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posudek vedoucího práce

Předložená práce představuje v rámci oboru unikátní počin, a to nejen v případě studentských 
prací. Přitom se týká se pravděpodobně jednoho z vůbec nejzávažnějších problémů naší 
současnosti, kterému se však tradičně aplikačně orientovaná geografie nijak nevěnuje.  
Práce je poměrně rozsáhlá, obsahuje 53 stran vlastního textu, 3 tabulkové přílohy, ilustruje a 
dokumentuje ji 20 mapek a grafů a 15 tabulek. 

Teoretické zarámování práce je problematické, neboť s výjimkou jediného pokusu u nás 
nevyšla žádná empirická studie, jež by také sledovala geografické aspekty (natož faktory) 
korupce a rovněž v zahraničí jsou takové práce vzácné. Doposud nejčastější metody výzkumu 
korupce představovala dotazníková sociologická šetření a šetření jejího vnímání. Autor tak 
uvádí přehled různých metod vesměs nepřímého zkoumání korupce na příkladech 
zahraničních studií, jež doplňuje o ukázky výsledků vybraných analýz na bázi statistiky 
trestných činů, které lze s korupcí spojovat. 

Metodicky je práce založena zejména na přístupu skupiny převážně postgraduálních studentů
Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd (Skuhrovec a kol.), kteří vypracovali 
metodiku hodnocení rizikovosti či podezřelosti veřejných zakázek. Ve skutečnosti se tedy 
nejedná o explicitní analýzu korupce, ale o nepřímou metodu, jejíž výsledky mohou 
případnou korupci indikovat. 

Součástí věcného řešení je náznak geografické diferenciace potenciální korupce na bázi 
zIndexu pro města a okresy České republiky (jejíž výsledky však nelze přeceňovat), výpočet 
zIndexu pro rozšířený soubor měst Plzeňského a Karlovarského kraje, hodnocení efektivity 
veřejných zakázek podle hierarchie měst a výdajů zadavatelů na veřejné zakázky. Při 
interpretaci výsledků (korelací) je autor velmi korektní či opatrný, když řada příkladů/kauz by 
hypotézy silněji potvrzovala.    

Práci lze vytknout nepoměr mezi rozsáhlou částí úvodní, přehledovou či popisnou a částí, jež 
představuje vlastní věcné řešení, kterému mělo být věnováno relativně více prostoru a to i s 
využitím dalších „kvalitativních“ zdrojů informací, jež pomohou pochopit a interpretovat 
souvislosti a kontext procesu zadávání a hodnocení veřejných zakázek (viz např. strana 54 a 
informace o předražené zakázce, avšak bez uvedení odkazu zdroje). Je zřejmé, že autor si 
důkladnější analýzu plánuje v diplomové práci. I v rámci předložené bakalářské práce autor 
prokázal dobrou orientaci v problematice i relevantní literatuře a metodice a schopnost přispět 
svým dílem k získání prvních poznatků o základních geografických aspektech potencionální 
korupce při zadávání veřejných zakázek v Česku a vybraných krajích. Proto doporučuji práci 
k obhajobě.    
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