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Diplomová práce se zaměřuje na nelegální zaměstnání cizinců ze třetích zemí na území ČR, 
V první části seznamuje s vývojem pracovní migrace v ČR a nastavením politiky zahraniční 
zaměstnanosti z hlediska institucionálního a právního rámce. V další části práce vychází z 
rozhovorů se zaměstnavateli, cizinci, pracovníky úřadů práce a experty s cílem zjistit (a) 
motivy, které vedou cizince a zaměstnavatele k nelegálnímu zaměstávání a (b) důsledky 
nelegální práce pro samotné migranty a na stát. Poslední část práce se věnuje tomu, jak 
dotazované skupiny respondentů vnímají nastavení současného systému zaměstnávání a 
situaci na trhu práce. V závěru práce se autorka snaží nají možná řešení problematiky.

Obecně se jedná o dobře zpracovanou práci, je vidět, že autorka se opravdu pokusila 
zkoumané téma do hloubky probádat a do hezké míry se jí to i povedlo. Předností je i 
srozumitelné vyjadřování a logická struktura práce. Za pozitivní je třeba považovat i 
vypravení se autorky „do terénu“ a provedení potřebných rozhovorů. Za vysoce pozitivní 
považuji, že se autorce podařilo dotknout se řady zásadních problémů a správně je 
pojmenovat. Z práce je vidět, že po její realizaci je autorce poměrně zřejmé, kde jsou v oblasti 
nelegálního zaměstnávání cizinců v ČR klíčové problémové body. Z expertního pohledu se 
s velkou částí jejích závěrů ztotožňuji.

Za méně povedené je třeba považovat, že u provedených rozhovorů není příliš jasné, jak 
daného počtu a výběru respondentů autorka dosáhla, jakým způsobem je vyhledávala a co jí 
zabránilo udělat rozhovory s migranty, kteří na území ČR pracují bez oprávnění. Rovněž 
práce se zjištěnými informacemi od respondentů je někdy trochu matoucí. Autorka 
neseznamuje čtenáře, jak s výroky pracuje a jak výroky zpracovávala, což bohužel trochu 
podkopává věrohodnost jejích zjištění.

Při čtení textu je občas patrné (viz např. kap. 7), že chybí odkaz na zdroje, ze kterých autorka 
čerpala nebo čerpat měla. Nejedná se však o plagiarismus, jde o opakované nevztáhnutí 
zkoumaného tématu k pracím, které se tímto tématem zabývaly. Autorka například na 
výpovědi respondenta poukazuje na fakt, že migranti jsou ochotní pracovat za méně peněz a 
v horších pracovních podmínkách, nevztahuje však toto tvrzení k jiným provedeným 
výzkumům či studiím, třebaže literatura pokrývající toto téma je poměrně extenzivní. 
Literatura, ze které práce čerpá, by mohla být bohatší, nicméně stále je vyhovující, na druhou 
strnu fakt, že závěry nejsou vztaženy k již provedeným zjištěním, je práci vysoce na škodu.

I přes mírnou nedozrálost, která je z práce patrná, se jedná o dobře zpracovanou diplomovou 
práci. Její hodnocení navrhuji jako velmi dobré (2) s tím, při dobrém výkonu při obhajobě 
práce aspiruje i na vynikající hodnocení.
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