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1.Aktuálnost (novost) tématu: 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.  

 

2.Náročnost tématu na 

- Teoretické znalosti: Zpracování  tématu vyžadovalo celkovou velmi dobrou orientaci 

v nejen v českém právním řádu, ale též právní úpravě jiných států (USA). 

- Vstupní údaje a jejich rozpracování: Autor při zpracování vycházel z dostatečně 

širokého okruhu odborné literatury, českých právních předpisů, legislativy EU i 

judikatury Soudního dvora EU. 

- Použité metody: Při zpracování diplomové práce byly využity zejména metody 

deskripce , interpretační analýzy a částečně i metoda komparace. 

 

3.Kritéria hodnocení práce: 

- Splnění cíle práce: Stanovený cíl komplexně představit současnou právní úpravu 

zaměstnávání cizinců na území České republiky se zaměřením na cizince ze třetích 

států (mimo Evropskou unii) se autorovi podařilo v rámci předloženého elaborátu 

splnit a téma velmi dobře zvládnout. 

- Samostatnost při zpracování tématu: Diplomant přistoupil ke zvolenému tématu 

odpovědně, v dostatečném časovém předstihu a s jasnou představou o postupu 

zpracování. Protokol o vyhodnocení podobnosti diplomové práce generuje míru 

podobnosti méně než 5%; práce je tedy originálním dílem. 

- Logická stavba práce: Práce je (kromě úvodu a závěru) rozdělena do 4 kapitol dále 

podrobněji členěných. První z nich definuje základní pojmy vážící se k tématu. Druhá 

kapitola podrobně analyzuje českou právní úpravu zaměstnávání cizinců a zmiňuje 

též právní regulaci jejich podnikání. Kapitola třetí vysvětluje význam zaměstnanecké 



a modré karty a uvádí postup vedoucí k jejich získání. Závěrečná kapitola je na rozdíl 

od předcházejících věnována praktickým aspektům zaměstnávání cizinců .Diplomant 

zde nastiňuje hlavní problémy a překážky, s nimiž se setkávají zaměstnavatelé i 

cizinci při výkonu závislé práce, a v této souvislosti uvádí též vlastní zkušenosti. 

Elaborát má přehlednou, vnitřně vyváženou strukturu s logickou provázaností 

jednotlivých kapitol a obsahuje všechny předepsané součásti. 

- Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací.  

Ačkoliv odborná literatura ke zvolenému tématu není příliš hojná, zvolil autor jako 

výchozí zdroj stěžejní monografie  a dále i řadu odborných článků (včetně 

cizojazyčných), které cituje v souladu se stanovenou normou. Diplomant prokázal 

schopnost samostatné práce s uvedenými zdroji. 

- Hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu: Diplomová práce  postihuje  

úpravu de lege lata i předpokládané  směřování právní regulace zaměstnávání 

cizinců v ČR. Elaborát se zaměřuje především na analýzu české právní úpravy, 

kterou porovnává s legislativou jiných států v předmětné oblasti. Diplomant se však 

neomezuje pouze na komentář a výklad jednotlivých ustanovení, ale  uvádí i vlastní 

názory na zkoumané problémy a návrhy de lege ferenda v případech, kdy platná 

právní úprava  způsobuje při uplatňování v praxi problémy.  

- Úprava práce (text, grafy, tabulky) : Z hlediska formálního je elaborát upraven  

způsobem obvyklým pro tento druh prací. 

- Jazyková a stylistická úroveň: Předmětná problematika je prezentována  

srozumitelně, na odpovídající stylistické úrovni. Pouze výjimečně se vyskytují některé 

neobratné formulace (např. s. 13 – Zákon o pobytu cizinců stanoví v § 1 svou 

působnost, když stanoví…., s. 35 – Smlouva musí znít aspoň na 1,5 násobek….) 

 

 4. Předložený elaborát je  zpracován precizně, nevykazuje podstatnější obsahové 

nedostatky a lze jej celkově považovat za velmi zdařilý. Svědčí  o skutečném zájmu 

autora o zvolené téma,  o velmi dobré znalosti právní úpravy  a  schopnosti orientace 

v ní. 

 

5. Navrhuji, aby diplomant v rámci diskuse při obhajobě pohovořil na téma: 

- nelegální práce cizinců v ČR a ukládání sankcí za její výkon, 

- možnost vyslání cizince na pracovní cestu.. 

 



6. Celkově lze konstatovat, že předložená diplomová práce vyhovuje stanoveným 

kritériím, a proto ji  doporučuji  k obhajobě. 

 

7. Vzhledem k výše uvedenému navrhuji klasifikaci stupněm výborně. 

 

  

  

 

 

 V Praze dne 9.3. 2016                                             doc.JUDr. M.Vysokajová, CSc. 

        vedoucí diplomové práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

    


