
PŘÍLOHY : 

 

Příloha č.1  : Seznam otázek položených v rámci expertního šetření 

 

1) Myslíte, že byla současná platná legislativa, která se týká pracovní migrace, přijímána 

dle zásad policy analysis?  
2) Dochází k průběžné evaluaci politiky o pracovní migraci a jsou na jejím základě 

přijímány novely těchto zákonů? Nebo jsou  vyhlášky a novelizace řešeny ad-hoc 

podle aktuální situace a potřeb? 
3) Dokáží formální instituce  (zákony, vyhlášky, etc.) o pracovní migrace účinně 

naplňovat  své cíle  a jakým způsobem? Do jaké míry se jim daří podporovat žádoucí  

pracovní  migraci a účinně zabránit působení negativních jevů  (např. nelegální 

zaměstnávání, zneužívání migrantů) ?   

4) Jsou podle Vašeho názoru současné platné zákony pro ekonomické migranty vhodně 

nastaveny? Souhlasíte s pojetím, v němž je propojeno pracovní povolení s povolením 

k pobytu?  Mají pracovní migranti účinný nástroj, jak se bránit vůči zneužívání? Např. 

Andrea Baršová navrhuje rozšířit lidská práva migrantů i na právo občanství (dvojité, 

trojité). Souhlasili byste s tímto pojetím?  

5) Podporují nebo se spíše brání neformální instituce  (média, důvěra ve 

společnosti, všeobecné postoje Čechů vůči cizincům) v ČR legální pracovní migraci? 

Do jaké míry dokáží neformální instituce podle Vás ovlivnit zákony? Znáte nějaký 

konkrétní příklad? 

6) Do jaké míry je podle Vás legislativa ČR o pracovní migraci  sladěna  s legislativou 

EU? Považujete za výhodu pro ČR harmonizaci české a evropské legislativy? Jaký je 

Váš názor na zrušení práva veta členských zemí u pracovní migrační politiky 

v Lisabonské smlouvě? 

7) Jaký je Váš názor na  „Návrh na opatření řízené migrace, k ochraně práv osob 

migrujících za prací a realizaci návratů“, který teď prochází schvalovacím 

procesem? Je pro Vás přijatelnější cirkulární pojetí migrace nebo integrace cizinců a 

proč? Jaký bude podle Vás další vývoj platné legislativy? 

8) Existuje podle Vás paralela mezi vývojem na trhu práce a vývojem postojů české 

veřejnosti vůči cizincům? Může špatná situace na trhu práce skrze tlak veřejného 

mínění změnit formální instituce? 



9) Jak hodnotíte uplatnění lidského kapitálu cizinců na českých pracovních místech?  

Odpovídá jejich vzdělání a schopnosti jejich uplatnění na českém trhu práce a 

podporuje legislativa využití lidského kapitálu migrantů? 

10) Odhadnete, do jaké míry asi dochází k nelegálnímu zaměstnávání cizinců? Je zde 

významný rozdíl mezi nelegální prací Čechů a ekonomických migrantů? Dopadne 

sankce při zjištění nelegálního zaměstnávání spíše na cizince nebo na zaměstnavatele? 

11) Mají podle Vašeho názoru pracovní agentury výrazný vliv na pracovní migraci? I na 

negativní jevy s ní spojené? 

12) Existuje vzájemná důvěra mezi zahraničními a domácími spolupracovníky? 

Reagují Češi na bezpráví vůči cizinci, popřípadě rozlišují, zda se některé národnosti 

zastanou a jiné ne (Ukrajinec versus Američan)?  

 

Příloha č. 2 : Výsledky dotazníkového šetření 

 

1) Podporuje podle Vašeho názoru legislativa ČR volný pracovní trh? 

nesouhlasím 10 6% 

nevím 35 22% 

souhlasím 14 9% 

spíše nesouhlasím 39 25% 

spíše souhlasím 58 37% 

Celkem odpovědí    156       

 

2) Myslíte si, že legislativa ČR účinně brání nelegální migraci? 

nesouhlasím 23 15% 

nevím 33 21% 

souhlasím 9 6% 

spíše nesouhlasím 69 44% 

spíše souhlasím 22 14% 

Celkem odpovědí    156       

 

3) Dochází-li k obcházení migračních zákonů při zaměstnávání zahraničních 

pracovníků, vyberte formu, podle které se tak především děje. 

