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Práce je zaměřena na specifickou oblast veřejné etiky, tj. na uplatňování kodexů etiky 
zaměstnanců ústředních orgánů státní správy.

Téma, dosud  v naší teorii a praxi spíše okrajové, se dostává do popředí především v 
souvislosti s problematikou korupce, figurující na čelných místech v žebříčcích 
vyjadřujících neduhy naší společnosti (důvěra v systém, politiku, ekonomické 
problémy atd.) Vláda připravuje nový zákon o státní službě (současný je 10 let 
platný, avšak nenabyl účinnosti), v květnu tr. schválila nový Etický kodex pro 
úředníky a zaměstnance veřejné správy, mimochodem s pochybnou závazností.

Význam empirického výzkumu, provedeného diplomantkou, je tedy zřejmý: 
poskytuje věcně podložená východiska pro hodnocení pravidel a postupů v této 
oblasti a hledání cest k jejich účinnější aplikaci.

Výzkumné otázky autorka zaměřila na zjištění účinnosti etických kodexů a na dopad 
neúčinného služebního zákona na úroveň etického chování úředníků. V části šesté a 
sedmé je rekapitulován stav práce s etickými kodexy v současné době, jsou 
identifikovány problémové oblasti  a jsou formulována doporučení ke zlepšení 
etického chování ve státní správě.

Práce o rozsahu 83 stran textu a 14 stran příloh je učleněna do sedmi částí v logickém 
pořadí od vymezení cíle práce a výzkumných otázek, vymezení problému, zdrojů dat 
a výzkumných metod až po doporučení a závěry. Podstatná část práce je věnována 
reformě veřejné správy a vlastnímu výzkumu, doplněnému 14 přehlednými grafy, 
vytvořenými autorkou. 

Autorčiny vývody se opírají o teoretická východiska, o vlastní výzkum i o komparaci 
s "blízkým zahraničím". Využila jednak data z odborné literatury a dokumentů, 
jednak dotazník, který rozeslala ústředním správním úřadům. Získané poznatky poté 
konzultovala s experty a úředníky těchto úřadů. Použila metodu vyhledávání 
sekundárních dat, pozorování (chování a jednání úředníků), interview aj. Vytvořila 
strom problémů (viz s. 6), ve kterém se jí podařilo dle mého soudu přesvědčivě 
shrnout, utřídit a uvést do relevantních souvztažností jednotlivé komponenty, 
ovlivňující stav etiky v české ústřední státní správě.

Autorka uvádí rozsáhlou literaturu, s níž v textu pracuje.
Po formální a stylistické stránce text odpovídá standardním požadavkům. 



Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě 
a hodnotit ji známkou velmi dobře.
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