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I. 

Výsledky práce  

Předložená disertační práce představuje výsledek doktorandova dlouhodobého a velmi 

intenzivního zájmu o dané téma. Autor k práci přistoupil po předchozí rozsáhlé a důkladné 

vědomostní přípravě, což je zvláště patrné na  koncepci práce, jejím strukturování a obsahovém 

zpracování.  

Téma práce představuje autorsky náročnou výzvu, neboť jeho zpracování vyžaduje 

rozsáhlé znalosti, a to nejen teoreticko-právní, ústavně právní, resp. státovědecké, ale také 

historické a politické, Výsledkem práce je ucelené a náležitě obsáhlé pojednání o subjektu, 

jemuž  slovy autora „není v české právní literatuře věnována taková pozornost, jakou by si 

nepochybně zasloužil“ (str. 1). Je proto nutno ocenit, že autor v disertační práci přinesl řadu 

poznatků, které vyplývají z uceleného, systematického a do hloubky jdoucího zpracování 

tématu, které v takto koncipovaném pojetí a úplnosti nemá v české odborné (a to nejen 

státoprávní) literatuře příliš mnoho konkurentů.   

Již z tohoto pohledu je zřejmé, že předložená disertační práce představuje výrazný   a 

poměrně podrobný vklad do stavu znalostí o předmětné problematice. Tato skutečnost v sobě 

současně zahrnuje také potenciál  pro možnou publikaci textu ať již v ucelené  (a třeba i dále 

dopracované) podobě nebo ve vybraném rámci dílčích témat, v nichž práce přináší řadu 

informací a poznatků.   

II. 

Aktuálnost zpracovaného tématu 

Aktuálnost zpracovaného tématu lze spatřovat přinejmenším ve dvou oblastech. V prvé 

řadě je to pojednání o ústavněprávním a politickém postavení prezidenta jednoho 

z nejvýznamnějších států současného světa, a to navíc za situace, kdy se toto postavení 

v nedávné minulosti utvářelo a dále formovalo, a to v reáliích následného  ústavněprávního a 

politického vývoje. Vedle uvedeného je vhodné za aktuální považovat připomenutí a důkladné 

zpracování otázek týkajících se zplnomocněných zástupců prezidenta Ruské federace (srov. 

část 2.), jakož i utváření a struktury jeho administrativy  (srov. část 4), jež lze považovat za 

velmi vhodné a užitečné. 

 

III. 

Struktura práce – zvolené metody zpracování 

Struktura práce vypovídá o autorově přemýšlivém a tvůrčím přístupu k tématu práce.  

Svědčí o tom nejen pozornost věnovaná stavu zkoumané problematiky a zásadnímu přehledu 

literatury, ale také obsahovému členění práce, z něhož byl oponent při letmém pohledu do 

Obsahu nejprve překvapen, ale posléze při četbě si uvědomil, že má částečně své opodstatnění. 



Zařazení problematiky postavení prezidenta v rozhodnutích ústavního soudu jako první části 

disertační práce není neorganické a přináší s sebou nejen nepřekvapivý přehled (a vývoj) 

příslušné judikatury, ale také velmi hodnotný uvozovací vklad do celého tématu. Oponent však 

nemůže neuvést, že obdobné ocenění již nesdílí ve vztahu k další skladbě obsahu práce, neboť 

přece jenom pleduje spíše pro tradiční (konzervativní?) odborně věcný sled zpracovávané 

problematiky, tj. postavení prezidenta [v podobě jeho funkcí a pravomoci (část 5.) a 

odpovědnosti (část 3)] a následně zařazení problematiky jeho administrativy (část 4.) a  

zplnomocněných zástupců (část 2.). Tím oponent vůbec nechce devalvovat zpracování těchto 

dvou témat, které je naopak velmi důkladné a čtenáře seznamuje s řadou podstatných a běžně 

nefrekventovaných poznatků (témata jsou studijně cenná a například pro publikačně 

popularizační účely velmi zajímavá). Ostatně věcnou obsáhlostí a důkladností se vyznačují   

také  části věnované postavení prezidenta (tj. část 5 a část 3.). 

