
RESUMÉ 

 

Cílem diplomové práce na téma Postavení válečných uprchlíků v mezinárodním právu je 

analyzovat jednotlivé druhy ochrany válečných uprchlíků, interpretovat nejasná právní 

ustanovení a zhodnotit vhodnost možných řešení. Diplomová práce se zaměřuje na specifika 

postavení válečných uprchlíků a na možnosti jejich ochrany. Výzkumnou otázkou je určení, 

kdo je válečným uprchlíkem a jak je jeho situace řešena v mezinárodním právu. Důvodem pro 

výběr toho tématu je můj velký zájem o uprchlické právo a existující nestabilita v postavení 

válečných uprchlíků. Při psaní práce jsem využila metodu analýzy, metodu komparativní a 

deskriptivní.   

 

Diplomová práce je rozdělena na tři hlavní části, každá se zabývá jinými aspekty 

postavení a ochrany válečných uprchlíků. První Kapitola vymezuje charakteristické znaky 

válečných uprchlíků a rozebírá problematiku ozbrojených konfliktů. Druhá Kapitola se 

zabývá možnostmi individuální ochrany válečných uprchlíků v mezinárodním právu. Tato 

část se zaměřuje zejména na otázky související s rozšířenou definicí uprchlíka, vnitrostátním 

azylem a institutem doplňkové ochrany. V jejím rámci je subsidiární ochrana rozebrána jak z 

obecného hlediska, tak v souvislosti s ustanoveními konkrétních právních instrumentů. Velká 

pozornost je dále věnována právu Evropské unie. V této části diplomové práce jsou zkoumány 

podmínky nezbytné pro získání doplňkové ochrany na základě kvalifikační směrnice a 

vyložena právní ustanovení. Důraz je kladen na koncept vážné újmy v kontextu postavení 

válečných uprchlíků. Vedle daných témat se druhá kapitola zabývá obsahem doplňkové 

ochrany, jejím vyloučením a ukončením. Třetí Kapitola se věnuje možnostem skupinové 

ochrany válečných uprchlíků. Soustředí se na postavení prima facie uprchlíků, přiznání 

ochrany skupině ad hoc a zejména na dočasnou ochranu. Tato část se zaměřuje na obecnou 

charakteristiku jednotlivých prvků dočasné ochrany a na její praktickou aplikaci státy. 

V neposlední řadě se třetí část týká návratu válečných uprchlíků po skončení dočasné ochrany 

a na princip solidarity. Tato kapitola zároveň zkoumá dočasnou ochranu v rámci Evropské 

unie. V závěru diplomové práce jsou vytyčeny zásadní body a poznatky. 

 


