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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti  x  
praktické zkušenosti x   
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

 x  

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  x   
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce  x   
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně citací  x   
adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy  x   
stupeň realizovatelnosti řešení  x   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) x    
stylistická úroveň  x   
nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
x    

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
 x   

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
 x   

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 x   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
Při zpracování bakalářské práce postupovala studentka podle stanoveného plánu prací. Ve své 
práci tak nejprve vymezila korupční prostředí v ČR. Následně charakterizovala protikorupční 
aktivity vlády i nevládních organizací. S ohledem na rozsáhlost zkoumané oblasti bylo téma 
zúženo na hodnocení Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012. Před 
vlastní analýzou této strategie studentka nastiňuje kroky vlády v předešlém plánovacím 
období.  
Vedle samotné analýzy plnění vytyčených kroků ve strategii vlády zkoumá studentka také 
dostupná data spojená s danou problematikou. Přitom se snaží analýzou těchto dat podpořit 
samotné hodnocení dopadů protikorupční politiky vlády. V závěru práce tak uvádí několik 
možností, jejichž prostřednictvím by bylo možné účinněji bojovat proti korupci.  
S ohledem na obtížnou dostupnost dat ve zkoumané problematice se studentka snaží využít 
statistické údaje, aby mohla snáze hodnotit současný stav a vývoj korupce v ČR a boje proti 



ní. Právě tato snaha podpořit analýzu také statistickými daty (přičemž se neomezuje pouze na 
jeden zdroj) je zásadní pro výsledné návrhy práce. 
 
Otázky k obhajobě: 

1. Na s. 51 je doporučováno zapojit do boje s korupcí nevládní neziskové organizace. 
Jakými dalšími způsoby, kromě navrhované přednáškové činnosti, by se mohly stát 
funkční složkou protikorupční strategie? 

2. Jakým způsobem se ve strategiích vlády boje proti korupci projeví vliv mezinárodních 
(zejména nevládních) institucí? 

 
Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 
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