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Téma práce Metody měření korupce 

Cíl práce 

 

 

Vymezení stávajících metod měření korupce, jejich analýza a komparace. 

Součástí práce je rovněž analýza výsledků uvedených metod pro zvolenou 

zemi (soubor zemí). 

Vedoucí bakalářské práce Ing. et Ing. Veronika Linhartová, Ph.D. 

 

náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti  x  

praktické zkušenosti  x  

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 

 x  

 

kritéria 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: 

 

Autorka bakalářské práce si zvolila téma měření korupce. Hlavním cílem práce bylo 

vymezení stávajících metod měření korupce, jejich analýza a komparace ve zvoleném 

souboru zemí. Cíl práce lze zhodnotit jako průměrně obtížný. 

Bakalářská práce je členěna přehledně a její části na sebe logicky navazují. Obrázky, tabulky  

i přílohy práce účelně doplňují provedenou analýzu. 

Práce obsahuje přehlednou charakteristiku existujících metod měření korupce, včetně 

vymezení institucí, které se touto problematikou zabývají. Zpracování této části práce 

vyžadovalo značné množství podkladových materiálů, které se studentka snažila čerpat 

z původních zdrojů a zahraničních webů. Charakteristika metod měření korupce je 

zpracována kvalitně, postrádám v ní však vlastní přínos ze strany autorky, například v podobě 



zapracování nejnovějších indexů, které nejsou v dostupné a starší literatuře věnující se tomuto 

tématu zmiňovány (např. The European Quality of Governance Index). 

Pro praktickou analýzu a komparaci zvolených indexů studentka využila kromě České 

republiky také Bulharsko a Dánsko, tedy země s naprosto odlišnou mírou korupce. Analýza 

hodnocení jednotlivých indexů byla pro zvolené státy provedena rovněž s ohledem na 

postavení zvolené země v rámci EU, ale také její postavení v rámci celosvětového žebříčku. 

Kromě analýzy míry korupce v uvedeném souboru zemí studentka s využitím korelační 

analýzy rovněž testovala, zda mezi zvolenými metodami měření korupce panuje shoda.  

V rámci zpracování tématu bakalářské práce vnímám prostor pro hlubší zpracování provedené 

analýzy, zejména pak provedené korelační analýzy. Dle mého názoru je zde prostor pro 

detailnější analýzu závislostí jednotlivých indexů ve zvolených zemích. 

Na základě výše uvedeného hodnocení práce bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a 

navrhuji ji hodnotit známkou velmi dobře. 

 

Podněty k rozpravě: 

1) Stručně charakterizujte pozitivní a negativní aspekty soudobých přístupů k měření 

korupce. 

2) V práci zmiňujete výrazné zlepšení hodnoty indexu CPI České republiky v roce 2015. 

Co bylo možnou příčinou výrazného zlepšení hodnocení? 

 

 

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

 

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 

 

Vedoucí bakalářské práce: 

Ing. et Ing. Veronika Linhartová, Ph.D.                                         Podpis: 

 

V Pardubicích dne 20.5.2016 

 


