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Předložená  práce  o rozsahu 55 stran textu je systematicky rozdělena do úvodu,

šesti kapitol, z nichž druhá, třetí a čtvrtá jsou dále vnitřně členěny, a závěru.  Obsahuje též

přílohy vztahující se k tématu a resumé v angličtině.

     Diplomantka se nejprve zaměřuje na vymezení základních pojmů, se kterými dále 
pracuje a poté na pracovní migraci v evropském kontextu a na vývoj problematiky 
zaměstnávání zahraničních zaměstnanců v ČR.   Těžiště práce spočívá ve třetí, 
nejrozsáhlejší  kapitole, v níž je analyzována platná právní úprava zaměstnávání cizích 
státních příslušníků v ČR. Pozornost věnuje autorka i dokumentům, které se týkají 
zaměstnávání občanů EU/EHP a jejich rodinných příslušníků. Čtvrtá kapitola je věnována 
kontrolní činnosti a postihům při nelegálním zaměstnávání cizinců.  V následující kapitole 
se autorka zabývá aktuální situací v oblasti zaměstnávání zahraničních zaměstnanců, kdy 
v důsledku ekonomické krize dochází ke snižování poptávky po zahraniční pracovní síle a 
poukazuje i na snahu vlády řešit vzniklé problémy. V poslední kapitole diplomantka podává 
přehled o počtu zahraničních zaměstnanců v ČR, konstatuje, že ke konci roku 2009 jich 
legálně pracovalo v ČR o téměř 54 tisíc méně než v předchozím roce, což souvisí s dopady 
světové hospodářské krize a s vývojem na trhu práce v ČR. Zamýšlí se i nad vlivem 
pracovní migrace na hospodářský růst a na míru nezaměstnanosti.

     V závěru diplomantka hodnotí platnou právní úpravu zaměstnávání cizinců a uvádí i 
dílčí  náměty de lege ferenda. Konstatuje, že „vytváření migrační politiky přizpůsobené 
potřebám trhu práce není snadné“. Hodnotí jedno z diskutabilních opatření v této oblasti –
zavedení zvláštního typu pracovního povolení, tzv. zelenou kartu a poukazuje na její 
nedostatky. Konstatuje, že problematika zaměstnávání zahraničních pracovních sil je úzce 
podmíněna hospodářským vývojem a proto se bude právní úprava vyvíjet s ohledem na 
potřeby národního hospodářství – s tímto názorem lze jistě souhlasit.

     Systematické členění textu je vhodné, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, 
práce je přehledná. Diplomantka vychází  z odborné literatury,  kterou uvádí v seznamu 
použité literatury, v textu s ní   pracuje a odkazuje na ni. 

     Zvolené téma je zajímavé a aktuální.  Z úrovně  textu je zřejmé, že diplomantka 
přistoupila k jeho zpracování s velkým zájmem i náležitými znalostmi. Svůj výklad doplňuje 
a konkretizuje zajímavými statistickými údaji. K řadě otázek zaujímá svá stanoviska.



     Práci nelze vytknout závažnější nedostatky věcné ani formální. Není zcela jasné, proč
autorka začíná  s číselným označením až na sedmé stránce a předchozí strany nečísluje. 
V textu jsou i některé méně obratné formulace a pravopisné chyby (např. na str. 12), nikoli 
však v takovém rozsahu, aby výrazně ovlivnily úroveň práce. 

     Zvolené téma bylo zpracováno komplexně, práce je  zdařilá.

     Závěrem konstatuji, že předložená práce odpovídá požadavkům kladeným na 
diplomové práce, proto ji doporučuji k obhajobě.  
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