Cizinec naoko pracuje na živnostenský list – jednodušší podmínky než u 
zaměstnanců  48 31% 

minimální mzda je přijatelná pro cizince 1 1% 

Nelegální překročení hranic a nelegální zaměstnávání 81 52% 

nevím 4 3% 

nic 1 1% 



Odvoláním se na lidská práva – zejména, právo na sjednocení rodiny 9 6% 

podle mne je proste zamestnavatel navede 1 1% 

uplatky 1 1% 

Zapsání se ke studiu na české škole 9 6% 

zneužití turistického víza 1 1% 

Celkem odpovědí    156      

 

4) Pracovníci ze které země podle Vás nejvíce pracují na živnostenský list? 

Netuším 1 1% 

Nevim 7 4% 

Rusové 8 5% 

Slováci 35 22% 

Ukrajinci 25 16% 

Vietnamci 80 51% 

Celkem odpovědí    156       

 

5) Pracovníci ze které země podle Vás nejvíce využívají institutu lidských práv a práva 

na sjednocení rodiny? 

Nemám ani zdaní 1 1% 

nevím 8 5% 

nic 2 1% 

Rusové 21 13% 

Severní Afrika + Střední Asie 1 1% 

Slováci 19 12% 

Ukrajinci 41 26% 

Vietnamci 63 40% 

Celkem odpovědí    156       

 

6) Pracovníci ze které země podle Vás nejvíce využívají studia na českých školách, aby 

se zde pak mohli dlouhodobě usadit a pracovat tady? 

nevim 4 3% 

nic 2 1% 

Rusové 39 25% 

Slováci 81 52% 

Také bych rád věděl 1 1% 

Ukrajinci 8 5% 

Vietnamci 20 13% 

země Afriky 1 1% 

Celkem odpovědí    156       

 

7) Pracovníci ze které země podle Vás nejvíce nelegálně překračují hranice ČR? 



Afganistan 1 1% 

balkán 1 1% 

nevím 5 3% 

nevín 1 1% 

nic 3 2% 

ostatní z rozvoj. zemí 1 1% 

Rumuni 1 1% 

Rusové 7 4% 

Slováci 3 2% 

snaží se o to všichni 1 1% 

Ukrajinci 91 58% 

Vietnamci 40 26% 

Že by ty, kterých je tu nejvíc? 1 1% 

Celkem odpovědí    156       

 

8) Myslíte si, že v ČR dochází k nelegálnímu zaměstnávání zejména u 

Cizinců z ostatních, třetích zemí 119 76% 

Občanů ČR 27 17% 

Občanů EU/EHS 10 6% 

Celkem odpovědí    156       

 

9) Proč jste zvolil právě tuto možnost? Nepovinná otázka 

ti ostatní nemají důvod 

- 

... 

asi ze zprav...  

Cechu je nejvic 

často jsem se setkala s nelegálně zaměstnanými cizinci (ovšem ani procento občanů ČR 

zaměstnaných nelegálně není jistě zanedbatelné)   

Dle vlastních zkušeností i zkušeností známých… 

Ekonomické důvody 

Horší právní vědomí, zapojení v šedé ekonomice 

info z médií 

jazyková a kulturní bariéra je příliš velká na to, aby si zde cizinec bez pomoci někoho jiného  

opatřil legální dokumenty + důvěřivost a naprostá finanční závislost některých cizinců  

ze třetích zemí, kteří často naletí nelegálním agenturám   

Je jich tu největší počet 

je nejsnadnější 

Je zde zaměstnáno hodně Ukrajinců, Moldavanů. 

Jedná se o levnou pracovní sílu. Navíc je tady silná rusky mluvící komunita, takže neexistuje 

jazyková bariéra     

Jelikož se jedná o levnou pracovní sílu a její legální zaměstnávání by neodpovídalo podmínkám  

minimální mzdy a zaměstnavateli by se zvedly náklady na sociální a zdravotní - tedy celkově  



by se mu zaměstnanec již ,,nevyplatil,,   

Jsou levní a nevyznají se.... 

komplikace víza 

mají tu mnoho obchodů 

myslím si to 

myslím si to 

myslím si to, je tu vidět dost takových cizinců 

Myslím si to. 

