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I. Hodnocení celého doktorského studia 

Jana Vargovčíková začala své doktorské studium již v roce 2010 a své studijní povinnosti plnila 

v souladu se studijním plánem vždy s výborným výsledkem. Státní doktorskou zkoušku složila 

v roce 2012. V té době již intenzivně pracovala na své disertaci. Získala výzkumný grant 

„Lobbing jako profese? Kontury profesionalizace a institucionalizace lobbing u ve Střední 

Evropě“ na CEFRES v Praze (Centre français de recherche en sciences sociales) a roční 

stipendium pro mladé frankofonní badatele. Zároveň se zapojila do pedagogické činnosti na 

UPOL FFUK, kde v ZS roku 2011 vedla volitelný kurz pro studenty bakalářského cyklu pod 

názvem Úvod do analýzy diskurzu.  Následně ale odešla do Varšavy, kde na  College of Europe 

intenzivně pracovala na disertaci pod vedením svého vedoucího prof. George Minka. Zde na 

Katedře evropských interdisciplinárních studií působila po celý rok 2012 jako akademický 

asistent. Když se vrátila v roce 2013 do Prahy na FFUK záhy se zapojila do výuky na oboru 

politologie, kde měla příležitost prezentovat výsledky práce na své disertaci. V ZS šk.r. 2013/14 

vedla kurz Soukromí aktéři v politice pro studenty magisterského studia oboru politologie, 

potom ve šk. r. 2014/15 dvousemestrální kurz Politické sociologie povinný pro studenty 

bakalářského studia a v ZS šk. r. 2015/16 pokračovala ve výuce kurzu Soukromí aktéři 

v politice. V té době se již hojně účastnila řady vědeckých konferencí, zejména v zahraničí, a 

začala publikovat své první texty.  Na výročních konferencích Interpretive Policy Analysis 

(IPA) v červnu 2010 v Grenoblu to byla nejprve přednáška „Discourses Legitimizing Lobbying 

Regulation: The Cases of the Czech Republic and France“ a v červnu následujícího roku 

v Cardiffu pak „The patterns and ambivalences of regulating lobbying in Central European 

countries“. Svůj význam mělo určitě vystoupení na Letní škole komparativních metod, kterou 

organizovala CNRS v roce 2013 v Biarittzu, a rovněž účast na Světovém kongresu IPSA v září 

v roce 2014 v Montréalu s přednáškou „The Professionalization of Lobbying, a Challenge to 

the Established Patterns of Governance?“   

Třeba zdůraznit, že se Jana Vargovčíková plodně zapojila též do výzkumu teorie demokracie, 

kterému se věnovali učitelé na UPOL FFUK. Výsledkem byla její kapitola o deliberativní 

demokracii v knize Demokracie v postliberální konstelaci, která vyšla v roce 2015 

v nakladatelství Karolinum. V té době ale Jana Vargovčíková přesouvala těžiště svého 

odborného působení spíše na francouzské instituce. Pro léta 2015 až 2016 získala doktorské 

stipendium Platformy CEFRES, USR 3138 CNRS-MAEDI. V červnu 2016 již působila na 

Sciences Po Paris École d’été, kde na letní škole  vedla workshop ke kurzu „The European 

Union at a Crossroads: Issues and Policies”. V listopadu  téhož roku pak měla výuku v rámci 

kolektivního kurzu “Institutions and Law-Making in the European Union” připraveného 

Science Po Paris a Northwestern University (US). A od září 2016 do současnosti působila jako 

odborný asistent na univerzitě Paris-Sorbonne, kde v bakalářském programu středoevropských 

studií učila v kurzech věnovaných historii zemí střední Evropy. 



Současně prohlubovala své studium teoretických otázek lobbyingu a jeho regulace v zemích 

střední Evropy, což lze doložit vystoupeními na významných mezinárodních konferencích, kde 

prezentovala získané poznatky. Zmínil bych pouze některé. V roce 2015 přednáška The stakes 

of "making visible" in lobbying regulations. The case of attempts at regulating lobbying in the 

Czech Republic na 4th Global Conference on Transparency Research (4.-6.6.2015, Università 

della Svizzera Italiana, Lugano); a přednáška Lobbying Regulation in the Czech Republic: 

Negotiating Public and Private Actors' Roles in Governance na kongresu ICCEES v Makuhari 

v Japonsku.  V roce 2016 potom využila příležitosti v červnu na Congrès de l’AFSP (22.-

24.6.2015, Aix-en-Provence), kde vystoupila s přednáškou Le lobbying, une vraie carrière ? 

Sélection et professionnalisation des lobbyistes en Pologne et en République tchèque, a v září 

s přednáškou Inside the Lobbying Regulation Processes in Europe: Negotiating Public and 

Private Actors Roles in Governance na Annual Conference of the Southern Political Science 

Association (SPSA, 7.-9.2016, Puerto Rico). Janě Vargovčíkové dospěla ve studiu tématu své 

disertace tak daleko, že je schopna se znalostí věci prezentovat výsledky svého zkoumání 

v rámci mezinárodní vědecké komunity. Dokladem budiž její chystaná účast na letošní ECPR 

Annual Conference v Hamburku, kde si připravila jednak vlastní vystoupení v panelu Lobbying 

Regulation and Transparency a jednak koordinuje spolu s Annou Durnovou sekci 77 (Truth, 

Politics and Democracy: Understanding Post-factual Times), kde bude předsedat jednomu 

panelu.  

 

II. Celkové zhodnocení disertační práce 

Disertace je věnována snahám o institucionalizaci lobbingu v Polsku a České republice od 

počátku 90. let do roku 2016. Východiskem jsou metody sociologie profesí a sociologie tvorby 

veřejných politik, ale autorka sleduje otázky interpretativní analýzy tohoto politického chování, 

způsoby konstrukce a významů kategorií užívaných při deskripci a kodifikaci lobbingu.  

Struktura práce vyplývá z tohoto přístupu. Autorka nejprve analyzuje profesní dráhu 80 

českých a polských lobbistů a sleduje snahy o legitimizaci lobbingu spojenou s jeho 

profesionalizací. Tento politický proces legitimizace chápe jako specifický způsob, jak vstupují 

soukromé zájmy do politického rozhodování.  Jsou přitom významově proměňovány, až 

přebarvovány a maskovány. Autorku zajímá, jakou roli v této redefinici vztahu soukromého a 

politického v nových demokraciích po pádu komunismu hráli externí aktéři a mezinárodní 

organizace. 

Práce se vyrovnává se základní literaturou, která existuje k danému tématu. Výklad je 

fundovaný a teoreticky pronikavý. Disertace má nosné téma, pozoruhodnou teoretickou úroveň 

a představuje důležitý příspěvek k poznání způsobů, jak se utvářely politické instituce v nových 

demokraciích, které vznikaly po pádu komunismu ve znamení vládnoucího neoliberálního 

paradigmatu. Doporučuji tuto disertaci přijmout k obhajobě a klasifikovat ji známkou prospěla. 
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