
Posudek disertační práce 

 

Autorka práce: Mgr. Yana Leontiyeva 

Název práce: Brains versus Brawn: Comparison of the Educational and 
Occupational Status of non-EU Labour Migrants in the Czech Republic 
 
Vypracováno: Fakulta sociálních věd UK, Praha 2012 
 

Autorka se zaměřila na pracovní migraci ze třetích zemí do České republiky. Jejím cílem bylo 
především studovat vztah mezi formálním vzděláním pracovních migrantů a jejich 
zaměstnáním v České republice. Zajímaly ji v této souvislosti osoby, které jsou buďto 
zaměstnanci, nebo pracují na živnostenský list a zaměstnávají sami sebe. Autorka v úvodu 
správně uvádí, že laická veřejnost zpravidla konstruuje imigranty ze třetích zemí jako 
manuální dělníky a že nesoulad mezi formálním vzděláním a zaměstnáním u této kategorie 
imigrantů je artikulován i v odborné literatuře. Domnívá se, že by bylo třeba tomuto jevu 
věnovat hlubší analýzu. Podrobnější informace mimo jiné upřesní představu, co migranti 
přináší zdrojové a cílové zemi, jak je využíván jejich ekonomický potenciál a jak jsou 
efektivní intervence státu v oblasti migrační politiky, která se snaží upřednostňovat 
kvalifikovanou pracovní sílu.  

V úvodní teoreticko-metodologické části se autorka vrací k problematice migračních teorií. 
Zde v souladu s již uvedenými závěry racionálně zpochybňuje teze, že vyšší vzdělání obecně 
výrazně zlepšuje postavení migrantů na trhu práce. Následně se věnuje migrační politice 
České republiky a dále pak datovým zdrojům k problematice zaměstnanosti cizinců ze třetích 
zemí. Na tyto úvodní kapitoly navazuje analýza dat z empirických šetření realizovaných 
Sociologickým ústavem AV ČR. v.v.i., v letech 2006 a 2010. Závěrečné kapitoly jsou 
věnovány interpretaci dat.  

Autorka si správně všímá dvou význačných důsledků, které nesoulad mezi formálním 
vzděláním, resp. kvalifikací a vykonávaným povoláním přináší. V první řadě se jedná o 
nesoulad, jak píše, horizontální. Imigrant se připravuje na určitou profesi na základě svých 
schopností a dovedností, migrací je tento vklad zapomenut, neboť migrant vykonává jinou 
profesi. Druhý důsledek je vertikální. Migrant ztrácí sociální status a příjmovou kategorii. 
Autorka zde naráží na problém, který já osobně pokládám za velmi důležitý při řešení 
problematiky integrace cizinců. Migrant se při příchodu do České republiky integruje nejen 
do jiné jazykové a sociální kultury, ale často také do odlišné sociální vrstvy.  

Jevy, na které upozorňuje Yana Leontieva, jsou běžné i v dalších vyspělých zemích. Je to 
patrné i z citované literatury, z níž autorka přebírá celou řadu konceptů a dat. I tato převzatá 
data a již formulované interpretace velmi často artikulují, že problém disparity mezi 
formálním vzděláním a zaměstnáním je v zahraničí zpravidla shledáván v tom, že imigrant 



zpočátku nemá dostatek zkušeností, dovedností a jeho dosavadní kvalifikace není 
přizpůsobena novým podmínkám. V jednotlivých zemích se ale situace liší. Autorka v práci 
kvalifikovaně interpretuje dosavadní normy regulující pracovní migraci v České republice. 
Českou migrační politiku charakterizovala jako několik odlišných přístupů k různým 
skupinám pracovních migrantů s cílem na dlouhou dobu integrovat vysoce kvalifikované 
odborníky a naopak na krátkou dobu přijímat nekvalifikované manuálně pracující migranty.  

V další části práce se autorka zaměřuje na to, jaká data jsou k dispozici, aby byla situace 
migračních skupin v České republice vyhodnocena. Interpretuje data generovaná ČSÚ, která 
signalizují pokles registrované ekonomické aktivity cizinců z třetích zemí, ale nikoli jejich 
početní pokles. Následuje detailnější rozbor, v jakých profesích jsou cizinci ze třetích zemí 
koncentrováni. Zajímavá je komparace s některými dalšími imigračními destinacemi např. 
USA, kde se nesoulad mezi vzděláním a kvalifikací například u imigrantů z Ruska projevuje 
v obdobné míře jako v České republice.  

Analýzou dat generovaných Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i., v letech 2006 a 2010 
autorka znovu potvrdila především pozitivní působení délky pobytu na využití vzdělanostního 
potenciálu imigrantů ze třetích zemí. Jak autorka správně ukazuje, je to dáno jednak změnami 
v pobytovém statusu, jednak zvyšováním jazykových dovedností. Analýzou dat se též 
potvrzuje, že souladu mezi formálním vzděláním a zaměstnáním dosahují též spíše muži než 
ženy. Zajímavou a novátorskou oblastí, která se problematiky týká, zatím jsme ji zaznamenali 
především v pracích Milady Horákové, částečně Petry Ezzedine, je vliv rodiny na pracovní 
uplatnění. Alespoň podle předložených dat lze usuzovat, že přítomnost rodiny v cílové 
destinaci má pozitivní vliv na soulad mezi formálním vzděláním a zaměstnáním. 