Myslím si že politika EU ze své podstaty podporuje migraci pracovníků mezi členskými státy, proto  

není moc důvodů k nelegálnímu zaměstnávání. Vylučovácí metodou jsem došla k poslední možnosti,  

možnosti, zaměstnávání cizinců z třetích zemí.   

Myslím, že mnoho Čechů pracuje "načerno" z důvodu, aby mohli dále pobírat sociální dávky, důchod  

a neodvádět z přivýdělku daně apod.   

Nejčastěji dochází k nelegálnímu zaměstnávání u občanů třetích zemí z důvodu jejich  

 organizovaného, často "nelegalního" způsobu příchodu do ČR.   

neumí jazyk, horší schopnost se bránit 

neuznávají ani zákony ČR ani zákony EU 

nevim 

nižší výplaty, omezené nebo žádné pojištění a placení daní 

Obané ČR a EU/EHS mají zaměstnávání v rámci EU legislativně zajištěno 

občané ČR a  EU mají možnost být bez problémů zaměstnáni v ČR legálně a nemusí tudíž zákony  

obcházet     

občané ČR velmi často pracují načerno, zaměstnavatel za ně neodvádí daně ani sociální  

a zdravotní pojištění     

Občané EU/EHS u mohou v ČR legálně pracovat 

občanů ČR je nejvíc 

osobní zkušenost 

pár jsem jich už poznala 

Pise se o tom, mluvi se o tom, v okoli mam s tim zkusenosti. 

Poláci, Slováci 

právě proto, že nejsou občany státu spadající do EU 

pro tyto lidi je obecně těžší zde práci získat 

Prostě si to myslím 

protoze je moc tezky pro cizincu z ostatnich, tretich zemi bude legalni 

Protože 

Protože co se týče absolutních počtů, připadá mi to docela jasné. Cizinců tady zas nějak moc není a  

Čechů co přečůrávají stát je určitě víc   

Protože Češi ani občané EU/EHS podle mě nemají důvod pracovat nelegálně a mají volný přístup  

do naší země, což se cizincích z ostatních zemí říct nedá.   

protože ČR a EU/EHS mají více možností pracovat legálně a pokud možno, tak upřednostní  

způsob i díky zdravot. a sociál. pojištění   

protože i český trh využívá jejich obtížného postavení a dává jim tudíž nižší mzdu. Cizinci zas využívají  

tuto formu, protože z jejich legisl.nařízení je obtížné či nemožné získat legální povolení k vystěhování  

do ČR a získat zde práci     



protože je to realita 

Protože jsou všude 

Protože mluví česky 

Protože nejsou k dispozici odpovědi nevím, netuším, nemám ani zdaní,  apod. 

Protože si myslpím,že v EU je volný trh práce. 

protože si to myslím 

Protože většina lidí z EU/EHS jsou vzdělaní lidé a nemají zapotřebí se nelegálně zaměstnávat,  

na rozdíl od cizinců z třetích zemí, jejich ekonomická situace v zemi může být horší. 

Přicházím s nima dost často do styku. 

sám pracuji na černo 

Sleduji okolí a vidí to. 

tip 

typuji  

U občanů EU/EHS si to zaměstnavatelé nechtějí tolik dovolovat, protože by to mohlo být  

zákonně postižitelné. U občanů ČR k nelegálnímu zaměstnávání dochází (práce na IČ), ale češi mají  

výhodu rodného jazyka. Cizinci třetích zemí mají oboje argumenty proti sobě, hlavně jazykovou 

bariéru. Je neuvěřitelné, že cizinecká policie má většinu dokumentů pouze v českém jazyce. 

U třetích zemí je nutné pracovní povolení. 

Ukrajinci jsou často využíváni jako levná pracovní síla.  

usuzuji dle náplně tržnic 

V Praze stačí zajet v ranních hodinách k Veletržnímu paláci - nabídka ukrajinských stavebních profesí 

z "chodníku" je zřejmá.....     

Večer když člověk pojede do centram (Václavské náměstí), úplně všude stojí černoši který nabízí  

prostitutky, drogy apod. Stát a policie to zkrátka přehlíží, protože se jim to hodí. 

vím to a jsme o tom přesvědčen jde o občany bývalé SSSR 

Vim z praxe 

vlastní informace 

vlastní úsudek 

Z logiky veci 

Z toho důvodu, aby cizinci  ostatních, třetích zemí  se vyhnuli co nejvíce finančním poplatkům, 

které by museli oplácet za pobyt v ČR.   

zkušenost 

Zrejme maji nejslozitejsi vyrizovani pracovniho povoleni, . . . 

