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Kriteria hodnocení: Hodnocení:
Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru 2
Stručné slovní hodnocení: Téma je velice aktuální, avšak, spíš než občanském sektoru se práce věnuje 
popisování vládních materiálů k problému migrace.

Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné 3
Stručné slovní hodnocení: Práce neobsahuje jediný cizojazyčný titul (kromě jednoho ve slovenštině), ačkoliv 
téma takové použiti nabízí a autorka se dotýká též tématu pracovní migrace a Evropské unie.

Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie 2

Stručné slovní hodnocení: Cíle jsou většinou popisné (mapování, popisování programů, dokumentů, organizací), 
ale částečně na teorii navazují. 

Formulace hypotézy (výzkumné otázky) 3
Stručné slovní hodnocení: Hypotéze jsou stanovené bez návaznosti na teorii. 

Splnění vytčeného cíle 3

Stručné slovní hodnocení: Studentka splnila cíl práce pokud jde o popis současného stavu a přehled co se na poli 
problematiky pracovní migrace v ČR odehrává, chybí však téměř zcela vlastní analýza a hlavně problém, který je 
potřeba v práci řešit.

Vhodnost zvolených metod a jejich použití 3
Stručné slovní hodnocení: Hlavní metodou je buď kopírování z webu vládních institucí nebo rozsáhlá parafráze 
relativně vysokého počtu stránek z literatury, někdy se blížící citování bez uvozovek.  

Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy řešení (doporučení) 3

Stručné slovní hodnocení: Autorka kopíruje doporučení vybraných nevládních organizací. 

Kvalita vlastních závěrů 3

Stručné slovní hodnocení: Vlastní závěry se opírají téměř bezvýhradně o závěry jiných autorů/rek. 

Práce s literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů 2
Stručné slovní hodnocení: Autorka cituje správně, pouze u odkazů zdrojů dat je někde uvedena domovská 
stránka např. Českého statistického úřadu místo konkrétní stánky, kde data můžeme ověřit. 

Formulační a gramatická úroveň

Stručné slovní hodnocení:

Grafická úprava 1

Stručné slovní hodnocení:

Celková známka před obhajobou: 3

pozn.: Lze udělovat známky od 1 do 4. Vpřípadně, že  bude jedna část práce hodnocena známkou 4, je třeba 
práci nedoporučit kobhajobě.
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Témata a připomínky pro obhajobu, průběh obhajoby:

(Je nutno vyplnit, aby se student mohl připravit na obhajobu; počet témat a připomínek upravte podle Vaší 
potřeby.)

Hlavní problém předložené práce je struktura samotné práce a pak metoda a vlastní 

výzkum. Struktura nesleduje obvyklé a doporučené schéma úvod, vymezení 

problému, teorie, metoda, výzkum, závěr a proto v práci najdeme na mnoha místech 

kus metody, kus teorie, kus výzkumu. Samotná metoda 6 polostrukturovaných 

rozhovorů není dostatečně využitá v práci, nelze jí ani výzkum hodnotit samostatně. 

Dalším zásadním problémem je rozsah citování, parafrázi a přímého kopírování 

informací volně dostupných na webu. Přístup autorky kdy v každém odstavci nám 

převypráví co bylo řečeno o části tématu, kterým se zabývá vede k tomu, že 

nenajdeme téměř jediný pokus a analýzu natožpak vlastní závěr či doporučení. Vše 

proto působí dojmem slepených informací a názorů bez nějaké hlavní myšlenky. Ač 

studentka projekt přihlásila v roce 2010, verzi, kterou odevzdala jsem viděla 4 dny 

před odevzdáním, proto nebylo možné práci nasměrovat víc k problému a míň 

k popisování, což byl jeden z mých požadavků. Např. autorka vůbec nekonfrontuje 

názory či prohlášení státního a nestátního sektoru, ona proste zkopíruje z webu co o 

tom napsali na webu ministerstva a co na webu vybrané NNO. Vlastní výzkum je pak 

rozdroben do dílčích kapitol a nějak nesouvisí ani s teorii ani s úmorným kopírováním 

z webu, z článků, z knih. 

