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Posuzovaná závěrečná diplomová práce „Lobbing a jeho regulace v České republice“ je 

zpracována v celkovém rozsahu 77 stran a je logicky členěna do základních šesti kapitol, 

závěru a přehledu použitých pramenů a literatury. 

 

Autorka správně a systematicky definuje pojmy související s fenoménem lobbingu, věnuje se 

vnímání lobbingu v českém prostředí, vymezuje rozdíly mezi korupcí a lobbingem a 

vymezuje možné formy regulace. Ve vztahu k aktérům volila přesné a zároveň široké definice 

jednotlivých kategorií tak, aby postihovaly co největší oblast interakcí mezi lobbisty a 

veřejnými činiteli. Autorka v samostatné kapitole odděluje lobbing jako legitimní aktivitu od 

fenoménu korupce v jejích různých formách, popisuje hranice mezi nimi a snaží se vysvětlit 

důvody nesprávného vnímání pojmů lobbing a lobbista v českém prostředí. Na popis 

současného stavu regulace lobbingu v České republice navazuje kapitola o regulaci předmětné 

oblasti ve vybraných významných či jinak inspirativních státech, vč. iniciativ v rámci institucí 

Evropské unie. 

 

Ve stěžejní části diplomové práce autorka popisuje a hodnotí dosavadní vývoj pokusů o 

regulaci lobbingu v České republice a de lege ferenda navrhuje základní principy a definice 

možné budoucí zákonné regulace lobbingu. Autorka správně zdůrazňuje cíle regulace, nutnost 

její zákonné formy, kontrolu lobbistů i lobbovaných spojenou s vymahatelností a navrhuje 

vhodné sankce uložitelné za porušení zákonem stanovených pravidel. Nepochybně lze ocenit, 

že se autorka v návrhu institucionální podoby registru lobbistů nedrží jen v minulosti 

navrhovaných forem, ale předkládá zcela vlastní návrh. Opomenuta není ani nutnost 

přizpůsobení souvisejících právních předpisů navrhované zákonné regulaci. Autorka 

v závěrečném shrnutí konstatuje, že otázka regulace lobbingu představuje jen dílčí oblast 

zkoumání tohoto fenoménu. 

 

Z hlediska formálního, zejm. citačního, postupovala autorka řádným způsobem. Nutno 

podotknout, že pracovala s poměrně rozsáhlým množstvím zdrojů informací. Autorka musela 

překonat skutečnost, že k předmětu diplomové práce není příliš rozsáhlé množství odborně 

kvalifikovaných zdrojů. Důležité téma regulace lobbingu v České republice je otázkou nejen 

relativně komplikovanou, ale i typicky interdisciplinární, což však autorce nebylo překážkou 

zpracování na výborné úrovni. V rámci nutného zvažování legitimní kritiky závěrečné práce 

by bylo možné uvést možnost širšího teoretického sociologického a politologického rozboru 

(např. strategie zájmových skupin atd.). S ohledem na zadané téma a zejména pak samotný 

obsah posuzované práce však tento možný nedostatek neshledávám relevantním. 

 

Závěr:  Závěrečná diplomová práce Bc. Anny Hujové splňuje obsahové i formální požadavky 

na tento typ kvalifikačních prací na ÚPOL FF UK a proto si ji dovoluji doporučit k ústní 

obhajobě, a to s navrženým hodnocením výborně, případně velmi dobře, v závislosti na 

kvalitě ústní obhajoby.     
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