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Ostatní připomínky k práci
Autorka bakalářské práce si zvolila téma etiky ve veřejné správě České republiky. Hlavním cílem práce bylo
vymezení protikorupčních nástrojů služebního charakteru, především etických kodexů, rozbor Etického kodexu
úředníků a zaměstnanců veřejné správy a jeho funkce ve veřejné správě. V neposlední řadě rovněž analýza
korupčního jednání ve veřejné správě, které lze bezpochyby označit jako projev neetického jednání. Cíl práce lze
zhodnotit jako průměrně obtížný.
Bakalářská práce je členěna přehledně a její části na sebe logicky navazují. Obrázky i tabulky
práce účelně doplňují provedenou analýzu.
Práce ve své první části využívá teoretických poznatků z dostupné literatury a vymezuje samotný pojem etiky a
morálky. Následně se zaměřuje na protikorupční nástroje, zejména etické kodexy. Provedená analýza přináší
komparaci Kodexu etiky zaměstnanců ve veřejné správě a Etického kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné
správy a v neposlední řadě analýzu vývoje Indexu vnímání korupce jako ukazatele korupce ve veřejné správě.
Pozitivně hodnotím autorčin pečlivý přístup ke zpracování bakalářské práce. Práci by naopak prospěl méně
popisný a naopak více analytický přístup autorky a větší míra samostatnosti při zpracování tématu bakalářské
práce.

Vyjádření k výstupům ze systému Theses
Předložená bakalářská práce vykázala podobnost s ostatními pracemi v hodnotě 11 %. Zmíněná podobnost byla
způsobena etickými kodexy obsaženými v přílohách bakalářské práce. Z tohoto důvodu práce není plagiátem, i
přes vysokou míru shody, kterou plagiátorský systém vykázal.

Otázky a náměty k obhajobě
1) Jaké jsou Vaše vlastní návrhy a doporučení pro zvýšení účinnosti Etického kodexu úředníků a
zaměstnanců veřejné správy?
2) Na str. 42-43 uvádíte, že jako jeden z hlavních přínosů Etického kodexu úředníků a zaměstnanců
veřejné správy z roku 2012 uvádí Vláda ČR ochranu oznamovatelů korupce. Můžete blíže specifikovat,
v čem tato ochrana spočívá, když se v prostředí ČR dlouhodobě diskutuje přijetí zákona na ochranu
whitleblowerů, a tedy nedostatečně ošetření této oblasti?

Závěrečné hodnocení
Práci doporučuji k obhajobě.
Tuto bakalářskou práci navrhuji hodnotit známkou: C

V Pardubicích 10.5.2019

Podpis ..................................................................
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