
Hodnocení diplomové práce Jiřiny Neumannové na téma 

Právní úprava statusu osob se zvláštními potřebami v azylových směrnicích EU 

Ve své diplomové práci se autorka věnovala zajímavému tématu, které souvisí 

s aktuální úpravou azylového práva EU. Autorka si zvolila poměrně úzký tematický okruh, 

v jehož rámci však provedla velmi důkladnou analýzu. Studie pojednává o poměrně náročné 

problematice, která je nepochybně vhodným tématem diplomové práce na právnické fakultě.  

Formální aspekty 

Práce obsahuje 70 stran čistého textu. Autorka připojila kromě obsahu také seznam 

použitých zkratek, který ulehčuje orientaci v textu. Práce je vybavena poměrně rozsáhlým 

seznamem použité literatury, který je ovšem členěn poněkud nestandardním způsobem. 

Autorka ve své práci vycházela z literatury psané v češtině a v angličtině. Práci se sekundární 

literaturou a s poznámkami pod čarou lze označit za velmi solidní a poctivou. Formálním 

náležitostem byla věnována velká pozornost.    

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

jednoznačně splňuje kritéria kladená na tento druh vědecké studie.  

 

Obsah 

Kromě úvodu a závěru autorka členila svoji práci na 4 hlavní kapitoly. Systematika je 

přehledná a odpovídá struktuře analyzovaného problému. V úvodu autorka vymezila cíle a 

metodologii své práce. Za primární cíl práce označila autorka poskytnutí komplexního 

pohledu na právní úpravu statusu osob se zvláštními potřebami (OZP) v azylových směrnicích 

EU. Dále si autorka kladla za cíl vymezit základní charakteristiky dotyčné právní úpravy.   

Kapitola č. 2 vymezuje kontext tzv. azylových směrnic a společného azylového 

systému EU. Zmínila v ní obecnější problémy, jako jsou např. vztah mezi úpravou EU a 

úpravou založenou na mezinárodním právu nebo pojem minimálních norem. Po tomto 

koncepčním úvodu následuje kapitola o vymezení klíčových pojmů relevantní úpravy EU a 

ČR a podmínkách ochrany osob se zvláštními potřebami. Metoda srovnání dvou úprav a 

sledování procesu transpozice norem EU do práva ČR je podle mého názoru dobře zvolená a 

umožňuje autorce poukázat na případné nedostatky v české legislativě z hlediska zadání 

obsaženého v úpravě EU. Za pozitivní považuji schopnost autorky reflektovat zjištěné 

nedostatky ve světle odborné literatury. Další pozitivum práce spočívá v zohlednění 

aktuálních návrhů na budoucí úpravu EU.  



Kapitola č. 4 se zabývá posuzováním žádostí o mezinárodní ochranu podanými OZP. 

Zatímco v centru předchozí kapitoly stojí tzv. recepční směrnice a její kapitola IV, tato část 

reflektuje poněkud méně systematickou úpravu obsaženou v tzv. kvalifikační směrnici. I zde 

autorka porovnává úpravu EU s českou úpravou včetně relevantní judikatury Nejvyššího 

správního soudu. 

Kapitola č. 5 představuje relevantní úpravu obsaženou v tzv. procedurální směrnici, 

která obdobně jako kvalifikační směrnice postrádá speciální úpravu zaměřenou na OZP. 

Autorka nicméně vyzdvihla celou řadu ustanovení citované směrnice mající relevance 

z hlediska statusu OZB.         

Závěr práce je stručný a přehledný. S konstatováním, že relevantní úpravu EU lze 

chápat pouze v kontextu její transpozice do vnitrostátního práva, je třeba do velké míry 

souhlasit.  

 

Celkové hodnocení 

Diplomantka předložila velmi kvalitní studii, která jak z formálního hlediska, tak i 

obsahově splňuje kritéria kladená na diplomovou práci na Právnické fakultě UK. V celé řadě 

aspektů běžné standardy převyšuje. Lze vyzdvihnout angažovaný a autentický vědecký 

přístup autorky. Cíle práce lze považovat za splněné. 

Práci doporučuji k obhajobě a předběžně ji hodnotím známkou „výborně“. V rámci 

ústní obhajoby by se mohla diplomantka vyjádřit k následujícím otázkám: 

Na straně 12 autorka zmiňuje tzv. mezinárodní azylové právo, které zřejmě identifikuje jako 

součást mezinárodní ochrany lidských práv.  

• Do jaké míry lze z mezinárodních úmluv o lidských právech odvodit úpravu práv a 

povinností týkajících se azylu? 

• Jakým způsobem může mezinárodní lidskoprávní standard ovlivnit postavení OZP?   

 

V Praze, dne 8. září 2011 

 

 
                                                                                     Doc. Dr.iur. Harald Scheu, Ph.D.  

 
 


