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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

Jméno diplomanta: Bc. Krist na Brzáková

Název diplomové práce: Lobbing neziskov, ch organizací

Cíl práce: Cílem práce je ukázat lobbing jako proces pozitivního ovlivňování ve ejné

potitit<y a prosazování skupinov ch zájm .

Jméno vedoucího diplomové prácel tng. Šárka Laboutková, Ph.D.

V, borně Velmi
dob e

Dob e Neprospěl

I. Hodnoceni zpracování tématu diploínantem:
Splnění cíIe práce x
volba metod a ieiich ap|ikace pri zpracování tématu x
H loubka provedené ana lÝzv x
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:
P ehlednost a loqická stavba (struktura) práce x
AktuáInost a vhodnost použitVch pramen x
Schopnost diplomanta zpracovat získané podklady x
P imě enost a srozumitelnost závěrr] práce x
Formulování vlastních názorr3 diplomantem x
III. Hodnocení formy a stylu práce:
Formální rjprava práce (text, tabulky, grary) x
Stylistická roveň práce x
práce s českou literaturou včetně odkazr3 a citací x
práce se zahraniční literaturou včetně odkaz a citací x

Vyjád ení minimálně v rozsahu 10 ádk k diplomové práci z hlediska splněníiejictr cila,
vyuŽití metod ešení a návrh opat ení včetně formální ripravy, práce s literaturou a její
citace (uved'te na druhou stranu posudku).
Otázky k obhajobě diplomové práce:
1. Vysvětlete VaŠe tvrzení lobbing jako proces pozitívního ovtiuňouání ve ejné politiky a
prosazouání skupinovlích zájm .

2. Vywětlete pojem dob vání renty a spojte jej s problematikou činnosti zájmov ch skupin

práci doporučuji - nederereěrriix k obhajobě. (xnehodící se škrtněte)

Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněml dob e

Datum: 26.5.2011
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Diplomantka si v tivodu své práce stanovila dva r zné cíle, což se ukázalo jako
komplikované, protoŽe se jí nepoda ilo zvolit takov postup a logickou strukturu práce, aby
so cíle naplnila. Jedná se p edevším o pruní cil ukázat lobbing jako proces pozitívního
ovlivňouánívefujné plitikya pfiosazouánískupinou ch zájmrí. Tento cít však neodpovídá
názvu práce.stejně jako jej kromě popisu funkcí Iobbingu nenajdeme ani v analytické ésti
Či v závěru. Ctená se tak vlastně nedozví, co si pod pozitivním ouliuňouánímautorka
p edstavuje, neboť neposkytuje Žádnou objektivní algumentaci. Práce se spíše nese
v duchu druhého stanoveného cíle poukázat na celkovou ěinnost NNO a využíuané metody
prosazauánízájm , což odpovídá i samotnému názvu diplomové práce. Na druhé straně je
t eba ocenit praktickou Část, zejména kapitolu 2.3., která se snaží monitorovat činnost
vybran, ch neziskov ch organizací v Libereckém kraji. Diplomantka museIa vynaložit
nema!é risilí, aby získata konkrétní informace a hlavně zkušenosti s lobbingem od těchto
organizací.
Stylisticky se práce adí spíše k hoĚímu pr měru. 
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