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Hlavním cílem práce je strukturovat problematiku neregulérního zaměstnávání cizinců 
z třetích zemí v ČR pro potřeby veřejné politiky. K tomu autorka používá zachycení 
legislativního vývoje, analýzu aktérů, hledání příčin problému a analýzu vztahu legálního a 
nelegálního zaměstnávání. K tématu si dále autorka stanovila pět hypotéz, na které v práci 
hledá odpovědi. Práce si neklade za cíl najít řešení problému neregulérního zaměstnávání 
cizinců z třetích zemí v ČR, ale učinit jej lépe uchopitelným pro potřeby veřejné politiky. Jak 
autorka ale sama uvádí, problém neregulérního zaměstnávání cizinců je těžko uchopitelný i 
díky značné absenci dat o tomto fenoménu, což ztěžuje i jeho vymezení.  
Určení hranic problému je v práci poměrně zdařilé, částečně chybí hůře uchopitelné zasazení 
problému do hlubších příčin, jako je např. vysoká tolerance společnosti k tzv. šedé ekonomice 
apod. Mimo dosti přehledného strukturování problému stojí v práci za vyzdvihnutí nejvíce to, 
že autorka dosti přesvědčivě poukazuje na to, že v praxi nejsou v ČR legální a nelegální 
zaměstnávání dvě odlišné (protikladné) kategorie, ale že se v realitě spíše jedná o jakési 
kontinuum s nejrůznějšími stupni (ne)legality práce, podobně proměnlivá je pak často i 
kategorie legální/nelegální. 
Přestože práce opravdu stojí na bohatých a relevantních zdrojích, je někdy až zarážející, koho 
autorka bere, někdy dosti selektivně, za bernou autoritu v daném tématu, to se především 
promítlo na výběru respondentů pro rozhovory/korespondenci k tématu.  
Jak je pro zvolené téma v mnohém příznačné, práce nabízí v mnohém více otázek než 
odpovědí, podařilo se jí ale dosáhnout vytyčených cílů. 
 Po formální stránce se pak práce jeví jako zdařilá, srozumitelná, kultivovaně podaná i dobře 
logicky strukturovaná. 
Autorka prokázala při psaná diplomové práce vysokou míru samostatné odborné práce i 
schopnost korekce pojetí tématu, stejně tak jako schopnost kvalifikovaně pracovat s českými i 
zahraničními zdroji. 
Práce vyhovuje podmínkám a požadované úrovni diplomových prací, za podmínky 
uspokojivého zodpovězení následujících otázek, navrhuji práci hodnotit jako vynikající.  
(1) Které státy pokládáte za úspěšné v boji proti nelegálnímu zaměstnávání a proč? Popište 
jejich politiku, respektive důvody této úspěšnosti. 
(2) Co stojí za tím, že problematice nelegálního zaměstnávání cizinců byla v ČR zatím 
věnována minimální pozornost? 
(3) Jaké veřejně-politické nástroje dle vás (a) v ČR vedou/(b) by měli být implementovány 
v ČR, aby vedli - k eliminaci nelegálního zaměstnávání cizinců? (V odpovědi buďte 
konkrétní, co se ĆR týče, neváhejte jít do hloubky problému.) 
 

V Praze dne 25. 1. 2010 Marie Jelínková 


