
Posudek na bakalářskou práci Jana Podestáta „Geografické aspekty korupce v Česku“ 

Předložená práce má celkem 73 stran, z toho 63 stran zabírá vlastní text, 7 stran seznam literatury (36 

titulů, z toho 22 cizojazyčných), internetových a dalších zdrojů (39 položek, z toho 13 zahraničních) 

a 3 strany tvoří přílohy. Bakalářská práce se tak nadstandardním rozsahem již blíží spíše práci diplomové.  

Autor se věnuje aktuálnímu až naléhavému, ale v české geografii ojedinělému, tématu korupce. Jako 

jeden z mála geografů vůbec se primárně nezabývá mezinárodním srovnáním, nýbrž problematikou 

vnitrostátní regionální diferenciace korupce. Vzhledem k neúplnosti dat o odhalených korupčních trestných 

činech a neobjektivitě hojně medializovaných údajů o pouhé percepci korupce se práce, ačkoli rozebírá 

i tyto aspekty, zaměřuje především na nepřímé indicie možného korupčního prostředí z dat evidence 

zadávání veřejných zakázek.  

Text je logicky členěn do sedmi základních kapitol včetně úvodu a závěru. Jako cíl práce si autor 

v úvodu vytyčil jednak posouzení potenciální korupce ve veřejných zakázkách na různých hierarchických 

úrovních sídelního systému, jednak odhalení možných pravidelností regionální diferenciace korupčního 

chování v Česku a především pak na příkladu Karlovarského a Plzeňského kraje. Hned v samostatné první 

kapitole, kterou však autor opomenul zmínit v popisu struktury práce v úvodu, autor vymezuje tři pracovní 

hypotézy, byť mohly vycházet až z diskuse s literaturou. Hlavní hypotéza předpokládá v návaznosti na cíl 

práce, že s rostoucí řádovostní úrovní obce se bude transparentnost veřejných zakázek snižovat vlivem 

složitější organizační struktury znesnadňující přímou odpovědnost a veřejnou kontrolu. Ve 

dvou doplňujících hypotézách se pak Jan Podestát zaměřuje na srovnání trhu veřejných zakázek ve 

sledovaných krajích s Českem. Jednak předpokládá soulad s obecně známým trendem dominance stavebních 

zakázek, jednak na základě obtížnosti předběžného určení ceny očekává největší disproporce mezi 

předběžnou a konečnou cenou zakázky v sektoru služeb.  Autor bohužel mezi hypotézami ignoruje možné 

příčiny regionální diferenciace potenciální korupce, ačkoli v práci jinak důsledně sleduje i tento cíl. Obsáhlá 

teoretická část čtenáře zdařile uvádí do problematiky definic korupce, jejích druhů a forem i způsobů 

měření. Vlastní diskuse s literaturou, byť spíše přehledového charakteru, po obsahové stránce odpovídá 

úrovni a možnostem bakalářské práce. Rozsáhlejší definice však bylo možné v rámci zestručnění obsáhlého 

textu přesahujícího běžný rozsah umístit až do příloh. 3. kapitola v návaznosti na teoretickou diskusi přináší 

dosavadní poznatky o korupčním prostředí v Česku z pohledu policejní statistiky i indexů percepce.  

4. kapitola pak podrobně vysvětluje problematiku veřejných zakázek v Česku. Vlastnímu výzkumu se tak 

věnuje zejména až 5. kapitola. Stěžejní část začíná až na 40. straně, kde jiné bakalářské práce často již končí. 

Autor zde geograficky aplikuje na okresy Česka i blíže sledovaný Karlovarský a Plzeňský kraj, resp. jejich 

města nad 3000 obyvatel tzv. zIndex, metodu nedávno vyvinutou doktorandy IES FSV UK, charakterizující 

na základě několika aspektů transparentnost zadávání veřejných zakázek. Data za léta 2007-2010 zhruba 

pokrývající jedno volební období byla získána pracným sběrem z Informačního systému veřejných zakázek, 

ale i dalších zdrojů. Původní vzorec výpočtu zIndexu autor vzhledem k neúplnosti dat o všech výdajích, 

jejichž výběr konzultoval s odborníky, upravil záměnou vah prvních dvou ukazatelů. Na stranách 43-45 však 

