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Posudek na rigorózní práci: 

Martin Krahulík, Nelegální migrace a detentismus v České 

republice. 

Praha 2006 153 s. rkp., text. přílohy 

Martin Krahulík předložil jako rigorózum studii na pomezí etnologie a práva. Analýza 

právních norem ve vztahu k migrací je jistě potřebná I pro právní vědu, pro etnologii je to 

téma přímo žádoucí. Krahulík svou znalost právních předpisů a úředních norem doplňuje 

šetřením mezi migranty v ZZC Bálková a rozhovory s příslušníky cizinecké policie. To 

mu umožňuje velmi zajímavou a potřebnou analýzu vztahu mezi normativní soustavou a 

jejím fungováním ve společenské realitě a odpovědět na otázku, nakolik české právní 

normy a předpisy odpovídají na jedné straně normám a předpisům evropským a na straně 

druhé společenské praxi. 

Struktura práce je volena velmi přehledně a v souladu s jejím výstižným názvem: oddíl 

A. Nelegalní migrace s kapitolami: Právní úprava správního vyhoštění, Právní úprava 

režimu na hranicích, Migrační sítě, oddíl B. Detentismus, má kapitolu stejnojmennou, 

oddíl C. Život v zajištění. 

Opomenou nelze úvod, kde autor hodnotí odbornou literaturu k tématu a podrobněji 

pojednává o přednostech biografické metody, kterou ve vlastním šetření použil. 

Už první kapitola naznačuje problémy, které vznikly po vstupu do EÚ migrantům při 

zahájení azylového řízení a upozorňuje na snahy nevládních organizací tuto situaci 

změnit (urychlit proceduru zkrácením pobytu v zajišťovacích zařízeních). V dalších 

podkapitolách jsou analyzovány "právní úpravy správního vyhoštění" včetně "překážek 

vycestování" ,dále "právní úprava zajištění" "právní úprava režimu na hranicích" a 

upozorňuje se např. že "opomíjení posuzování překážek vycestování hraje v osudech 

zajištění cizinců podstatnou roli". (s.28) Konfrontuje se česká legislativní praxe, 
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s legislativou evropskou a UNHCR a hledá se cesta nápravy, kde to autor shledává za 

potřebné. 

Oddíl B. Detentismus se stejnojmennou kapitolou 4 Detentismus začíná jakousi 

autorovou exhibici o "penologických tradicích" v evropském kontextu na který navazuje 

už střízlivá podkapitola Detentismus v České republice. Zde uvádí detenční střediska a 

rozebírá právní úpravu detenčních zařízení. Velmi etnologicky vypadá Oddíl C Život 

v zajištění shrnující autorovy empirické poznatky ze střediska Bálková, kde prováděl 

dlouhodobé pozorování. 

V závěru se autor zamýšlí nad proměnami migrace v posledních letech a nad metodou 

výzkumu migračního fenoménu z pozice etnologa či antropologa. 

Jak už bylo řečeno v úvodu, KrahuIíková práce je pro etnologii velmi přínosná, je 

potřebná pro šíření právního vědomí v této tématice. Sympatická je snaha autora 

nespokojovat se současnými předpisy nýbrž hledat takové, které by migrační politiku 

učinila flexibilnější. Spojení fundovaného právnického a etnologického přístupu činí 

výklad živý a poutavý a velmi všestranný. Autor tématem žije, dává textu svou osobitou 

"duši", výraznou originalitu. Jsem přesvětčen, že vystavená práce se zapíše do dějin 

našeho oboru a bude patřit k zakladatelským v oboru antropologie (či etnologie) 

práva. 

Ze slov, které jsem přednesl, je hodnocení zcela jednoznačné. Práci doporučuji přijmout 

jako rigorózní, 

V Praze dne 4.3.2006 
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