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Volbou a zpracováním námětu Elena GUBAREVA projevila zájem o jevy a procesy, které navzdory tomu, jak jsou 
nežádoucí, mohou ovlivnit a dokonce zvrátit trendy hospodářského vývoje. Vybrané téma proto považuji za až „bolestivě“ 
aktuální. A autorka je podle mého názoru velmi dobře zpracovala, přestože musela překonávat vážné překážky: 1) 
nedostatek statistických pramenů, 2) nedostatek zdrojů z oblasti státní správy Ruské federace a 3) nedostatek monografií 
a publikací věnovaných nejen problémům s korupcí, ale i hospodářským procesům v soudobém Rusku. 

Domnívám se, že velmi dobré zpracování se projevuje v konzistentní osnově a v soustředěném a plynulém výkladu 
jednotlivých pasáží. Z hlediska použitých analytických nástrojů by se mohlo zdát, že odkaz na pouze jeden model 
korupčního chování, navíc spíše obecný, když existují snad desítky dalších, je slabinou této práce. Podle mého názoru 
použitý model výstižně ilustruje paradoxní podstatu korupce: ekonomické subjekty jednají v korupčním prostředí 
racionálně. Usiluji o svůj maximální prospěch. Mnozí při tom zjevně vědí, že navzdory subjektivnímu prospěchu jejich 
chování ve výsledku škodí. Ba dokonce, jak autorka správně uvádí, nezpůsobuje pouze hospodářské škody, ale ohrožuje 
základy demokracie, občanskou společnost jako celek a omezuje či deformuje základní lidská práva. 

Kapitola 2 obsahuje (i přes stručný popis) relativně dlouhý výčet nebezpečných (pro mne často neznámých) projevů 
korupce zejména ve státní správě. V následující kapitole se autorka pokouší hledat způsoby, jak korupci redukovat a jak jí 
čelit. Což je cíl, který i přes snahu inspirovat se v jiných zemích (Švédsko), nemá snadné řešení. 

1) Jak přimět ty, kdo jsou mikroekonomicky zainteresováni v procesech korupce, aby změnili své chování a začali 
jednat k vlastní škodě „neracionálně“, když důvodem je jakýsi obecný zájem státu jako součásti světové 
hospodářské komunity? 

2) Jak efektivně řídit tak velkou zem, jako je Ruská federace, aby nejen kampaň, ale ani efektivní boj s korupcí 
neoslabil správu státu? 

Shrnu-li svůj výsledný dojem, autorka předložila aktuální námět, který dostatečně podrobně rozpracovala. Navzdory 
úskalím a problémům s vyhledáváním pramenů, projevila v předložené práci jak nabyté analytické, tak rovněž syntetické 
dovednosti požadované od studentů IES. Proto doporučuji přijmout bakalářskou práci Eleny GUBAREVY k obhajobě a 
navrhuji hodnotit ji jako velmi dobrou. 
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EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE:  
 
LITERATURE REVIEW: The thesis demonstrates author’s full understanding and command of recent literature. 
The author quotes relevant literature in a proper way. 
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  
 
 
METHODS: The tools used are relevant to the research question being investigated, and adequate to the author’s 
level of studies. The thesis topic is comprehensively analyzed.  
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 
CONTRIBUTION:  The author presents original ideas on the topic demonstrating critical thinking and ability to 
draw conclusions based on the knowledge of relevant theory and empirics. There is a distinct value added of the 
thesis. 
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 

MANUSCRIPT FORM: The thesis is well structured. The student uses appropriate language and style, including 
academic format for graphs and tables. The text effectively refers to graphs and tables and disposes with a 
complete bibliography. 
  
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  

 
 
Overall grading:  
 

TOTAL POINTS GRADE   
81 – 100 1 = excellent = výborně 
61 – 80 2 = good = velmi dobře 
41 – 60 3 = satisfactory = dobře 
0 – 40 4 = fail = nedoporučuji k obhajobě 

 


