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Kriteria hodnocení: Hodnocení (1 – 4): 

Zdůvodnění relevance tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  1 

Stručné slovní hodnocení: 
Téma je relevantní ve vztahu k oboru. Diplomantka se zabývá problematikou lobbingu jako součásti 
advokační role organizací občanského sektoru. Velmi dobře charakterizuje aktuálnost zpracovaného 
tématu. 

Kvalita teoretického/konceptuálního rámce práce 1 

Stručné slovní hodnocení: 
V  teoretické části diplomantka přesně a výstižně charakterizuje lobbing jako téma své práce. Ppopis 
má zcela logickou strukturu.  Práce není pouhým soupisem citací z odborné literatury, jak tomu u 
některých DP bývá. Diplomantka na pozadí odborné literatury formuluje i své vlastní názory, které 
mají svou relevanci. Oceňuji zařazení popisu legislativního procesu, který vytváří základ pro popis 
konkrétní situace v empirické části. Z kvalitně zpracované teoretické části je patrná dobrá orientace 
jak v české, tak v zahraniční literatuře.     

Formulace cílů, výzkumných otázek či hypotéz  1 

Stručné slovní hodnocení: 
Diplomantka si jasně stanoví cíle práce i výzkumné otázky. Zaměřuje se na konkrétní téma lobbingu 
OOS a jednoznačně definuje i případnou využitelnost výsledků své DP pro zlepšení lobbingových 
procesů.   

Metody získávání a analýzy dat a jejich použití 1 

Stručné slovní hodnocení: 
Zvolený metodologický postup je relevantní k definovaným výzkumným otázkám. Je velmi dobře 
popsán.  Metoda případové studie je dobře zvolena. Diplomantka dobře pracuje s velkým 
množstvím písemných podkladů, které analyzuje. Z práce není patrné, zda záměrně nebyl rozhovor 
veden se zástupcem České advokátní komory či ministerstva spravedlnosti jako významnými aktéry 
při tvorbě zákona o BPP. 

Kvalita závěrů práce 1 

Stručné slovní hodnocení: 
Diplomantka na základě velmi dobře provedeného výzkumu formuluje jednoznačné závěry. Je třeba 
ocenit doporučení pro praxi vyplývající z provedeného výzkumu.      

Práce se zdroji 1 

Stručné slovní hodnocení: 
Práce se zdroji je na úrovni požadované pro diplomovou práci. Dodržuje jednotný standart odkazů 
na literaturu. Pouze na str. 32 u grafu č.1 není zřejmé k čemu se vztahuje škála 1-3. 

Struktura práce, formulační a gramatická úroveň, grafická úprava 1 

Stručné slovní hodnocení:  
Struktura práce je přehledná. Práce je na výborné formulační a grafické úrovni. Drobné písařské 
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překlepy na tomto hodnocení nic nemění. 
 
 

Celková známka před obhajobou:  
1 

 

Otázky k obhajobě: 

Na str. 32 citujete hodnocení středoevropských neziskových organizací jako organizací s vysokou 

advokační kapacitou ve srovnání s nízkou mobilizační schopností. Toto tvrzení se opírá o data z roku 

2006. Je toto tvrzení podle vašeho názoru platné i v roce 2017? Co jsou příčiny nízké mobilizační 

schopnosti NNO? 

Str. 34  - k modelům partnerství: Jak byste charakterizovala model partnerství v ČR při existenci Rady 

vlády pro nestátní neziskové organizace a Státní politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na 

léta 2015-2020.  

  

Celkové vyjádření/komentář oponenta práce: 

Diplomantka velmi dobře uchopila problematiku lobbingu a jeho role v aktivitách OOS. Vedle kvalitně 

zpracované teoretické části je třeba ocenit i pečlivě zpracovanou empirickou část, prokazující velmi 

dobré zvládnutí metodologie.  Práce dle mého názoru má kapacitu k tomu, aby se s jejím obsahem 

mohla seznámit širší veřejnost. 
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