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Cílem diplomové práce Jitky Zamrazilové bylo zjistit, zda se české environmentální nevládní 
organizace zajímají o tvorbu práva na úrovni Evropské unie a jakým způsobem se snaží 
lobovat a ovlivňovat jeho podobu. 

V teoretické části autorka popisuje legislativní proces Evropské unie (EU) a dále 
problematiku lobování obecně i konkrétně v EU. Zde autorka vychází z dostatečného počtu 
českých i evropských zdrojů a srozumitelně a s lehkostí je zpracovává. Podle mého názoru je 
část II.1 (Legislativní procesu EU) zbytečně obsáhlá – je obecná a netýká se přímo tématu 
práce; nejrelevantnější je části II.3 (Lobbying v EU). Na druhou stranu patrně neexistuje 
literatura, která by se týkala přímo zvoleného tématu (tedy lobování českých 
environmentálních NGO v EU).

Výzkumná část je velmi dobrá. Autorka v metodologické části (III.1) vysvětluje metody, které 
použila a způsob výběru respondentů. Bylo provedeno celkem 12 interview, z toho 9 
s představiteli větších NGO a 3 interview s představiteli institucí – MŽP a Evropského 
parlamentu. Cílem výzkumu nebylo testovat hypotézy, ale spíše získat varietu názorů, a to se 
Jitce Zamrazilové docela podařilo. Informace z rozhovorů prezentuje souhrnně a získané 
informace strukturuje podle hlavních témat. Například v části III.3.3 se mi velmi líbí, jak  
popisuje způsoby spolupráce českých NGO s evropskými sítěmi a každý způsob zároveň 
dobře pojmenovává. Rozhovory jsou tedy zpracovány velmi dobře a přehledně. Výzkumnou 
část doplňuje popis 2 příkladů lobování českých environmentálních NGO. 

V závěru autorka shrnuje hlavní poznatky a já oceňuji, že je propojuje s informacemi 
z teoretické rešerše. 

Celkově se jedná o kvalitní práci, která splňuje všechny požadavky. Autorce se ve 12 
rozhovorech podařilo pokrýt dostatečnou varietu názorů a navíc se zdá, že se vzhledem k 
malému počtu NGO zaangažovaných do lobování na úrovni EU podařilo téměř saturovat 
množinu zkoumaných respondentů – to je výborné. Přesto mám i výtku: Práce byla 
vypracována v rychlém tempu, zatímco téma by si zasloužilo více pozornosti. Odvedenou 
práci bych považovala za velmi dobrý první krok, na který by však měla navazovat další fáze 
výzkumu (více detailně, více do hloubky). Navrhuji 14 - 16 kreditů.
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