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Předložená diplomován práce se aktuálním tématem stojícím na pomezí ekonomie a práva, a 
sice rent-seekingem (dobýváním renty), tj. působením zájmových skupin snažících se na 
základě lobbyistických a dalších metod ovlivnit právní předpisy ve svůj prospěch. Autor se 
tímto tématem zabývá nejen v teoretické rovině, ale i velmi konkrétně. V empirické a 
aplikační části práce se zaměřuje na působení řady významných profesních a oborově 
orientovaných skupin v ČR a jejich vliv na tvorbu legislativy, resp. hospodářské a sociální 
politiky.   Analýza tohoto typu zatím nebyla v české literatuře soustavně provedena.  
 
Práce je rozdělena do úvodu, 5 kapitol, závěru, seznamu literatury, použitých pramenů a 
příloh. Její členění je logické a odpovídá zpracovávanému tématu. Ve vstupní, teoretické části 
práce vymezuje autor základní termíny rent-seekingu, jeho příčiny a ekonomické dopady a 
aplikuje je na české prostředí. V aplikační části práce pak shrnuje nejznámější případy 
rentseekingu v českém prostředí z posledních let (důchodovou reformu, zaměstnanecké 
stravenky, stavební spoření, fotovoltaické elektráry, daňové výjimky), rozebírá  lobbyistickou 
činnost profesních komor, mimo jiné komor reprezentujících právnické profese, i řady 
oborově definovaných zájmových skupin. 
 
Na práci je třeba ocenit volbu tématu, dobrou úroveň teoretických východisek, samostatnou 
analýzu i rozsáhlý faktografický materiál, o který se autor opírá. Práce je psána přehledně a 
čtivě, je zpracována s obvyklým vědeckým aparátem (seznam literatury a pramenů, citace, 
tabulky, přílohy apod.). Po obsahové i formální stránce tak splňuje všechny podmínky 
kladené na diplomovou práci.  
. 
Diplomovou práci pokládám proto po odborné stránce za kvalitní a dobře pracovanou a 
doporučuji ji k ústní obhajobě. Jako její hodnocení navrhuji - podle výsledku ústní obhajoby - 
výborně až velmi dobře.  
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