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Posuzovaná práce si klade za cíl „analyzovat a zkoumat možné příčiny míry korupce na 
evropské úrovni se zvláštním zaměřením na rozdíly mezi postkomunistickými evropskými 
zeměmi a ostatními evropskými zeměmi.“ Dle autorčiných slov, chce práce zaplnit mezeru ve 
výzkumu korupce v postkomunistických zemích a zodpovědět otázku, jestli se 
postkomunistické země chovají podobně jako evropské země bez komunistické minulosti a 
jestli se korupční realita v obou typech zemí liší (15). Autorka si konkrétně pokládá 
následující výzkumné otázky: 1. Jestli jsou mezi postkomunistickými a ostatními evropskými 
zeměmi rozdíly jak v úrovni korupce, tak ve faktorech, které ji ovlivňují? 2. Jaké jsou důvody 
(jestli vůbec) těchto rozdílů?  Jestli existuje nějaký vzorec ve vývoji korupce? 
 
Autorka práce nejdříve čtenáře seznamuje s poměrně širokou škálou teoretických vysvětlení 
vzniku a šíření korupce. Identifikuje různé faktory ovlivňující vývoj korupce a analyzuje 
vhodnost empirických indikátorů korupce, které jsou běžně využívány v akademických 
textech. Postupně rozlišuje a diskutuje jednotlivé přístupy (strukturální, kulturní) ke 
zkoumání příčin korupce, popisuje její typy (individuální a systémová, velká a malá) a 
pojmenovává tři generace empirických indikátorů (kompozitní, založené na výzkumech 
veřejného mínění, založené na tvrdých datech). Jak teoretický, tak metodologický rozbor se 
vyznačuje solidním přehledem literatury, dobrou strukturací témat, příjemně úsporným, a 
vcelku svěžím stylem psaní.  
 
Teoretická část trochu paradoxně končí přehledem názorů různých autorů na charakter a 
vývoj korupce za socialismu a v post-komunistické Evropě. Autorka často jen cituje či 
parafrázuje názory jednotlivých autorů bez jejich konfrontace s obecně dostupnou 
empirickou evidencí. Čekal bych daleko kritičtější reflexi. Obzvlášť proto, že tuto subkapitolu 
(2.3.) uzavírá pět základních hypotéz pro autorčin empirický výzkum. Seznam těchto hypotéz 
se v textu objevuje zcela nenadále, bez předchozího „varování“, resp. bez nějaké 
operacionalizace, což bije do očí každému, kdo si všimne, že všechny hypotézy se týkají 
„kontroly korupce“, o které v teoretické části práce není téměř ani zmínka. V teoretické části 
jsou sice zmiňovány faktory, které v hypotézách vystupují jako nezávislé proměnné (příjmové 
nerovnosti, HDP, podíl protestantů v populaci, generalizovaná důvěra a hodnoty bezpečí), 
ale autorka v teoretické části práce pojednává i jiné „faktory“ a vysvětlení, které se do 
repertoáru hypotéz nedostaly. Přitom otázku selekce faktorů nijak neřeší a ponechává ji bez 
komentáře. Čtenář neví, proč byly vybrány právě tyto a ne jiné faktory, jen těžce se může 
ubránit dojmu, že to bylo jen proto, že je autorka považuje za dobře měřitelné a jejich časové 
řady dat za dobře dostupné. Tedy rozhodl pragmatismus.  
 
Otázkou také je, proč jsou ty nevybrané faktory diskutovány v teoretické části (strukturní či 
kulturní proměnné jako např. korupční normy, univerzalistické či partikularistické hodnoty, 



kolektivní mentality …) když se dál už s nimi nepracuje? Když nebyly vybrány, plní jen jakousi 
ornamentální funkci. Domnívám se, že by bylo žádoucí, aby jejich roli při ovlivňování míry a 
charakteru korupce autorka nepřešla jen mlčením. 
 
