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Kamil Hradský se, mj. díky své jazykové výbavě, zajímá o ruské právní a neprávní reálie 

dlouhodobě. Odpovídá tomu jak jeho zahraniční studium, tak i volba tématu diplomové práce. 

V práci disertační se rozhodl důkladně rozpracovat instituci ruského prezidenta, a to primárně 

jako problematiku právní, přece jen však s mimoprávními přesahy (význam osobností, politická 

dynamika apod.). Jelikož není možné nikoho nutit psát, co psát nechce, třeba už nyní zdůraznit, 

že práce nepojednává o širším fenoménu prezidentství, protože to by vyžadovalo přinejmenším 

sondu do vztahu Rusů ke státu a jeho hlavě, najmě carovi, zohlednění výzkumů veřejného 

mínění apod. Taková práce by ovšem byla méně právní, než ji autor chtěl míti. To samé se dá 

říci o důkladnější komparaci s jinými prezidenty.  

 

Co se týče zaměření disertace, určitě byl vhodně zvolen klíčový ústavní orgán, jehož 

analýzou se dozvíme mnohé i o ruském ústavním systému jako celku, resp. o specifické formě 

vlády, která by mohla odpovídat tomu, jak Karl Loewenstein v 50. letech (nelichotivě) psal o 

neopresidencialismu. Dnes by byl výstižný pojem superpresidencialismu: prezident se vznáší 

nade všemi, ovšem nikoliv jako neutrální moc, nýbrž jako držitel reálných mocenských 

oprávnění procházejících horizontální, a trochu paradoxně, i vertikální dělbou moci, nadto 

stvrzených mohutným stranickým zázemím.  

Doktorand nejspíše přečetl vše, co se v ruské právnické literatuře o prezidentovi 

napsalo, a ve svém textu to vytěžuje, příležitostně reflektuje i pohled zvenčí. K argumentům a 

tezím literatury zaujímá vlastní, často kritická stanoviska. Ruská politologická literatura tu 

příliš zastoupena není, avšak jednak nevím, zda vůbec existuje, jednak to odpovídá zaměření 

autora. Vývoj instituce prezidenta je schopen postihnout sám, a to nejen díky literatuře, nýbrž 

též díky obdivuhodné znalosti primárních pramenů.   

 

Na počátku spolupráce jsme si zhruba vyjasnili osnovu disertační práce, při jejím 

zpracování však už doktorand postupoval samostatně. Sám bych třeba kapitolu pátou zařadil na 

počátek, nicméně nejde o práci mou; a autorovi to takto dává smysl. Jednotlivé kapitoly jsem 

četl a připomínkoval. Doktorand připomínky vesměs akceptoval, k některým se zřejmě ještě 

vrátí při dalších úpravách rukopisu pro tisk. Disertace je totiž v našem prostředí cenná jako 

původní monografické zpracování tématu, o němž do takové hloubky ví málokdo. Přestože 

v rámci jejího psaní vznikly tři odborné texty, jež se v ní následně promítly, stojí ji za to po 

promítnutí připomínek oponentů publikovat i jako celek.  

 

Po celou dobu doktorského studia jsem obdivoval silnou vůli Kamila Hradského je 

úspěšně dokončit, navzdory značně nepříznivým podmínkám, v nichž jej tato životní fáze 

zastihla. Rádi jsme jej zapojili do řešení projektu SVV; pro doktoranda to byla po mém soudu 

cenná zkušenost s kolektivním připomínkováním článků. Vezmu-li v potaz pracovní verzi jeho 

prvního článku a tuto disertační práci, nemohu nevidět i veliký pokrok ve formě psaní. Případné 

dílčí výhrady přenechávám oponentům a práci rád doporučuji k obhajobě před příslušnou 

komisí pro obhajobu disertační práce. 

 

V Praze dne 25. září 2019 

          prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc. 


