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Cílem bakalářské práce je vymezení pojmu korupce, analýza vlivu 

korupce na příliv zahraničních investic a ověření hypotézy o negativním 

vlivu korupce na aktivitu zahraničních investorů ve zvolené zemi (souboru 

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 korupce a jejího vlivu na příliv zahraničních 

investic. Hlavním cílem práce bylo vymezení pojmu korupce, analýza vlivu korupce na příliv 

zahraničních investic a ověření hypotézy o negativním vlivu korupce na aktivitu zahraničních 

investorů 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 ve své první kapitole využívá teoretických poznatků z dostupné literatury a vymezuje 

samotný pojem korupce, druhy a formy korupce či metody, které umožňují korupci měřit. 

S ohledem na téma bakalářské práce lze za zásadní považovat vymezení možných příčin  

a důsledků korupčního jednání.  



Druhá kapitola práce je zaměřena na bližší charakteristiku přímých zahraničních investic, 

jejich lokalizačních faktorů a teoretický popis vztahu korupce a přímých zahraničních 

investic. Velmi pozitivně hodnotím využití zahraničních studií při zpracování kapitoly  

o korupci jako determinantu přímých zahraničních investic. 

Podle řady zmíněných studií byl prokázán negativní vliv korupce na podnikatelskou aktivitu, 

tedy také příliv přímých zahraničních investic do hostitelské země. Studentka se v analytické 

části své diplomové práce pokusila s využitím korelační a regresní analýzy tuto závislost 

ověřit u zvoleného soboru zemí pro období let 1998-2015. Zvolené metody jsou vysoce 

funkční a přispívají k naplnění cíle bakalářské práce. 

Regresní analýzou byl potvrzen negativní vliv korupce na příliv přímých zahraničních 

investic do Indonésie a Nigérie. Dle mého názoru existuje prostor pro provedení hlubšího 

rozboru zjištěné závislosti u zmíněných zemí, který autorka ne zcela využila. V tomto spatřuji 

drobný nedostatek předkládané bakalářské práce.  

Na základě výše uvedeného hodnocení práce bakalářskou práci doporučuji k obhajobě  

a navrhuji ji hodnotit známkou výborně. 

 

Podněty k rozpravě: 

1) Stručně charakterizujte funkci nevládních neziskových organizací, které se angažují 

v boji s korupcí v České republice, včetně několika příkladů těchto organizací.  

2) V rámci provedené analýzy byl prokázán vliv korupce na PZI u Indonésie a Nigérie. 

Jsou v těchto zemích, které jsou označovány jako jedny z nejzkorumpovanějších na 

světě, uplatňována nějaká protikorupční opatření? 

 

 

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

 

Navržený klasifikační stupeň: výborně 
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 

 