 

10) Zaznamenali jste v období 1989-1995 změnu legislativy, která se dotýká pracovní 

migrace? 

ano 36 23% 

ne 120 77% 

Celkem odpovědí    156       

 

11) Byl Váš postoj k cizincům v letech 1989-1995 kladný? 

nesouhlasím 3 2% 



nevím 44 28% 

souhlasím 33 21% 

spíše nesouhlasím 13 8% 

spíše souhlasím 63 40% 

Celkem odpovědí    156       

 

12) Změnil se Váš názor na cizince v průběhu let 1989-1995? 

ano 26 17% 

ne 130 83% 

Celkem odpovědí    156       

 

13) Zaznamenali jste v období 1996-2007 změnu legislativy, která se dotýká pracovní 

migrace? 

ano 72 46% 

ne 84 54% 

Celkem odpovědí    156       

 

14) Byl Váš postoj k cizincům v letech 1996-2007 kladný? 

nesouhlasím 5 3% 

nevím 20 13% 

souhlasím 34 22% 

spíše nesouhlasím 25 16% 

spíše souhlasím 72 46% 

Celkem odpovědí    156       

 

15) Změnil se Váš názor na cizince v průběhu let 1996-2007? 

ano 42 27% 

ne 114 73% 

Celkem odpovědí    156       

 

16) Zaznamenali jste od roku 2008 do současnosti, tedy v období hospodářské krize, 

změnu legislativy, která se dotýká pracovní migrace? 

ano 38 24% 

ne 118 76% 

Celkem odpovědí    156       

 

17) Je Váš postoj k cizincům od roku 2008 do současnosti kladný? 

nesouhlasím 8 5% 

nevím 16 10% 

souhlasím 32 21% 



spíše nesouhlasím 27 17% 

spíše souhlasím 73 47% 

Celkem odpovědí    156       

 

18) Změnil se Váš názor na cizince od roku 2008? 

ano 30 19% 

ne 126 81% 

Celkem odpovědí    156       

 

19) Měla by podle Vašeho názoru ovlivňovat Evropská unie legislativu ČR dotýkající se 

pracovní migrace? 

nesouhlasím 29 19% 

nevím 13 8% 

souhlasím 31 20% 

spíše nesouhlasím 37 24% 

spíše souhlasím 46 29% 

Celkem odpovědí    156       

 

20) S výrokem, že jsou současné zákony o migraci dány pravidly Evropské unie 

nesouhlasím 7 4% 

nevím 52 33% 

souhlasím 15 10% 

spíše nesouhlasím 27 17% 

spíše souhlasím 55 35% 

Celkem odpovědí    156       

 

21) S výrokem, že jsou současné zákony o migraci dány pravidly Evropské unie 

nesouhlasím 4 3% 

nevím 33 21% 

souhlasím 69 44% 

spíše nesouhlasím 10 6% 

spíše souhlasím 40 26% 

Celkem odpovědí    156       

 

22) Máte v obecné rovině pozitivnější názor na pracovníky ze západních zemí (EU, USA, 

Kanada) než ze zemí východních (bývalý východní blok, Asie)? 

nesouhlasím 17 11% 

nevím 11 7% 

souhlasím 45 29% 

spíše nesouhlasím 26 17% 



spíše souhlasím 57 37% 

Celkem odpovědí    156       

 

23) Pracují podle Vašeho názoru v ČR především cizinci s nízkou kvalifikací? 

nesouhlasím 9 6% 

nevím 25 16% 

souhlasím 30 19% 

spíše nesouhlasím 30 19% 

spíše souhlasím 62 40% 

Celkem odpovědí    156       

 

24) Jak vnímáte pracovní agentury, které se specializují na zaměstnávání cizinců? 

