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Migrace není jen jevem naší doby a našeho geografického prostoru. V současnosti jde ovšem
o problematiku v mnohých zemích palčivou a do určité míry těžko řešitelnou. Situace v ČR se
v mnohém liší od většiny západních zemí EU. České země nebyly nikdy koloniální mocností
a v posledních desetiletích ani oázou blahobytu, přitahující obyvatele jiných zemí a
kontinentů svou ekonomickou silou. A samozřejmě státní politika do roku 1990 zrovna přízeň
k volnému pohybu lidí neprokazovala.
Předložená diplomová práce ze zaměřuje na migrační politiku ČR, především získávání
kvalifikovaných zahraničních pracovníků. Autorka samozřejmě vychází z odborné literatury a
příslušných dokumentů, má ovšem i vlastní dlouholeté zkušenosti s pobytem v zahraničí,
spojeným i se sociální prací s migranty v SRN a ve Švýcarsku. Práce obsahuje, vedle úvodu a
závěru, šest kapitol. Úvod obsahuje poměrně obšírné a přehledné uvedení do problematiky
práce. První kapitola se zaměřuje na základní pojmy v práci používané, ale i na možné
přínosy a negativa migrace z hlediska společností i jednotlivců. V kapitole druhé nás autorka
seznamuje se základními teoretickými přístupy.k analýze pracovní migrace. V této souvislosti
mám jednu otázku: existují vedle ekonomických a sociologických teorií i politologické
přístupy k této problematice? Historií migrace zahraničních pracovníků na území ČR před a
po roce 1989 se zabývá kapitola třetí. Zde jsou zdůrazněny faktory, které příliv zahraničních
pracovníků podporují, především demografický vývoj a stav trhu práce. Zároveň je zřejmé, že
chybějící zkušenosti státního aparátu nelze nahradit pouhým využíváním praxe jiných států.
Následující kapitoly se zabývají současnou migrační politikou ČR v oblasti získávání
kvalifikovaných pracovníků. Je zřejmé, že tato politika je úspěšná jen do určité míry a je třeba
ji přinejmenším doladit. Své ovšem zapříčinila i ekonomická krize. Pro srovnání pak autorka
uvádí i příklady z klasických imigračních zemí jako je Kanada, Austrálie, USA, Velká
Británie, ale i SRN. Závěr je zdařilým shrnutím výsledků práce, přílohy k práci jsou účelné a
vhodné.
Předložená práce je zdařilá, práce s odpovídající a dobře zvolenou literaturou svědčí o
odborné úrovni autorky. Práce odpovídá nárokům na tento druh prací.
Práci doporučuji k obhajobě.
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