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Překládanou disertační práci jsem hodnotil jako oponent v rámci malé obhajoby, která proběhla
na katedře veřejné a sociální politiky FSV UK. Mé výhrady se týkaly struktury práce,
aktuálnosti použité literatury, práce s proxy proměnnými a validity předkládaných doporučení
pro protikorupční veřejné politiky.
Musím konstatovat, že ve finální verzi disertační práce jsou všechny mé připomínky
zapracovány.
1. Vymezení výzkumného předmětu a výzkumného cíle
Autor se zabývá důležitým tématem, neboť problém korupce v postkomunistických zemích má
dalekosáhlé ekonomické a společenské dopady. Určité rysy systémové korupce můžeme
pozorovat, např. v na případu Maďarska ale i v České republice. Zároveň je fenomén systémové
korupce v současném diskurzu popsán nedostatečně a velmi chybí, jak teoretické, tak empirické
studie, které by se zabývaly tímto problémem.
Cíle dizertační práce jsou srozumitelně a jasně stanoveny a autorovi se je podařilo naplnit
v plném rozsahu.
2. Teoretický rámec práce
Oproti původní verzi disertační práce došlo k zásadnímu zlepšení. Autor pracuje s aktuálními
zdroji, které jsou publikovány v oborově významných zahraničních časopisech.
3. Použité metody a indikátory
Osobně velmi oceňuji, že se autor vydal cestou teoretického výzkumu, neboť v současnosti
převažují především empirické studie, které se pomocí různých korelačních a regresních analýz
snaží prokázat asociaci mezi korupcí a dalšími proměnnými. Pro strukturovaná interview se
autorovi podařilo získat velmi zajímavý vzorek respondentů.
4. Výsledky

V části věnované výsledkům autor předkládá odpovědi na následující výzkumné otázky
stanovené v cílech práce. Zároveň prezentuje teoretický koncept systémové korupce ve
veřejném zadávání jako explanační nástroj pro systémové odhalení příčin a zdrojů korupce ve
veřejném zadávání. Na této části práce velmi oceňuji prezentaci výsledků strukturovaných
interview, které jsou pro čtenáře práce velmi zajímavé a oproti mainstreamové ekonometrické
analýze odhalují velmi zajímavé souvislosti. Taktéž velmi pozitivně hodnotím použití schémat
pro zakreslení korupčních sítí a vazeb mezi firmami, politiky a úředníky.
V závěrečné části práce autor předkládá doporučení pro antikorupční politiky. Předkládaná
doporučení jsou relevantní a jsou založena na mikroekonomickém fundamentu. Jako oponent
si však s nimi dovoluji vyjádřit nesouhlas. Tento postoj však vychází z normativního pohledu
na řešený problém, osobně si myslím, že politika spočívající ve větší kontrole a větších trestech
může vést k negativním důsledkům, jako je zvýšení transakčních nákladů a pasivní korupci.
Tyto opatření navíc budou navyšovat averzi k riziku, která je charakteristická pro veřejný sektor
postkomunistických zemí. V rámci obhajoby práce bych rád požádal autora o zamyšlení nad
následující otázkou: Jaké negativní důsledky může mít oddělení financování politických stran
od státu?

6. Shrnutí
Předkládaná disertační práce proto vyhovuje požadavkům kladeným obvykle na vědecké práce
tohoto druhu, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji, aby po její úspěšné obhajobě byl disertantovi
přiznán vědecký titul "doktor" (ve zkratce "Ph.D. ").
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