sám vlastní úpravu blíže nespecifikuje. I s vědomím neúplnosti dostupných dat, např. vůbec nezahrnujících 

veřejné zakázky malého rozsahu, nepoužil k analýze složitější statistické metody. V souladu s hlavní 

hypotézou se však snažil odhalit korelaci mezi hodnotou zIndexu a velikostí města. Přes neprůkazný 

výsledek u zjednodušeného zIndexu za celé Česko na str. 46 v případě podrobnějších výsledků za kraje 

došel k slabé záporné korelaci, takže na str. 49 naznačuje vedle Pearsonova korelačního koeficientu 

i regresní křivku. Bohužel zde chybí údaj o hladině významnosti resp. signifikanci výsledku. Autor však 

dále data přehledně zpracoval v tabulkových, grafických a zejména mapových výstupech poskytujících 

celkový geografický obraz. Zajímavé jsou i konkrétní příklady špatné praxe, byť převzaté ze zpráv ÚOHS. 

Ke konci 5. kapitoly i v samotném závěru pak sám s vědeckou skepsí přiznává nejednoznačnost výsledků 

a všechny své hypotézy, které alespoň nepřímo potvrdil, možná až příliš skromně pouze nezamítá 

(samozřejmě ovšem nikoli ve smyslu statistického termínu). Nastiňuje také možné příčiny regionální 

diferenciace prostředí podporujícího korupci – vliv urbanizovaných a atraktivních lokalit. 

Kvalitu práce bohužel snižují některé zejména formální nedostatky. Autor v 5. kapitole soustavně 

pracuje s kategoriemi měst „s více než 3 000 obyvateli“ a „více než 10 000 obyvateli“ (např. s. 46), ačkoli by 

se takto intervaly překrývaly a ve skutečnosti chápe první interval jako 3000-10000 obyvatel. V obrázku č. 7 

na s. 47 jsou v legendě mírně nepřesně popsány koncové intervaly, kde by mělo být pod znaménky „<“ 

a „>“ i „=“. Osy grafu č. 5 na s. 49 mohly být umístěny obráceně, tak aby byla závislá proměnná vynesena 

tradičně na svislé ose y. V příloze č. 1 na s. 71 jsou u položek 6123 a dále posunuty řádky. Poněkud 

nepřehledná tabulka by si také zasloužila podrobnější vysvětlení. Vážnější výhrady se týkají formy 



některých citací literatury a zdrojů. Např. v teoretické části na str. 13 autor čtenáři pro přehled sice jména 

jednotlivých českých publikací zvýraznil kurzívou, ale nedodržel ustálenou citační normu, kterou se jinak 

sám řídí. U knihy Korupce. Projevy a potírání v České republice a Evropské unii pak v textu neuvádí autora, 

zatímco v seznamu literatury lze titul nalézt pouze pod jmény autorů dílčích kapitol. Podobně se pod studií 

sdružení Oživení „Transparentnost systému veřejných zakázek v České republice“ „skrývá“ Kameník 

(2011). Některé publikace uvedené na stranách 13 a 14 se mi pak nepodařilo v seznamu literatury 

a internetových zdrojů nalézt vůbec (např. autorem vyzdvihovaná Studie národní integrity TIC), podobně 

jako další internetové zdroje uvedené pouze v textu či poznámkách pod čarou (viz např. str. 21, 40, dokonce 

i web samotného zIndexu, viz s. 14 či 46). Přehlednost seznamu internetových zdrojů také zhoršuje např. 

uvedení dvou titulů ČSÚ (2012) nerozlišených písmenem (viz str. 67). Na str. 30, 36 a 37 se objevuje odkaz 

na graf č. 2, ačkoli je zjevně myšlen graf č. 3 resp. 4. Podobně text na str. 41 odkazem na obrázek č. 2 myslí 

obr. č. 6. Zejména v části 5 v názvech obrázků, tabulek a grafů, ale i u příloh č. 2 a 3 chybí určení času, 

ačkoli čtenář údaje snadno vytuší z kontextu. Z čistě formálního hlediska také nemusely být číslovány 

kapitoly jako Závěr či následující seznamy zdrojů, nebyly-li číslovány části Úvod a Přílohy.  

