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Na této zajímavé a v českém prostředí velmi originální diplomové práci je nejlepší její 
úvod. V něm autor vysvětluje velmi přesně nejen situaci Švýcarska ve vztahu k Evropské 
unii, ale všechny důležité okolnosti, které jsou s tím spjaty. Velmi správně poukazuje na 
nezájem českých médií k této problematice, jakož i na její podceňovanou významnost. 
Rovněž upozorňuje na to, že situace se vyvíjí, a že nejvýraznější posun představují bilaterální 
smlouvy. Kandidát právem považuje tyto bilaterální smlouvy za klíčové, a je proto plně 
oprávněné, že právě jejich analýze věnuje podstatnou část své diplomové práce. Plně se 
ztotožňuji také stím , že kandidát vzal za svůj zorný úhel pohled směrem ze Švýcarska a 
nikoli z „Bruselu“, protože pro EU je to jenom jedna z mnoha jiných záležitostí, zatímco pro 
Švýcarsko jsou tato vyjednávání životně důležitá. Kandidát upozorňuje i na další aspekty, 
např. na vliv, jaký to může mít na švýcarskou „neutralitu“ či „suverenitu“.

Kandidátova práce postupuje logicky: nejprve krátce charakterizuje zahraniční politiku 
Švýcarska, s důrazem na aspekty pro téma jeho diplomové práce podstatné, pak se zabývá 
dvěma etapami bilaterálních smluv a v závěru na přetřes přijde aspoň krátce i dopad rozšíření 
Evropské unie a pochopitelně perspektiva vstupu Švýcarska do EU. Diplomová práce je 
mimořádně dobře dokumentovaná, což stojí za zdůraznění, protože literatury je poměrně málo 
a kandidát musel vzít nejčastěji za základ různé internetové zdroje. Po formální stránce jsem 
se střetl jen výjimečně s nějakým překlepem apod. -  i z tohoto hlediska jde o práci výrazně 
nadprůměrnou.

Vzhledem k tomu, jak mimořádně kvalitně charakterizoval problematiku kandidát 
v úvodu své práce, je  čtenář nutně poněkud neuspokojen po jejím přečtení, protože otázky 
zůstávají. Vcelku to ale spíš slouží kandidátu ke cti, že ve většině bodů přijal opatrné 
stanovisko. V každém případě jde o práci velmi zdařilou, k níž bych měl jen drobné 
připomínky, nikoli zásadní výhrady. Doporučuji, aby byla hodnocena stupněm výborně, a 
kdyby se našel nějaký specializovaný vydavatel, který by o takový druh publikace měl zájem, 
upozorňuji, že je s drobnými úpravami knižně bez Droblémů publikovatelná.
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