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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):

Ve své diplomové práci se autorka zaměřuje na lobbingové strategie francouzské pobočky
Amnesty International v průběhu kampaně No Arms for Atrocities. Analyzuje konkrétní
strategie  a  kroky  daného  aktéra,  aby  vše  zasadila  do  širšího  kontextu  výzkumu  přímého  a
nepřímého lobbingu nevládních a neziskových organizací. Práce je proto cenným výzkumným
příspěvkem ke studiu přístupu těchto organizací k lobbingu, kterému není v akademickém
prostředí věnováno příliš pozornosti.

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura,
teoretické a metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.):

Předložená diplomová práce je jednopřípadovou studií, hlavní případ zde představuje
Amnesty International France a případem uvnitř případu je kampaň No Arms for Atrocities.
K vlastnímu výzkumu použila autorka kvalitativní analýzu primárních zdrojů, mezi které
začlenila i rozhovory s aktéry, skupinovou diskuzi a relevantní dokumenty dodané
zaměstnanci zkoumané organizace. Teoretickým základem je pak odborná literatura k tématu
lobbingu.
Práce je strukturována přehledně – autorka nabízí v úvodní části rozbor stávajících
teoretických zdrojů k přímému a nepřímému lobbingu, rozebírá specifika fungování AI a
kontext (legislativní rámec), aby se ve výzkumné části věnovala rozboru kampaně a určila
specifika/společné rysy lobbingu profesionálního a lobbingu neziskových organizací.

.3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů
na literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):

Po formální stránce práce obsahuje několik drobných nedostatků (překlepy, formální chyby
v poznámkách pod čarou) a několik nepřesností (str.21). Z hlediska celkové stylistické úpravy
by si text zasloužil ještě doladit. Doporučila bych také přidat seznam zkratek.
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4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a
slabé stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.

Předložená diplomová práce je kvalitní a odráží autorčinu výbornou znalost prostředí
organizace Amnesty International.
Mezi hlavní silné stránky práce patří následující:

- Autorka velmi dobře zvolila případ i případ uvnitř případu a téma zasadila do
relevantního teoretického rámce. Práce je věnována problematice, která si zaslouží
více akademické pozornosti.

- Autorka výborně pracovala s komplementaritou zdrojů (rozhovory, skupinová diskuze,
primární dokumenty).

Nad rámec formálních nedostatků lze za slabší stránku práce považovat nedostatek
pozornosti, kterou by si zasloužily moderní prvky nepřímého lobbingu, jako je využití
sociálních sítí (autorka nicméně v závěru komentuje jejich potenciál z hlediska užití i
výzkumu).

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI
OBHAJOBĚ (jedna až tři):

Doporučuji, aby se autorka během obhajoby zaměřila právě na specifika využití sociálních sítí
v rámci lobbingu obecně a konkrétně v případě organizací typu Amnesty International a
odpověděla na otázku, jakým způsobem neziskové organizace tento nástroj začleňují a
reflektují (jak např. AIF hodnotila kampaň na fb a reakce sledujících).

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):

Předložená práce splňuje nároky kladené na diplomovou práci. Doporučuji ji tedy k obhajobě
a navrhuji hodnocení výborně.

Datum: 25.1.2017 Podpis:

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při
nedostatku místa zadní stranu nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její
nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou neodstranitelné (např. chybí kritické
zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou
napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky.


