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Aktuálnost (novost) tématu, náročnost tématu  

Autorka se zabývá tématem, které je velmi aktuální. To by ale samo o sobě nestačilo, publikací 

na téma poskytování ochrany je celá řada jak v zahraničí, tak i v tuzemsku. Co práci činí 

zajímavou je úhel pohledu, který autorka zvolila. Nezaměřuje se totiž, jak to podobné publikace 

nezřídka činí, na jednu určitou oblast (azylové právo EU apod.), ale zkoumá průřezově 

konkrétní pojem v rozličných podoblastech uprchlického, potažmo azylového práva (v právu 

Evropské unie je pojem azyl používán z hlediska mezinárodního práva ne zcela výstižně). 

Vybrala si pojem pronásledování, nikoli však pouze pojem samotný, ale zejména jeho použití. 

Toto zaměření může umožnit srovnání použití daného pojmu v otázkách udílení azylu (v jeho 

původním smyslu) i jeho vývoj v oblasti uprchlického práva, a to jak jeho použití v Úmluvě o 

právním postavení uprchlíků, tak ale i v regionálních instrumentech.  

Téma považuji za značně náročné především proto, že je obtížné vyhnout se popisnosti, té se 

lze vyvarovat pouze při velmi dobrém zpracování. Vyžaduje také studium primárních pramenů, 

posléze jejich analýzu, a následné teprve poté další rozpracování uvedeného podkladu podle 

výzkumných otázek, které by si autorka měla položit.  

 

Hodnocení práce (kritéria hodnocení práce, splnění cíle práce, samostatnost při zpracování 

tématu, logická stavba práce, práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací, 

hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu), úprava práce (text, grafy, tabulky), 

jazyková a stylistická úroveň) 

 

Považuji za potřebné předeslat, že autorka se mnou práci průběžně konzultovala a domnívám 

se, že vypracovala text tak, jak toho byla nyní schopna, a že udělala ze své strany dost pro to, 

aby odvedla dobrou práci. Téma zpracovávala, nakolik mohu soudit, samostatně, resp. části 

práce zpracovávala mezi konzultacemi.  

 

Co se týče formální stránky, autorka zpracovává téma dobře. Na 60 stranách textu využívá 

literaturu i vlastní úvahy. Výběr literatury považuji za poměrně malý, což jsem autorce při 



konzultacích i sdělovala, jistě bylo možné přidat nějaké další zahraniční publikace, byť i 

obecněji zaměřené, které by však poukazovaly na kontext práce, či rozličné články směřující 

k obecnějším úvahám (Hathaway). Poznámkový aparát je tím pádem méně obsáhlý. Práce je 

stylisticky a jazykově psána poměrně dobře. Metodou, kterou autorka zvolila, je především 

metoda popisná, dále pak zčásti i analytická, byť o tom, jakým způsobem ke zpracování tématu 

přistupuje, v práci nehovoří. Z formálního hlediska diplomová práce lze považovat kritéria 

kladená na tento druh vědecké studie za splněná. 

 

Co se týče stránky obsahové, práce je členěna do úvodu, šesti kapitol a závěru. Včleněn je obsah 

a seznam použité literatury. Práce je zpracována s využitím primárních pramenů i sekundárních 

zdrojů. Jako cíl si diplomantka stanovila „zhodnotit, jakým způsobem je pronásledování 

z politických důvodů v současnosti zakotvené“. Mrzí mě, že v práci nejsou uvedené výzkumné 

otázky, ačkoli jsme o nich s autorkou vícekrát hovořily, a pamatuji si, že s nimi pracovala.  

Osnova, která práci za uvedeným cílem vede, může posloužit, byť bych sama postupovala 

trochu odlišně, což jsem diplomantce nastínila, ale jde o její práci a nemohu ji svůj názor vnutit. 

Vybrala si tak cestu složitější, která pro ni ale byla pro zpracování jasnější. Jí vybraná osnova 

ale poskytuje adekvátní opěrné body pro rozbor problematiky jen zčásti. To je ale dáno i absencí 

výzkumných otázek. Obsah jednotlivých kapitol zde nebudu rozebírat (autorka tak i sama letmo 

činí v úvodu práce), stejně tak výhrady k textu ponechám především na oponentovi. Sama jsem 

je autorce sdělila při konzultacích, a do posudku zopakuji jen dvě věci, které se diplomantka 

snažila zohlednit, nicméně naneštěstí mé výhrady přetrvávají. Za prvé, kapitola č. 4 není 

metodologicky příliš vhodně uchopena, nejde o srovnání mezi-americké a evropské úpravy, 

převažuje pohled na vnitrostátní právo USA. Za druhé, kapitolu č. 6 autorka uchopila jako 

ilustraci, což je určitě jiný pohled než předchozí představení vícera rozsudků, které byly 

v předešlé formě metodologicky neobhajitelné, ale stále je otázkou, zda dokázala vhodně 

vysvětlit, proč jej jako ilustraci použila. Situaci také ztěžuje to, že Evropská úmluva o ochraně 

lidských práv a základních svobod o azylu či uprchlictví, potažmo ani o pronásledování, 

nehovoří, a nečiní tak ani judikatura Evropského soudu pro lidská práva, nicméně chápu 

autorčinu logiku a navrhuji, aby více o důvodu využití rozsudku pohovořila při ústní obhajobě 

a zmínila i to, proč jsme se domluvily, že nebude prezentovat více rozsudků (případně poukáže 

na to, jaké další měla zpracované).  

 

Doporučení práce k obhajobě, navržený klasifikační stupeň a připomínky a otázky k 

zodpovězení při obhajobě:  



Autorka prokazuje dobrou znalost dokumentů a literatury, byť menšího množství, než by bylo 

vhodné. Předložená práce nicméně naplňuje kritéria kladená na diplomovou práci, je adekvátně 

zpracovaná, napsána odborným jazykem, vybavena poznámkovým aparátem a seznamem 

literatury. Práci proto doporučuji k obhajobě, a předběžně, s výhradou průběhu obhajoby, ji 

hodnotím jako velmi dobrou. 

 

Otázky:  

1. Jakou roli hraje judikatura vnitrostátních soudů v mezinárodním právu? Co z jejího 

využití ve svém elaborátu autorka vlastně dovozuje? 

2. Jakou roli hraje v mezinárodním právu rozhodovací činnost mezinárodních kontrolních 

mechanismů? Jak ji můžeme využívat při zkoumání mezinárodního uprchlického, resp. 

azylového práva? 

3. Jak bychom dojít k interpretaci pojmu pronásledování z politických důvodů jako 

zahrnující politickou neutralitu v rovině mezinárodního práva, nikoli práva 

vnitrostátního? Jinými slovy, co přináší rozbor uvedeného ve vnitrostátního úpravě pro 

téma práce?  

 

 

V Praze dne 10. 6. 2016             

                         JUDr. Věra Honusková, Ph.D. 

 

 