Čitelnost zajímavého textu občas ztěžuje chybějící interpunkce nebo nevhodné tvary slov či větných 

konstrukcí, dané zřejmě nedostatečnou finální korekturou. Viz např. už název kapitoly v obsahu na str. 6 

a na str. 64 „Použitá literatura a zdrojů“, „Geografickými aspekty korupce z globálního pohledu se 

věnují…“ (s. 14), „Využití při policejních a soudních statistik při měření lze nalézt v například v pracích 

Fismana a Gattiho (2002) nebo Glaesera a Sakse (2006)“ (s. 20), „§ 160 přijetí úplatkářství…“ na (s. 25), 

„Mezi nezkorumpovanější země naopak patří Afghánistán…“ na s. 28 (podobně „nevhodnější“ místo 

nejvhodnější na s. 59), „projekt týkající rekonstrukce“ (s. 45), „města s více než 3000 tisíci obyvateli“ (s. 56) 

atd. Na druhou stranu lze vyzdvihnout absenci překlepů komolících slova a vyloženě nesrozumitelných 

formulací. Již spíše zanedbatelná výhrada se týká zjištění, že ačkoli název práce obsahuje v souladu 

s trendem v české geografii i společnosti jednoslovný geografický název země Česko, ve vlastním textu pak 

autor soustavně používá pouze úplný úřední název Česká republika či ČR.  

Závěrem bych autorovi rád položil několik otázek do diskuse: 

1) Jestliže hlavní hypotéza předpokládá růst korupčního potenciálu se zvyšující se řádovostní úrovní 

obce, není příčinou vedle zmiňované složitější organizační struktury také samotná přítomnost většího 

množství velkých veřejných zakázek ve velkých městech, a naopak jejich absence ve městech menších, jak 

naznačují i některé poznatky práce? 

2) Chápete řádovost města jen jako kategorii danou jeho počtem obyvatel, nebo v albertovské 

„hamplovské“ tradici jako hlubší funkční charakteristiku, hierarchické postavení města v sídelním systému, 

jeho střediskovost atd.? Jsou výrazně nejhorší hodnoty zIndexu Plzně a Karlových Varů dány jen jejich 

velikostí a s tím souvisejícím „zvýhodněním“ v rozpočtovém určení daní?  

3) V kapitole 5 podrobně vysvětlujete zvolené časové období, nepostřehl jsem však podobnou 

pozornost i ke geografickému výběru zkoumané oblasti. Proč jste zvolil právě Plzeňský a Karlovarský kraj? 

4) Došlo již v Česku ke state capture, jak částečně naznačujete na str. 19 i dále? Lze pak vůbec věřit 

veřejným statistikám? Zmiňujete-li příklady neuvedení předpokládané ceny zakázky, nemohlo jinde naopak 

dojít k  uvedení záměrně chybného údaje. Je příklad Horažďovic na str. 55 opravdu zářnou ukázkou 

efektivity, nebo jen schopnosti falšovat statistiku? 

5) Na str. 30 komentujete zlepšení vnímání korupce v Česku v letech 2006-2007 slovy: „Výrazné 

vylepšení v letech 2006 – 2007 se již vysvětlit nedá.“ Nešlo by právě v těchto letech hledat souvislost 

s dočasnou změnou společenské nálady vlivem politického vývoje, na který jinak sám jinde poukazujete? 

6) Pokud jde o větší rozdíly ve výdajích na veřejné zakázky přepočtené na obyvatele u menších měst, 

nejsou možné příčiny i jinde než jen v neprofesionalitě nebo naopak schopnostech některých obcí? 

Přes zejména formální nedostatky se autorovi podařilo poskytnout čtenáři až vyčerpávající úvod do 

aktuální problematiky výzkumu korupce, a především pak při vlastním ojedinělém výzkumu geografických 

aspektů korupce netradičně aplikovat čerstvě vyvinutou metodu z jiného vědního oboru. Text má potenciál 

stát se výchozím bodem hlubšího systematického geografického studia korupce v Česku. Domnívám se, že 

autor splnil požadavky kladené na tento typ práce a při zpracování tématu prokázal značné úsilí i zájem 

o danou problematiku. Bakalářskou práci Jana Podestáta proto doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze dne 5. září 2012          

Mgr. David Vogt 