 Téma práce a jeho zpracování vyžaduje použití vícerých metod. V prvé řadě oponent 

poukazuje na autorské používání metody popisné a metody komparativní - v podobě srovnávání 

v čase (historické i recentní zkoumání vhodných a nutných otázek). Využívání případových 

studií (někdy lépe příkladů) disertantovi začasté na výstupech sloužilo k pochopení poměrně 

složitých otázek „postsovětského“ vývoje a vlivů osobností (a to nejen obou prezidentů) na 

tento vývoj. Z hlediska hlavních myšlenkových postupů lze ocenit autorem vhodné (avšak 

současně nutné) používání metody analytické a následně syntetické.  

 V daných souvislostech oponent velmi oceňuje seznam použitých zdrojů,  který je velmi 

podrobně strukturován a přináší s sebou - a to je nejcennější - velké „bohatství pro všechny“ 

(roz. zájemce o danou problematiku, resp. o studium originálních ruských  pramenů a reálií). 

Skutečnost, že autor pracoval v rozhodující míře s ruskojazyčnými texty (a čerpal tak  - jak sám 

zmiňuje -  z primárních i sekundárních pramenů), je chvályhodná a oponent ji rád expressis 

verbis připomíná. Předmětný soupis tedy představuje jeden z podstatných přínosů práce; tím 

však oponent vůbec nechce znehodnocovat další předností obsahu práce a současně  autorsky 

samostatný a tvůrčí přístup k disertační práci.  

Předložená disertační práce: 

• se opírá o důkladnou a rozsáhlou znalost odborné literatury a dalších zdrojů, 

• vypovídá o autorově schopnosti s těmito zdroji  pracovat, nastolovat podstatné 

otázky [o proniknutí do problému ostatně svědčí  také to, že autor v rámci třeba 

i dílčích závěrů jednotlivých částí práce nejen nastoloval určitý problém, ale 

současně poukazoval na problém(-y) jej rozvádějící a tomu také v dalším textu 

věnoval pozornost],  

• přináší řadu cenných faktografických informací a vývojových tendencí, 

• úspěšně pracuje s analyticko-syntetickým přístupem, předkládá hodnocení  

zobecňující závěry, 

• přesvědčuje o autorsky poctivém přístupu, který vyvěrá ze zájmu – přesněji 

řečeno z osobního zaujetí a  nadšení pro téma,  

• reprezentuje vícekriteriální a současně ucelené zpracování tématu. 

V tomto smyslu je disertační práce autorsky velmi přínosná, obsahově (a informačně) bohatá a 

přesvědčuje o disertantových schopnostech.  

 



IV. 

Připomínky k textu 

Disertační spis nabízí čtenáři kromě řady konkrétních a mimořádně kvalitních 

informací, tématicky laděných závěrů a zobecňujících tvrzení další impulsy k zamyšlení, u 

nichž se oponent obrací na autora s prosbou o připomenutí některých z nich v diskusi. Mezi ně 

náleží:  