Ještě jednou se vrátím k otázce operacionalizace pojmů. Jako problematický se z hlediska 
operacionalizace jeví přechod od korupce ke kontrole korupce. Fenomén korupce je v práci 
najednou zastoupen fenoménem kontroly korupce a čtenář neví proč a jak se tak stalo. To 
hned vyvolává otázku, jak chce autorka interpretovat empirická zjištění na pozadí svých 
teoretických východisek, když ty se otázkou kontroly korupce nezabývají? Odpověď na tuto 
otázku lze najít na konci následující kapitoly, která se zabývá analýzou indikátorů korupce. 
V jejím závěru autorka konstatuje, že v její práci indikátor kontroly korupce (CC), vytvořený a 
každoročně měřený Světovou bankou, bude používaný jako hlavní indikátor (91), s nímž 
bude pracovat ve své kvantitativní analýze jako s indikátorem míry korupce. Právě 
kvantitativní analýzu, která následuje po rozboru a evaluaci tří generací empirických 
indikátorů korupce, považuje autorka za jádro své práce. Je proto jistě dost nestandardní, že 
autorka pro svoji analýzu zvolila indikátor, jehož validitu sama zpochybňuje. Na základě 
vlastní analýzy zařazuje indikátor CC do první generace kompozitních indikátorů korupce, 
které jak sama píše, jsou podle některých autorů daleko od reality a nikdo „nemůže 
odhadnout, jestli tyto indikátory měří aktuální úroveň korupce, nebo názory, které mohou 
mít daleko od spolehlivosti“ (61) a navíc je vysoce nepravděpodobné, že kompozitní 
indikátory neměří velkou (grand) korupci (53). S těmito názory autorka nepolemizuje a nijak 
se speciálně kompozitních indikátorů korupce nezastává. Navíc autorka sama uznává, že 
metoda tvorby indikátorů tohoto typu je netransparentní a zároveň ví, že tyto indikátory 
spoléhají i na nereprezentativní zdroje (54). 
 
Těžko pak uvěřit, že za proxi míry korupce je v práci zvolen právě jeden z kompozitních 
indikátorů a korupce je v práci chápána jako percepce korupce (14), o níž je známo jen to, že 
její vztah k reálné korupci je velmi volný a nikdo neví, jak v dané chvíli vypadá. Pak všechna 
konstatování a zjištění ohledně korupce v celé práci postrádají smysl. Nikdo nemůže zcela 
zodpovědně říct, o čem posuzovaná práce ve skutečnosti pojednává. Na obhajobu autorky 
lze uvést, že v akademické produkci se lze často setkat s případy, kdy je jako proxy korupce 
zvolen třeba Corrution Perception Index (CPI), který také patří do kategorie kompozitních 
indikátorů s ne zcela transparentní metodologií. Zvyk ztotožňovat korupci s jejím vnímáním 
považuji pro zkoumání korupce za škodlivý a nehodný následování. Je to postup, který 
znevěrohodňuje vědeckou analýzu korupce. 
 
To znamená, že pro posuzovanou práci je klíčovým vztah mezi CC a reálnou mírou korupce. 
Navzdory tomu autorka tento vztah nijak obsahově nerozebírá, koncepčně nezaštiťuje ani 
neuchopuje. CC je „zcela přirozeně“ a z obsahového hlediska nekriticky považován za dobrý 
indikátor korupce. Kontrola korupce zde nahrazuje samotnou korupci. Tato zkratka v 
uvažování autorky není nikde vysvětlena. Autorka nikde neseznamuje čtenáře s vnitřním 
obsahem jednotlivých kompozitů tohoto indikátoru. CC je čtenáři předkládán jako primitivní 
pojem, který je zcela samozřejmý a není ho potřeba obsahově nijak vymezovat. Vnitřní 
obsah indikátoru zůstává čtenáři zatajen.  
 
