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I. Stručná charakteristika práce 

Práce se zaměřuje na zkoumání faktorů ovlivňujících korupci.  Globální teoretické modely 
jsou ověřovány na příkladu Evropy. Práce se přitom zvláště zaměřuje na porovnání, jak 
uvedené faktory působí v post-komunistických zemích ve srovnání se zeměmi, které si 
komunistickou minulostí neprošly. Práce na základě podrobné analýzy teoretických modelů 
formuluje jasné hypotézy, které testuje na řadě statistických modelů. 

II. Stručné celkové zhodnocení práce 

Práce se zaměřuje na rozbor a testování hypotéz, které kulturní či ekonomické faktory 
ovlivňují míru korupce v dané zemi. Jedná se o pohled, který je v českém prostředí jedinečný, 
a za přínosnou lze práci považovat i v mezinárodním kontextu. Cíl práce, výzkumná otázka a 
pracovní hypotézy jsou jasně formulované a práce na ně odpovídá. Autorka vychází 
z rozsáhlého studia teoretické literatury, kterou kriticky, byť stručně, zpracovává. Podrobně 
pak analyzuje jednotlivé metody měření míry korupce. Významnou část představuje kritická 
analýza a vlastní zpracování rozsáhlých datových souborů. 

Práci hodnotím jako novátorskou, v českém i mezinárodním kontextu jako jednoznačně 
přínosnou, kvalitně zpracovanou, jasně formulovanou a otevírající cestu k dalším 
kvalitativním analýzám.  

III. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů 

1. Struktura argumentace. 

Práce má jasnou strukturu založenou na třech částech – teoretické, metodologické a 
analytické.  Základní výzkumná otázka je jasně formulována, stejně tak jako pracovní 
hypotézy. Práce pak jasnými kroky směřuje k potvrzení (resp. vyvrácení) hypotéz a 
k zodpovězení výzkumné otázky. V místech, kde jsou statistické výsledky nejasné, či 
v rozporu s teoretickými modely, jsou provedeny další statistické analýzy. 

2. Formální úroveň práce 

Práce je předložena v angličtině, která je na velmi dobré úrovni. Jazyk je srozumitelný, ne 
příliš komplikovaný. Práce je zároveň na dobré formální úrovni. Několik překlepů je skutečně 
okrajových.  K odkazům a poznámkám nelze mít připomínek. Práce obsahuje velké množství 
tabulek a grafů. Seznam tabulek a grafů je uveden u obsahu. Jejich řazení je jasné a 
srozumitelné. Některé grafy však obsahují příliš mnoho údajů, což je činí nezřetelnými. 
V několika málo případech bych doporučoval graf pro nepřehlednost nezařazovat. 

3. Práce s prameny či s materiálem 



Práce vychází ze zpracování bohaté teoretické i metodologické literatury ke korupci a jejímu 
měření. Jednotlivé nástroje k měření korupce (či kontroly korupce) jsou podrobně testovány. 
Vlastní analytický práce je robustní, jednotlivé hypotézy jsou testovány pomocí různých 
metod. Oponent práce není odborníkem na statistické metody. Nicméně důkladná práce 
s rozborem jednotlivých indikátorů korupce, jak z hlediska jejich vypovídací hodnoty, tak 
z hlediska jejich kompozice, jasně dokazují metodologickou erudici. Konkrétně se to 
projevuje např. v podrobné zvažování  problémů  collinearity u indikátorů „obecné důvěry“ a 
„rozšíření protestantského náboženství“. 

4. Vlastní přínos 

Práce si klade jasné otázky, které sice navazují na dosavadní mezinárodní výzkumy, ale 
jednoznačně je doplňují a rozvíjejí. V tomto smyslu práce přináší nové poznatky a závěry do 
oblasti studia korupce – a také otevírá cestu pro další navazující výzkum. 

 

IV. Dotazy k obhajobě 

Práce pracuje s určitými předpoklady, které jsou sice běžné a pochopitelné, nicméně mohou 
být rozporovány. 

Základní otázkou je, zda post-komunistická minulost je natolik silným determinantem, aby 
mohla být brána jako neoddiskutovatelná výchozí danost. Jedná se o otázku, zda situaci 
v tzv. post-komunistických zemích nedeterminují více daleko delší historické souvislosti, a 
zda je skupina post-komunistických zemí natolik vnitřně konzistentní, aby vůbec bylo možné 
je srovnávat (autorka sama na základě statistických analýz ukazuje, že tomu tak úplně není). 
Obdobě je možné se tázat, zda je homogenní i tzv. ostatní Evropa, která neprošla 
komunistickým obdobím, resp., zda období diktatur ve Španělsku, Portugalsku a Řecku 
nemůže představovat důležitý faktor ovlivňující korupci. Statistické výsledky naznačují, že 
tomu tak být může. Otázka tedy zní, jak autorka vidí limity porovnávání postkomunistických 
a nekomunistických zemí u fenoménu korupce, který, jak autorka sama naznačuje, se mění 
pouze v dlouhodobém časovém horizontu. 

Druhá otázka se týká vnitřní rozporuplnosti samotného fenoménu korupce.  Autorka je si 
této vnitřní rozporuplnosti samozřejmě dobře vědoma a v teoretické i metodologické části 
na něj opakovaně upozorňuje. Nicméně je otázkou, zda tyto problémy neměly být více 
diskutovány v analytické části. Tedy např. zda „korupce z nedostatku“, typická pro 
komunistické země, má spojitost ke korupci „nerovnoměrného přístupu ke zdrojům“, o které 
hovoří např.  Mungiu – Pippidi. Otázka tedy zní, zda je vůbec možné zkoumat korupci „per 
se“, nebo zda není nutné zkoumat pouze specifické formy korupce. 

Konečně poslední otázka se týká příjmové nerovnosti a jejího dopadu na korupci, což je 
oblast, která přinesla ve výzkumu nejpřekvapivější a nejrozporuplnější výsledky 
(ve vztahu k teoretickým postulátům). Otázka nicméně je, zda Giniho koeficient je možné na 
post-komunistické země plně použít, např. protože oficiální statistiky (ale asi i výzkumy) 
odrážejí podstatně menší část příjmů, než je tomu pravděpodobně v Západní Evropě (otázka 
černé a šedé ekonomiky, transparentnost zdanění, ale i otázka, příjmů práce z korupce). 



Otázka tedy zní, zda právě pro vyšší míru korupce nemůže být Giniho koeficient pro post-
komunistické země zavádějící.  

V. Závěr 

Na práci předně vysoce hodnotím inovativní zaměření a volbu výzkumné otázky. Za druhé 
oceňuji zpracování rozsáhlé teoretické i metodologické literatury. Jádrem práce pak je 
odpovědné zpracování velkého objemu dat.  V neposlední řadě práce jasně odpovídá na 
výzkumnou otázku a vyrovnává se s formulovanými hypotézami. Tyto závěry představují 
významný příspěvek k mezinárodní diskusi. Kvalitativní rozbor a diskuse k závěrům by mohla 
být podrobnější. Celkově práci hodnotím jako výbornou. 

Předloženou disertační práci předběžně klasifikuji jako - prospěla. 

 

V Praze dne 20. března 2017  
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