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Předložený elaborát je zpracován na téma závažné a aktuální nejen z hlediska 

současné právní úpravy a jejího uplatňování v praxi, ale i  dalšího legislativního 

vývoje v této oblasti.  

 

 Text diplomové práce o  rozsahu 50 stran je (kromě úvodu a závěru) rozdělen 

do čtyř kapitol dále podrobněji členěných.   První z nich uvádí vymezení základních 

pojmů vztahujících se k tématu. Druhá kapitola obsahuje podrobnou analýzu platné 

právní úpravy zaměstnávání cizinců v České republice. V jednotlivých subkapitolách  

se autorka zaměřila na problém rozhodného práva, na právní úpravu pobytu cizinců 

na území ČR  a v této souvislosti též na úpravu zelených a modrých karet a na 

povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání  zaměstnanců ze zahraničí . Třetí 

kapitola je na rozdíl od předcházejících věnována praktickým aspektům 

zaměstnávání cizinců. Diplomantka zde nastiňuje hlavní problémy a překážky, 

s nimiž se setkávají zaměstnavatelé i cizinci při výkonu závislé práce v rámci 

pracovněprávních vztahů. Ve čtvrté, závěrečné kapitole, autorka uvádí poznatky 

týkající se zaměstnávání cizinců v Austrálii, které zde získala v době svého studijního 

pobytu. Přehledným způsobem popisuje typy víz a kritéria stanovená pro jejich 

získávání, která zaručují objektivitu při posuzování uchazečů. V závěru této kapitoly 

autorka porovnává českou a australskou úpravu zaměstnávání cizinců a v této 

souvislosti upozorňuje na jednotlivé prvky, které by mohly být pro českou legislativu 

de lege ferenda inspirativní. V samotném závěru práce diplomantka  shrnuje své 

hlavní kritické výhrady k platné právní úpravě zaměstnávání cizinců v ČR  i k jejím 

negativním dopadům v praxi a zdůrazňuje nezbytnost řešení uváděných problémů 

v zájmu dalšího získávání  kvalifikovaných zaměstnanců  ze  zahraničí. 

 

Lze konstatovat, že se autorce  v diplomové práci podařilo  zvolené téma 

velmi dobře zvládnout, obsahově vyčerpat a splnit stanovený cíl – představit 



současnou právní úpravu problematiky zaměstnávání cizinců z tzv. třetích zemí 

v ČR,  upozornit na její nedostatky při uplatňování v praxi a na příkladu právní úpravy 

zaměstnávání cizinců v Austrálii demonstrovat jiný způsob řešení dané problematiky. 

Elaborát  se z hlediska formálního vyznačuje přehlednou, vnitřně vyváženou 

strukturou a logickou provázaností jednotlivých částí. Výklad je vhodně doplněn 

aktuálními  statistickými údaji a grafy. O skutečném zájmu autorky o zkoumanou 

problematiku svědčí mimo jiné i široký okruh použitých pramenů, z nichž při 

zpracování vycházela,  a  které velmi pečlivě cituje. 

Také z hlediska obsahového je práce na velmi dobré úrovni. Zvláště je třeba 

ocenit vlastní názory autorky  vyjadřované v komentářích k jednotlivým problémům.  

Vzhledem k tomu, že jsem své připomínky předávala autorce v průběhu 

zpracování elaborátu, nemám již k jeho finální verzi další výhrady. 

 

Vzhledem k výše uvedenému je možno konstatovat, že předložená diplomová 

práce  splňuje stanovené požadavky, a  lze ji  doporučit k obhajobě. 

 

Navrhuji, aby autorka v rámci diskuse při obhajobě pohovořila o svých kritických 

připomínkách k platné právní úpravě a návrzích de lege ferenda uváděných v závěru 

práce. 
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