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Věcný přínos práce: Předložená diplomová práce se zabývá aktuálním a z hlediska oboru veřejné a 

sociální politiky dlouhodobě zajímavým tématem – pracovní migrací v ČR z pohledu 

institucionálního systému, který ji upravuje. Celkově považuji diplomovou práci za věcně 

přínosnou a pečlivě zpracovanou. Jednotlivé části práce jsou podrobně a poměrně zdařile 

zpracované, s velkým množstvím informací, v práci však postrádám větší provázanost jednotlivých 

kapitol a celkové zarámování především empirické části práce (např. uvedení analytického rámce či 

modelu, resp. nějaké vysvětlení logiky uvažování). Na druhé straně např. v kapitole 12, která se 

týká SWOT analýzy prokázala autorka schopnost poměrně sevřeného a koncentrovaného myšlení. 

Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení, naplnění výzkumného cíle: Výzkumné 

otázky jsou formulovány jednoznačně a odpovídají hlavnímu cíli práce, čímž je „zjistit, jaký je 

současný institucionální systém, který upravuje migraci zahraničních pracovních sil na území České 

republiky a identifikovat problémové oblasti“. Autorce se podařilo v průběhu práce výzkumný cíl 

naplnit a snaží se odpovídat na všechny výzkumné otázky. Škoda, že se nepodařilo v závěru práce 

ještě výstižněji reagovat na jednotlivé otázky a závěr tak lépe strukturovat.

Struktura práce, teoretické koncepty a metodologický přístup: Předložená práce obsahuje 

všechny části podle požadavků kladených na zpracování diplomové práce, avšak slabým místem 

práce je její celková nekompaktnost - neprovázanost jednotlivých částí, resp. nevysvětlení celkové 

logiky přístupu k tématu. Deficit celkového zarámování práce způsobuje, že struktura druhé části 

práce se jeví poněkud nepřehledná, jakoby nahodilá. Jednotlivé kapitoly práce jsou však zpracovány 

dobře, pečlivě, je zřejmé, že autorka pracovala s velkým množstvím vstupních dat a dokumentů.

Zpracování teoretických východisek a metodologické uchopení práce je uspokojivé, oceňuji využití 

expertních rozhovorů.

Věcná správnost a způsob argumentace: Celkově autorka používá poměrně přesvědčivou 

argumentaci podloženou relevantními zdroji. Avšak vytkla bych poněkud nesystematický přístup, 

podobně jak se projevuje v celkové nekompaktnosti práce. Autorka se např. snaží o určitou 



etapizaci kapitoly o vývoji pracovního trhu a pracovní migrace (kap. 9), ale nikde není vysvětlena 

logika této etapizace, s uvedenou etapizací nekoresponduje ani autorkou vytvořený přehled milníků 

(graf. 9.1. str.51). Drobná výtka se týká poněkud neuměle použitých citací, např. str.10 (Disman, 

1993); str. 12 odst. 4 (Veselý, Nekola 2007).

Formální zpracování: Stylisticky a formálně je práce dobře zpracovaná, jazyk práce je 

srozumitelný. 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě 
a hodnotit ji známkou „velmi dobře“.
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