➢ zvážit vhodnost/možnost toho, aby materie vymezující postavení prezidenta 

byla upravena federálním zákonem, když postavení vlády je upraveno (ústavou 

předjímaným) ústavním zákonem (str. 5), 

➢ zvážit možnost (obecnějšího) odlišení pojmů:  moc, pravomoc, působnost, 

funkce, katalog práv  (zplnomocněných zástupců) a jejich přiléhavého používání 

(např. str. 6, 35, 42, 116, 118-119, 120, 121), 

➢ nejasnými se např. jeví formulace: o koordinaci nejen orgánů veřejné moci, ale 

„také mimostátních struktur“ (str. 47), „Každý subjekt práva je determinován 

triumvirátem tří prvků, a to jeho právy, povinnostmi a odpovědností (str. 55), 

možnost, aby jako sankce byly některé prezidentovy pravomoci omezeny a  další 

mandát by začínal opět s plnými pravomocemi (str. 59),  nebo text druhého 

odstavce odspodu na str. 67, (dekrety představují) „materiálně obdobnou entitu 

jako běžný zákon“ (str.149),   

➢ za poněkud spekulativní považuje oponent formulace: „zpracovateli je zřejmé“ 

(str. 28), nebo snad žurnalistická formulace „můžeme s klidným srdcem 

zařadit“(str. 43),  formulace „přeci jen“ (str. 45), „odejmutí samotného postu či 

funkce Prezidenta Ruské federace“ (str. 60),  (prezident se) „nesmí vlamovat“ 

(str. 133),  

➢ oponent nepřehlédl ani autorovu zřejmě oblíbenou  metaforickou licenci s 

„drobky odpadlým od stolu“,  resp. „kousky státní moci pečlivě posbírány“ (str. 

163 a 168) či s tím, že „prezident představuje výplň všech možných i nemožných 

mezer právní úpravy, ale dokonce i aplikace práva“ (str. 22),     

➢ možnost/vhodnost rozlišování pojmů nedotknutelnost, neodpovědnost, právní 

neodpovědnost (str. 56n.), 

➢ otázka posouzení trestání totožného jednání prezidenta politickým (?) soudem 

s politickým trestem a v trestním soudem s trestním postihem (str. 72-73), 

➢  posoudit, zda závěry uvedené ve třetím a čtvrtém odstavci na str. 122 odpovídají 

tam připomenutým citátům, 

➢ zvážit, zda všude tam, kde existuje státní správa soudnictví má druhově jiný 

státní orgán možnost působit na konkrétní soudce, resp. je s touto možností 

spojeno působení ruského prezidenta (str. 139). 

 

V. 

Jazyková a grafická úroveň 

Jazyková úroveň disertační práce je na dobré úrovni, která vyplývá z gramaticky a 

slohově standardního podání textu. Současně nelze opomenout, že autor nakládal se značným 

množstvím cizojazyčných pramenů, což vyžadovalo jazykové znalosti a mnohdy také cit pro 



„převedení“ terminologie do českého jazyka (snad by bylo vhodné zvážit formulace typu 

„rady/komise při prezidentu“ – str. 105 a 109).  

Disertační práce je velmi dobře členěna, graficky je na odpovídající úrovni, která 

umožňuje upoutat pozornost čtenáře. Redakčně je vhodné připomenout, že na jednotlivých 

stránkách čtenář neshledává „hluchá“ místa  a text je v zásadě bez překlepů.  Práce s množstvím 

poznámek a odkazů je precizní a přináší čtenáři značné informační bohatství.  

 

VI. 

Otázky k obhajobě 

Pro účely obhajoby navrhuji následující otázky, resp. vysvětlení : 

1. Zamyslet se nad tím, zda je možné jakékoli rozšíření pravomoci prezidenta Ruské 

federace, resp. zda lze odlišit „jakékoli (svévolné) rozšíření pravomoci“ prezidenta 

Ruské federace (str. 29) od onoho (případného) jakéhokoli rozšíření pravomocí. 

2. Jednoho z disertantových formulačně možná ne úplně přesvědčivých tvrzení, podle 

kterého „Fakticky však funkční omezení prezidenta principem dělby státní  moci naráží 

na nerovné postavení větví státní moci i státních orgánů v nich zařazených.“ a pozn. č. 

500 k této tezi připojené.  

3. K zamyšlení nad případnou (možnou?) koexistencí prezidenta Ruské federace a vlády 

za podmínek, které jsou například ve Francii označovány jako stav kohabitace.      

 

VII. 

Předepsaná formulace závěrů: 

 

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu disertační práce. 

 

 

 

V Brně dne 31. 10. 2019 

 

 

 