Jediná pozitivní věc, kvůli které práci hodnotím jako vhodnou k obhajobě je, že je 

téma velmi aktuální, že prezentuje relativně uceleným způsobem názory klíčových 

aktérů a v části kde získává názory zástupců a zástupkyň NNO je práce i přinosná. 

Konkrétní otázky:

- „Při sběru dat postupuji tzv. metodou triangulace, při níž se stejný sociální jev

nebo jeho aspekt zkoumá několika různými metodami. (Hendl, 2005:149).“ – o jaké 

metody se jedná?

- „V současné době probíhá proces rekodifikace zákona upravujícího vstup a 

pobyt cizinců na území České republiky, v době psaní této práce byl vládou

schválen věcný záměr tohoto zákona. Jedním z podkladů nové legislativní úpravy

je i materiál Nový systém ekonomické migrace, kterému se blíže věnuji v kapitole

10.8.“ – v části práce se zda, že autorka zohledňuje zásadní rekodifikaci z 1.1.2012, 

v jiných zas ne, jak to je?
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- „Zcela jiný pobytový režim umožňuje zákon o azylu. Zákon o azylu nerozlišuje

cizince podle zemí původu; prakticky tedy o azyl mohou v České republice 

žádat i občané Evropské unie i když se tak téměř vůbec neděje. Z tohoto hlediska

žijí v České republice cizinci, kterým byl udělen azyl a lidé, kteří žádají o udělení

azylu, ovšem o jejich žádosti dosud nebylo pravomocně rozhodnuto. Cizinci, kteří 

prochází nebo již prošli azylovým řízením, jsou označováni jako „uprchlíci“. 

Azylové oprávnění v podstatě odpovídá rozsahem práv a povinností povolení k

trvalému pobytu.“ – zda se, že autorka nerozlišuje žadatelé o azyl a uprchlíka. 

- Zde je přiklad roztříštěnosti práce kdy (cela podkapitola, aby nám sdělila, že existují i 

další normy tykající se tématu): „3.3Ostatní právní normy upravující pobyt a

výkon ekonomické činnosti cizinců na území České republiky Kromě výše 

zmíněného samozřejmě existuje nespočet dalších právních norem, které dílčím

způsobem upravují práva a povinnosti pracovních migrantů pobývajících na území

České republiky. Jejich výčet uvádím v příloze č. 1 této práce.“

- doporučení Gabala, které autorka uvádí, se tykají všech cizinců , nikoli jen skupiny, 
která se řeší v práci.

- U vykořisťování cizinců v pracovním procesu bylo vhodné se zmínit o aféře Lesy ČR, 
kterou medializovala např. Poradna pro občanství. 

- Kapitoly 7.3 a 7.4. kde je zkopírováno z webu co které ministerstvo dělá považuji za 
zcela zbytečné. 

- Následující kapitola 7.5 o IOM-u je zcela zkopírovaná z webu (a zdroj poctivě 
uveden) bez jediného slova komentáře ze strany autorky. 

- V kapitole 8.2 studentka píše: „Výše popsaným způsobem bylo zjištěno, že v České
republice působí v oblasti pracovní migrace celkem 43 organizací. Jejich výčet
uvádím v příloze č. 2 této práce.“, pak ale vyjmenovává všech 27 organizací, které 
mají status občanského sdružení. 

- Klasifikace NNO dle typu činnosti v kapitole 8.3 považuji za přínosnou. 
- V kapitole 8.5 chybí informaci o tom, jak se studentka dozvěděla o zdrojích 

financování NNO. 
- V kapitole 10.2 nám studentka převypráví 16 stran textu, přičemž klasifikaci imigrační 

politiky, o které se zmiňuje předložili Baršová a Barša. 
- V závěru se objevuje táto šokující věta (nebo jsem jí možná špatně pochopila): 

„Výrazná část původně zaměstnaných cizinců hlavně ze třetích zemí  přešla na 
živnostenské podnikání, které není státem nijak regulováno.“

V Praze dne 12. 6. 2012

……………………………………………….

Podpis oponenta práce/Podpis vedoucího práce 
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