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Téma a koncepce diplomové práce: 
 

Autorka při výběru nesporně zajímavého tématu projevila značnou dávku odvahy. Téma 
je do určité míry průkopnické, nemůže se v současné době opřít o domácí platnou právní 
úpravu, dotýká se ambivalentního jevu, vykročuje dalece z hranic oboru správního práva. O to 
větší smysl může zpracování tohoto tématu mít. Systematika práce je přehledná. Autorka 
člení práci na dvě větší části s dalším vnitřním členění. V prvé části vymezuje základní 
pojmy, možnosti právní regulace a právní úpravu lobbingu v zahraničí a legislativní snahy 
v České republice. Ve druhé části předkládá návrh regulace lobbingu de lege ferenda v České 
republice. Obě části práce tak korespondují s cílem práce vytčeným v úvodu, tj. rozpracovat 
problematiku lobbingu jako jednoho z významných prvků pluralitní demokracie a s ním 
spojených problémů integrity, účinnosti a efektivnosti rozhodovacích procesů z pohledu 
právní regulace a navrhnout směr a způsob právní regulace lobbingu v České republice. 
 
Obsahové zpracování: 
 

Z textu je patrný zájem autorky o danou oblast. Kvalita obsahového zpracování je však 
ovlivněna některými objektivními okolnostmi, především pojmovou neurčitostí, rozdílností 
přístupu v jednotlivých státech a absencí právní úpravy v ČR. Tyto okolnosti mají za následek 
jistou rozvolněnost, atypickou pro práce právnického směru. Obtížnost vymezení, nezaviněná 
autorkou, je patrná i na převzatých definicích lobbingu, které se neobejdou bez adjektiva 
„lobbistický“, což jistě není v českém jazyce optimální způsob vymezení, viz např. str. 14 a 
15. Nedostatek pramenů nutně vede k tomu, že některé informace, čerpané z přehledů a 
podkladů starých několik let, již nemusejí být aktuální, viz např. str. 27. Rakousko již má 
závazný kodex chování. Na str. 32 jsou předkládány informace o právní úpravě ze zdroje 
z roku 1995. Okruh států s přímou úpravou lobbingu je širší než uváděný na str. 33, 35 nebo 
52. Přímou právní úpravu má též např. Slovinsko a Irsko. Části textu na str. 46-49, zejména 
úvaha o dozorovém orgánu, spadají spíše již do další kapitoly o budoucí právní úpravě. 
Vymezení lobbingu ve druhém odstavci na str. 55 není úplně optimální, zejména s ohledem 
na to, že některé části se překrývají. Autorka napříč prací nesprávně používá pojmu „právní 
norma“ ve smyslu právního předpisu. Některé části práce nejsou zcela provázané. Na str. 21 
autorka poukazuje, že při hledání odpovědi na základní regulační otázky je třeba zdůraznit, že 
v budoucí české úpravě lobbingu se nelze omezit jen na profesionální lobbisty, přesto pak 
v kapitole o budoucí právní úpravě preferuje odlišné řešení. 
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Práce s literaturou a dalšími zdroji: 
 

Autorka pracuje s různými druhy pramenů. Pracuje hojně s elektronickými zdroji, využívá 
též cizojazyčných publikací, vychází též z právních předpisů dalších států, rozebírá neúspěšné 
legislativní návrhy v ČR. Problém spočívající v neaktuálnosti některých pramenů by mohl být 
částečně řešen rozšířením elektronických zdrojů.  
 
K formální stránce práce: 
 

Stylistika není vyvážena napříč celou prací. Někde autorka dosahuje vynikajícího 
vyjadřování, ve srovnání s ním v pozdějších částech práce úroveň místy mírně uvadá. 
Jednotlivé bloky textu práce mají různou sytost černě, srov. např. str. 53 a 54. Pokud část věty 
tvoří doslovně citovaný text, sdělení někdy nepřesně navazuje, např. na str. 15. Práce není 
příliš rozsáhlá. 
 
Shrnutí: 
 

Při hodnocení práce je třeba zohlednit výše uvedené objektivní okolnosti, které 
zpracování tématu ztěžují. Je patrné, že autorka se pohybovala na ne zcela zmapované půdě. 
Svého úkolu se však zhostila uspokojivě. Cíl práce byl v základním rozsahu naplněn. Autorka 
prokázala schopnost uceleně zpracovat zajímavé téma za použití odborných pramenů řádně 
citovaných a dospívat k vlastním odůvodněným závěrům. Navrhují hodnocení v rozmezí 
velmi dobře až dobře v závislosti na průběhu obhajoby práce. 
 
Otázky k obhajobě: 
 

Rozeberte detailněji Vámi navrhované legislativní řešení lobbingu v působnosti 
živnostenských úřadů. 

 
 
V Praze dne 11. 4. 2016 
 

JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. 
 


