
Hodnocení diplomové práce Azry Čauševič na téma

Úprava azylového práva po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost

Ve své diplomové práci se autorka věnovala problému evropského azylového práva 

v kontextu vývoje po Lisabonské smlouvě.  Jedná se o  velmi  aktuální  a  současně také po 

teoretické stránce náročnou problematiku, která je nepochybně vhodným tématem diplomové 

práce na právnické fakultě. 

Formální aspekty

Práce obsahuje 51 stran čistého textu. Autorka připojila kromě obsahu také seznam 

zkratek, který ulehčuje orientaci  v textu. Práce je vybavena seznamem použité literatury v 

češtině  a  zejména  v  angličtině.  Seznam  však  působí  poněkud  nesystematicky,  protože 

studentka  nerozlišovala  mezi  primárními  a  sekundárními  prameny,  nečlenila  odbornou 

literaturu podle abecedy a nevytvořila podskupinu zahrnující elektronické prameny. 

Práce je celkem čtivá a je psaná odborným jazykem. Z formálního hlediska diplomová 

práce splňuje kritéria kladená na tento druh vědecké studie. 

Obsah

Kromě  úvodu  a  závěru  autorka  členila  svoji  práci  na  7  kapitol.  Systematika  je 

přehledná a odpovídá struktuře analyzovaného problému. Je však třeba upozornit na to, že za 

hlavní kapitoly lze považovat pouze kapitolu 2 (která s krátkými kapitolami 1 a 3 tvoří jakýsi 

úvod do vývoje evropského azylového práva), kapitolu 4 o institucionálním rámci společné 

azylové politiky EU a kapitolu 5 (která spolu s kratší kapitolou 6 pojednává o materiálním 

standardu azylového práva). Kapitolu o „očekávaných krocích v azylové politice EU“ by bylo 

vhodné spojit s jinak velmi stručným závěrem.   

V úvodu autorka vymezila cíl práce, a to analýzu vývoje a aktuální podoby azylového 

práva EU (po Lisabonské smlouvě). V této souvislosti považuji za hlavní slabinu práce postup 

autorky při zjišťování relevantních poznatků. Studie se zřejmě zakládá na rešerši a analýze 

primárních pramenů, což je na jedné straně legitimní. Na druhé straně je však třeba práci se 

sekundárními prameny označit za velmi povrchní a místy nedostačující.  U daného tématu, 

které je předmětem velkého množství sporů a polemik v rámci odborné literatury,  by bylo 

vhodné kriticky reflektovat konkrétní postoje a stanoviska a vypracovat hlavní linie právní 

argumentace. Autorka tento úkol splnila jen z malé části.



V prvním tematickém bloku se autorka  věnovala  vývoji  azylového  práva  EU.  Bez 

jakéhokoli  rozboru odborné literatury čerpala  své poznatky hlavně  z přijatých  politických 

programů  a  uvedla  jen  stručný výčet  relevantních  bodů.  Kapitola  sice  obsahuje  základní 

informace a sleduje ucelenou logiku, ale hlubší poznatky nenabízí.

V rámci druhého tematického bloku autorka představila institucionální rámec azylové 

politiky  EU.   Zvolená  systematika  je  vhodná  pro  daný  účel.  Autorka  provedla  stručné 

srovnání stavu před a po Lisabonské smlouvě,  které je vcelku přehledné. Žádoucí by bylo 

omezení  počtu  přímých  citací  z  primárních  pramenů a podání  vlastního  shrnutí  ze  strany 

autorky. Slabší je práce s vybranou judikaturou Soudního dvora ve věci azylového práva. Zde 

mohla  autorka  věnovat  větší  pozornost  jednotlivým aspektům případů a  jejich  celkovému 

významu pro současné chápání azylového práva EU.

Poměrně stručné je pojednání o materiálním standardu azylového práva EU.  Autorka 

sice  zdůraznila  význam posunu obsaženého  v  Lisabonské  smlouvě,  ale  mohla  podrobněji 

rozebrat konkrétní přínos nové úpravy primárního práva. 

 

Celkové hodnocení

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

kritéria kladená na diplomovou práci na Právnické fakultě UK. Autorka prokázala základní 

znalosti v oblasti evropského azylového práva a předložila logicky ucelenou studii. Je však 

třeba vytknout,  že  práce na žádném místě  nepřekračuje  rámec "minimálního  standardu" a 

nezahrnuje hlubší analýzu odborných argumentů.

Z  těchto  důvodů  práci  doporučuji  k obhajobě  a  předběžně  ji  hodnotím  známkou 

"dobře". 

V rámci ústní obhajoby by se mohla diplomantka podrobněji vyjádřit k následujícím 

otázkám: 

• Na straně 4 autorka zmiňuje pětileté přechodné období po vstupu Amsterodamské 

smlouvy v platnost. Měla by podrobněji vysvětlit specifika tohoto období.

• Jak hodnotí  autorka význam principu subsidiarity ve vztahu k budoucí  azylové 

legislativě EU? 

V Praze, dne 23. ledna 2012
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