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Posudek oponenta diplomové práce 

 

Jméno diplomanta: Monika Chromečková 

Téma a rozsah práce: Zaměstnávání cizinců.  67 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: 30.6.2016 

1. Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma je aktuální vzhledem k permanentní 

migrační krizi v Evropě. 

2. Náročnost tématu na: 

- Teoretické znalosti – téma je náročné na teoretické znalosti, autorka prokázal svůj 

zájem o zkoumané téma. 

- Vstupní údaje a jejich zpracování – při zpracování bylo použito poměrně velké 

množství literatury a relevantních právních pramenů.  

- Použité metody –  diplomová práce byla zpracována klasickou metodou pro tento 

druh prací. 

3. Kritéria hodnocení práce: 

- Splnění cíle práce – podle názoru oponenta předložená diplomová práce splnila cíle  

vytýčené při zadání tématu práce.  

- Samostatnost při zpracování tématu – podle obsahu práce je zřejmé, že autorka 

zpracovala práci samostatně.        

- Logická stavba práce – diplomová práce je členěna kromě úvodu a závěru do šesti 

kapitol. V rámci první  kapitoly autorka uvádí přehled pramenů práva vztahujících se 

ke studované problematice. Ve druhé kapitole je podáván výklad základních pojmů a 

jejich vymezení. Následně ve třetí kapitole, se autorka věnuje otázkám pobytu cizích 

státních příslušníků na území České republiky a ve čtvrté kapitole analyzuje 

povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání cizinců v zahraničí. Pátá kapitola, která je 

nosnou a také nejobsáhlejší pasáží celé diplomové práce se věnuje podmínkám, které 

klade náš právní řád na jednotlivé druhy povolení, které může cizinec získat. Pozitivně 

je třeba hodnotit, že se autorka pokouší o analýzu poměrně nového institutu 

„zaměstnanecké karty“. Konečně šestá kapitola informuje o problémech spojených se 

zaměstnáváním cizinců u nás. V závěru diplomové práce shrnuje autorka výsledky, ke 
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kterým při zpracování tématu dospěla. Pozitivně lze hodnotit, že závěr obsahuje 

vlastní náměty de lege ferenda. 

- Práce s literaturou, vč. citací –  autorka prokázala odpovídající znalost relevantních 

právních pramenů a odborné literatury. 

 - Hloubka provedené analýzy –  autorka prokázala, že se ve studovaném tématu dobře 

orientuje a dokáže využít praktické zkušenosti získané z absolvované stáže. Tato 

skutečnost bezesporu přispěla v rozhodující míře k objektivnímu zpracování výsledků 

studovaného tématu a jejich zapracování do závěrečných výstupů práce. 

- Úprava diplomové práce, jazyková a stylistická úprava – po formální stránce práce 

odpovídá nárokům kladeným na podobný druh prací. 

4. Případné další vyjádření k práci – práce splňuje požadavky kladené PF UK na 

zpracování diplomových prací.  

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

          a) Uveďte, jaký byl vývoj zaměstnávání cizinců v České republice od roku 1993 do 

současnosti. 

          b) Můžete srovnat vývoj zaměstnávání cizinců v ČR s jinou členskou zemí EU (např. 

Rakousko nebo Slovensko)? 

6. Doporučení práce k obhajobě – práci doporučuji k obhajobě před příslušnou státní 

 komisí pro obhajobu diplomových prací 

7. Navržený klasifikační stupeň –  „výborně“ podle výsledku obhajoby 

 

V Praze dne 9.8.2016 

JUDr. Jan Kotous 

 


