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Tato disertace se zabývá tématem finanční pomoci rodné zemi imigranty z Ukrajiny a korupcí 

v České Republice. První kapitola analyzuje finanční pomoc poslanou Ukrajinskými emigranty 

do jejich rodné země. Kapitola zkoumá závislost na finanční pomoci a výdajů domácností na 

lidský kapitál, spoření a dary charitě, v porovnáním s politickou situací na Ukrajině v roce 

2004. Disertace též zkoumá efekt politické nestability na úroveň útraty daných domácností, 

jenž obdržely finanční pomoc ze zahraničí od emigrantů. Výsledky Ukrainian Longitudinal 

Monitoring Survey (Ukrajinský Dlouhodobý Monitorovací Dotazník, ULMS) jsou využity k 

analýze rozhodnutí domácností na útratu na vývoj lidských zdrojů, spoření, či darování peněz 

na charitu, v závislosti na politické orientaci a očekávání budoucnosti dotázaných. Primární 

prozkoumaná hypotéza jest zda jedinci kteří podporovali či byli přímo zapojení do Oranžové 

Revoluce (“pro-orange”), a kteří byli optimističtí ohledně budoucnosti Ukrajiny po Oranžové 

Revoluci, spořili/darovali vice peněz než ti, kteří nepodporovali Oranžovou Revoluci (“pro-

blue-white”). Dále je analyzována úroveň vlivu finanční pomoci ze zahraničí od rodiny či 

známých na rozhodnutí spořit či darovat prostředky na charitu. Výsledky ukazují že politické 

názory dotazovaných nemají významný vliv na rozhodnutí zda spořit či darovat peníze. 

Politická orientace dotazovaných nicméně měla vliv na pravděpodobnost získávání finanční 

pomoci ze zahraničí; ti, jenž volili “pro-orange” měli menší pravděpodobnost získávat finanční 

pomoc. 

Druhá kapitola pojednává o finanční pomoci, poslané Ukrajinskými emigranty, do 

Ukrajiny. Zkoumá hlavní faktory ovlivňující pravděpodobnost získávání finanční pomoci ze 

zahraničí, jakožto i sumu této finanční pomoci. Zkoumáme, jak plánované využití finanční 
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pomoci ovlivňuje pravděpodobnost jejich získávání. Výsledky dotazníku domácností v 

Ukrajině byly využity pro výzkum hlavních faktorů určujících získávání finanční pomoci ze 

zahraničí a jejich následného využití. Ačkoliv výsledky naší analýzy ukazují že jen málo 

faktorů má vliv na pravděpodobností získání finanční pomoci ze zahraničí, toto téma si 

zaslouží další výzkum. Výsledky jsou důležité z politických důvodů, protože ukrajinská vláda 

by na jejich základě mohla vytvořit a implementovat směrnice které by zvýšily rozvojový 

potenciál finanční pomoci a zároveň eliminovaly negativní dopady této pomoci. 

Ve třetí kapitole je analyzována korupce v České Republice. Korupce se stala častým 

fenoménem v zemích centrální a východní Evropy, Českou Republiku nevyjímaje. I když je 

korupce v České republice silně kritizována, zvláště na státní a firemní úrovni, výsledky 

našeho výzkumu ukazují že se většina firem podílela na nějakém typu korupčního chování. Na 

základě těchto nálezů se zkoumaly, na mikro a makro úrovni, faktory ovlivňující rozhodnutí 

dávat úplatky. Pro tuto analýzu byly spojeny BEEPS a Amadeus datasety pro Českou 

Republiku na základě metodologie klastrů. Hlavní otázkou byly důvody pro úplatky firem a 

hlavní faktory ovlivňující tyto úplatky. Dále jsou zkoumány výsledky rozhodovacích procesů 

ohledně uplácení na firemní úrovni, na základě velikosti firem, průmyslu ve kterém tyto firmy 

operují, a rok ve kterém byly dané úplatky provedeny. Došli jsme k závěru že úroveň 

úplatkářství na místním trhu významně neovlivňuje finanční výsledky firem. Dále, podíl na 

trhu a úroveň úplatkářství firem mají negativní korelaci, což ukazuje že větší podíl na trhu 

vede k nižší úrovni úplatkářství. Tento výzkum lze využít k lepšímu rozhodování politiky 

české vlády ohledně snižování korupce a úrovně úplatkářství v zemi. 


