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1.

Aktuálnost (novost) tématu
Analýza lobbingu - jeho ekonomickoprávních aspektů - není určitě téma nové. Nicméně
jak vlastní vývoj právní regulace lobbingu, tak i jeho ekonomických konsekvencí je v čase
velmi proměnlivý. Považuji proto analyzovanou oblast za téma velmi aktuální.

2.

Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité
metody
Téma právní úpravy lobbingu je určitě náročné na teoretické znalosti pro jeho dosah do
mnoha částí právního řádu. Navíc je to oblast regulovaná různými právními řády velmi
různorodě. Diplomant užil metody literárních rešerší s komplexním užitím záznamů
různých druhů dokumentů (např. knih, zákonů, mezinárodních smluv, judikatury, apod.).

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 dobře popisuje jak samotný pojem lobbing, tak i obsah a
možnosti jeho právní regulace. Diplomant zvolil dělení práce na devět částí.
V prvních dvou kapitolách popisuje diplomant vlasní pojem lobbing a zasazení lobbyingu
do historického kontextu. Třetí kapitola je věnována vlivu lobbingu na veřejnou politiku.
Čtvrtá a pátá kapitola popisuje zdroje a funkce lobbingu a role lobbistů. Ekonomická
témata práce jsou soustředěna zejména do kapitoly šesté. Právní aspekty pak diplomant
shrnul do kapitol sedmé, osmé a deváté, kde nejprve diplomant popsal teoretická
východiska právní regulace a pak české a mezinárodně komparativní souvislosti.

5.

Kritéria hodnocení práce
Splnění cíle práce

Cílem práce podle diplomanta bylo „…především
obecně
analyzovat
problematiku
přijímání
legislativních úprav lobbingu a jejich možné
ekonomické a společenské dopady“ … a „…v jakém
stavu se nachází současná právní úprava lobbingu v
České republice a jaký postoj k regulaci lobbingu by
měla Česká republika zaujmout.“
Lze říci, že diplomant své cíle, uvedené v úvodu své
práce, naplnil.
Samostatnost při zpracování Splněno
tématu včetně zhodnocení

práce z hlediska plagiátorství
Logická stavba práce
Práce se zdroji (využití
cizojazyčných zdrojů) včetně
citací
Hloubka provedené analýzy
(ve vztahu k tématu)
Úprava práce (text, grafy,
tabulky)
Jazyková a stylistická úroveň
6.

Výborná
Autor využil dostatečné množství národních i
cizojazyčných zdrojů
Významně přesahující standardní úroveň
Výborná
Výborná

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Doporučení/nedoporučení práce
k obhajobě
Navržený klasifikační stupeň

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě
Výborná; v případě zodpovězení doplňující
otázky při obhajobě.

Otázka k zodpovězení:
Jaký je názor diplomanta na efektivnost zahrnutí osob blízkých do právního rámce regulace
lobbingu?
V Praze dne 27. prosince 2018
_________________________
JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
vedoucí diplomové práce

