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S ohledem na dnešní situaci ve světě si téma diplomové práce, zvolené diplomantkou, 

určitě zaslouží pozornost. V úvodu diplomantka stanovuje cíl práce, kterým je „zhodnotiť, 

akým spôsobom je prenasledovanie z politických dôvodov v súčasnej dobe právne zakotvené“ 

(str. 8), přičemž zvláštní zřetel má být věnován analýze politického pronásledování jako 

důvodu poskytnutí ochrany v mezinárodním právu. 

Práce je členěna do úvodu, šesti kapitol a závěru. Kromě vytyčení cíle práce popisuje 

úvod obsah jednotlivých kapitol a krátce nastiňuje základní prameny práva, se kterými bude 

práce pracovat. Neuvádí zde vědecké metody, jež byly použity při zkoumání tématu 

diplomové práce. Nezmiňuje ani jména autorů, z jejichž děl převážně čerpala. Není to však 

pro tento druh prací postup neobvyklý. Úvod také poskytuje krátký exkurz do historického 

vývoje poskytování ochrany z důvodu politického pronásledování.  

V první kapitole se autorka zabývá historickým vývojem udělování mezinárodní 

ochrany z důvodu politického pronásledování. Zde lze upřesnit, že je rozdíl ve zkoumání 

nějakého sociálního jevu z hlediska historie jako takové a právní historie vývoje určitého 

institutu v rámci daného právního odvětví. 

Druhá kapitola práce je věnována popisu základních právních pramenů a definic 

politického pronásledování. Pozornost je věnována především Úmluvě o právním postavení 

uprchlíků z roku 1951, dokumentům EU a české právní úpravě. Autorka krátce zmiňuje 

některé dokumenty Rady Evropy. 

Ve třetí kapitole se diplomantka zabývá „interpretací“ jednotlivých aspektů 

politického pronásledování.  K tomu autorka uvádí, že právě interpretace tohoto pojmu je 

rozhodující pro hodnocení žádostí o udělení mezinárodní ochrany.  

Čtvrtá kapitola by se podle názvu měla zabývat srovnáním inter-americké a evropské 

úpravy politického pronásledování. Ve skutečnosti se zde autorka věnuje hlavně popisu 
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právní úpravy USA. Pokud jde o srovnání s „evropskou“ právní úpravou, je zde na začátku 

pouze krátká zmínka o tom, že v dokumentech Rady Evropy právo na azyl není výslovně 

zakotveno (s. 42). Není jasné, proč se autorka věnuje rozboru Všeobecné deklarace lidských 

práv (s. 41). 

Předposlední kapitola zkoumá politicky neutrální postoj jako jeden z možných forem 

politického názoru. Autorka si pokládá otázku, zda může být osoba politicky pronásledována 

z důvodu politicky neutrálního názoru, a tedy zda takové osobě přísluší mezinárodní ochrana 

podle Ženevské úmluvy z roku 1951. Systémově by měla celá tato kapitola být součástí třetí 

kapitoly, kde se řeší výklad pojmu „politického pronásledování“. 

Poslední kapitola pracuje s příkladem judikatury, tedy jedním rozsudkem ESLP ve 

věci Salah Sheekh v. Holandsko. Proč se autorka rozhodla pro analýzu pouze tohoto jednoho 

judikátu není úplně jasné. Souhlasím s tvrzením autorky, že zde „…ESĽP formuloval, že 

napriek tomu, že Dohovor či jeho protokoly nezakotvujú právo na politický azyl, pri 

rozhodovaní o vyhostení cudzincov musia štáty zohľadňovať článok 3 Dohovoru…“ (s. 62). 

V této věci však ESLP nikdy nevydal rozhodnutí, ale rozsudek. K problematice práva na azyl 

v databází HUDOC existuje mnoho dalších judikátů. Dle mého názoru by bylo vhodné aspoň 

část z nich rozebrat také.   

V závěru práce diplomatka uvádí: „Napriek tomu, že politické prenasledovanie je ako 

dôvod pre udelenie medzinárodnej ochrany zakotvené v Ženevskom dohovore, ktorého 

signatármi je väčšina štátov sveta, a ktorý je základným dokumentom pre priznávanie statusu 

utečenca, jeho význam teda v konkrétnom prípade závisí od vôle orgánu, ktorý v danom 

prípade k jeho hodnoteniu pristupuje.“ (s. 67). 

Pokud jde o formální stránku této diplomové práce, v zásadě je napsaná standardním 

právnickým jazykem. Určitý problém vidím v absenci stanovených zkratek a používání 

různých pojmenování pro stejný předmět, obzvlášť vzhledem k tomu, že diplomatka popisuje 

velké množství mezinárodněprávních instrumentů. Autorka nerozlišuje mezi pojmy 

„rozsudek“ a „rozhodnutí“. I když obecně to mohou být podobné názvy, v judikatuře ESLP 

jde o různé druhy judikátů, na které se aplikují různá pravidla. Např. spravedlivé 

zadostiučinění nemůže být stanoveno rozhodnutím, ale pouze rozsudkem, kde musí být 

shledáno porušení Evropské úmluvy o lidských právech. K celkové přehlednosti práce by 

napomohlo, kdyby diplomantka doplnila každou kapitolu o dílčí závěr, který by shrnoval 

hlavní teze dané kapitoly. 
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V souladu s Opatřením děkana č. 12/2014 upravujícím podrobnosti pro závěrečné 

práce, jejich zadávání, odevzdávání a zveřejňování musí závěrečná práce obsahovat název v 

anglickém jazyce, který zde absentuje. Za tragické považuji neuvedení stránek knih, ze 

kterých autorka čerpala, a to ani na jednom jediném místě. Nesrozumitelná je také citace u 

primárných zdrojů. 

 

Na ústní obhajobu nabízím následující otázky: 

1. V jakých svých rozsudcích se ESLP věnoval právu na azyl? Uveďte prosím názvy 

a závěry ESLP. 

2. S ohledem na to, že právo na azyl není přímo zakotveno v Evropské úmluvě o 

lidských právech, z jakých článků EÚLP by toto právo mohlo teoreticky vyplývat? 

3. Proveďte prosím mezinárodněprávní srovnání inter-americké a evropské úpravy 

politického pronásledování.  

I přes vytčené nedostatky doporučuji diplomovou práci k obhajobě. V závislosti na 

výsledku ústní obhajoby navrhuji hodnocení diplomové práce klasifikačním stupněm dobře až 

velmi dobře. 

 

V Praze dne 22. 6. 2017 

 

 

JUDr. Bc. Alla Tymofeyeva Ph.D. 

oponent diplomové práce 

 


