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Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem nelegálního zaměstnávání cizinců, jehož 
aktuálnost a důležitost ještě více zdůraznila probíhající finanční a ekonomická krize. Práce je 
srozumitelně a logicky strukturována a je psána srozumitelně a čtivé. Po formální stránce splňuje 
tak všechny náležitosti, vytknout lze jedině občasné překlepy. 
 
Autorka si stanovila realistické cíle práce a s nimi související výzkumné otázky. Těm odpovídá i 
zvolená metodologie kombinující analýzu sekundárních a primárních dat (vlastní výzkumné 
šetření). Z metodologického hlediska hodnotím práci jako podařenou v tom smyslu, že plně 
odpovídá zvoleným otázkám a metodologii veřejné politiky. Autorka vhodně kombinuje různé 
přístupy a metody, a přestože to nikde v práci není explicitně uvedeno, uplatňuje tzv. smíšený 
výzkumný design. Provedená analýza sekundárních dat je vhodně doplněna rozhovory s aktéry a 
provedení obou částí hodnotím jako velmi povedené a pečlivé. 
Teoretická východiska jsou dobře zpracována (možná však až příliš stručně) a jejich volba je 
zdůvodněná. V samotné analýze se již sice autorka k těmto východiskům příliš nevztahuje, nicméně 
jejich uplatnění je zřejmé ze struktury i obsahu analytické části. V této souvislosti je také nutné 
vyzdvihnout práci s odbornou literaturou a dalšími zdroji dat a informací. 
Celá práce ústí v diskusi možných řešení nelegálního zaměstnávání, které jsou z velké části 
založeny na provedených rozhovorech. Zde bych ocenil podrobnější rozvedení vybraných opatření 
a především pak jejich zhodnocení z pohledu autorky (a v souvislosti s předchozí analýzou a 
teoretickými východisky). Nicméně i v této podobě představují navržená řešení dobrý základ pro 
další analýzu.   
Lze shrnout, že autorka bezezbytku naplnila stanovené cíle práce a prokázala schopnost napsat 
odborný text.  

 
Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě  

a hodnotit ji známkou „výborně“. 
Komise by také mohla zvážit navržení práce na pochvalu děkana. 
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