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Diplomantka si vybrala pro zpracování zajímavé téma, kterého aktualita v evropském 
prostoru nadále narůstá, jak autorka sama v úvodu své práce uvádí. Samotný výběr 
problematiky tak lze hodnotit kladně.  

Předložená práce obsahuje kromě seznamu zkratek, úvodu, závěru, seznamu použitých zdrojů 
a resumé v českém a anglickém jazyce pět meritorních kapitol v rozsahu 54 stran textu. 
Struktura práce je logická, jednotlivé kapitoly na sebe navazují a odpovídají cílům, které si 
diplomantka vytyčila v úvodu. V tomto ohledu diplomová práce splňuje požadavky kladené 
na tento druh prací.  

Formální stránka práce 

Po formální stránce působí předložená práce na první pohled poctivým dojmem – grafická 
úprava textu, zpracování poznámek pod čarou, atd. jsou na úrovni, která odpovídá 
požadavkům kladeným na tento druh prací. Podrobnější pohled do textu odhalí drobné 
nedostatky v úpravě (jména autorů se v poznámkách pod čarou se uvádějí bez akad. titulů - 
srov. pozn. pod čarou 86; použití nevhodného grafického zvýraznění textu – str. 13 a 14), ale 
zejména také dva nedostatky, které jsou z mého pohledu zásadnějšího charakteru:  

1) Autorka čerpá z domácí i zahraniční literatury, ale její odhodlání deklarované v úvodu opřít 
se o cizojazyčné zdroje zůstává jen odhodláním. Seznam použité literatury je trochu 
překvapivě krátký. Překvapí to nejen s ohledem na šíři samotné zpracovávané tématiky a cíle 
vytýčené autorkou v úvodu, ale také s ohledem na relativní bohatost existujících zahraničních 
výstupů doktríny a jiných zdrojů informací k této problematice. Na druhé straně musím 
pozitivně hodnotit autorčinu práci nejen s výstupy doktríny, ale také s primárními zdroji 
informací a relevantní judikaturou, což se s ohledem na charakter práce a zpracovávané 
problematiky jeví jako důležité a správné. 

2) V textu celé předložené práce lze najít informace či tvrzení (str. 10, 13, 21), které zjevně 
nejsou výsledkem vlastního autorčina výzkumu, ale zároveň také nejsou doloženy 
relevantními zdroji. Tento nedostatek se objevuje bohužel pravidelně a v značném rozsahu, 
jak ukazuje např. text na str. 23. Diplomantka prakticky v každé větě na této straně uvádí 
konkrétní informace ale bez uvedení zdroje, ze kterého čerpala. Závažnost tohoto nedostatku 
je dána především tím, že takovým způsobem autorka postupuje i v těch částech práce, které 
ona sama označuje za analytické.  



Z formálního hlediska lze ještě podotknout, že styl práce je především popisný, což působí na 
jedné straně trochu únavně, na druhé straně je popisnost v jisté míře imanentní zpracovávané 
problematice, resp. zvolenému způsobu jejího zpracování.  

Z mého pohledu měla autorka rovněž věnovat více pozornosti závěru práce, který je po 
formální stránce formulován v nevědeckém, přímo beletristicko-publicistickém stylu, a po 
obsahové stránce je spíš souhrnem názorů autorky, než koncizní formulací základních 
poznatků, ke kterým diplomantka svým výzkumem dospěla.  

Obsahová stránka práce 

V úvodu práce autorka přesvědčivě poukazuje na aktuálnost zpracovávané tématiky, popisuje 
důvody, které je ke zpracování předložené práce vedly, a stanovuje si dva základní cíle – 
popisný (popis Dublinského systému) a analytický („vyhodnocení a upozornění na konkrétní 
nedostatky a problémy spojené s aplikací … nařízení“).   

Popisné části, které tvoří úvodní kapitoly práce, představují základní nástin problematiky, 
který je zajisté pro zpracování práce nutný a vhodný, ale nepředstavuje žádný originální 
vědecký přínos. Kapitoly směřující k naplnění druhého, analytického cíle, vyznívají v tomto 
ohledu slibněji, i když určitá smělost těchto cílů dává tušit, že bude obtížné tyto cíle 
dosáhnout. Z práce je patrná nejen autorčina velká snaha a poctivost v tomto ohledu, ale také 
fakt, že se v problematice dobře orientuje a že jí zajímá. Samotný výsledek, tj. práce jako 
taková, ale bohužel není příliš přesvědčivá. Snaha o „vyhodnocení a upozornění na konkrétní 
nedostatky“ prostřednictvím začlenění relevantní judikatury je v značné míře redukována na 
prosté převyprávění dvou rozsudků, a to v zásadě bez toho, aby autorka na jejich základě 
učinila vlastní obecnější závěry. Celá pátá kapitola, nazvaná slibně „Negativní stránky 
dublinského systému“, obsahuje popis negativních dopadů, případně relevantních návrhů na 
změny. Tato analýza je bezpochyby srdcem práce a její zařazení je bezpochyby jedním 
z výrazných kladů diplomové práce. Jak už ale bylo výše uvedeno a jak i samotný text 
kapitoly naznačuje, vyvstávají určité pochybnosti o tom, zda tato analýza dopadů dublinského 
systému je skutečně původním dílem autorky. Doporučuji, aby se diplomantka k tomuto 
aspektu v rámci obhajoby vyjádřila. Celkově lze konstatovat, že popisný cíl se podařilo 
diplomantce naplnit, o naplnění cíle analytického lze do určité míry pochybovat s ohledem na 
výše uvedené důvody.  

Celkově práce působí dobrým dojmem a i navzdory výše uvedeným výtkám autorka v zásadě 
prokázala schopnost zpracovat problematiku na požadované úrovni. Doporučuji proto 
předloženou diplomovou práci k ústní obhajobě a navrhuji ji hodnotit klasifikačním stupněm 

Velmi dobře   

V rámci obhajoby se diplomantka zaměří na vytýkané nedostatky. 

 
V Praze dne 27.12.2012    
      JUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI 


