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Aktuálnost (novost) tématu: 

     Zvolené téma považuji za velmi aktuální a to hned ze tří důvodů. Prvním je poskytnutá 

informace o ústavním postavení prezidenta Ruské federace (RF). Druhý význam práce pak 

spatřuji v komparaci, kdy pro poznání postavení hlavy státu – obecně – je více než dobré znát 

také ústavní úpravu (i praxi) postavení hlavy největšího státu světa. Za třetí důvod aktuálnosti 

zvoleného tématu pak považuji fakt, že postavení, resp. kompetencím prezidenta RF je 

v současné době věnována značná pozornost v souvislosti s událostmi na východní Ukrajině a 

při informování a hodnocení pravomocí prezidenta RF je jistě žádoucí primárně vycházet 

z ústavních faktů, nikoli ze sociologických či politologických úvah, či novinářských 

komentářů.. 

     Z těchto naznačených důvodů oceňuji výběr tématu diplomové práce a zájem diplomanta o 

seriózní poznání zvolené problematiky, dokonce v autentickém prostředí Ruska.      

 

Náročnost tématu: 

     Zvolené téma považuji za náročné ze dvou hledisek. Jednak jde o téma v české odborné 

literatuře zpracované jen okrajově a jednak – a to zejména – diplomant vyšel jen 

z ruskojazyčných zdrojů, čímž pracuje s originálními prameny. Musel tak v ruském jazyce 

přečíst a zanalyzovat relativně velký objem materie. Za velký klad práce považuji to, že 

diplomant nevyšel z jednoho či dvou pramenů (titulů), které by pouze „převyprávěl“, ale že 

poukazuje na různorodost názorů zejména na zařazení prezidenta RF v dělbě moci.    

  

Kriteria hodnocení práce: 

     Práce rozhodně splňuje požadavky na tento druh prací kladených jak po formální stránce 

(rozsah a způsob zpracování) tak po obsahové stránce. Diplomant prokázal schopnost 

samostatně sebrat, utřídit a přehledně a srozumitelně zpracovat dané téma. Prokázal schopnost 

práce s fakty - literaturou a prameny. 

     Způsobem zpracování, jež je nepochybně autorovou licencí, se diplomant na jedné straně 

drží vymezeného tématu, na druhé straně je toto téma vymezeno značně obecně a široce, 

takže není (ale jako diplomová práce ani nemůže být) komplexně vyčerpávající studií o úřadu 

prezidenta RF (jistě by se do názvu práce „vešly“ i např. volby prezidenta RF, rozsah imunity, 

apod.). 

     Práce, tak jak je zaměřena, má logickou strukturu. Vedle úvodu (netradičně zařazeného 

před obsahem) a závěru je rozdělena do dvou základních částí (1. Hlavě státu /obecně/, str. 1 

až 16, 2. Ústavně právní statut prezidenta RF, str. 17 až 61). Obě části jsou dále logicky a 

přehledně členěny.  

     Výrazně nadprůměrný je seznam použité literatury a pramenů (15 stran) výhradně ruských 

zdrojů, bohatý je i poznámkový aparát  

     Hodnota práce je založena na sebrání faktů na dané téma a jejich částečné (přiměřeně 

rozsahu) analýze. Práce je napsána "čtivě", přehledně, s odpovídající úrovní jazykového, 

stylistického i grafického zpracování. Z práce prozařuje určité zanícení autora ke zvolenému 

tématu  



Další vyjádření k práci: 

     Není ve schopnostech oponenta detailně prověřit všechny v práci tvrzené, resp. citované 

informace a zdroje. Žádné závažnější faktografické chyby nebo opomenutí, které by 

podstatným způsobem zkreslily pojetí zkoumaného tématu, si však oponent není vědom. 

Spíše jako námět pro případné další zpracovávání daného tématu, než jako výtku, dávám 

autorovi ke zvážení zařadit do textu partii o výkonu pravomocí prezidenta RF v subjektech 

federace (vztah k prezidentům, resp. gubernátorům subjektů ruské federace, resp. 

k prezidentským zmocněncům ve federálních okruzích), protože předložená práce je „pouze“ 

na úrovni federálních struktur. Uvědomuji si však, že taková studie by zřejmě dala na 

samostatnou diplomovou práci.    

 

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

     Při ústní obhajobě by se K. Hradský mohl blíže vyslovit k odpovědnosti prezidenta RF 

z výkonu funkce včetně možnosti jeho odvolání.    

  

Doporučení práce k obhajobě: 

     Práce splňuje požadavky diplomové práce jak po stránce obsahové, svým rozsahem tak i 

po stránce jejích náležitostí. Proto ji doporučuji k ústní obhajobě. 

 

Navržený klasifikační stupeň:  

     Celková klasifikace je odvislá od ústní obhajoby práce; vlastní odevzdanou práci hodnotím 

jako výbornou. 

 

V Praze dne 26. 8. 2014 

 

 

                                                                                                               JUDr. Jiří Hřebejk     

        

 

      


