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

Autorka se ve své diplomové práci zabývá tématem lobbyingu na evropské úrovni v kulturní oblasti. Soust uje
se konkrétn  na p ípad evropské kampan We are more – platformy, která byla spušt na s cílem ovlivnit podobu
evropských rámcových program  v oblasti kultury p ipravovaných na období 2014-2020. A koli problematika
lobbyingu p edstavuje téma, kterému je v posledních letech v nován dostatek v decké pozornosti, jeho využití
v rámci studia kulturní problematiky je spíše vzácným jevem, a to z d vodu specifik dané oblasti.

Hlavním cílem práce je tedy vymezit a charakterizovat lobbying v kulturní sfé e v EU „jako oblast nacházející se
na hranici mezi ve ejným a soukromým sektorem“ (str. 6). Autorka vychází z hypotézy, že „se specifické
postavení kultury v EU projevuje i výjime nými rysy evropského lobbyingu v kulturní oblasti“ (str. 6).

2. V CNÉ ZPRACOVÁNÍ (náro nost, tv í p ístup, argumentace, logická struktura, teoretické a
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost p íloh apod.):

Práce je z hlediska aplikace teorií lobbyingu na kulturní oblast velice p ínosným p ísp vkem k dané
problematice, a to nejen v eském prost edí. Struktura práce je p ehledná a logická. První ást je v nována
stru né charakteristice chápání kultury a problematiky kulturní politiky na úrovni EU a dále vymezení
teoretického rámce práce – evropeizaci kulturní sféry z perspektivy top-down  i bottom-up. Druhá kapitola
analyzuje lobbying jako fenomén na obecné úrovni. T etí a tvrtá ást práce jsou v novány konkrétní aplikaci
teoretického rámce na kampa We are more a na aktivity Culture Action Europe jako specifické formy
lobbyingu.

Z hlediska metodologie se jedná o interpretativní jednop ípadovou studii, kdy autorka práci d lí na ást
teoretickou a analytickou (druhé dv  kapitoly). Metody autorka zvolila adekvátní dané metodologii, p emž si
byla v doma jistých omezení vztahujících se zejména k pramenné základn  (jedná se p edevším o primární
zdroje, ne všechny jsou ovšem ve ejn  dostupné – viz kvalitní a obsáhlá analýza literatury str. 10, str. 11-15).
Práce je opat ena relevantními p ílohami (6).

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

K danému bodu nemám výhrady, práce je z hlediska jazykového i formálního na velmi dobré úrovni.

4. STRU NÝ KOMENTÁ  HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky,
originalita myšlenek, napln ní cíle apod.):

    Práci považuji za velice zda ilou, oce uji zejména to, že autorka vhodn  aplikovala daný teoretický a
konceptuální rámec na oblast, kde tento p ístup scházel. Vyrovnala se velmi dob e s úskalími, která studium
kulturních a kulturn  politických fenomén  p ináší (jisté bezb ehosti a rozlévání tématu kultury do všech
oblastí lidské innosti a politik). Téma zpracovala p ehledn  a tiv . Splnila tak cíle, které si v úvodu vyty ila.

5. SPOLUPRÁCE S VEDOUCÍM PRÁCE (komunikace s vedoucím práce, schopnost reflektovat p ipomínky,
posun od p vodního zám ru apod.)



Autorka práce b hem p ípravné i finální fáze se mnou pravideln  komunikovala. B hem celého výzkumného
procesu došlo k áste ným posun m od p vodního zám ru – v souladu se standartním pr hem v decké práce.

6. OTÁZKY A P IPOMÍNKY DOPORU ENÉ K BLIŽŠÍMU VYSV TLENÍ P I OBHAJOB  (jedna až t i):
¨
Doporu uji, aby se autorka b hem obhajoby zam ila na vymezení specifik lobbyingu v kulturní oblasti na
evropské úrovni a vysv tlila roli lenských stát  EU v daném procesu, s p ihlédnutím k odlišným tradicím

ístupu ke kulturní politice v t chto lenských státech.

7. DOPORU ENÍ / NEDOPORU ENÍ K OBHAJOB  A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborn , velmi dob e, dob e, nevyhov l):

edložená diplomová práce spl uje veškeré nároky na diplomovou práci kladené. Doporu uji ji proto
k obhajob  a navrhuji hodnocení výborn .
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