Čtenář se dozví poměrně dost informací o jeho formálních (metodologických) výhodách a 
nevýhodách ve srovnání s jinými indikátory jako celku, ale o jeho vnitřním obsahu si musí 



udělat obrázek na základě vlastního pátrání na webových stránkách WGI. Tam lze zjistit, že 
CC z obsahového hlediska tvoří doslova změť různých subindikátorů (korupce veřejných 
činitelů, důvěry k politikům, neobvyklé platby v exportu a importu, neobvyklé platby ve 
veřejných zakázkách, názory na rozšířenost korupce ve veřejné správě, úroveň malé korupce, 
rizika korupce, názory na úplatnost soudců či zvolených politiků, protikorupční politika, 
transparentnost ve veřejné politice, atd.). Těchto subindikátorů je několik desítek. Většina 
z nich se skutečně týká úrovně korupce, ale značná část se týká právě kontroly korupce, 
která samozřejmě nějak s korupcí souvisí, ale nedá se určit jak. 
 
Uvedený postup autorky proto nepovažuji za korektní. Analytická část práce obsahuje 
mnoho konstatování o korupci a zároveň o i kontrole korupce. Přitom není jasné, jestli 
autorka tyto pojmy či reálie odlišuje či ne. Protože nikde nepřistoupila k jejich jasnému 
rozlišení, lze se přiklonit spíše k názoru, že tyto dva pojmy ztotožňuje, což bez přiměřeného 
vysvětlení považuji pro práci za nešťastné a zavádějící. Tento přístup jistě nemůže omluvit 
ani autorčino konstatování, že vlastně přímé měření korupce není možné a všechny 
indikátory jsou jen nepřímé. Jak sama ví, i nepřímé indikátory se z hlediska jejich vypovídací 
schopnosti, tj. vztahu k reálné korupci, liší a je potřeba provést nejen formální, ale i 
obsahovou analýzu indikátorů, aby bylo možné vybrat ten nejlepší z nich. 
 
Čtvrtá analytická část práce, pomineme li otázku její smysluplnosti, je ukázkou dobře 
odvedené řemeslné sociologické práce. Autorka v ní předvedla aplikaci celé škály 
statistických přístupů a měření, která přinášejí přesná zjištění. Bohužel, jak jsem již 
konstatoval, nikdo nemůže vědět, jestli vůbec mají nějaký smysl. Posuzovaná práce se nese 
v duchu sociologického empiricismu, na jehož zásadní slabiny poukazoval už C. W. Mills před 
více než půl stoletím. 
 
Problém smysluplnosti posuzované práce se zrcadlí i v jedné z hlavních otázek, kterou si 
autorka položila. Je to otázka, jestli se postkomunistické země z hlediska míry korupce liší od 
ostatních evropských zemí. Tato otázka byla společenskými vědci zodpovězena už 
mnohokrát, a dá se říct, že dnes je to dost banální otázka v případě, že se práce nesnaží 
vnést do jejího zodpovězení nějaké nové světlo, ale jen opakuje to, co už vyzkoumali jiní. Při 
posuzování předkládané práce se tedy musíme ptát, jaké nové světlo vnesla práce do 
odpovědi na tuto otázku? Jaký specifický vzorec korupce v evropských postkomunistických 
zemích, který je liší od zemí bez komunistické historie, se jí podařilo odkrýt (jak avizuje na str. 
15 své práce). Bohužel, ani v závěru práce se mi nepodařilo na položenou otázku najít 
přesvědčivou odpověď.  
 
Posuzovaná práce je velmi rozporuplná. Na jedné straně představuje solidní statistickou 
analýzu, která se však na straně druhé, neopírá o jasný operacionalizační postup a využívá 
pochybné zdroje dat. Je napsána kultivovaným jazykem a bohatě využívá hlavně zahraniční 
zdroje vědeckých poznatků, ale na straně druhé postrádá zřetelný smysl pro zkoumání 
fenoménu korupce. Práce podle mého názoru nesplňuje všechny nároky na disertační práci a 
proto ji  

nedoporučuji k obhajobě! 

 
 
V Praze dne 10. 4. 2017  Doc., PhDr. Pavol Frič, Ph.D. 


