
Oponentský posudek k žádosti Kamila Hradského o uznání disertační práce za 

práci rigorózní 

Prezident Ruské federace je téma, kterému se uchazeč věnuje poměrně dlouhou dobu. V září 

2014 úspěšně obhájil na katedře ústavního práva PF UK diplomovou práci s názvem „Prezident Ruské 

federace“, v prosinci 2019 obhájil na katedře politologie a sociologie s hodnocením „prospěl“ stejně 

nazvanou disertační práci.  

Koncem května 2020 požádal na katedře ústavního práva o uznání uvedené disertační práce jako 

práce rigorózní. 

Pravidla pro uznávání kvalifikačních prací na PF UK stanoví Opatření děkana č. 17/2017, o 

závěrečných pracích z 29. 11. 2017. Uvedenou otázku řeší čl. 50, v jehož odst. 3 je stanoven výčet 

podmínek, jež toto uznání umožňují. 

Pokud jde o formální náležitosti (rozsah práce, byl předložený identický text), ale i hodnocení 

disertační práce a její obhajoby, stejně jako posouzení schopnosti uchazeče k samostatné tvůrčí 

činnosti, odkazuji na kladný závěr komise pro obhajobu disertační práce. 

Mým úkolem je proto vyjádřit se jen k bodům a) a e) uvedeného ustanovení. Na otázku, zda 

téma Prezident RF spadá do tematického okruhu oboru ústavního práva, je třeba odpovědět kladně, a 

to nejen vzhledem k obhájené diplomové práci K. Hradského, ale i proto, že srovnávací ústavní právo 

je součástí výuky zajišťované katedrou ústavního práva. 

Poslední podmínkou, jíž má práce, která má být uznána, vyhovět, je ad e) „obsah není zastaralý“. 

Přitakat bez výhrad na splnění tohoto požadavku, podle mého názoru nelze. 

a) V předložené disertační práci je uvedený obsáhlý seznam použitých pramenů (s. 169 – 199), 

přičemž „nejnovější“ ve složce učebnice, jsou dvě práce z roku 2014 a obdobně mezi články 

je uvedeno šest statí z tohoto roku. Jakkoli si umím představit, jak obtížné je shánět 

v současnosti ruské prameny, minimálně Knihovna PF UK alespoň základní produkci 

právnických časopisů (např. Gosudarstvo i pravo), stále nakupuje. Jinými slovy, zdá se, že 

kupříkladu ze čtvrt století platnosti Ústavy RF autor posledních pět let vývoje doktríny 

z nějakého důvodu nezpracovával. 

b) V lednu 2020 předložil prezident RF návrh doposud nejobsáhlejší novely Ústavy RF, která 

byla v průběhu března 2020 schválena. Referendum, jež mělo završit proces provedených 

ústavních změn, bylo původně plánované na duben, avšak z důvodu koronavirové pandemie 

bylo odloženo na konec června 2020. Autor v době podání své žádosti musel nepochybně 

vědět, jak obsáhlá tato ústavní novela je a jak významně zasahuje do ústavního postavení 

prezidenta RF tím, že mění některá ustanovení základního zákona, jež mají vyvažovat vztahy 

mezi nejvyššími ústavními orgány (např. možnost opětovného zvolení hlavy státu, změna 

podmínek kandidatury, způsob ustavování Rady ministrů, vztahy ke komorám Federálního 

shromáždění, právo iniciovat preventivní kontrolu ústavnosti federálních zákonů aj.). 

 

Vzhledem k tomu, že uznání práce vyššího kvalifikačního stupně za práci nižšího stupně vylučuje 

konání obhajoby, je na posouzení komise, zda lze, přes mnou uvedené zásadní výhrady, žádosti K. 

Hradského vyhovět. 

 

V Praze 14. prosince 2020 

 

                                                                                             JUDr. Věra Jirásková, CSc. 

                                                                                          Katedra ústavního práva PF UK 

    



 

 


