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Cílem rigorózní práce Martina Krahulíka je zachytit problematiku nelegální migrace jednak 
z pohledu pracovníka nestátní neziskové organizace poskytující právní a sociální pomoc 
uprchlíkům aj ednak z pohledu cizinců, kteří j sou umístěni v záchytném zařízení pro cizince. 
Jedná se o relativně složité a citlivé téma odehrávající se v prostředí, do něhož se obtížně 
proniká. Pro Martina Krahulíka však bylo toto prostředí dobře dosažitelné, neboť jako 
pracovník Organizace pro pomoc uprchlíkům s touto tématikou přichází pravidelně do styku a 
poskytuje právní pomoc cizincům umístěným v záchytném zařízení pro cizince Bálková 
nedaleko Plzně. Martin Krahulík zná tudíž dobře právní situaci v dané oblasti, právní praxi i 
aktéry celého procesu. Emickou perspektivu do celé problematiky vnesl především 

uskutečněním řízených rozhovorů s dotčenými cizinci, i s pracovníky služby cizinecké a 
pohraniční policie. Ti jsou v případě, kdy se nanzuje detence, rozhodujícím represivním 
orgánem. 

V první části práce se autor zabývá právní problematikou související s otázkou vyhoštění 
cizinců. Jeho stanoviska jsou kritická a kvalifikovaná. Soustřeďuje se na celoevropský 
kontext a alespoň rámcově konfrontuje právní řád a právní praxi České republiky s právním 
řádem dalších evropských států a zejména s mezinárodními právními normami v dané oblasti. 
Kapitoly o právní stránce problematiky korespondují s etnografickým pohledem v tom 
smyslu, že čtenáři poskytují kontext a návod, jak na dané téma lze nahlížet, o jaké prostředí se 
jedná a jaká pravidla zde platí. Autor se v první části práce také snaží zachytit trendy 
posledních let. Změny zaznamenává zejména po vstupu České republiky do Evropské unie. 
Zajímavé jsou v tomto směru například měnící se strategie nelegálního přechodu státní 
hranice, kde autor zaznamenává zajímavé posuny. 

Jelikož případy nelegálních přechodů a porušení pravidel pobytu končí v záchytných 
zařízeních pro cizince, věnuje se následně Martin Krahulík tématu detence, a snaží se ze 
širších sociálních aspektů zachytit funkci zajišťovacích zařízení pro cizince. Dle jeho názoru 
se tato zařízení blíží internačním táborům, kde společnost izoluje některé kategorie lidí, jako 
je nepřátelská národnost v době války nebo váleční zajatci. Domnívá se, že většina 

zajištěných nechápe, proč jsou v zajišťovacím zařízení nuceni pobývat. Zařízení v Bálkové a 
jeho funkce konfrontuje Foulcautovými historických retrospektivami pravděpodobně 

derivovanými z práce Dohlížet a trestat: kniha o zrodu vězení. 

Druhá část práce, vlastní etnografie, začíná podkapitolou Život v zajištění. Autor se primárně 
soustředil na situaci v zařízení Bálková. Podle chování rozděluje zadržené do několika skupin, 
hlavní dělící linií je zde státní občanství. Autor hledá kulturní specifika v chování 
jednotlivých skupin, popisuje rámec interakcí mezi zadrženými a zaměstnanci zařízení a mezi 
zadrženými navzájem. Aktéři jsou opět primárně identifikováni podle státní příslušnosti, resp. 
zdrojové země. Zdá se, že země, kterou opustili, je téměř dokonale spojuje. Martin Krahulík 



tuto představu evokuje například při popisu nevraživosti mezi státními příslušníky 

jednotlivých zemí, jak se snaží ovládnout patra, kde žijí. 

Martin Krahulík přesvědčivě ukazuje, že předmětem sporu mezi jednotlivými skupinami jsou 
často z vnějšího pohledu pouhé maličkosti a velmi podstatným pojítkem osob pobývajících 
v zajištění je nedůvěra k českým úřadům. 

Rigorózní práce Martina Krahulíka navazuje na jeho práci diplomovou, rozšiřuje především 
její etnografickou část, která byla v diplomové práci ve srovnání s právními exkursy poněkud 
chudá. V práci jsou odstraněny věcné chyby, je mnohem přehledněji členěna a přesvědčuje 
čtenáře, že její autor umí pracovat s teoretickými koncepty, syntetizovat pohled právníka a 
etnologa, umí navrhnout a uskutečnit terénní výzkum a data náležitě interpretovat. 

Domnívám se, že práce Martina Krahulíka je velmi kvalitním, poučeným dílem, jehož rozsah 
a úroveň zpracování odpovídá požadavkům kladeným na rigorózní práci. 

Práci doporučuji k obhajobě, 


