
            POSUDEK 

oponenta  na diplomovou práci Nikoly Svobodové „ Územní azyl“ předloženou na Univerzitě             

                                              Karlově, Právnické fakultě 

 Diplomová  práce je věnována v současné době velmi aktuálnímu tématu. Práce je 

členěna na úvod, tři části a závěr. Diplomová práce má celkový rozsah 60 stran. Práce byla 

odevzdána (datum vypracování práce) dne  17. 6. 2018. V úvodu si autorka klade dvě výzkumné 

otázky, první zda ovlivnil institut územního azylu vznik a vývoj uprchlictví a  druhá zda ovlivnila 

právní úprava uprchlictví jednání a snahy o přijetí Úmluvy o územním azylu (str. 2).  

V první kapitole se uchazečka zabývá historií a vývojem azylu a uprchlictví od 

starověku, přes středověk až po novověk. Konstatuje, že od roku 1830 je azyl univerzálně 

poskytován jen a pouze osobám politicky pronásledovaným (str. 8). Pozornost věnuje 

diplomantka v této kapitole také vývoji diplomatického azylu, který označuje za specifickou 

formu azylu. Na str. 11 konstatuje autorka, že diplomatický azyl na území Evropy je spíše 

historický institut. Jak hodnotí z hlediska mezinárodního práva případ Juliana Assange, který 

pobývá na ekvádorském velvyslanectví ve Velké Británii více než šest let (str. 11). Dále se 

diplomantka zabývá historií a vývojem uprchlictví. Uprchlictví se podle autorky stalo 

předmětem mezinárodního práva až ve 20. století. Potřebu právní úpravy postavení uprchlíků 

spojuje s událostmi v Rusku po roce 1917, s arménskými uprchlíky ve 20. letech 20. století. 

První úmluvou upravující postavení uprchlíků byla Úmluva o mezinárodním postavení 

uprchlíků z roku 1933.  Dále se zabývá vývojem uprchlictví po druhé světové válce po 

uzavření Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a Protokolu o právním postavení 

uprchlíků z roku 1967. Na str. 16 diplomantka  konstatuje, že Ženevská úmluva zahrnuje 

pouze jednu ze tří základních hrozeb a to pronásledování. S tím lze souhlasit otázkou však je 

zda vedle dalších dvou hrozeb, kterými je nepříznivá ekonomická situace a přírodní katastrofy 

by neměly být uvedeny také ozbrojené konflikty. Pokud jde o  pojmy, kterými se  autorka 

v práci zabývá  azyl  a uprchlictví by bylo vhodné, kdyby při ústní obhajobě podrobněji 

vysvětlila rozdíly mezi oběma pojmy. Je otázkou zda rozlišení, že azyl je poskytován 

konkrétním osobám, zatímco uprchlictví je masové jak uvádí autorka na str. 17 je přesné. Za 

výstižnější lze považovat charakteristiku diplomantky na str. 48, že status uprchlíka je 

dočasný, zatímco status azylanta je možné označit za relativně trvalý a také odlišnost 

spočívající ve volním aktu státu poskytnout azyl na rozdíl od smluvní povahy úpravy 

uprchlictví (str. 50). 



Následuje kapitola o právní úpravě azylu a uprchlictví. V této kapitole autorka nejprve 

rozebírá  Úmluvu o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a Protokol k ní. Zmiňuje zde na 

str. 20 také princip nenavracení (non-refoulement). Při ústní obhajobě by mohla uchazečka 

vysvětlit tento pojem, z hlediska obyčejového mezinárodního práva a z hlediska Úmluvy. 

Dále se v této kapitole zabývá  problematikou právní úpravy azylu. Rozebírá vývoj týkající se 

textu Deklarace o územním azylu z roku 1967 a dále se také zabývá jednáními o návrhu 

Úmluvy o územním azylu, která nebyla uzavřena. Je podle názoru diplomantky Deklarace o 

územním azylu z roku 1967 výrazem obyčejového mezinárodního práva?  

Třetí kapitola je zaměřena na charakter azylu a uprchlictví. Autorka se zde zamýšlí 

nad otázkou existence práva na azyl a mimo jiné zde rozebírá čl. 14 Všeobecné deklarace 

lidských práv z roku 1948. Diplomantka by mohla při ústní obhajobě vyjádřit svůj názor na 

toto ustanovení. V kapitole autorka také rozebírá definici uprchlíka dle Ženevské úmluvy. Na 

str. 44 a 45 uvádí diplomantka důvody pro pronásledování obsažené v Úmluvě o právním 

postavení uprchlíka, neuvádí zde však pronásledování z důvodu národnosti. Právo azylu 

označuje autorka za právo státu, a nikoliv právo jednotlivce, zatímco uprchlictví má naopak 

povahu spíše objektivní a jednotlivec se uprchlíkem stává (str. 49). Znamená to, že za splnění 

daných podmínek musí stát přiznat status uprchlíka? Následuje závěr ve kterém diplomantka 

konstatuje, že instituty azylu a uprchlictví se stále častěji společně používají a jejich odlišný 

význam se tak vytrácí (str. 50). Jaký je v tomto směru přístup Evropské unie o které je stručná 

zmínka na str. 22. V závěru jsou obsaženy i odpovědi na výzkumné otázky, v první dospívá 

k negativnímu závěru, zatímco u druhé naopak u snah o právní úpravu územního azylu 

spatřuje odkazy na právní úpravu uprchlictví (str. 50). 

 Pokud jde o hodnocení, práce má logickou strukturu.  Autorka provedla podrobnou 

analýzu územního azylu a také právní úpravy uprchlictví. Vychází jak z příslušných 

mezinárodních dokumentů a použila i řadu děl autorů, kteří se zabývají danou problematikou. 

Vyjadřuje i vlastní názory, v práci  prokázala svou schopnost pracovat se zdroji jak českými, 

tak i cizojazyčnými, což dokládá na 148 poznámek pod čarou. Práce je napsána 

srozumitelným, čtivým  jazykem.  

Diplomovou práci doporučuji  k ústní obhajobě. Při ústní obhajobě doporučuji, aby se 

diplomantka zaměřila na  otázky obsažené v textu posudku.  

V Praze dne 12. 7.  2018                                           doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. 


