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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 právní znalosti a aplikační dovednosti při srovnání dřívějšího
a současného návrhu a porovnání se zahraničními úpravami. Téma je uchopeno
interdisciplinárně, kdy v kapitole 6 je snaha o zhodnocení ekonomických přínosů a nákladů
lobbingu.

3.

Formální a systematické členění práce
Práce se člení na úvod, závěr, 9 kapitol, seznam literatury a použitých zkratek. Členění
práce je logické a přehledné a odpovídá cílům práce.

4.

Vyjádření k práci
Cílem práce bylo analyzovat problematiku legislativních úprav lobbingu, při srovnání
americké a kanadské úpravy (a v negativním smyslu úpravy polské) a jejich možné
inspirace pro české prostředí. Je analyzován vztah a možná úskalí lobbingu k veřejné
politice a naznačená tenká hranice mezi lobinem a korupcí. Je dobře popsáno, v jakém
stavu se nachází současná právní úprava lobbingu v České republice a diplomant se
vyjádřil, jaký postoj k regulaci lobbingu by měla Česká republika zaujmout. Základní
pojmy jsou dobře definičně ukotveny, v práci mi ale chybí vedle popsaných regulatorních
právních prvků analýza možných (ať již fungujících či čistě formálních) samoregulačních
opatřeních lobbistů, pouze je zmíněna možnost stanovení etických kodexů pro členy vlády
a zákonodárce.

5.

Kritéria hodnocení práce
Splnění cíle práce
Samostatnost při zpracování
tématu včetně zhodnocení
práce z hlediska plagiátorství
Logická stavba práce
Práce se zdroji (využití
cizojazyčných zdrojů) včetně
citací

ano, splněn
v pořádku, zdroje citovány

ano
jsou využity české relevantní zdroje, které jsou
řádně citovány a odkazovány; ze zahraničních
zdrojů jsou využity primární prameny zákonné
úpravy
Hloubka provedené analýzy dobrá
(ve vztahu k tématu)
Úprava práce (text, grafy, grafická úprava textu dobrá a přehledná, grafy a

tabulky)
Jazyková a stylistická úroveň
6.

tabulky DP neobsahuje
na velmi dobré úrovni

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
Otázky na diskuse při obhajobě:
1. Jak je upraven lobbing na úrovni EU orgánů? Lze si vzít z příkladu EU nějaké poučení
pro právní úpravu lobbingu či transparenci legislativního procesu v ČR?
2. Lze využít etické samoregulační nástroje při úpravě lobbingu?

Doporučení/nedoporučení práce
k obhajobě
Navržený klasifikační stupeň

Doporučuji
výborně v případě úspěšně proběhlé obhajoby
včetně zodpovězení doplňujících otázek
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