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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od tezí, 
ale odchýlení je 
vhodné a v práci 

zdůvodněné 

Odchyluje se od tezí a 
odchýlení není vhodné 
a v práci zdůvodněné 

Neodpovídá 
schváleným 

tezím 

1.1. Cíl práce     

1.2. Metoda práce     

1.3. Struktura práce     
*) 

Označte vybrané hodnocení.  

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 

jednotlivé podbody; max. 1000 znaků). 

 
Komentář ke schváleným tezím:          

 
2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  1 

3.2 Vnitřní provázanost výkladu 1 

3.3 Ucelenost výkladu  1 

3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 1 

3.5 Dodržení citační normy 1 

3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
1 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh 1 

3.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury práce, 
logická provázanost, grafická podoba textu) 

1 

*) 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 



KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé podoby; 

max. 2000 znaků). 

 
      
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 

2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  1 

2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma 1 

2.4 Argumentace a úplnost výkladu  1 
*) 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 

podbody; max. 1000 znaků). 
 

 R. Keil pojednal problematiku švýcarských referend v kontextu politického systému 
Švýcarska. Práce se věnuje příslušným typům referend. V kap. 3 poté autor rozebírá příklad 
vytvoření nového kantonu Jura "odtržením" od kantonu Bern. Správně tuto postupnou 
 a úspěšnou (de facto nenásilnou) snahu hodnotí jako doklad fungující konsociační 
demokracie ve Švýcarsku.  Studie zohledňuje revelantní zahraniční literaturu.  
Představoval bych si, že by autor také aspoň zmínil švýcarské odborníky jako je Silvano Möckli 
ect. Autor bohužel nezařadil ani stručný rozbor použité literatury k tématu.  
Členění práce je správné a logické a student si klade relevantní otázky. Správně se věnuje 
prehistorii problému referend na obecné rovině, a také genezi kantonu Jura (s. 30nn.). Práce 
nepostrádá hlubší teoretický koncept, což hodnotím velmi kladně.  

 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost tématu a myšlenek apod.; max. 1500 znaků) 
 

Posuzovaná bakalářská práce R. Keila vykazuje (přes drobné nedostatky) známky vlastní 
promyšlené koncepce autora, má jasnou strukturu a je přehledná. Autorův výklad je 
srozumitelný. Za silnou stránku práce považuji fakt, že autor zvládl interpretovat konkrétní 
případovou studii v kontextu celého politického systému a typologie referend. Své poznatky 
přiměřeným způsobem zhodnotil.   

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Od kdy je CH federálním státem? Vysvětlete! 

5.2 Vysvětlete pojem "plebiscit" a zařaďte ho do kontextu švýcarských referend včetně otázky 
kantonu Jura.  

5.3 Srovnejte hlasování o kantonu Jura s jinými ("podobnými") případy/pokusy ze zahraničí, 
konkrétně SRN, např. otázku spojení zemí Berlína a Braniborska. Jak je otázka rozdělení 
federace a území SRN (a případných změn) mezi jednotlivé spolkové země ošetřena 
v Základním zákoně SRN?  

 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 

výborně 



 
 

      
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:          
 
 
 
Datum: 1. 6. 2015                                               Podpis: 


