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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Student se v diplomové práci zabývá aktuálním tématem, které se zaobírá lobingem 
v České republice.  

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 
Student ve své diplomové práci pracoval i s odbornou zahraniční literaturou a provedl 
komparaci vývoje regulace lobbingu v zahraničí a rovněž se v práci také zabýval 
iniciativami vykonat legislativní úpravy lobbingu v České republice. 

3. Formální a systematické členění práce 
Diplomová práce je systematicky členěna do několika kapitol – úvod, lobbing, způsoby 
regulace, lobbing vs. korupce, úprava v USA, EU, regulace lobingu v sousedních státech, 
Česká republika – pokusy o regulaci, rady a doporučení, závěr a seznam použitých zdrojů. 
Z hlediska typografické stránky je práce velmi dobře zpracována až na seznam použitých 
právních předpisů, které nejsou zarovnány do bloku. 

4. Vyjádření k práci 
I přesto, že se v práci objevují drobné nedostatky, jako např. psaní práce v trpném rodě 
3.os. j. č. a souběžné psaní v 1. os. mn. č., tak student v diplomové práci prokázal, že je 
schopen zpracovat odborné téma samostatně a tvořivě zpracovat odborné téma.  

5. Kritéria hodnocení práce 

 

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

Student se v diplomové práci nedopustil 
plagiátorství. 

Logická stavba práce Logická stavba diplomové práce je v pořádku, 
kapitoly a podkapitoly na sebe logicky navazují a 
práce zpracována přehledně.  

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Student při zpracování své diplomové práce 
používal nejen české zdroje, ale i zahraniční 
odborné zdroje. Student používal normu ČSN ISO 
690 a 690-2. V seznamu použitých právních 
předpisů, ale část zdrojů uvedl v plné citaci a část 
zdrojů citoval zkráceně. Citování by mělo být 
v práci jednotné. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Hloubka provedené analýzy je zpracována dobře. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Po formální stránce je úprava práce v pořádku až na 
pár drobností, kdy např. na str. 68 není seznam 
použitých právních předpisů zarovnán do bloku. 

Jazyková a stylistická úroveň Student při psaní své diplomové práce použil nejen 
3. os. trpného rodu, ale i 1. os. mn. č. (str. 20). 
V některých částech práce se objevují nevhodná 
slovní spojení a konstatování, např.: „… protože 



  

samoregulace vychází z jejich pera….(str. 52). Tato 

práce čtenáři přináší…(str. 59). 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Výborně 
 
Jaké jsou výhody a nevýhody 4 možných variant návrhů zákona o lobbingu?  
Proč upřednostňujete III. variantu před IV. variantou návrhu zákona o lobbingu? 
 
V Praze dne 10. 06. 2018 
 

_________________________ 
oponent/oponentka 


