
1 
 

 
 

Posudek oponenta na diplomovou práci 
 

 
 
 
Název diplomové práce:  Právo na rozhodnutí v přiměřené lhůtě v řízení o 

mezinárodní ochraně 
 
Diplomant:    Jiří Mašlej 

Vedoucí:    JUDr. David Kryska, Ph.D. 

Oponent:    JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. 

 
 
 
Téma a koncepce diplomové práce: 
 

Diplomant zvolil pro svou práci úzce vytýčené téma, které je aktuální, zejména s ohledem 
na nedávnou novelizaci relevantní zákonné úpravy. Téma umožňuje stavět vedle sebe obecné 
přístupy  k ochraně  před  nečinností  a  specifické  podmínky  v oblasti  mezinárodní  ochrany. 
Práce je vedle úvodu a závěru přehledně členěna do tří větších, dále strukturovaných kapitol. 
Nejprve je podáno obecné vymezení problematiky řízení o mezinárodní ochraně. Následuje 
kapitola nazvaná „Obecně k nečinnosti“, v rámci níž je však poskytnut značný prostor otázce 
lhůt v řízení o mezinárodní ochraně. Poslední kapitola je pak zaměřena na jednotlivé 
prostředky ochrany, v jejímž rámci je ovšem řešena i problematika náhrady škody.   
 
Obsahové zpracování: 
 

V úvodu  práce  si  autor  vytyčil  několik  otázek,  na  něž  hodlal  v práci  najít  odpovědi. 
Obsahové zpracování je poměrně podrobné, bez větších chyb, autor postihuje klíčové aspekty 
tématu. V závěru práce autor na vznesené otázky odpovídá a rekapituluje svá zjištění. Zdá se 
ovšem,  že  na  str.  82  v  prvním  odstavci  dochází  k nepřiměřené  generalizaci  závěrů  z jediné 
kauzy,  pokud  má  autor  „případem“  na  mysli  řízení  popsané  na  str.  42.  V samotném  textu 
práce  se  sporadicky  objevují  některé  nepřesnosti,  např.  na  str.  23  autor  poukazuje,  že 
Ministerstvo  vnitra  je  „povinno  zjistit  nejenom  skutkový  stav,  ale  i  osvědčit  pravdivost 
žadatelových  tvrzení“.  Žadatelova  tvrzení  se  přitom  velké  části  týkají  skutkového  stavu. 
Některé uváděné poznatky se v práci opakují, to však nezatěžuje práci jako celek. Na str. 67 
autor vyjadřuje zajímavý názor na jednoroční lhůtu k podání správní žaloby, která by se podle 
něj u mezinárodní ochrany neměla uplatnit.      

 
Práce s literaturou a dalšími zdroji: 
 

Autor pracuje s hodnotnou odbornou literaturou a rozsáhlou soudní judikaturou. Své 
zdroje řádně cituje. Nevhodně ovšem působí obecné odkazy typu „komentář hovoří o tom...“ 
(viz např. str. 39, 53, 67), aniž by byl přímo v textu daný zdroj jednoznačně identifikován. 
Autor totiž napříč prací takto čerpá z různých komentářů. 
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K formální stránce práce: 
 

Práce  naplňuje  požadovaný  rozsah  a  splňuje  i  další  předepsané  náležitosti.  Slabinu 
však představuje pravopis, zejména interpunkce. Tyto nedostatky, byť formálního charakteru, 
jsou takového rozsahu, že ovlivňují výsledný návrh klasifikace. 
 
Shrnutí: 
 
 Předložená  diplomová  práce  je  obsahově  zdařilá.  Diplomant  srozumitelnou  formou 
zpracoval  obtížné  téma  s mezinárodním  přesahem.  Prokázal,  že  pojednávané  problematice 
rozumí.  Dospívá  k vlastním  odůvodněným  závěrům.  Samotnou  práci  předběžně  hodnotím 
klasifikačním stupněm velmi dobře. Na výsledném hodnocení se bude přirozeně podílet též 
samotný průběh obhajoby. 
 
 
Otázky k obhajobě: 
 
K názoru vyjádřenému na str. 67 – není na místě zpochybnit jednoroční lhůtu k podání žaloby 
proti nečinnosti obecně, nejen ve věcech mezinárodní ochrany? 
 
K textu na str. 64 - jakým způsobem se vyvíjela soudní judikatura, pokud jde o požadavek 
uplatnit před podáním žaloby návrh na provedení opatření proti nečinnosti, pokud je 
nečinným orgánem ústřední správní úřad? 
 
 

V Praze dne 20. 5. 2017 
 

JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. 
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