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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
 
  1. Odpovídá 

schváleným 
tezím 

2. Odchyluje se od 
tezí, ale odchýlení je 
vhodné a v práci 
zdůvodněné 

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

4. 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. 500 znaků) 
 

      
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
  Hodnocení známkou 
 Bakalářské práce:  
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 
2.2 Pochopení zpracované literatury 1 
2.3 Schopnost aplikovat prostudovanou literaturu  1 
2.4 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 
 Magisterské práce:  
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu   
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu   
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu   
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli   
2.6 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru   
*) 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. 500 znaků) 
 

Úvodní teoretické části práce by prospělo, pokud by se autor seznámil i s další dostupnou domácí a 
zahraniční odbornou literaturou. Také v případě druhé části práce, případové studii, by prostudování 
obdobných analýz publikovaných v zahraniční periodické literatuře mohlo být přínosnou inspirací z hlediska 
optimalizace struktury studie, formulace dotazníku, atd. Naopak velmi kvalitní je autorova práce 



s primárními prameny, kdy shromáždil a zanalyzoval značné množství dokumentů souvisejících 
s projednáváním zákona o OZE.       

 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
  Hodnocení známkou 
 Bakalářské práce:  
3.1 Logičnost struktury práce  1 
3.2 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 2 
3.3 Dodržení citační normy 3 
3.4 Oprávněnost a vhodnost příloh 2 
3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
2 

3.5 Grafická úprava  1 
 Magisterské práce:  
3.1 Logičnost struktury práce    
3.2 Zvládnutí terminologie oboru   
3.3 Úroveň poznámkového aparátu   
3.4 Dodržení citační normy   
3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh   
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
  

3.7 Grafická úprava    
*) 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. 
500 znaků) 
 

Drobné nedostatky v případě citací (např.: není uvedeno, odkud autor cituje český text Směrnice 2001/77/ES 
na straně 25; uvedený text však není oficiálním překladem této směrnice dle databáze EUR-Lex a je věcně 
nesprávný). Obecně by měl být citovaný text také vždy označen uvozovkami a při použití zkrácené citace 
(harvardský styl) je nutno vždy uvést i čísla citovaných stránek (neuvedeno např. na str. 14, 15, 16, 22 atd.). 
Rovněž cizojazyčné termíny by měly být překládány do ČJ (např. „deadweight loss“, str. 17) a kontrolován 
pravopis jmen (Stanislav Gross, nikoli Gros, str. 38). V případech, kdy jsou uváděny údaje jenž nepatří 
k obecně známým faktům, mělo by být vždy uvedeno odkud je informace čerpána, resp. zda se jedná o názor 
autora (např. „podle českých lobbyistů…“ str.19; nebo [lobbing] …„Prospěšný není pokud: 1/…2/…3/“, str. 
16).         

 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost 
tématu a myšlenek apod.) (max. 750 znaků) 
 

Tomáš Řezáč pro svoji bakalářskou práci zvolil závažné a aktuální téma, kterému nebylo v rámci české 
politologie prozatím věnováno mnoho pozornosti. Ačkoliv existují některé případové studie o konkrétních 
kauzách lobbingu (např. „Analýza teorie lobbyingu a případová studie lobbyingu při rozhodování o 
územním plánu hl. m. Prahy“ autorů Jiřího Sedláka a Jakuba Šmejkala), pokud jde o analýzu činnosti 
zájmových skupin při schvalování konkrétního legislativního návrhu v Parlamentu ČR, je nutné Řezáčovu 
studii považovat v mnohém za průkopnickou. Jako každý novátorský projekt, i tento pro svého autora skrývá 
řadu úskalí. Tím hlavním je samozřejmě nutnost pracovat výhradně s primárními prameny informací, což 
autor zvládl velmi dobře a je zapotřebí ocenit, že se nenechal odradit neochotou oslovených subjektů odkrýt 
své lobbistické aktivity. Na vrub omezení vycházejícímu z informačního deficitu o konkrétních 
lobbyistických aktivitách je nutno připočíst skutečnost, že autor není schopen prací vyčerpávajícím 
způsobem odpovědět na otázky, které si položil v projektu této bakalářské práce. Některé z nich však proto 
doporučuji k zodpovězení v rámci obhajoby, neboť např. míru úspěšnosti jednotlivých subjektů lobbujících 
v průběhu schvalování zákona o OZE by bylo možné indikovat z jejich stanoviska k výsledné podobě 
zákona. Lze se rovněž domnívat, že vhodnější formulace otázek v dotazníku by bývala zvýšila ochotu 
oslovených subjektů spolupracovat. Ke slabším stránkám předložené práce patří technické zpracování textu, 
citace, poznámkový aparát a obsažené drobné překlepy. Celkově však práci považuji za vydařenou a autora 



vybízím k dalšímu výzkumu v oblasti fungování zájmových skupin, lobbingu, střetu zájmů a jejich regulace. 
Práci Tomáše Řezáče doporučuji k přijetí a navrhuji ji hodnotit stupněm velmi dobře.         

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT (jedna až tři): 
5.1 Z případové studie provedené autorem vyplývá, že podle přímých či nepřímých důkazů se na lobbingu 

stran zákona o OZE podílely desítky subjektů, počínaje zájmovými sdruženími výrobců elektřiny z OZE, 
přes politické strany (včetně např. poslanců Německého spolkového sněmu), až po skupinu ČEZ. Autor 
by se v rámci obhajoby mohl pokusit odpovědět na zbývající otázku z  projektu této bakalářské práce, 
zda tedy lobbing případě zákona o OZE vedl k otevřené diskusi  a podpořil rozmanitost názorů, 
nebo byl jen nástrojem k prosazení partikulárních zájmů několika silných subjektů. Jaké bylo 
hodnocení výsledné podoby zákona jednotlivými aktéry? Lze říci, zda hlavním vítězem byl 
„veřejný zájem“, výrobci elektřiny z OZE, nebo ČEZ? Lze na příkladu zákona o OZE určit, zda 
byl lobbing s ním související přínosem pro českou legislativu, nebo jí naopak spíše poškodil? 

5.2 Domnívá se autor na základě zpracování této případové studie, že by v ČR měla být zavedena zákonná 
regulace lobbingu? Nebo by za účinnější řešení považoval úpravu jednacího řádu Sněmovny? Jak ve 
světle svého tvrzení, že zákonné regulace „se bojí spíše politici, než lobbyisté“ vidí šance na budoucí 
schválení návrhu zákona o lobbingu, představeného ze strany v ČSSD v květnu 2009? 

5.3  
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (po vytištění posudku ručně zakroužkujte vámi navrhované hodnocení)  
  
velmi dobře   
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 500 znaků) 
 

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


