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Navrhuji klasifikovat diplomovou práci  klasifikačním stupněm:
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Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:
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Hodnocená diplomová práce se věnuje tématu migrace pracovní síly. Práce má vzhledem k tématu 

vhodně definované cíle a metodické postupy pro její zpracování. Teoretická východiska obsahují 

definici pojmu migrace, typy, příčiny, výhody a nevýhody migrace a situaci na pracovním trhu v ČR. 

Dále navazuje aplikační část, kde je představena společnost Grafron Recruitment, s.r.o. a proveden 

kvalitativní výzkum týkající se náboru pracovních sil do ČR ze zahraničí. Autorka na základě 

provedeného šetření sestavila návrh na opatření a potřebné kroky k začlenění zahraničních pracovníků 

do pracovního procesu. 

Formální i obsahová stránka diplomové práce odpovídá požadavkům kladeným na daný tip prací. Cíl 

práce byl splněn. 
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Metodické poznámky: 
1 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění  

   klasifikačního stupně.  
2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
4 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

Posudek odevzdejte oboustranně vytištěný a podepsaný  na sekretariát KFU, FEK ZČU do 20. 5. 2019. 
Nově: Posudek zašlete emailem na: bultasov@kfu.zcu.cz v PDF formátu bez podpisu s názvem souboru  

 BP nebo DP_příjmení studenta_OP.pdf (příklad: DP_Xaver_OP.pdf).  

 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat stupněm "velmi dobře". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:
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Jak uvádíte na str. 68, délka legislativního procesu spojeného s příchodem pracovníka za zahraničí je 

nepatřičná pro potřeby pracovního trhu v České republice. Jak si stojí v tomto ohledu okolní státy? 

Jaká konkrétní úskalí spatřujete při integraci pracovníků - viz str. 69? Neangažují se již v těchto 

ohledech úřady práce v České republice? 

Jak nákladná bývá doba čekání na zapojení se do pracovního procesu pro příchozí z Polska či Ukrajiny 

na pracovní trh ČR?            

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 9. 5. 2019        Podpis hodnotitele  
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