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Posudek na bakalářskou práci slečny Markéty Horské, Fenomén korupce v českých zemích 

meziválečné doby (Pojem, korupční jednání, přílohy), Praha 2017, 61s. 

 

Korupce je negativním jevem, který provází lidskou společnost od počátku její existence. 

Státy počínaje říšemi starověku se s ní pokoušely bojovat, ale nakonec se vždy ukázalo, že jde 

o „zápas s větrnými mlýny“ a ani drakonické zákony a drastické tresty nejsou schopné 

korupčnímu jednání zabránit a většinou je ani omezit. Nevyhnula se mu ani meziválečná 

Československá republika. Kol. M. Horská tak zvolila pro svoji bakalářskou práci téma velmi 

užitečné a stále aktuální, neboť míra korupce je vysoká i v současném Česku a bylo by naivní 

předpokládat, že dojde k pronikavějšímu zlepšení. 

 Předložený text „klasicky“ začíná úvodem s vymezením tématu výzkumu, cílů práce, 

metod k jejich dosažení a struktury spisu. Pojednání o pramenech a literatuře ukazuje 

zvládnutí základních zdrojů, tj. monografií i studií k problematice korupce, solidní práci 

s internetem a jím zpřístupněným tiskem a stenografickými protokoly obou komor 

meziválečného Národního shromáždění.  Žádoucí by ještě bylo tyto zdroje obohatit o archivní 

materiály, např. písemnosti ze soudních a úředních projednávání korupčních afér a také o 

možné ego-dokumenty s dobovými pohledy na jednotlivé kauzy. Vstup do zkoumané 

tematiky přináší kapitola se souhrnným názvem „Fenomén korupce“, kde je nastíněna její 

definice a charakteristika u vybraných badatelů, dále je podána korupce ve veřejném i 

soukromém sektoru, představena malá (každodenní) a velká (politická) korupce, jakož i 

naznačeny formy korupčního jednání. Stranou nezůstalo ani upozornění na příčiny a důsledky 

korupce, na její právní rámec, mapování a měření. Je sice logické, že uvedené problémy by 

bylo možné rozpracovávat hlouběji v širším diskurzu badatelského pole, nicméně u kol. 

Horské jde o srozumitelný a střízlivý souhrn, který odpovídá nárokům atestace. 

 Následující segment práce je věnován konkrétním korupčním aférám meziválečného 

Československa, kdy byly vybrány tři kauzy, které ve své době výrazně rozčeřily politické aj. 

vody české společnosti, a to tzv. lihová aféra, benzínová aféra a uhelná aféra s komplementací 

o úplatkářskou aféru vojenského lékaře Dvořáka a případ pojišťovny Fénix (Phöenix). Škoda 

jen, že si uchazečka nevyhradila na badatelské aktivity více času, aby mohla vcelku 

„notoricky známé“ korupční aféry obohatit o kauzy další, méně známé i takové, které již zcela 

upadly v zapomnění. To by totiž umožnilo prohloubit jejich hodnocení i výrazněji precizovat 



2 
 

závěry. Text je vybaven adekvátním poznámkovým aparátem, seznamem pramenů, literatury 

a zajímavými přílohami. 

   Bakalářský atestační spis kol. Markéty Horské splňuje nároky kladené na tento typ 

závěrečných prací v rámci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, a proto jej doporučuji 

k obhajobě. S přihlédnutím k jeho kvalitě navrhuji hodnocení stupněm velmi dobře. 

 

V Praze, dne 28. srpna 2017  

                                                                                        Doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc. 

 


