
Posudek vedoucího diplomové práce Tarase Majdyče  
„Princip dělby moci v Ústavě Pylypa Orlyka z roku 1710“ 

 

Téma diplomové práce zvolil diplomant již před řádkou let. Vybíral dle vlastního zájmu, 

a to i se zřetelem k tomu, že o zkoumané ústavě a jejím kontextu toho u nás mnoho nevíme. 

Osud tomu chtěl, aby se diplomová práce stala aktuální, protože o Ukrajinu se nyní v různé 

míře zajímají všichni. 

Vedení diplomové práce jsem „zdědil“, nikterak mne to však neobtěžovalo, a to jednak 

kvůli tématu samotnému, jednak kvůli osobě diplomanta, jenž se v minulosti účastnil 

výjezdního semináře z ústavního práva, takže mi byl znám, a do zpracování diplomové práce 

se sympaticky ponořil, navzdory překážkám v podobě užívání cizího jazyka.  

Diplomovou práci jsem četl v různých verzích několikráte, diplomant vstřícně reagoval 

na připomínky formulační, věcné i koncepční. Mohla být samozřejmě psána různým způsobem 

se zřetelem k rozsahu i různým obsahovým komponentům, ten zvolený však není špatný: 

historický kontext (vznik Hetmanátu), relevantní osobnosti (Ivan Mazepa, Pylyp Orlyk), ústava 

samotná, prvky srovnávání s podobným zřízením (Benátky, Polsko). Sám princip dělby moci 

v ní vlastně není úplně rozhodující, jakkoliv není opomíjen, ať už v úvodní analýze pojmu dělby 

moci a smíšené vlády, tak jako úhel pohledu na zřízení Hetmanátu. Sám bych sem tam uvítal 

větší míru detailu, poměrně plastický obrázek zkoumaného tématu však diplomová práce 

představuje.  

Nadprůměrný je záběr citovaných pramenů v několika jazycích, ač nejsem schopen 

posoudit, zda v ukrajinském prostředí přece jen nezůstává něco podstatného a přitom 

diplomantem nepovšimnutého. Nepovažuji to však za příliš pravděpodobné. Na textu je sice 

znát, že jeho autorem není rodilý mluvčí, nevytváří to však žádné komunikační problémy.  

Nemyslím, že je úkolem vedoucího diplomové práce ji ve fázi po odevzdání rozporovat, 

měl-li možnost její vznik sledovat a připomínkovat. Rozhodně považuji odevzdanou 

kvalifikační práci za způsobilou k obhajobě, přičemž hodnocení bych nechal otevřené 

v závislosti na průběhu obhajoby. 

 

V Praze dne 6. dubna 2022 

 

       prof. Jan Kysela   


