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1. Aktuálnost (novost) tématu
Téma lobbingu jako takové nové sice není, nicméně vývoj právní regulace lobbingu a jeho 
ekonomických konsekvencí je ale v čase velmi proměnlivý. Považuji proto pohled na 
zkoumané téma a zvláště úvahy o budoucí regulaci s komparací současné právní úpravy 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 institut upravený v mezinárodním srovnání 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.)

3. Formální a systematické členění práce

Práce je členěna systematicky po kapitolách a subkapitolách, Jazykově i typograficky je 
práce zpracována standardně. Diplomant práci uspořádal předhledně a systematicky.

4. Vyjádření k práci

Práce podle mého názoru vhodně popisuje jak vlastní pojem lobbing, tak i často spojovaný 
termín korupce a odlišení těchto fenoménů (lobbingu a korupce) od sebe. Diplomant zvolil 
metodu komparace a tak porovnává jednat regulaci zákonnou se samoregulací a jednak 
úpravu lobbistických činností v USA, EU, sousedních státech a samozřejmě v České 
republice. Autor nevynechal ani popis věcného záměru zákona, který by měl v budoucnu 
lobbing upravovat v České republice. 

5. Kritéria hodnocení práce

Splnění cíle práce Cílem práce podle diplomanta bylo „terminologické 
ukotvení lobbingu v českém prostředí“. Lze říci, že 
cíl popsat pojem lobbingu v aktuální stavu věcí byl 
splněn. Zda se podaří obsah termínu lobbing 
stabilizovat, bude zřejmé až budoucnu. 
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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 doplňujících 
otázek při obhajobě.

Otázka k zodpovězení:
Jaký je názor diplomanta na zvažovanou povinnost lobbovaných (při nejpřísnější variantě třeba i 
osob blízkých) reportovat o uskutečněných schůzkách s lobbisty?

V Praze dne 11. června 2018

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