HODNOCENÍ
diplomové práce Galyny Portechko
na téma „Zaměstnání cizinců na území České republiky“
Práce odevzdána: 11.5.2010
Předložený elaborát je zpracován na téma závažné a aktuální nejen z hlediska
současného, ale i budoucího legislativního vývoje.
Text diplomové práce o celkovém rozsahu 55 stran je (kromě úvodu a závěru) rozdělen do
šesti částí, z nichž některé jsou dále podrobněji členěny.
V první z nich autorka vymezuje základní pojmy vážící se ke zvolenému tématu.
Druhá část nastiňuje vývoj pracovní migrace vztahující se k území České republiky a
způsoby jejího ovlivňování v rámci politiky zaměstnanosti. Uvedenou problematikou se
diplomantka zabývá z aspektů právních i sociologických.
Třetí, nejobsáhlejší část práce, charakterizuje platnou právní úpravu zaměstnávání
cizích státních příslušníků v České republice.

Jednotlivé subkapitoly této části se

obsahově zaměřují na podmínky zaměstnávání občanů Evropské unie/EHP a jejich
rodinných příslušníků a na zaměstnávání pracovníků ze třetích států.
Čtvrtá kapitola se zabývá kontrolní činností a postihy při nelegálním zaměstnávání
cizinců.
Kapitola pátá reflektuje dopad současné ekonomické krize na situaci zahraničních
zaměstnanců v ČR a snahu vlády o její řešení.

Je obsahově zaměřena zejména na

omezení možnosti dočasného přidělování zaměstnanců ze států mimo EU agenturami
práce do České republiky.
V šesté, závěrečné části podává autorka na základě uváděných statistických dat
přehled o vývoji počtu zahraničních zaměstnanců v ČR včetně posouzení vlivu
mezinárodní pracovní migrace na míru nezaměstnanosti a hospodářský růst.
V samotném

závěru

práce

diplomantka

hodnotí

platnou

právní

úpravu

zaměstnávání cizinců a v této souvislosti navrhuje i některé změny de lege ferenda.
Lze konstatovat, že diplomantce se v rámci předložené práce podařilo dosáhnou
stanoveného cíle prozkoumat teoretické otázky pracovní migrace a její historické příčiny,
nastínit problematiku vývoje zaměstnanosti zahraničních pracovníků v České republice a
prozkoumat právní mechanizmy její regulace a zvolené téma tak uspokojivě zvládnout a
obsahově vyčerpat.
Diplomantka při zpracování vycházela z širšího okruhu odborné literatury, kterou
řádně cituje. Grafy a tabulky se statistickými údaji uvedené v přílohách vhodně doplňují

zkoumanou problematiku.
Elaborát se z hlediska formálního vyznačuje přehlednou strukturou. Vnitřní členění
podle obsahu se však neshoduje se strukturou uváděnou v úvodu práce. Číselné
označení stránek začíná až číslem 7.
Po stránce obsahové nevykazuje diplomová práce zásadní nedostatky. Pominemeli pravopisné chyby a některé neobratné formulace (např.v úvodu „V první popisné části
práce“ – míněno patrně obecné, na str.46 – „negativní, tzv. černou práci“- míněno patrně
negativní jev či fenomén), lze vytknout též chybu v nadpisu 3. kapitoly (EH/EHS).
Celkově je však možno konstatovat, že předložená diplomová práce

vyhovuje

stanoveným požadavkům, a proto ji doporučuji k obhajobě.
Navrhuji, aby autorka v rámci diskuse při obhajobě blíže pohovořila o svých kritických
připomínkách k platné právní úpravě a návrzích de lege ferenda uvedených v závěru
práce.
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