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PŘíTOMNOST A VYHLíDKY AZYLOVÉ POLITIKY 

Výběr tématu: téma je výsostně aktuální v době, kdy imigrační tlaky stoupají a 
roste zájem o azyl v zemích EU v zemích nesvobodných a válčících. EU se 
pokouší o harmonizaci azylové politiky. Proto studium odchylností mezi azylovými 
politikami zemí EU je nanejvýše žádoucí jako východisko pro další formulaci české 
politiky. 

Přístup k tématu: Jako cíl své práce autorka uvedla - "popsat a vystihnout 
soudobý stav české azylové politiky, zjistit úroveň řešení problematiky azylu v 
České republice ve srovnání s praxí vybraných evropských zemí (země evropské 
15 Velká Británie, Francie, Švédsko a země rozšířené Unie 25 země Visegrádské 
čtyřky Polsko, Slovensko, Maďarsko), srovnat shody a odlišnosti jejich azylových 
politik, dále chci prokázat změny azylové politiky směrem k její restriktivitě po 
událostech z 9.11.2001 v jednotlivých zemích, jakož i nastínit vizi dalšího 
směřování české a evropské azylové politiky. " 

Autorka si plně uvědomuje, že je to téma komplexní - jak sociální, tak politické a i 
ekonomické. 
Struktura práce: Zvolená struktura je vhodná. Po stručném teoretickém úvodu a 
definice teoretických východisek, shrnuje principy azylové politiky, které se světě 
uznávají - v úmluvách OSN a EU. Vychází z Úmluvy OSN o právním postavení 
uprchlíků, 1951 (Ženevská úmluva) a z Protokol týkající se právního postavení 
uprchlíků z 31.ledna 1967 (Newyorkský protokol). Vyčerpává všechny zdroje 
azylové politiky EU (Schengenská dohoda, Dublinská úmluva, Směrnice rady č. 
2004/83/ES), které doplňuje relevantní statistikou o rozsahu problému. Věnuje 
pozornost i zpřísnění po 11.9.2001 v rámci boje proti terorismu. 

Po té komparuje azylové politiky vybraných starých států EU (tři různí přístupy -
Velká Britanie, Francie a Švédska) a srovnává ji se státy visegrádské čtyřky 
(Polsko, Česká a Slovenská republika, Maďarsko). Podrobně se zabývá právním 
a sociálním rámcem azylové politiky v těchto zemích ve stejném období. 

Výsledky komparace shrnuje v závěrech. 

Zpracování: materiál byl pracně a poměrně úplně sebrán a pečlivě zpracován 
Postup je systematické a komparatistická metoda uplatněná poměrně úspěšně. 
S literaturou autorka pracuje dobře a poměrně přesně. 

Závěr: práce je konsistentní, splňuje podmínky na takové práce kladené a je 
tedy schopna obhajoby s hodnocením "výborná" až "velmi dobrá", podle výsledku 
obhajoby. Je dobrým východiskem pro další práci autorkj' na daném tématu. 
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