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1. V posuzované práci se diplomant zabývá aktuálním a důležitým tématem, které však 

nebývá předmětem kvalifikačních prací příliš často.  

 

2. Pro úspěšné zpracování zvoleného tématu prostudoval autor příslušnou – především českou 

právní úpravu, odbornou literaturu – které zatím není v předmětné oblasti mnoho, další 

informační zdroje a rovněž informační zdroje o situaci v oblasti zaměstnávání cizinců v USA.  

 Pokud jde o metody využité při zpracování textu, vycházel diplomant zejména 

z metody deskripce a analýzy a rovněž z metody komparativní.  

 

3. Z úrovně textu je zřejmé, že autor přistoupil ke zpracování zvoleného tématu s velkým 

zájmem a náležitými znalostmi. V textu uvážlivě pracuje s odbornou literaturou a dalšími 

informačními zdroji českými i zahraničními a řádně je cituje.  

 Jednotlivé problémy diplomant důkladně zkoumá, zamýšlí se nad nimi a zaujímá 

k nim svá stanoviska. Např. zavedení zaměstnanecké karty v roce 2014 považuje za velmi 

úspěšný projekt, zároveň však poukazuje na některé problémy s ní spojené.  

 Text je systematicky rozdělen do úvodu, čtyř kapitol, které jsou dále vnitřně členěny, a 

závěru. V první kapitole autor definuje pojmy, režimy a formy pobytu cizince na území České 

republiky, ve druhé rozebírá českou právní úpravu zaměstnávání cizinců. Třetí kapitola je 

věnována problematice zaměstnanecké a modré karty, čtvrtá praktickým aspektům 

zaměstnávání cizinců. Zajímavý je výklad srovnávající českou právní úpravu zaměstnávání 

cizinců s právní úpravou v USA. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, jsou vzájemně 

provázané, práce je přehledná. V závěru autor hodnotí platnou právní úpravu zaměstnávání 

cizinců, poukazuje na některé praktické problémy.  



 Cíl práce – „komplexně představit současnou právní úpravu zaměstnávání cizinců na 

území České republiky se zaměřením na zaměstnávání cizinců ze států mimo Evropskou unii“ 

– byl úspěšně naplněn.  

 

4. Předložené práci nelze vytknout závažnější nedostatky věcné ani formální, je zdařilá. Je 

možno poukázat pouze na některá poněkud neobvyklá vyjádření autora – např. ...“Závěrem se 

tato diplomová práce podívá na poznatky ohledně pozitiv a negativ.“... (str. 4).  

 

5. Během obhajoby se diplomant může zaměřit na význam zaměstnanecké karty, její přínos 

do oblasti zaměstnávání cizinců a na problémy s ní spojené. 

 

6. Předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce, k obhajobě ji 

doporučuji.  

 

7. Posuzovanou práci navrhuji klasifikovat stupněm výborně.  
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