pojetí a vysvětlení pracovní migrace. Za vhodně zvolený pak považuji druhý teoretický 

přístup, kterým je duální trh. Na ten autorka v práci navazuje, i když se k němu už explicitně 

v dalších částech nevrací, což je škoda. 

Autorka svůj výzkum postavila kvalitativně a využívá primární i sekundární data. Stěžejní 

metody sběru dat jsou polostrukturované expertní rozhovory a analýza dokumentů. Kladně 

hodnotím výběr respondentů i to, že se autorce podařilo i v době ztížené situace (dané 

omezením v souvislosti s COVID-19) uskutečnit deset rozhovorů, z toho pět osobních.  

V úvodní části (kapitoly Úvod a 1 Analýza výzkumného problému) autorka poukazuje na 

problémy na trhu práce v České republice. V obou kapitolách se objevily menší nepřesnosti. 

V úvodní kapitole je zavádějící překlep ohledně maximálního počtu žádostí za rok (str. 1, na 

straně 14 je už počet uvedený správně). V kapitole 1 pak autorka míchá pojmy „mediánová 

mzda“ a „průměrná mzda“. Informace, které autorka prezentuje jako výši mediánové mzdy, 

jsou údaje odpovídající průměrné mzdě. Dále v kapitole autorka popisuje více problémů. 

Všechny jsou relevantní, přesto bych doporučila zdůraznit jasně, co je hlavním 

veřejněpolitickým problémem, a části textu věnované samotnému nástroji mimořádného 

pracovního víza a jeho zavádění přesunout do pozdějších kapitol.  

Třetí a čtvrtou kapitolu autorka věnovala popisu mimořádného pracovního víza (MPV) a 

postupu jeho získání. Z obou kapitol je zřejmé, že se autorka tématem podrobně zabývala. Na 

druhou stranu obě kapitoly působí až příliš popisně. V textu těchto kapitol chybí autorčina 

reflexe. Autorka v textu práce zmiňuje i některá jiná předchozí opatření související s pracovní 

migrací. Zde se nabízel prostor zdůraznit, v čem se MPV od nich liší. Některé informace jsou 
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v textu nadbytečné, například celý výčet CZ-ISCO (na str. 18) by bylo lepší přesunout do 

přílohy. Další text, který s klasifikací pracuje, je již relevantní. Přesto zde cítím, stejně jako u 

dvou následujících podkapitol (3.4 a 3.5), absenci komentáře nebo srovnání či využití více 

zdrojů, i když to je u nového veřejněpolitického nástroje často problematické. Obdobně i ve 

čtvrté kapitole postrádám nějaký závěr či komentář k předloženému textu, byť obsahově je 

text, resp. informace v něm, relevantní. Další má výtka ke čtvrté kapitole spočívá v tom, že je 

založena jen na jednom, byť vhodně zvoleném, zdroji. Bez reflexe pak působí spíše jako 

výtah o MPV ze stránek Ministerstva zemědělství. 

V páté kapitole se autorka zaměřila na trendy v zaměstnávání cizinců v České republice. 

Kapitola je pěkně zpracovaná, přesto je zde zase několik nepřesností nebo částí textu, které by 

si zasloužili vylepšit. Například vzhledem k tomu, že celá kapitola se dle názvu věnuje 

trendům, bylo by dobré je popisovat precizně. Na str. 29 autorka píše „Jak lze z grafu vyčíst, 

od roku 2004 počet zaměstnaných cizinců stoupá. Pohybuje se v řádu stovek tisíc osob. Mezi lety 

2009 až 2011 vidíme značný pokles.“ O odstavec dále píše, že „Počty zahraničních pracovníků v 

České republice mají v posledních letech rostoucí trend.“ Vzhledem ke kolísavému trendu 

v předchozích letech by bylo vhodné upřednostnit konkrétnější vyjádření před obecnými (tzn. Co 

znamená „poslední léta“). V podkapitole 5.2 také autorka v textu slovy „celkového počtu cizinců, 

kteří pracují na českém pracovním trhu“ (str. 29) komentuje graf 3 (str. 30), který ale zobrazuje 

jen zaměstnance („Cizinci v postavení zaměstnanců“). 

V šesté kapitole zaměřené na současnou politiku zaměstnávání cizinců autorka prokázala 

znalost problematiky. Ke kapitole mám jen dvě poznámky. Není zřejmý jasný rozdíl mezi 

kapitolou 6.8 a 6.9. Předpokládám, že kapitola 6.8 se týká zaměstnanců ze zemí EU, byť to 

v krátkém textu kapitoly není zmíněno. Doporučovala bych to zmínit alespoň v názvu, 

obdobně, jako to autorka učinila v názvu 6.9, kdy je hned zřejmé, že jde o zaměstnance ze 

třetích zemí. V kapitole mi na závěr chybí reflexe, ať už v podobě doporučení nebo 

přehledové tabulky. 

Sedmou kapitolu s výsledky rozhovorů považuji za nejpřínosnější část práce. Autorce se 

z rozhovorů podařilo vytěžit řadu zajímavých informací. Doporučila bych pouze zkrátit přímé 

citace. Oceňuji, jak autorka přehledně rozdělila informace podle problémů spojených s MPV.  

Struktura práce je logická a přehledná. Autorka pracuje s řadou relevantních publikací. Přes 

výše uvedené výhrady se autorce podařilo prokázat zvládnutí teoretických i metodologických 

aspektů zkoumané problematiky. Ráda bych i ocenila spolupráci s autorkou. 

Otázka pro obhajobu – Jaké hlavní přínosy MPV v porovnání s jinými platnými 

nástroji ekonomické migrace v České republice by autorka na základě svého výzkumu 

identifikovala? 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě 

a hodnotit ji známkou „C“. 
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