
Hodnocení diplomové práce Jany Andráščikové na téma 

České migrační právo v kontextu práva Evropské unie 

 

Ve své diplomové práci se autorka věnovala složitému a aktuálnímu tématu evropské 

integrace. Migrační právo EU je rychle se vyvíjející oblast unijního práva, která má značný 

dopad na vnitrostátní úpravu členských států. Vymezení právního rámce migračního práva 

EU ve vztahu právu České republiky je komplexní a náročnou problematikou, která je 

nepochybně vhodným tématem diplomové práce na právnické fakultě. Zpracování tématu 

vyžaduje dobrou orientaci v základních oblastech práva EU a schopnost syntetizovat poznatky 

získané z primárních a sekundárních zdrojů včetně judikatury Soudního svora EU. 

Formální aspekty 

Práce obsahuje 81 stran čistého textu. Práce je vybavena poměrně stručným seznamem 

použité literatury v anglickém a českém jazyce. Výběr literatury v podstatě odpovídá 

hlavnímu zaměření studie, byť převážnou část uvedených položek tvoří primární prameny. 

Použité prameny umožnuje kritickou reflexi dané problematiky. Připojen byl také seznam 

použitých zkratek, který ulehčuje orientaci v textu.  

Práce se sekundární literaturou a s poznámkami pod čarou vcelku odpovídá úrovni 

diplomové práce. Autorka mohla však klást větší důraz na formální náležitosti. V textu se 

objevuje poměrně hodně překlepů, místy je nepřehledné členění textu na odstavce. Na 

podkapitolu 3.3 navazuje nelogicky podkapitola 3.6. Je škoda, že autorka nesplnila výzvu 

k provedení důkladné jazykové korektury před odevzdáním práce a nekladla větší důraz na 

grafickou úpravu některých částí (např. přímých citací).  

Jako pozitivum lze uvést, že práce je čtivá a psaná odborným jazykem. Z formálního 

hlediska diplomová práce vcelku splňuje kritéria kladená na tento druh vědecké studie. 

  

Obsah 

Kromě úvodu a závěru členila autorka svoji práci na čtyři hlavní kapitoly. Podle 

autorky má být práce zaměřena na právní postavení migrujících občanů třetích zemí na území 

států EU a rámcově i na volný pohyb občanů EU a jejich rodinných příslušníků, přičemž se 

autorka hodlala orientovat podle chronologického vývoje příslušné právní úpravy. V úvodu do 

práce zúžila autorka předmět studie na oblast tzv. legální a dobrovolné migrace. Toto zúžení lze 

s ohledem na standardní rámec a rozsah diplomových prací jednoznačně uvítat. 



Zvolenou systematiku považuji vcelku za vyváženou a odpovídající struktuře 

analyzovaného problému. V první části práce autorka jen velmi stručně představila 

mimoprávní pojetí migrace jako sociálního fenoménu. Je třeba dodat, že autorka na tomto 

místě výrazně zkrátila původní verzi práce, která obsahovala mnoho sociologických koncepcí 

bez přímé návaznosti na právní úpravu. Rozsáhlé je naopak pojednání o historickém vývoji 

migrační politiky EU. První část uzavírá stručná podkapitola o pojetí migračního práva a 

migrační politiky. 

Na obecný úvod do terminologických a historických otázek navazuje druhá část 

věnovaná evropské „legislativě“ v oblasti úpravy migrace. Označení kapitoly není zcela 

přesné, protože kromě legislativy EU v úzkém slova smyslu je zde podstatná část věnována 

také primárnímu právu EU a jeho výkladu. Hlavní motivace autorky pro začlenění dané 

kapitoly je zřejmě důraz na lidskoprávní rámec unijní migrační politiky. Další podkapitola 

pojednává o zvláštní formě migrace, a to migraci unijních občanů, jejichž právní status 

vyplývá ze zakládacích smluv EU a sekundární legislativy.  

Rozbor postavení občanů třetích zemí je obsažen ve třetí části studie. Autorka zde 

zmínila význam úpravy týkající se vnějších hranic EU a upozornila na přínos tzv. 

schengenského systému. Co se týče kategorizace legálních migrantů z třetích zemí, vychází 

autorka z příslušné směrnicové úpravy. Zvláštní pozornost věnuje migraci tureckých občanů 

do EU.  

Za těžiště práce lze považovat čtvrtou část studie, kde autorka podrobněji analyzovala 

současnou českou úpravu migrace. Autorka zde mohla zapracovat některé zkušenosti získané 

během práce na MV ČR. Za přínosný považuji výklad vnitrostátní legislativy ve světle 

judikatury Soudního dvora EU včetně úvah týkajících se evropských lidskoprávních 

standardů.      

 

Celkové hodnocení 

Diplomantka předložila studii, která jak z formálního hlediska, tak i obsahově splňuje 

základní kritéria kladená na diplomovou práci na Právnické fakultě UK. Na jedné straně 

prokázala angažovaný přístup k velmi komplexnímu tématu a je zřejmé, že si k tématu 

vybudovala silný osobní vztah. Na druhé straně lze kritizovat, že autorka ne vždy sleduje 

jednotnou linii a místy se ztrácí v mimoprávních reflexích migrační úpravy. Vcelku však 

považuje větší část cílů práce za splněné. 

Práci proto doporučuji k obhajobě a předběžně ji hodnotím známkou „velmi dobře“ až 

„dobře“. V rámci ústní obhajoby by se mohla diplomantka vyjádřit k následujícím otázkám: 



1. Co znamená podmínka integrace, o které autorka píše v souvislosti s úpravou sloučení 

rodiny? Jak hodnotí autorka aplikaci této podmínky v praxi? 

2. Vzhledem k perspektivě evropské migrační politiky cituje autorka výrok o tom, že je „přání 

hladových jít tam, kde je hojnost jídla“, zcela přirozené a racionální. Reakce EU na toto přání 

vychází však především z oblasti úpravy nelegální migrace, resp. boje proti nelegální migraci. 

Která opatření přitom vnímá autorka jako klíčová v kontextu legální migrace. Považuje např. 

tzv. regularizaci za možné řešení? Na závěr by bylo možné položit otázku, do jaké míry je 

také z pohledu „hladových“ racionální riskovat život při nebezpečné plavbě Středozemním 

mořem či platit relativně vysoké části profesionálním převaděčům. 

 
 

V Praze dne 19. května 2014 

                                                                                     Doc. Dr.iur. Harald Scheu, Ph.D.  


