
Posudek oponentky  

k diplomové práci „České migrační právo v kontextu práva Evropské unie“ 

předložené Janou Andraščíkovou 

 

K tématu práce: 

Předložená diplomová práce v rozsahu 81 stran čistého textu se zabývá tématem migračního 

práva. Autorka se hodlá (jak usuzuji z názvu) zaměřit na českou úpravu, a tuto pak zasadit do kontextu 

evropského práva.  

Téma, které si diplomantka vybrala, je tématem aktuálním. Migrace zasahuje téměř každý stát 

světového společenství států a každý stát se musí vyrovnat buďto s imigrací, nebo s emigrací. 

V posledních desetiletích také počet migrantů roste. Evropská unie na vzrůstající počet imigrantů a 

měnící se strukturu migračních proudů reaguje. Vytváří legislativu, již danou problematiku upravuje, a 

kterou musejí členské státy reflektovat ve svých právních řádech. Z těchto důvodů považuji téma za 

velmi aktuální. 

Téma, tak jak jej pojala diplomantka, není v českém kontextu zpracované (i když se mu v této 

rovině věnovalo několik studentů ve svých bakalářských či diplomových pracích na jiných školách). 

V zahraniční literatuře se nesetkáme s analýzou, která by se zároveň věnovala právu České republiky. 

Téma je tedy možné hodnotit jako nové a ke zpracování vhodné.  

Diplomantka si vybrala téma rozsáhlé. Jednou z obtíží, kterým může čelit, je podle mého 

názoru rozhodnutí o tom, jak téma pojmout. Postihnout celou šíři migračního práva není možné, jedině 

se může ve zpracování zaměřit na určité otázky a skrze ty pak české právo v kontextu práva EU 

hodnotit. To předpokládá promyšlené výzkumné otázky a vhodnou metodologii a ideálně i několik 

stránek tomuto věnovaných. Jde také o téma, které vyžaduje podrobné zkoumání primárních i 

sekundárních pramenů, a zároveň i schopnost analýzy a vlastního úsudku.  

  

Ke zpracování tématu: 

Práce je členěna do úvodu, čtyř částí a závěru. Včleněn je obsah a seznam použité literatury. 

Práce je zpracována s využitím primárních i sekundárních zdrojů. Překvapilo mě relativně malé 

množství sekundárních pramenů, předpokládám, že se autorka s mnoha dalšími (obecnějšími) 

seznámila, jen je neuvedla v seznamu literatury, neboť se nevztahují přímo k tématu. Za velmi chybné 

považuji nezačlenění sborníků z konferencí z Brna (obvykle editovaný prof. Jílkem a dr. Pořízkem), 

které jsou pro zkoumání českého kontextu (i českého migračního práva v kontextu práva EU) cenným 

zdrojem informací. Kladně hodnotím velké množství primárních zdrojů. 

Pokud jsem dobře rozuměla, je cílem práce zhodnocení vývoje migračního práva do současné 

podoby (v ČR a EU). Jako výzkumnou otázku si klade to, zda 1) současná právní úprava reaguje na 

faktickou migrační situaci racionálně a efektivně, ale s lidskoprávním respektem, a zda minimalizuje 

nežádoucí jevy, 2) zda je český právní systém v souladu s evropskými standardy a zda je to vhodný 



režim, 3) zda došlo k souladu mezi teoretickými očekáváními a praxí a 4) do jaké míry je lex lata 

odlišné od lege ferenda.  Diplomantka se do práce pustila odvážně, což hodnotím kladně, snažila se 

postihnout problémy, o kterých ví, že mohou existovat. Nicméně otázky považuji za velmi široké a 

není podle mě téměř nemožné je v rozsahu diplomové práce zpracovat. Nevím také, jak si přesně 

vyložit část otázky druhé („vhodný režim“) a otázku čtvrtou, prosím, zda bychom se na ni mohli 

zaměřit u obhajoby. 

 Metodou, kterou zvolila, je metoda spíše popisná, zčásti analytická, komparace využívá méně.  