1 4 3% 

2 10 6% 

3 84 54% 

4 35 22% 

5 23 15% 

Celkem odpovědí    156       

 

25) Pracovníci ze které země se podle Vás nechávají nejčastěji legálně zaměstnat 

prostřednictvím pracovní agentury? 

netusim 1 1% 

Nevím 1 1% 

nezalezi na narodnosti, spis na kvalifikaci a zkus 1 1% 

nic 1 1% 

Rusové 9 6% 

Slováci 78 50% 

Střední Asie (UZB, KGZ, KAZ atd...) 1 1% 

Ukrajinci 58 37% 

v tomhle se neorientuju 1 1% 

Většina pracuje načerno skrze sve bosse  1 1% 

Vietnamci 4 3% 

Celkem odpovědí    156       

 

26) S výrokem, že jsou v ČR dodržována lidská práva zahraničních pracovníků 

nesouhlasím 7 4% 

nevím 32 21% 

souhlasím 13 8% 

spíše nesouhlasím 47 30% 

spíše souhlasím 57 37% 

Celkem odpovědí    156       



27) Stávají se nelegálně pracující cizinci snadnou obětí trestních činů, jako je obchod s 

bílým masem, otroctví, vydírání, etc.? 

nesouhlasím 4 3% 

nevím 22 14% 

souhlasím 51 33% 

spíše nesouhlasím 14 9% 

spíše souhlasím 65 42% 

Celkem odpovědí    156       

 

28) Který z výroků se nejvíce blíží Vašemu názoru na práva cizinců v hostitelské zemi za 

předpokladu, že v horizontu jednoho roku neporuší žádný zákon? 

Cizinec by měl mít možnost bez obtíží získat i české občanství (dvojité, společně  12 8% 

se svým současným) a požívat veškerých práv, včetně práva nebýt vyhoštěn ze země 

Cizinec by měl mít možnost dlouhodobě legálně pobývat v ČR, ale získání občanství  119 76% 

by mělo být podmíněno dalšími pravidly     

ČR nepotřebuje vůbec žádné cizince, ani krátkodobě pobývající. Všechna pracovní  6 4% 

místa dokáží obsadit čeští pracovníci     

Nevím 3 2% 

Souhlasím pouze s dočasnou migrací. Cizinec by měl do ČR přijet pouze krátkodobě.   16 10% 

Po získání výdělku by se měl vrátit do své domovské země     

Celkem odpovědí    156       
 

29) S výrokem, že mediální obraz zahraničních pracovníků odráží realitu 

nesouhlasím 15 10% 

nevím 34 22% 

souhlasím 8 5% 

spíše nesouhlasím 65 42% 

spíše souhlasím 34 22% 

Celkem odpovědí    156       

 

30) Jaký obraz podávají média o zahraničních pracovnících? 

Kladný 1 1% 

Negativní 13 8% 

Neutrální 27 17% 

Spíše kladný 11 7% 

Spíše negativní 104 67% 

Celkem odpovědí    156       

 

31) S výrokem, že mediální obraz zahraničních pracovníků mě ovlivňuje 

nesouhlasím 25 16% 

nevím 19 12% 



souhlasím 10 6% 

spíše nesouhlasím 63 40% 

spíše souhlasím 39 25% 

Celkem odpovědí    156       

 

32) Jste 

Muž 59 38% 

Žena 97 62% 

Celkem odpovědí    156       

 

33) Váš věk je 

21-30 let 68 44% 

31-40 let 34 22% 

41-50 let 22 14% 

51-60 let 20 13% 

Do 20 let 6 4% 

nad 61 let 6 4% 

Celkem odpovědí    156       

 

34) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Prosím označte danou možnost, i pokud 

tento stupeň teprve studujete (např. první ročník magisterského studia) 

Bakalářské 34 22% 

Magisterské 57 37% 

Střední odborné bez maturity 8 5% 

Střední škola s maturitou 39 25% 

Vyšší než uvedené možnosti 11 7% 

Vyšší odborné 6 4% 

Základní 1 1% 

Celkem odpovědí    156       

 

35) Prosím uveďte studijní obor u nejvyššího dosaženého vzdělání – nepovinná otázka 

