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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Analýza obsahu a limitů lobbingu není nesporně téma nové. Vývoj právní regulace 
lobbingu, jeho ekonomického obsahu a různorodosti v přístupu jednotlivých právních 
systémů a právních řádů v konkrétních státech je ale v čase velmi proměnlivý. Považuji 
proto zkoumané téma jak z pohledu komparace teritoriální, tak z hlediska komparace 
časové za velmi aktuální. 

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 
 
Téma právní úpravy lobbingu považuji za náročné na teoretické znalosti, neboť se prolíná 
značnou částí právního řádu a je to oblast regulovaná při srovnání různých právních řádů 
velmi různorodě. Diplomant pracoval metodou literárních rešerší, druhově se jednalo o 
rešerši komplexní s využitím záznamů různých druhů dokumentů (např. knih, zákonů, 
mezinárodních smluv, judikatury, apod.). Zvláštní význam v práci diplomanta má vlastní 
šetření dotazníkovou formou s následnou statistickou nadstavbou a širší kontextovou 
interpretací. 
 

3. Formální a systematické členění práce 
 
Práce je členěna systematicky po kapitolách a subkapitolách, jazykově i typograficky je 
práce zpracována výborně. Diplomová práce je uspořádána předhledně a systematicky. 

 
4. Vyjádření k práci 

 
Práce podle mého názoru komplexně popisuje jak vlastní pojem lobbing, tak zejména 
obsah, problémy a možnosti jeho právní regulace. Diplomant zvolil dělení práce na tři 
části. V první popisuje lobbing jednak z hlediska historického vývoje a jednak z hlediska 
různorodosti jeho definic. Posléze v této části práce uvádí vymezení lobbigu v České 
republice. Za přínosný určitě považuji exkurz do deskripce systémů právní regulace 
lobbingu v U.S.A., Kanadě a nezvykle i blízkého Maďarska. Druhou část práce věnoval 
diplomant popisu a analýze nástrojů regulace lobbingu jako jsou například legislativní 
stopa, registr lobbistů nebo etický kodex. Závěr druhé části práce popisuje poslední vývoj 
v právní regulaci lobbingu v České republice. 
Zásadní odlišení od prací s podobným tématem vidím v třetí části práce – výzkum postojů 
členů akademické obce a členů dolní komory Parlamentu České republiky, včetně 
interpretace zjištěných dat. 
 
 
 



  

     
5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cílem práce podle diplomanta bylo „poskytnout 
přehled o … fenoménu lobbing na národní a 
nadnárodní úrovni – jednak vysvětlit samotný 
pojem a … demonstrovat způsoby jeho regulace“. 
Lze říci, že diplomant své cíle, uvedené v úvodu své 
práce, naplnil.  

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Splněno 

Logická stavba práce Výborná 
Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Autor využil dostatečné množství národních i 
cizojazyčných zdrojů 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Významně přesahující standardní úroveň 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Výborná 

Jazyková a stylistická úroveň Výborná 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 
 
Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě 

Navržený klasifikační stupeň Výborná; v případě zodpovězení doplňující 
otázky při obhajobě. 

 
Otázka k zodpovězení: 
Jaký je názor diplomanta na zahrnutí osob blízkých do právního rámce regulace lobbingu? 
 
V Praze dne 12. září 2018 
 

_________________________ 
JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D. 

vedoucí diplomové práce 


