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Předložená práce se zabývá vysoce aktuálním problémem především ekonomické migrace do 
České republiky se zvláštním zřetelem na projekt MPSV, jehož cílem bylo získat pro českou 
ekonomiku kvalifikované pracovní síly, jakožto doplnění chybějící nabídky práce ze strany 
českých občanů. Kouzlem nechtěného zároveň ukazuje na bezkoncepčnost politiky vlády ČR 
v této oblasti, která pod záminkou ekonomické krize tento projekt zastavila, přestože se 
tuzemské podniky trvale potýkají s nedostatkem technické inteligence, resp. s neschopností 
nahradit z vlastních zdrojů její přirozený úbytek. Z tohoto obecného hlediska bych práci vytkl, 
že se nezabývá  východisky projektu v širších společenských souvislostech. 
 
Autorka si jako cíl vytkla „přiblížit téma pracovní migrace“. Domnívám se, že pro 
diplomovou práci je tento cíl málo ambiciózní, očekával bych snahu o hlubší pochopení a 
samostatnou formulaci závěrů. Nicméně lze tento cíl ještě uznat především proto, že práce jej 
naplňuje velmi dobře – čtenáři dá ucelený pohled na stav problematiky, legislativní 
východiska i problémy, se kterými se zájemci o pracovní migraci do České republiky 
setkávají. Bylo by ovšem vhodné práci doplnit například šetřením mezi cizinci – žadateli, 
resp. úspěšnými žadateli o různé formy legálního pracovního pobytu v ČR, a také např. mezi 
úředníky ministerstva vnitra, kteří o těchto žádostech rozhodují nebo se účastní tvorby 
souvisejících pravidel. 
 
Z formálního hlediska je práce v pořádku, přestože svým rozsahem je na spodní úrovni 
požadované pro tento typ práce. Autorka použila řadu zdrojů z oblasti odborné literatury i 
materiálů ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva vnitra a dalších. Je škoda, že 
statistické údaje přebrala z literatury a nepracovala s primárními daty ČSÚ – práce by se tím 
z odborného hlediska dostala na vyšší úroveň. Určitou výhradu v této oblasti mám k použití 
citací/parafrází. V některých případech (tam, kde je odkazováno na obecně závazné předpisy) 
není úplně zřejmé, zda nejde spíše o citaci a neměly by být použity uvozovky. 
Práce je psána kultivovaným jazykem, bez zásadních jazykových a pravopisných chyb. 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
V průběhu obhajoby by autorka měla odpovědět na tyto otázky: 

1) Zda považuje utlumení projektu (faktické zastavení) za efektivní krok či nikoliv a 
proč? 

2) Jednají, podle jejích znalostí a zkušeností, orgány České republiky (jednotlivé 
instituce a jejich konkrétní zaměstnanci), které rozhodují o praktické realizaci 
migrační politiky v souladu s touto politikou vyhlašovanou vládami ČR? 
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