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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Téma není nové, nicméně s ohledem na diskuzi o potřebě právní úpravy dlouhodobě 
přetrvává jako aktuální. Většina dosud zpracovaných kvalifikačních prací neposkytuje ve 
větší míře mezinárodní vhled. Autor se detailně a fundovaně zabývá aktuálně 
projednávaným návrhem zákona. 

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

metody 
 
Téma je náročné s ohledem na dosavadní absenci právní regulace, rozmanitost právních 
názorů, ekonomický rozměr a záměr vykročení do zahraničí. Zpracování vyžaduje 
schopnost syntézy, normativního a komparatistického přístupu. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Práce se vyznačuje logickou a přehlednou strukturou. Základní tři části se postupně věnují 
vymezení lobbování, dále právní úpravě ve třech jiných státech (promyšleně vybraných) a 
nakonec regulaci v České republice. Třetí část tak umožňuje aplikaci obecných závěrů a 
zahraničních zkušeností na domácí prostředí. 

 
4. Vyjádření k práci 

 
Práce je přínosná. Autor přistupuje k tématu odpovědně. Objektivně se zabývá různými 
přístupy k fenoménu lobbování (definice, funkce, typologie, teorie), věnuje se diferenciaci 
lobbingu a korupce, zamýšlí se nad legitimitou. Možná by neškodilo podělit se častěji 
průběžně o vlastní postoj v předkládané polemice, např. v argumentaci pro a proti zavedení 
regulace na str. 23. Ve třetí části autor velice detailně mapuje vývoj legislativních snah o 
regulaci lobbování. Kapitola 3.6 přináší koncentrovaně rozsáhlé zhodnocení aktuálního 
návrhu zákona. Autor upozorňuje na nekonzistentnosti a předkládá řadu racionálních a 
odůvodněných závěrů, s nimiž se lze ztotožnit. Ke zkoumané problematice přistupuje autor 
realisticky, se znalostí prostředí.  

 
5. Kritéria hodnocení práce 

 
Splnění cíle práce Stanovuje v úvodu konkrétní výzkumné otázky. Na 

ně v závěru fundovaně odpovídá a zúročuje 
předchozí provedené rozbory. Smysl diplomové 
práce byl perfektně naplněn. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

 
Neshledány žádné nedostatky v tomto směru. Autor 
prezentuje vlastní vyspělé úvahy. 

Logická stavba práce Logická a přehledná struktura koresponduje 



  

s potřebami zpracování (s ohledem na vznesené 
výzkumné otázky) 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Rozmanitost zdrojů. Cizojazyčné zdroje. Za vše 
mluví počet více než 300 poznámek pod čarou. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Výrazně nadprůměrná. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Práce je úhledná.  

Jazyková a stylistická úroveň Mimořádně vysoká stylistika – bohatý a kultivovaný 
jazyk, přitom svižný a komfortní na čtení. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 
V diskuzi se lze zaměřit na potřebnost regulace na úrovni územních samosprávných celků. 

 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Doporučuji. 
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