
Posudek na bakalářskou práci Jaromíra Mrhala „Deutschland und die Osterweiterung 

des Schengenraumes“

Předložená bakalářská práce Jaromíra Mrhala se podrobným způsobem zabývá 

otázkou tzv. východního rozšíření Schengenského prostoru s tím, že autor zasadil téma do 

širšího právního a politického rámce evropské integrace. Autor se v první kapitole zabývá 

problematikou postupných právních kroků vedoucích k vytvoření volného prostoru pro pohyb 

osob, zejména klade důraz na analýzu odbourání hraničních kontrol mezi členskými státy ES, 

později EU. 

Je třeba zdůraznit, že zpracované téma je mnohovrstevnaté a že autor si vybral jednu 

z možných variant, jak téma uchopit. Právně-politická analýza je provedena důsledně a 

v tomto ohledu nemám proti metodologickému uchopení tématu výhrad. Autor se zaměřil 

(druhá kapitola) na obavy Spolkové republiky Německo plynoucí z rozšíření Schengenského 

prostoru. Je třeba zdůraznit, že v tomto kontextu nejsou a nebyly obavy SRN bezdůvodné, 

neboť SRN je jednou z oblíbených destinací migrantů. Nechybí ani zdůraznění postoje ČR, 

která je obklopena státy Schengenského prostoru a tudíž nemusí zajišťovat vnější hranici. 

Iritujícím tématem, kterému se autor nevyhýbá, je také otázka skrytých kontrol ve 

vnitřním území SRN, které vyvolávají v obyvatelích okolních států důvodné obavy, že se 

jedná o diskriminační kontroly suplující hraniční kontroly před přistoupením států střední 

Evropy do Schengenu. Autor jasně dokládá, že obava SRN z možného zvýšení kriminality se 

ukázala jako lichá, neboť pokles trestných činů spáchaných na území SRN v letech 2004-

2010 poklesl o 10, 6% celkem, jakož je i zřetelný pokles kriminality ve spolkových zemích 

sousedících se schengenskými státy střední Evropy (ČR, Polsko). Statistické údaje, kterými je 

předložená bakalářská práce obohacena, jsou velmi podstatné pro vyvrácení některých klišé, 

které se čas od času objevují v německém tisku. V tomto kontextu byly mezi orgány SRN a 

polskými a českými úřady zavedeny nejrůznější formy spolupráce, jakož i sdílení údajů o 

pohybu osob mezi státy schengenského prostoru, což umožňuje jednotlivým státům flexibilně 

reagovat na migrační trendy a předcházet tak problémům jak trestněprávní, tak zejména 

správněprávní (migrační) povahy. Předložená bakalářská práce obsahuje také obligatorní část 

reflektující téma rozšíření Schengenského prostoru v českém tisku, tato kapitola je 

zpracována obzvláště obšírně a kvalitně.

Pokud jde o moje připomínky k práci, popř. náměty, které by mohly být předmětem ústní 

obhajoby, tak doporučuji, aby se autor vyjádřil k těmto otázkám:



1) Jak reagovaly centrální orgány Evropské unie na intenzivní kontroly českých řidičů 

německými policejními orgány? Došlo do dnešní doby k nějakému posunu?

2) Vyjádřete se k problematice azylu. Jaké osoby (z hlediska státní příslušnosti) jsou 

nejčastějšími žadateli o azyl ve Spolkové republice Německo?

3) Která vnější hranice Schengenského prostoru je v současnosti nejvíce rizikovou 

hranicí?

4) Popište na praktickém příkladu, jak funguje spolupráce mezi českými a německými 

policejními orgány (např. nedávný případ únosu dívky v Ústí nad Labem). Tento 

případ byl dobrou ukázkou kvalitní spolupráce policejních orgánů. Jaké systémy pro 

výměnu informací používají policejní orgány?

Závěr: Bakalářskou práci Jaromíra Mrhala „Deutschland und die Osterweiterung 

des Schengenraumes“ hodnotím jako kvalitní a po kompetentním zodpovězení výše 

položených otázek navrhuji, aby předložená práce byla hodnocena jako výborná.

V Lucemburku 25. srpna 2012

JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., v.r.




