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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od tezí, 
odchýlení je ale 
vhodné a zdůvodněné 

Odchyluje se od  tezí a 
odchýlení není vhodné a 
v práci zdůvodněné 

Neodpovídá 
schváleným 
tezím 

1.1. Cíl práce X       
1.2. Metoda práce X       
1.3. Struktura práce X       
*) Označte „X“ vybrané hodnocení.  
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní 
výtky pro jednotlivé podbody) (max. 1000 znaků). 
 
Autorka již při vytváření projektu své diplomové práce velmi dobře stanovila její cíle, metody i strukturu. Proto 
nemusela sáhnout k žádným změnám, které by podstatným způsobem měnily charakter práce. Cíle své práce 
navíc velmi solidně naplnila. 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
 
  Hodnocení známkou
2.1 Relevance tématu s ohledem na současný stav výzkumu 1 
2.2 Původnost práce a přínos oboru 1 
2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů vhodných 

pro analýzu zvoleného tématu 
2-3 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 1-2 
2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  1 
2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu a 1-2 



sledované cíle  
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podbody) (max. 1000 znaků). 
 

Téma této diplomové práce je nanejvýše aktuální.A také mnohovrstevnaté, neboť úzce souvisí s řadou 
problémů soudobé demokracie v České republice i celém západním světě. Autorka se pokusila vystihnout 
vybrané aspekty, konkrétně souvislost mezi lobbingem, jeho regulací a legislativním procesem. Při přípravě 
práce autorka prošla velké množství zdrojů primární i sekundární povahy. Je škoda, že literatura obsahuje 
velmi málo titulů zahraniční provenience. Na jedné straně je to logické, neboť autorka píše především o 
českých reáliích, na straně druhé by však v magisterské práci takové tituly chybět neměly. A to i proto, že 
právě lobbing je skutečně široce diskutován na mezinárodní úrovni. Zároveň je třeba uvést, že diplomandka 
užitými zdroji pracuje velmi solidně a kriticky, což platí i o datech, která pocházejí z jejího vlastního 
výzkumu. Za nepříliš vhodné považuji citování internetového zdroje typu citaty.net (str. 23), byť jde v textu 
v zásadě o marginálii.   
 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
 
  Hodnocení známkou
3.1 Logičnost struktury práce  1 
3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost výkladu 1-2 

3.3 Zvládnutí terminologie oboru 1 
3.4 Dodržení citační normy 1 
3.5 Úroveň poznámkového aparátu  1 
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
1-2 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu a použitou 
argumentaci  

3 

3.8 Grafická úprava textu  1 
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podbody) (max. 2000 znaků). 
 

Práce má naprosto logickou strukturu. Začíná teoretickým uvedením do problematiky, pokračuje 
charakteristikou legislativního procesu v ČR, zabývá se několika vybranými případovými studii a končí 
otázkami regulace lobbinu. Autorka solidně argumentuje, zvládá formální aspekty (citace, odkazy) i 
stylistiku a pravopis (jen pozor na jméno slovenského expremiéra - nikoli Dzurynda, nýbrž Dzurinda).  
Velmi hodnotnou částí práce jsou zejména případové studie, ve kterých autorka velmi dobře vystihla 
problémy, s nimiž se potýká celý český legislativní proces, počínaje hypertrofií práva a konče tzv. přílepky. 
Vycházela přitom z velmi dobré znalosti tajů české legislativy, názorů renomovaných odborníků a 
samostných aktérů i důkladné znalosti souvisejících dokumentů. Samotný výběr případových studií také 
dokládá autorčin cit pro příklady.  
Jisté nedostatky vidím také v anketě, kterou autorka uspořádala mezi zákonodárci a zástupci politických 
stran. O jejích výsledcích píše v podkapitole 1.5.3. Nedostatky lze spatřovat v nejasné metodě výběru a 
absenci výsledků ve formě přepisů, které se mohly, anebo spíše měly, objevit v příloze práce. Právě proto 
hodnotím přílohy stupněm dobré.  

 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE  
(celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.) (max. 
1500 znaků). 
 

Práce Jany Vybíralové svědčí o erudici autorky. A také o jejím pečlivém přístupu k tématu. Množství zdrojů, 
jež nastudovala, je skutečně velké. Tím spíše je škoda, že nesáhla i po pracích autorů zahraničních, které by 



celé diplomové práci nepochybně dodali širší dimenzi. To považuji - spolu s poněkud problematickou 
anketou - za největší slabinu práce. K silným stránkám naopak patří výše uvedené případové studie i solidní 
rozhled autorky po celé šíři problematiky lobbingu.  
Práci považuji za velmi kvalitní. Zcela jistě ji doporučuji k obhajobě. A právě na obhajobě závisí i celkové 
hodnocení práce, kde váhám mezi stupni výborně a velmi dobře. S tím, že se prozatím spíše přikláním ke 
stupni výborně.  

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
 
5.1 Který problém spojený s lobbingem a legislativou v ČR považuje autorka za nejpalčivější a proč?  
5.2 V minulosti a aktuálně i při jednání o nové vládě se objevují návrhy na úpravu velmi benevolentních 

pravidel pro legislativní proces. O kterých návrzích se diskutovalo či diskutuje? A jaký postoj k nim má 
autorka? Které by podle ní situaci vylepšily? 

5.3  
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
(po vytištění posudku ručně zakroužkujte vámi navrhované hodnocení)  
  
výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků) 
 

      
 
 
Datum: 15.6.2010                                                      Podpis: ……………………………….. 


