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Diplomová práce předložená Kamilem Hradským nese velmi obecný název „Prezident Ruské 
federace“, kterým se před autorem otevřela nepřeberná škála možností a přístupů k jeho zpracování, 
kdy vlastně jediným limitem byl obor ústavního práva, na jehož katedře PF UK má být práce 
obhajována. Úvodem je třeba konstatovat, že diplomant zvolil přístup značně osobitý, jehož úskalí se 
mu podle mého názoru ale nepodařilo vždy úspěšně překonat. Významným faktorem, který ovlivnil 
podobu diplomové práce, byl nepochybně autorův roční studijní pobyt na Univerzitě v Petrohradě. 

V Úvodu své práce diplomant uvádí několik hlavních cílů, jež chtěl svou prací naplnit, byť mezi 
nimi chybí zřejmě cíl zásadní, kterým je splnění nezbytné podmínky k ukončení studia na PF UK, jíž 
úspěšná obhajoba diplomové práce nepochybně je. Namísto vytýčení hypotéz, které mají být 
diplomovou prací prověřeny, autor obecně a neostře uvádí snahu „vystihnout podstatu zkoumané 
problematiky, najít její nedostatky a navrhnout možná řešení“ (Úvod). Těžiště své práce pak spatřuje 
autor „v části popisující různorodost názorů na zařazení prezidenta v dělbě moci“ (tamtéž). 

Co se týče formální stránky, diplomová práce má 64 stran textu, jenž je rozdělen do dvou 
nestejně velkých částí, dále podrobněji vnitřně členěných, jež nesou název „Hlava státu“ (1.) – s. 1-16 
a „Ústavně právní status prezidenta Ruské federace“ (2.) – s. 17-61. Text je doplněn stručným 
Závěrem (s. 61-63), připojen je Seznam použitých zkratek (s. 64) a dále na tento typ prací i nezvykle 
obsáhlý Seznam použité literatury a pramenů (s. 65-79). 

První část diplomové práce je zaměřena v obecné rovině na institut hlavy státu, vysvětlení 
pojmu a v ruské literatuře věnované ústavnímu právu obsažené různé charakteristiky hlavy státu 
převážně v závislosti na zkoumaných funkcích, které jsou jí obvykle přisuzovány. Jádro této části 
práce představuje zřejmě text o začlenění hlavy státu do systému dělby moci, tj. s. 8-14. 

Druhá, obsáhlejší část diplomové práce je pak věnována konkrétně prezidentu Ruské 
federace, opět viděného zejména optikou ústavního principu dělby moci, dále následuje podrobnější 
rozbor jeho pravomocí v rámci moci výkonné (v tomto smyslu je poněkud zavádějící název 2.2 – 
Vztah prezidenta RF k moci výkonné, neboť pak by to znamenalo, že prezident stojí mimo ni, byť 
autor na řadě míst své práce se přiklání k názoru, že je spíše její součástí, o čemž svědčí mimo jiné i 
název 2.3 – Nástroje prezidenta RF v oblasti výkonné moci). Závěrečné podkapitoly pak jsou 
věnovány stručnému popisu funkcí prezidenta RF podle čl. 80 Ústavy RF, obsáhleji se autor zabývá i 
institutem poselství prezidenta RF Federálnímu shromáždění ve smyslu čl. 84 písm. F) Ústavy RF. 

Na rozdíl od autora nevidím jako klíčové shromažďování názorů širokého spektra 
nejrůznějších autorů na zvolené ústavní instituty (to podle mého názoru diplomanta spíše zavedlo na 
scestí), ale za podnětné považuji ty části, které naznačují způsoby, jakými reálně funguje tento orgán, 
což autor podrobněji demonstruje například na „příkazech“ vydávaných prezidentem RF (s. 36-44) 
anebo na poselstvích o stavu země a o základních směrech vnitřní a zahraniční politiky státu (s. 53-
61). 

Za problematickou považuji především zvolenou metodu, kdy autor shromáždil obrovské 
množství nejrůznějších názorů, obsažených v rozsáhlé citované zejména novější ruské literatuře 
z oboru ústavního práva Ruské federace, případně srovnávacího ústavního práva, které se sice snaží 
nějakým způsobem třídit, ovšem nevyvaroval se značného eklekticismu, což vede zákonitě k vnitří 
rozpornosti v práci uvedených tvrzení a závěrů.  



