Resumé
Postavení migrujících osob v sociální oblasti

Cílem práce je odhalit a popsat postavení dvou skupin evropských ob an ,
pracovníka a studenta, migrujících po EU a uplat ujících svá sociální práva. Na jedné
stran zde totiž stále dochází k diskriminaci ob an Unie, na stran druhé dochází ke
kritice ESD pro jeho p ílišnou benevolentnost v rozhodování. Sociální oblastí v názvu
práce je mín na nejen sféra sociálního zabezpe ení a pracovního práva, ale také
oblast p ístupu ke vzd lání.

Práce je rozd lena na dv

ásti, obecnou a zvláštní. Dv úvodní kapitoly tvo ící

obecnou ást se v nují vymezení pojm volného pohybu osob a evropského sociálního
práva, jejich historickému vývoji nap í primárním právem. Zmi ovány jsou též dobové
okolnosti a d vody, pro vývoj sm oval práv touto cestou. Podrobn ji je rozebírána
p íslušná platná právní úprava v právu sekundárním a p edstaveny p ípadné vize Unie
do budoucna.

Zvláštní ást tvo ená t etí a tvrtou kapitolou má za úkol na vybraných
judikátech ESD demonstrovat skute né postavení daných migrant v sociální oblasti.
Každému migrantovi je v nována jedna kapitola. Judikáty jsou pro p ehledn jší
sledování vývoje azeny chronologicky. P i jejich komentování na základ odborné
literatury autorka v nuje pozornost i vyjád ením lenských stát , nebo tato významn
p ispívají k dokreslení celé situace. Každá kapitola zvláštní ásti je zakon ena krátkým
shrnutím postavení dané skupiny migranta.

V záv ru práce je pak materiál p edložený ve zvláštní ásti sumarizován a
konfrontován s primární úpravou. Je zmín no pozvednutí významu institutu unijního
ob anství, které iní celkové postavení vybraných migrant p íznivým, a gradace
materiálního hlediska v posuzování migrant , což m že mít také za následek obrat

k individualismu na úkor solidarity. Také je upozorn no na kritiku Soudního dvora
Evropské unie ohledn p ílišného aktivismu a obavu lenských stát ze zásah do jejich
výlu ných pravomocí.

