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Autorka si zvolila aktuální téma pracovní migrace do ČR. I přes současnou narůstající 

nezaměstnanost v důsledku COVID - 19, stále jsou odvětví, kde se vyskytuje a zřejmě i bude 

vyskytovat nedostatek pracovní síly. Přetrvává poptávka po nekvalifikovaných pracovnících v 

zemědělství, potravinářství, lesnických sektorech aj. Autorka se věnuje hodnocení jednoho 

z nástrojů migrační politiky, který by měl tento problém řešit.   

 

Autorka v úvodu práce zdařile vymezuje výzkumný problém. Jen bych jí vytkla příliš dlouhé 

přímé citace z dokumentů některých organizací (Konsorcium nevládních organizací 

pracujících s migranty).  Na základě vymezeného problému si autorka stanovuje cíl práce: 

„porovnat praxi s nově zavedeným mimořádným pracovním vízem s jeho záměrem – získat 

zrychleným a jednodušším způsobem zahraniční pracovníky“. Tento hlavní cíl rozpracovává 

ve tři dílčí cíle:    

„1. Identifikovat vznik a podmínky získání mimořádného pracovního víza 

2. Zjistit, jak se vyvíjela pracovní migrace po roce 1989 

3. Zjistit současný trend politiky zaměstnávání cizinců v ČR.“, od kterých odvozuje výzkumné 

otázky. Cíle práce autorka naplňuje.  

 

Autorka vhodně zvolila kvalitativní výzkumný přístup, s ohledem na skutečnost, že se jedná o 

téma nové a neprobádané. Metodologii má hezky přehledně popsánu, využívá tuzemskou i 

zahraniční metodologickou literaturu. Oceňuji výběr respondentů, kteří pokrývají sledovanou 

oblast. Jen bych autorce vytkla, že popisuje zbytečně podrobně metody v obecné rovině. 
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Např. “Tématické kódování se hodí především v případě, kdy je cílem výzkumu popsat, jak 

jsou sociálně distribuovány různé pohledy na určitý jev.“ 

 

Autorka vhodně zvolila teoretickou perspektivu své práce, zejména teorii dvou trhů. Pracuje 

s relevantní teoretickou literaturou.   

 

Po úvodních kapitolách autorka popisuje mimořádné pracovní vízum a postup získání 

mimořádného pracovního víza. Autorka pracuje s relevantními veřejně politickými 

dokumenty, ale tyto dvě kapitoly jsou více deskriptivní než analytické. Následují kapitola 5. 

Trendy v zaměstnávání cizinců a kapitola 6. Současná politika zaměstnávání cizinců, které by 

se z logiky věci hodily více před kapitoly věnované mimořádnému pracovnímu vízu. Tyto 

kapitoly jsou ale velmi dobře zpracované, autorka pracuje s daty a relevantními dokumenty. 

Opět jsou ale spíše popisné. Nejzajímavější kapitolou práce je ta, která se věnuje interpretaci 

vlastního empirického šetření. Zde autorka prokazuje schopnost analyticky pracovat a kriticky 

hodnotit. Tato kapitola přináší nová zjištění. Mě osobně zaujalo zjištění týkající se toho, co 

stálo za zavedením mimořádných pracovních víz. Zajímavým podnětem pro další výzkum 

v této oblasti jsou postoje jednotlivých aktérů.  Jen by této části prospělo, některé přímé citace 

z výpovědí respondentů zkrátit či parafrázovat.  

 

Po formální stránce je práce na slušné úrovni, ale zůstaly v ní některé překlepy. Z hlediska 

stylistiky, až na některé kostrbatější věty, je text dobře naformulován a logicky provázaný.  

Autorka správně cituje. 

 

S ohledem na výše zmíněné doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji 

známkou „C“. 
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