
Abstrakt 

Tato disertační práce se zabývá problematikou krizového vládnutí Evropské unie v kontextu 

migračního vývoje po roce 2015. Autor zkoumá, jakým způsobem vybrané instituce EU 

(Evropská komise, Rada EU a Evropská rada) konstruují výjimečnost v rámci společné azylové 

a migrační politiky a jaké mohou být dopady této konstrukce pro fungování uvedené politické 

oblasti. Výzkum teoreticky vychází z konceptu „výjimečného stavu“ představeného v původní 

podobě v dílech Carla Schmitta a Giorgia Agambena.  

Hlavní cíl práce spočívá v rozboru a interpretaci mimořádných migračních opatření z let 2015 

až 2018, která byla navrhována a prováděna ze strany politických aktérů EU za účelem řešení 

migrační situace. Institucionální rovina je dále rozšířena a kontextualizována třemi případy 

zapojení vlád členských států EU – Maďarska, Rakouska a Německa – do interaktivního 

spoluutváření nouzových nástrojů. Autor sleduje utváření výjimečnosti v oficiálním diskurzu 

EU, konstrukci vztahu mezi výjimečností a normalitou, a uplatňování pravomoci konstruovat 

výjimečný stav na nadnárodní/mezivládní úrovni EU jakožto mezinárodní organizace. 

Práce přistupuje k tématu prostřednictvím kritické diskurzivní analýzy. Jejím předmětem jsou 

právní akty a doprovodné tiskové zprávy unijních institucí (respektive vybraných členských 

států EU), které se vztahují k souboru mimořádných nástrojů. Pro zachycení lokálního výkonu 

výjimečnosti a jeho materiálního rozměru bylo dále provedeno 21 rozhovorů se členy 

bezpečnostních aparátů EU (převážně příslušníky Policie ČR a Ministerstva vnitra ČR) 

mimořádně vyslanými na vnější hranice Unie v letech 2015 – 2018.   

Analýza ukazuje vícesměrný proces trvalé sedimentace mimořádných a původně pouze 

dočasných prvků v migračním režimu EU. Jejich hybatelem jsou jak instituce EU (např. snaha 

normalizovat nouzové přerozdělovací mechanismy žadatelů o azyl), tak i členské státy 

(prodlužování výjimečných kontrol na vnitřních hranicích schengenského prostoru). Výzkum 

dále poukazuje na zvýšený tlak na reorientaci migrační politiky EU v logice „preemptivní 

krize“ či „preemptivního krizového vládnutí“. Jeho cílem je posílit bezprostřední schopnosti 

EU co nejrychleji opanovat „příští výjimečnost“ a současně zvýšit disciplinovanost 

jednotlivých aktérů při plnění kolektivních pravidel. Práce také ilustruje nedostatky provádění 

krizových opatření v praxi a problematičnost mimořádných kroků členských států EU. 

V teoretické rovině zpochybňuje obvyklé dichotomické vnímání výjimečnosti a normality, 

přičemž zdůrazňuje naopak jejich konceptuální slévání a prolínání. 


