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Předložená práce o  rozsahu 50 stran textu je  systematicky rozdělena do 

úvodu, čtyř kapitol, které jsou dále vnitřně členěny a  závěru. Obsahuje též resumé 

v angličtině a přílohy vztahující se k tématu.  

Diplomantka nejprve vymezuje základní pojmy, se kterými dále pracuje. Poté 

precizně analyzuje platnou právní úpravu zaměstnávání cizinců v České republice, 

která je obsažena v několika právních předpisech.  Věnuje pozornost otázce 

rozhodného práva,  právní úpravě pobytu cizinců na území ČR  a tzv. zeleným a 

modrým kartám. V následující kapitole se diplomantka zabývá aplikačními problémy a 

praktickými otázkami  zaměstnávání  cizinců.  V poslední kapitole podává výklad o 

zaměstnávání cizinců v Austrálii, kde absolvovala studijní pobyt. Provádí i komparaci 

české a australské právní úpravy předmětné problematiky. 

 

V závěru  autorka poukazuje na nesnadnou cestu k nalezení vhodného způsobu 

jak ochránit český pracovní trh a současně umožnit výkon práce cizincům, kteří by 

mohli zdejší ekonomiku obohatit. Upozorňuje na konkrétní problémy v současném 

systému zaměstnávání cizinců, především na jeho nepřehlednost, chaotičnost a příliš 

byrokratické postupy. Tyto nejen odrazují některé cizince,  ale nahrávají i nelegálním 

cestám, jimiž zaměstnavatel získá zaměstnance a cizinec práci. 

 

     Systematické členění textu vhodné, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, 

práce je přehledná.  Diplomantka vychází  z  odborné literatury české i zahraniční, se 

kterou v textu pracuje a odkazuje na ni.  

 

      Zvolené téma je zajímavé a  aktuální, předmětem kvalifikačních prací však často 

nebývá.  Z úrovně textu je zřejmé, že autorka přistoupila k jeho zpracování s velkým  



zájmem a rozsáhlými znalostmi. Nezaměřila se pouze na rozbor příslušné právní 

úpravy, ale poukazuje i na řadu konkrétních aplikačních problémů, zejména pokud 

jde o zaměstnávání cizinců z tzv. třetích zemí. Velmi zajímavý a inspirativní je výklad 

o úpravě zaměstnávání cizinců v Austrálii. Autorka vhodně využila studijního pobytu 

k přípravě diplomové práce. 

 

     Práci nelze vytknout závažnější nedostatky věcné ani formální, je velmi zdařilá.      

Zvolené téma bylo zpracováno komplexně, diplomantka prokázala jeho výbornou 

znalost. 

    

     Závěrem konstatuji, že   předložená práce  odpovídá požadavkům kladeným na 

diplomové práce, proto ji doporučuji k obhajobě.   
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