 

Již při čtení prvních řádků jsem přemýšlela, co je důvodem, řekněme, specifického jazyka 

práce (čeština není mateřským jazykem?). Text je totiž místy méně srozumitelný a také obsahuje řadu 

chyb. Poznámky pod čarou by měly být ukončeny tečkami, neboť tvoří samostatné věty. 

První chyby čtenář najde již v názvu diplomové práce: „České migrační právo v kontextu 

práva Evropský unie“, pokračovat může na stránce věnované obsahu práce: „rodinný příslušníci 

občanů EU“, namátkou dále „postavění jedince“ či „byli přijímané směrnice“ na s. 16 a řadu dalších. 

Některé části jsou na zcela jiné úrovni, patrně prošly jazykovou korekturou; škoda, že takto nebyla 

opravena celá práce (dokonce jsem chvíli hledala i to, zda se diplomantka jmenuje Andraščíková či 

Andraščiková, ježto na úvodní stránce je jméno s krátkým i, ale konzultant vždy vyslovoval jméno 

odlišně. Odpověď mi dal až informační systém PFUK. To, přiznám se, u diplomové, tedy kvalifikační, 

práce nečekám).  

Z hlediska formální úrovně je tedy kvalita práce – především kvůli ponechaným chybám – 

nižší.  

 

K obsahu práce: 

Práce je psána obtížným jazykem a s chybami. Osnova podle mého názoru neodpovídá tématu. 

Ráda bych ale uvedla, že je zřejmé, že autorka tématu rozumí, a je tedy možné, že pro ni bylo psaní 

diplomové práce prvním větším dílem, které uchopila, jak nejlépe v dané chvíli dokázala.  

Kupříkladu první část práce je obsáhlejší, než bylo třeba. Určitě je to oblasti zajímavá, ale pro 

účely zpracování tématu práce není tak podstatná. Naopak kapitola věnovaná lidskoprávním 

standardům by byla určitě vhodná k rozpracování, včetně konkurující jurisdikce SDEU a ESLP. 

Autorka v práci obsáhla značné množství informací. Právě kvůli své snaze postihnout takto 

velkou oblast se omezila spíše na sepsání informací než na hlubší analýzu. Diplomantka kupříkladu ve 

své práci nestaví české právo příliš do kontextu práva EU. Sice se oběma oblastmi zaobírá, ale vlastně 

je srovnává velice málo. Spíše formuluje text tak, že – například v části věnované české právní úpravě 

– uvádí, jak je věc upravena v právu ČR, a dodává, že je třeba respektovat to které ustanovení 

příslušné směrnice. Otázkou pak ale stále zůstává, zda je ona česká úprava opravdu v souladu. Umím 

si představit, že by kupříkladu diskutovala o vhodnosti ponechání vnitrostátního statusu u trvalého 

pobytu, kde podle mého názoru není právní úprava trvalého pobytu v souladu se směrnicí 



2003/109/ES (jde zejména o provázanost povolení k trvalému pobytu se statusem rezidenta ES), nebo 

prostě o kterékoli jiné otázce. O otázce uvedeného (ne)souladu bychom mohli diskutovat u obhajoby.  

Jinak je práce obsáhlá, ukazuje řadu zajímavých míst zejména českého práva.  

  

Závěr: 

Autorka prokazuje dobrou znalost dokumentů, literatury mohla nicméně zpracovat více. Práce 

je, byť s chybami, napsána odborným jazykem, vybavena poznámkovým aparátem a seznamem 

literatury. Předložená práce naplňuje kritéria kladená na diplomovou práci, byť k ní mám výše 

uvedené výhrady. Práci doporučuji k obhajobě a předběžně, s výhradou průběhu obhajoby, ji 

hodnotím jako dobrou.  

 

V ústní obhajobě pak navrhuji, kromě otázek uvedených v textu posudku, jako možná témata, 

na která by se mohla diplomantka zaměřit, následující:  

Je podle autorky ve světle ust. čl. 28 odst. 1 směrnice 2004/38/ES dostačující formulace ust. § 

119 ZoPC? Pokud ne, jak je možné dosáhnout souladu? 

 

 

V Praze dne 15. 5. 2014              

                         JUDr. Věra Honusková, Ph.D. 

 

 

 

 

 


