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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: 

     Kromě určení základních pojmů spojených s problematikou etiky v české veřejné správě 
na základě rešerše odborné literatury analyzuje práce současný rozměr dvou zvolených 
etických kodexů z oblasti státní správy a samosprávy. Práce je rozdělena do pěti kapitol. 
V prvních třech kapitolách je vymezen teoretický rámec a zbývající kapitoly se věnují 
výzkumu dvou zvolených etických kodexů, jejich vzájemnému porovnání a zhodnocení.  

     Autorka si zvolila téma etiky ve veřejné správě, což je problematika aktuální a rozsáhlá. 
Náročnost zpracování je patrná již v potřebě nastudovat dvě široké oblasti – teorii veřejné 
správy a etiky. Je nutno konstatovat, že toto se autorce podařilo. Rešeršní část práce je 
koncipována vhodně, autorka pracuje s přímými i nepřímými citacemi a text doplňuje 
vlastními komentáři. V praktické části jsou zvoleny dva etické kodexy (jeden pro organizaci 
státní správy a druhý pro místní samosprávu), které jsou analyzovány a porovnávány 



s Etickým kodexem úředníků a zaměstnanců veřejné správy. I v této části nelze upřít pečlivost 
a adekvátnost zpracování včetně vlastních názorů v závěru. Bakalářská práce je celkově 
přínosná a hodnotím ji tímto jako výbornou. 
 

V rámci obhajoby navrhuji tyto otázky: 

1. Nemyslíte si, že zavádění stále většího množství etických kodexů ve své podstatě 
deformuje etické jednání? 
2. Uveďte příklad z oblasti současné veřejné správy, který považujete za amorální a uveďte 
proč. 
 
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 
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