Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomických věd

Posudek vedoucího diplomové práce
Jméno diplomanta
Téma práce
Cíl práce

Vedoucí diplomové práce

Bc. Eva Židová
Vliv korupce na ekonomický růst zvoleného souboru zemí
Provedení analýzy současného stavu korupce ve zvoleném souboru zemí
a jejich komparace z hlediska míry zasažení korupcí. Ověřit platnost
hypotézy o negativním vlivu korupce na ekonomický růst pomocí
vhodných metod u zvoleného souboru zemí.
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Připomínky a otázky k obhajobě:
Autorka diplomové práce zvolila téma korupce a jejího vlivu na ekonomický růst. Hlavním
cílem práce byla komparace zvoleného souboru zemí z hlediska jejich zasažení korupcí
a ověření platnosti hypotézy o negativním vlivu korupce na ekonomický růst těchto zemí.
Diplomantka ke zpracování diplomové práce přistupovala zodpovědně a projevila velký
zájem o složitou problematiku korupce, což dokládá i značné množství nejen české, ale také
cizojazyčné literatury, které při zpracování práce prostudovala.
V rámci první kapitoly práce autorka vymezuje teoretická východiska problematiky
korupce, její možné příčiny a formy, jakých může tento jev nabývat. Jak autorka diplomové
práce správně uvádí, nejednotnost vymezení korupčních praktik spolu s jejich důsledným
skrýváním ze strany pachatelů způsobuje obtížnou kvantifikovatelnost míry korupce. I přesto

v současnosti existuje již celá řada způsobů měření korupce, které autorka v první kapitole
vymezuje a představuje tak také indikátor míry korupce, který využívá v analytické části své
práce.
Druhá kapitola práce vymezuje teoretická východiska ekonomického růstu a jeho možné
kvantifikace. V rámci této kapitoly vnímám prostor pro hlubší zpracování tématu
ekonomického růstu, například prostřednictvím modelů ekonomického růstu.
Třetí kapitola práce obsahuje kvalitní rešerši teoretických a empirických zdrojů
zabývajících se problematikou korupce a jejího vlivu na ekonomický růst. Oceňuji, že při
zpracování této části práce čerpala diplomantka výhradně ze zahraničních zdrojů. Autorka
zpracovala kapitolu přehledně, srozumitelně a s ohledem na potřeby analytické části práce
také účelně.
Čtvrtá a pátá kapitola diplomové práce je věnována ekonometrické analýze, kterou
diplomatka použila pro verifikaci platnosti hypotézy o negativním vlivu korupce na
ekonomický růst. Do ekonometrického modelu diplomantka zahrnula proměnné, jež byly na
základě rešerše provedené ve třetí kapitole vyhodnoceny jako možné proměnné ovlivňující
ekonomický růst zemí. V rámci provedených analýz testovala studentka nejen přímý vliv
korupce na ekonomický růst, ale také vliv nepřímý, tedy prostřednictvím distribučních kanálů.
Za slabší článek provedené analýzy lze považovat nedostatečné vysvětlení použitých
proměnných (viz. GDP vs. GDP_Growth na str. 58), rovněž tak na mnoha místech matoucí
záměnu ekonomického růstu a absolutní hodnoty GDP (viz. například shrnutí poznatků
autorkou na str. 69). Zmíněné nedostatky brání snadnému porozumění výsledkům analytické
části práce, což je s ohledem na značné úsilí, které autorka práci věnovala, škoda.
Na základě výše uvedeného hodnocení práce diplomovou práci doporučuji k obhajobě
a navrhuji ji hodnotit známkou velmi dobře.
Podněty k rozpravě:
 Spotřebu domácností označujete jako možný distribuční kanál vlivu korupce
na ekonomický růst. Vysvětlete, jakým způsobem by mohla korupce ekonomický růst
prostřednictvím spotřeby domácností ovlivňovat.
 V práci zmiňujete výrazné zlepšení České republiky v hodnocení CPI pro rok 2015
i možné příčiny tohoto zlepšení. Jaká protikorupční opatření jsou v České republice
aktuálně plánována a mohou přispět k pozitivnímu vývoji hodnocení CPI i pro
následující období?
Práce
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