
OPONENTSKÝ POSUDEK 
Jméno oponenta/oponentky: doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
Jméno diplomanta/diplomantky: Matěj Blažek 
Téma práce: Lobbing – ekonomické a právní aspekty. Postoje členů 

akademické právnické obce a zákonodárného sboru dolní 
komory Parlamentu České republiky k regulaci lobbingu 

Rozsah práce: 251 444 znaků vlastního textu/118 vlastního textu/ 143 
stran celkem 

Datum odevzdání práce: 3. 9. 2018 
 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
Téma právní regulace lobbingu sice rezonuje českou právní veřejností několik let, ale vzhledem 
k současným navrhovaným právním úpravám je téma vysoce aktuální. 
 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 
Téma bylo náročné z hlediska právní mezinárodní komparace, analýza českého právního 
zakotvení taktéž vyžadovala určité znalosti a aplikační dovednosti. Vysoce hodnotím 
dotazníkové šetření náročné na sběr dat a vyhodnocení. 
 
3. Formální a systematické členění práce 
Práce se člení na úvod, vlastní text ve třech částech, které jsou dále členěny na celkem 8 kapitol, 
závěr, seznam literatury a zdrojů a přílohy. Členění práce je logické a přehledné a odpovídá 
cílům práce.  
 
4. Vyjádření k práci 
Cílem práce bylo nejprve podat přehled o fenoménu lobbing na národní i nadnárodní úrovni, 
Součástí práce je i kritická analýza vývoje poslední vládní snahy o regulaci lobbingu včetně 
schváleného věcného záměru, a v neposlední řadě součástí práce jsou dvě dotazníková šetření, 
jejichž primárním smyslem bylo získat postoje členů akademické právnické obce k regulaci 
lobbingu především v intencích de lege ferenda, a získat postoje zákonodárců dolní komory 
Parlamentu České republiky. 
Diplomová práce je na nadstandardní úrovni, doporučuji uvažovat o publikaci především 
výzkumných statistických částí, např. v časopise Naše společnost. 
Práci lze vytknout jen drobnosti - místo termínu „seberegulace“ se spíše používá „samoregulace“ 
nebo neformální regulace, ale je to věc spíše jazykového citu; e-verze práce na rozdíl od tištěné 
není ostránkovaná. 

 
5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Splněn 
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

v pořádku, zdroje citovány 

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

využity jak české, tak zahraniční relevantní zdroje, 
které jsou řádně citována a odkazovány  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Na velmi dobré úrovni 



  

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Výborná, grafy většinou vycházejí z vlastního 
výzkumu 

Jazyková a stylistická úroveň na velmi dobré úrovni 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
Otázka na diskuse při obhajobě: Jak je upraven lobbing v Polsku a na Slovensku? Lze si vzít z 
příkladu těchto zemí nějaké poučení pro právní úpravu lobbingu či transparenci legislativního 
procesu v ČR?  
 
Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 
doporučuji 

Navržený klasifikační stupeň výborně v případě úspěšně proběhlé obhajoby 
včetně zodpovězení doplňujících otázek 
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