
Abstrakt 

Diplomová práce „Hodnocení poskytování informací cizincům ze třetích zemí na 

trhu práce v České republice“ se zabývá zejména zjištěním úrovně poskytovaných 

informací cizincům ze třetích zemí státním sektorem v oblasti českého trhu práce, jejich 

obsah, distribuci, institucionální rámec, dostupnost apod.. Dále se zaměřuje na analýzu 

současného stavu ekonomických aktivit cizinců ze třetích zemí na trhu práce v ČR, jak 

v rovině institucionální, tak legislativní. Dalším cílem je zjistit stav informovanosti, 

úrovně a dostupnosti poskytovaných informací cizincům ze třetích zemí v oblasti trhu 

práce. Práce obsahuje zjištění postojů cizinců k problematice informovanosti a 

zaměstnávání, tak nedostatků a problémů souvisejících s oblastí trhu práce na českém 

území a navrhuje možné nástroje řešení zjištěných problémů. Pozornost je věnována 

několika teoretickým východiskům (koncept integrace, push and pull factors a 

komunikační teorie). 

 

 V analytické části analyzuji (ne)řešení této problematiky v současné době  

v rámci jednotlivých odpovědných resortů. Dále se věnuji právnímu rámci zaměstnávání 

cizinců (povolení k pobytu, pracovní povolení cizinců, pracovní aktivity v Ústeckém 

kraji a v Praze) a postojům české veřejnosti k cizincům. Pozornost věnuji i jednotlivým 

oblastem souvisejícím s ekonomickými aktivitami cizinců v ČR - zaměstnávání, 

podnikání‚ ilegální zaměstnávání a nezaměstnanost migrantů. Podrobněji se zabývám i 

klientským systémem, praxí zprostředkovatelských agentur práce. Součástí analytické 

práce je analýza aktérů, kteří se podílejí nebo by se měli podílet na informování cizinců 

v souvislosti s jejich participací na trhu práce.  

 

V praktické části využívám několik výzkumných metod. Nezastupitelná data 

získávám prostřednictvím pilotní sondy formou face-to-face rozhovorů  

nad dotazníkovými archy s cizinci. Zaměřuji se na jednotlivé klíčové fáze migrace: před 

odchodem ze země původu, po příchodu do ČR a v období stavu zaměstnanosti (příp. 

nezaměstnanosti).  Dalším zdrojem poznání je obsahová analýza informací  

pro cizince souvisejícími s oblastí zaměstnávání na internetu  

a zúčastněné pozorování ve vybraných institucích zaměřené na materiálové  



či verbální informace podávané cizincům v souvislosti s jejich ekonomickou aktivitou 

v ČR.  

 

Součástí diplomové práce jsou návrhy na zlepšení informovanosti cizinců  

na českém trhu práce, které vybírám na základě několika kritérií formou analýzy  

a porovnání několika možných variant řešení. V závěru práce se věnuji věcnému návrhu 

co nejvhodnějšího způsobu informování cizinců v rámci politiky zaměstnanosti včetně 

způsobu evaluace a monitoringu úspěšnosti implementace vhodné varianty včetně určení 

potenciálních rizik spojených s implementací dané politiky. 

 


