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Posudek na magisterskou práci Petry Chalupové Antikorupční strategie
v Dánsku a ve Španělsku ve světle nových paradigmat veřejné správy

Problematika korupce představuje i ve vyspělých zemích západní Evropy problém, který patří
k jedněm z nejpalčivějších. Korupční aféry a korupční jednání odčerpávají veřejné zdroje,
morálně devastují společnost a rozkolísávají hodnotové systémy. Dle průzkumů veřejného
mínění v České republice představuje korupce nejzávažnější problém české společnosti.
Vzhledem k tomu, že cílem korupčních aktivit se stávají především veřejné prostředky, často i
prostředky ze státních či evropských fondů, zásadní roli hraje „zdraví systému“, funkční a
profesionální státní správa. Právě řecký případ ukázal jaké škody napáchala její nefunkčnost
či přímo korupční jednání.

Autorka se nezaměřila pouze na komparaci obou zemí, snažila se potvrdit či vyvrátit
teoretické práce, které se fenoménu korupce věnují. Především však tvrzení ekonoma a
nobelisty Garyho Becka, že parafrázováno: korupce se sníží se „zhubnutím“ státu.

Teoreticko-metodologická část práce poukazuje na hloubku promýšlení daného tématu,
odvolává se rovněž na správní vědu. Zajímavá a ilustrativní je tabulka na str.18. Jak chápe
autorka „korupci legální“? (str.24)

Do jaké kategorie či typu patří dle autorky „česká korupce“ uvažuje-li modely ze stran 26-27?
Můžeme-li vůbec tuto kategorizace pro ČR přijmout?

Druhá, praktická část práce, aplikuje teoretická východiska na situaci v Dánsku a Španělsku.
Vidí tedy autorka důvody rozdílného vztahu ke korupci v obou zemích převážně v prevenci?
Co si autorka myslí o antropologickém vysvětlení?

Práce má inovativní charakter, dobře pracuje s teorií, metodologií, prameny i literaturou. Je
čtivá. Opírá se o reprezentativní vzorek literatury a především pramenů.

Práce splňuje požadavky kladené na magisterskou práci a navrhuji ocenění Výborně dle
obhajoby.
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