V závěru autorka správně poukazuje na to, že nepříznivá data ve využití formálního vzdělání 
imigrantů jsou na škodu jak migrantům, tak i české ekonomice. Zároveň ale upozorňuje, že 
imigranti z řady třetích zemí mají nízké formální vzdělání a díky tomu jsou logicky 
zařazováni do nekvalifikovaných pracovních pozic. Upozorňuje na určitou nesystematičnost 
imigrační politiky České republiky, kdy na jedné straně je snaha preferovat kvalifikovanou 
migraci, na druhé straně však vzdělanostní potenciál migrantů není využit. 

Práce spíše potvrzuje trendy, o nichž se dlouhou dobu diskutuje, než aby přinášela průlomová 
data. Její význam vidím spíše v potvrzení některých tezí, která jsou v odborném i laickém 
diskurzu dlouhodobě zmiňována. V další práci by bylo třeba se pro upřesnění našich znalostí 
a pro možnou aplikaci dat pokusit zodpovědět na některé otázky, na něž by autorka mohla 
začít reagovat i při obhajobě. 

1. Analýza je založena na předpokladu, že názvy, které jsou dávány jednotlivým stupňům 
formálního vzdělání ve zdrojových a cílové zemi mají stejný obsah. Zejména mezi zeměmi 
bývalého Sovětského svazu a Českou republikou je ale v jednotlivých stupních vzdělání 
nesoulad. Nesoulad je také v předpokládaném uplatnění středoškoláků, například maturantů 
ve zdrojovém a cílovém prostoru. Autorka správně uvádí, že by bylo rozumné kalkulovat 
počet let ve škole. Tento údaj jsme například používali v dotaznících Etnologického ústavu 
AV ČR, v.v.i. Ani zde si však nejsem jist, zda jsme takto byli schopni výši vzdělání převést 



na srovnatelnou platformu. Jinde, než na malých vzorcích prozatím kritérium počtu let ve 
škole nebylo uplatněno.  

2. Autorka v práci předpokládá, že znalosti dosažené v daném oboru jsou v jednotlivých 
zemích kompatibilní a přenositelné. To znamená, že je lze po příchodu migranta ihned 
v cílové zemi využívat, což se nedělá a dochází tím ke ztrátám. To platí jen v některých 
předmětech a oborech. Jistě si dovedeme představit kompatibilitu matematiky, stěží dějepisu. 
Platnost kvalifikace v některých oborech v podstatě končí za hranicí země, kde byla nabyta a 
je otázkou, jak tento fakt při práci s daty a jejich interpretaci podchytit.  

3. V práci není řešena otázka, co k formálnímu vzdělání patří. Je to pouze znalost technik a 
postupů, nebo vzdělávací proces zahrnuje též výchovu, funkční gramotnost, know how v síti 
institucí, které se k oboru vážou? Devalvuje se vzdělání například požadavkem jiných 
jazykových dovedností v cílové zemi a v jaké míře a v jakých oborech? 

4. V práci se při interpretaci dat neberou na zřetel aspirace imigrantů. Autorka správně 
upozorňuje na roli rodiny, ale jsou zde i další okolnosti: ochota a vůle investovat do 
nostrifikace vzdělání, nabídka pracovních míst v různých oborech, hodnotové orientace 
imigrantů. Například výzkum Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i., v letech 2011–2012, 
v němž se jednalo o azylanty, nám například ukazoval poměrně velký zájem o nostrifikaci 
diplomů mezi vysokoškoláky, ale nezájem o uplatňování středoškolské kvalifikace mezi 
maturanty. V daném případě hrála významnou roli vstupní investice, která je vysoká, a 
výsledek, který výrazně nezmění postavení dané osoby. Kvalitativní výzkum především 
biografií migrantů v daném případě řadu otázek ozřejmuje, jedná se například o práce 
Hofírka, Nekorjaka, Ezzedine, ale též například Pařízkové, která ve své doktorské práci na 
příkladu Čechů migrujících do Velké Británie ukazuje, jak se českým migrantům prostě 
nevyplatí hledat zaměstnání ve své profesi a již před migrací s touto variantou ani nepočítají. 

Uvedené poznámky ale již přesahují rozsah a cíle této práce. Disertační práce Yany 
Leontiyevy prokazuje, že si její autorka umí položit relevantní výzkumné otázky, zvolit 
adekvátní metodu k jejich zodpovězení a na základě kvalifikované analýzy vyvodit závěry 
vyplývající ze sebraných dat na úrovni doktora v oboru sociologie. 

Práci doporučuji k obhajobě, 

V Praze 10. 9. 2012  

        Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. 
         oponent 
 
 


