
Hodnocení diplomové práce Alžběty Kahounové na téma 

Dublinský systém jako součást azylového práva EU 

 

Ve své diplomové práci se autorka věnovala vybraným aspektům evropského azylového 

práva, a to konkrétně tzv. Dublinskému systému, který představuje důležitou složku azylového 

systému EU. 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 60 stran čistého textu. Autorka připojila kromě obsahu také seznam zkratek, 

který ulehčuje orientaci v textu. Práce je vybavena poměrně úzkým seznamem použité literatury 

v češtině a v angličtině. Práce s poznámkami pod čarou vcelku odpovídá parametrům diplomové 

práce. 

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 5 kapitol. Systematika je celkem 

přehledná a odpovídá struktuře analyzovaného problému. Podle autorky je cílem práce seznámit 

čtenáře s problematikou Dublinského systému v kontextu společného evropského azylového systému, 

shrnout přínosy stávající úpravy a vyhodnotit používání obou nařízení v praxi. Za určitou slabinu 

považuji 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 poměrně povrchní. 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.  

V první části práce se autorka věnovala vymezení Dublinského systému a blíže představila 

relevantní nařízení č. 343/2003.  Kapitola obsahuje základní informace a sleduje ucelenou logiku. 

V následující druhé části představila autorka konkrétní kritéria pro určování příslušného státu, která 

jsou stanovená v Dublinském nařízení. Vyzdvihla např. princip jednoty rodiny. V praxi bude ovšem 

mnohem relevantnější úprava příslušnosti ve vztahu k osobám, které vnější hranice EU překročily 

nelegálním způsobem.  

Přínosná je třetí kapitola pojednávající o procesních postupech při aplikaci Dublinského 

nařízení. Je pouze škoda, že ne všechny zjištěné poznatky jsou zřetelně podloženy konkrétním 

pramenem. Kapitola však dostatečně naznačuje konkrétní praktické problémy při realizaci navrácení 

osob podle Dublinského nařízení. Podkapitola 3.2 obsahuje některé zajímavé informace týkající se 



dopadu Dublinského nařízení na ČR. Autorka přitom čerpala hlavně ze zdrojů Ministerstva vnitra ČR, 

ale snažila se oficiální stanovisko alespoň částečně konfrontovat s pohledem odborné literatury. 

Čtvrtá část práce je věnována úpravě tzv. Eurodac, kterou je třeba chápat jako integrální součást 

Dublinského systému. Z koncepčního hlediska mohla autorka tuto úpravu analyzovat v kontextu 

základních pojmů a základní struktury Dublinského systému. Přehledná je kategorizace okruhů osob 

spadající pod nařízení Eurodac.   

Nejrozsáhlejší pátá část práce představuje „negativní stránky Dublinského systému“. Těžištěm této 

kapitoly je nesporně analýza relevantní judikatury Evropského soudu pro lidská práva a Soudního 

dvora EU, která jasně pojmenovává lidskoprávní problémy při aplikaci Dublinského nařízení. 

V dalších podkapitolách páté části doplnila autorka relevantní údaje o problému zadržování osob a 

omezování osobní svobody migrantů. Určité úvahy de lege ferenda obsahuje podkapitola 5.3 („Návrh 

na změnu Nařízení“).   

 

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. Z těchto důvodů práci doporučuji 

k obhajobě a předběžně ji hodnotím známkou "velmi dobře".  

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

 Autorka ve své podrobnější analýze Dublinského systému poněkud opomenula význam 

ustanovení čl. 3 odst. 2 Dublinského nařízení. Přitom zrovna tato norma hraje klíčovou 

roli v rámci posouzení ze strany Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva. 

Jaký je vztah čl. 3 odst. 2 Dublinského systému k standardním kritériím určování 

příslušného státu?  

  V závěru autorka dospěla k závěru, že se „hraniční státy EU potýkají s neúnosným 

náporem žadatelů o azyl a není v jejich silách tak velké množství žadatelů pojmout z 

pohledu administrativy ani z pohledu kapacity azylových zařízení. Jaká možná řešení 

tohoto vážného problému předpokládá Lisabonská smlouva? 

 

V Praze, dne 17. ledna 2013 

 

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