SOU prodavačka 1 1% 

akademicke- vytvarny obor 1 1% 

Andragogika a personální řízení 1 1% 

anglistika-amerikanistika 1 1% 

auditor, ekonomie 1 1% 

bankovnictví 1 1% 

Behavioral Economics 1 1% 

Ekomonie 1 1% 

Ekonom 1 1% 

ekonomická statistika 1 1% 



ekonomická škola 1 1% 

ekonomické 1 1% 

Ekonomické informace a kontrola 1 1% 

ekonomický 1 1% 

ekonomie 12 10% 

Ekonomika 1 1% 

Ekonomika a management 2 2% 

Ekonomika průmyslu 1 1% 

Elektrotechnika 1 1% 

enomika 1 1% 

Fakulta národohospodářská VŠE 1 1% 

FHS UK 1 1% 

FHS UK - Občanský sektor 1 1% 

FHS-SHM 1 1% 

filozofie 1 1% 

Financni manazer 1 1% 

Finanční řízení podniku 1 1% 

fyzika 1 1% 

Gasstronomie 1 1% 

geoinformatika 1 1% 

gymnázium 2 2% 

Hospodářská a kulturní studia 1 1% 

hotelnictví 1 1% 

Hudební vědy, titul Mgr. 1 1% 

Humanitni obor 1 1% 

Humanitní studia 5 4% 

Humanitní vzdělanost 1 1% 

chemie potravin a biotechnologie 1 1% 

IN 1 1% 

Informační Technologie 1 1% 

Informatika 1 1% 

IT 1 1% 

keramický průmysl 1 1% 

Kommerchni pravo 1 1% 

konstrukce aq dopravní stavby (VŠ STAVEBNÍ) 1 1% 

kybernetika 1 1% 

lékařství 1 1% 

Letecký mechanik 1 1% 

magisterske ekonomicke a filologicke vzdelani 1 1% 

management dopravy a spoju 1 1% 

Management firemních financí 1 1% 

marketing 1 1% 

maturita 1 1% 

MBA 1 1% 



Mechatronika 1 1% 

Mezinárodní obchod 1 1% 

národohospodářské plánování 1 1% 

Obchod/Podnikání 1 1% 

obchodní akademie 1 1% 

PE 1 1% 

pedagogický obor, FF. UP 1 1% 

podnikova ekonomika a management 1 1% 

potravinářská chemie 1 1% 

pozemní satvitelství 1 1% 

pozemní stavby 1 1% 

právní administrativa 1 1% 

Právo 1 1% 

PRODAVAČKA 1 1% 

produkce divadlani 1 1% 

Regionální rozvoj 1 1% 

sociálně právní 1 1% 

sociální a masová komunikace 1 1% 

sociální pedaogigka 1 1% 

sociální práce 2 2% 

speciální pedagogika 2 2% 

SPŠ stavební 1 1% 

stavební 1 1% 

strojírenství 4 3% 

strojní 2 2% 

Strojní inženýrství 1 1% 

strojní obor 1 1% 

strojní průmyslová škola 1 1% 

střední škola zemědělská - rostinná výroba 1 1% 

Studium humanitní vzdělanosti 4 3% 

Studium humanitní vzdělanosti, informatika 1 1% 

Veřejná a sociální politoka 1 1% 

Veřejná správa a regionální rozvoj 1 1% 

VŠE 1 1% 

všeobecná ekonomie 1 1% 

všeobecná ekonomika 1 1% 

Všeobecná sestra 1 1% 

Všeobecné Gymnázium 1 1% 

všeobecný 1 1% 

Výpočetní technika 1 1% 

zdravotnictvi 1 1% 

zemědělství 1 1% 

Celkem odpovědí    122       

 



36) Jste 

Důchodce 3 2% 

mateřská dovolená 3 2% 

Nezaměstnaný 1 1% 

nic 1 1% 

OSVČ, podnikatel 22 14% 

Podnikatel 1 1% 

pracující student 1 1% 

Student 28 18% 

Student a OSVČ 1 1% 

student a zaměstnanec 1 1% 

student, zaměstnanec 1 1% 

Zaměstnanec 91 58% 

zaměstnanec a současně OSVČ 1 1% 

zaměstnanec i student 1 1% 

Celkem odpovědí    156       

 

37) Jste 

Občan ČR 131 84% 

Občan jiné, třetí země 12 8% 

Občan země v EU/EHS 13 8% 

Celkem odpovědí    156       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 : Vývoj celkového počtu zaměstnanců dle národnosti (tabulka) 

 
Zdroj : Horáková, 2010 :52. 

 

Příloha č. 4 : Vývoj zaměstnanosti cizinců dle národnosti (graf) 

 
Zdroj : Horáková, 2010 :21. 

 

 

 

 

 
 

 


