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Aktuálnost tématu: Vzhledem k ekonomické krizi, kdy se řada migrantů ocitá bez práce a pravidla

pro vstup do České republiky se zpřísňují, je téma institucionálního systému upravujícího pracovní 

migraci vysoce aktuální. 

Cíle práce a jejich naplnění: Autorka si klade za cíl zjistit, jaký je současný institucionální systém,

který upravuje migraci zahraničních pracovních sil na území České republiky a identifikovat

problémové oblasti. Tento cíl je dále pečlivě strukturován do dílčích cílů, které autorka promítá do 

výzkumných otázek. Všechny výzkumné otázky autorka ve své práci zodpovídá.

Metodologie: Autorka vhodně využívá kombinaci různých metod: institucionální analýzu, 

dotazníkové šetření, dotazování expertů, SWOT analýzu. Všechny metody a jejich užití v kapitole 

věnované metodologii uspokojivě vysvětluje.  

Obsah práce: Práce je přehledně  členěna do třinácti kapitol. Po úvodních kapitolách věnovaných

již zmíněným cílům, výzkumným otázkám a metodologii se věnuje autorka teoretickému ukotvení 

své práce, kdy vhodně zvolila ekonomické teorie – teorii konkurenčního trhu, teorii migrace a 

neoinstitucionální ekonomii. Rovněž ve své práci vychází z konceptu lidských práv a teorie 

sociálního kapitálu. Autorka zde pracuje s relevantní českou i zahraniční literaturou. 6. kapitola je 

věnována výkladu základních pojmů. V sedmé kapitole se autorka zaměřuje na faktory, které se 

podílejí na utváření politiky zaměstnanosti ve vztahu k migrantům. Dále navazuje historickým 

pohledem na aktivity Evropské unie v oblasti zaměstnávání migrantů a pokračuje analýzou vývoje 

českého pracovního trhu ve vztahu k migraci v ČR. V těchto kapitolách autorka prokazuje 

schopnost práce s daty a s veřejně politickými dokumenty. Autorka analýzu vhodně doplňuje 

výsledky expertního šetření a výsledky vlastního anketního dotazníkového šetření. Desátá kapitola 

je zaměřena na analýzu vlivu neformálních institucí ve vztahu k pracovní migraci, tj. médií a 

veřejného mínění. 11. kapitola je věnována právnímu rámci legální pracovní migrace v ČR. 

Následuje SWOT analýza, kdy na základě kombinace interních slabostí s vnějšími hrozbami vytváří 



autorka tzv. černý scénář vývoje.

Z hlediska celkového ohodnocení práce je nutno ocenit, že autorka pracuje s četnou českou i 

zahraniční literaturou, zdařile pracuje s daty a veřejně politickými dokumenty a realizovala vlastní 

empirická šetření. Vlastní vklad autorky spatřuji také ve SWOT analýze, která ústí do tzv. černého 

scénáře. Na druhou stranu práce trochu postrádá jistou kompaktnost a celkovou provázanost.

Formální úprava práce: Studentka v práci prokazuje stylistickou dovednost, správně cituje, 

používá přehledné tabulky, schemata a grafy.

Celkové hodnocení práce: Navrhovaná práce splňuje všechny požadavky na diplomovou 

práci. Vzhledem k výše uvedenému hodnocení doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji 

jako „velmi dobrou“.

V Praze dne 26. 1. 2012       Mgr. Karolína Dobiášová
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