Namátkou uvádím:  Autor kupříkladu tvrdí, že za nejvýstižnější vymezení hlavy státu 
považuje názor, že hlava státu „právně zaujímá nejvyšší místo v systému orgánů státu“ (s. 2), 
současně však tuto tezi popírá, když druhou část práce uvádí citátem, podle kterého má obecně pro 
prezidenta v libovolné republice platit, že „je po parlamentu … nejvýznamnějším státním 
orgánem…“, byť dodává, že v ruském ústavním systému je postavení hlavy státu osobité (?). Navíc 
není úvodní „nejvýstižnější“ vymezení konzistentní s významnou tezí, na které autor zakládá další část 
svého výkladu a sice dělbou státní moci, což je podle diplomanta „základní megaprincip ústavního 
práva“ (s. 8), neboť sotva lze garantovat vyvažování (rovnováhu) mocí ve státě, pokud jedinému 
z orgánů je přisuzováno místo nejvyšší, kdy z logiky věci pak ostatní orgány mu musí být podřízené 
(na něm závislé, jemu odpovědné apod.). Na této nekonzistentnosti nic nemění poněkud alibistický 
dílčí závěr (s. 34), který by měl autor při ústní obhajobě přeci jen blíže vysvětlit, že totiž „vždy musíme 
mít na paměti, že princip dělby moci v Rusku má velice daleko ke svým zahraničním analogiím“ a že 
„nezřídka dochází k situacím, kdy protiřečí svému původnímu smyslu“, tj. jinými slovy vůbec neplatí? 
Obdobné nesrovnalosti lze dokumentovat i kupříkladu na zkoumání otázky, zda prezident patří či 
nepatří do některé z mocí uvedených v čl. 10 Ústavy RF. 

Podle mého názoru tak zvolené metodě byl obětován obsah a to vzdor těm částem práce, 
kdy autor sice bez bližší argumentace preferuje nebo se ohrazuje vůči některému z četných 
uvedených názorů (např. s. 24, 25, 28, 34). Hlavní problém pak spatřuji v tom, že se diplomant 
seznámil a snažil zpracovat velké množství pramenů, z nichž si však vybral vždy pouze relativně úzkou 
otázku, přičemž různí autoři aplikují různé přístupy a metody, kdy někteří se omezují pouze na 
možnou interpretaci ústavního textu, jiní preferují tzv. sociologický přístup a charakteristiky 
zkoumaných institutů zakládají i na analýze jejich reálného fungování. Navíc snahou mnohých je i 
upoutat pozornost a za každou cenu se vymezit vůči svým předchůdcům či souputníkům.  

Jakkoli pozitivně hodnotím autorovu práci při seznamování se s prameny a kultivované 
vyjadřování, práce výlučně s ruskými prameny a ruské prostředí způsobily, že se v práci objevuje  celá 
řad rusismů. Jako příklad uvádím „právoochranářské orgány“ (např. s. 54) namísto „orgánů ochrany 
práva“, fatálním omylem je použití termínu poslání prezidenta RF (což by věcně znamenalo 
„významný úkol“) namísto správného poselství (ve smyslu slavnostního oficiálního vyhlášení, 
projevu“). 

Věčným problémem bývá transkripce azbuky do latinky, mám ovšem pochybnosti, zda je při 
přepisu ruských slov do češtiny možné používat znaky, které česká abeceda nezná. Rušivě působí i 
nejednotné psaní malých a velkých písmen v případě Ústavy RF či uváděných ústavních orgánů. 

Přes uvedené výhrady jednoznačně doporučuji diplomovou práci Kamila Hradského k ústní 
obhajobě. Současně doporučuji, aby se v jejím průběhu diplomant pokusil přeci jen upřesnit dílčí 
závěr ze s. 41, podle kterého „ani dnešního dne není v RF ustálen institut prezidenta, který by bylo 
možno přesně definovat. Naopak probíhá proces jeho utváření“. Několik měsíců studia odborné 
právnické literatury a život v Rusku jistě přispěly k autorově konkrétnějšímu poznání způsobů 
realizace příslušných ústavních ustanovení a tendencí jejich rozvoje. 

V Praze 9. září 2014 
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