POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE
Typ posudku: posudek vedoucího práce
Autor práce: Ivan Langr
Název práce: Systémová korupce v Liberci. Jak ji řešit?
Autor posudku: Doc. PhDr. Pavol Frič, PhD.

Autor navazuje na svoji diplomovou práci Systémová korupce v Liberci, kterou rozšiřuje o
kapitolu zaměřenou na řešení systémové korupce. Své úvahy o strategii boje proti korupci opírá o
východiskovou premisu, dle níž systémová korupce vyžaduje i systémové řešení. Navazuje přitom
na strategické návrhy na řešení systémové korupce, s nimiž v minulosti přišla celá řada autorů
(Johnston 1998, Caiden 2001, 2003, Stefes 2007, Rothstein 2007, Frič 2012, Persson, Rothstein,
Teorell 2013), jejichž názory jsou v kapitole přehledně prezentovány. Autor dává do kontrastu
systémový pohled na řešení korupce s tzv. inkrementálním přístupem, resp. s přístupem
vycházejícím z „teorie principál – agent“. Sám se jednoznačně přiklání na stranu systémového
přístupu. Na tomto základě také analyzuje a kritizuje předchozí koncepce boje proti korupci
v Liberci.
Při navrhování řešení systémové korupce v Liberci autor postupuje dle zásad „Big Bang“
teorie Bo Rothsteina, která vyžaduje rychlé a paralelní zavádění institucionálních změn. V tomto
duchu vyjmenovává čtyři podmínky pro nastartování řešení systémové korupce v Liberci: 1.
Nutnost nakládat se zdroji města tak, aby se snížil tlak na politiky a úředníky ze strany
ekonomických subjektů, což má zajistit aktivní spolupráce mezi veřejnou správou a občany. 2.
Nutnost emancipovat politické strany a zároveň je podřídit voličskému dohledu, což má zajistit
radikální úprava jejich financování. 3. Omezit možnosti politického zasahování do správy, což má
zajistit posílení pozic úřednického aparátu. 4. Existence silné veřejné kontroly (možnosti jejího
zavedení ale nejsou v práci nijak blíže specifikovány).
Identifikace těchto čtyř podmínek není opřena o specifický koncept, jsou autorem stanoveny
arbitrárně. Bez toho, abych zpochybňoval jejich relevantnost, se ptám, proč autor vybral právě dané
čtyři podmínky? Také se domnívám, že specifikace podmínek řešení systémové korupce si vyžaduje
podrobnější diskusi. Autor by mohl odpovědět na otázky: Jak zajistit žádoucí spolupráci mezi

veřejnou správou a občany? Jak má vypadat radikální reforma financování politických stran na
lokální úrovni? Jak dosáhnout existenci silné kontroly?
Přidaná hodnota nové kapitoly spočívá v přehledném zpracování systémového přístupu,
analýze stávajících koncepcí boje proti korupci a v návrzích na systémové řešení korupce v Liberci.
Dá se říct, že autor doplněním části o řešení systémové korupce vlastně organicky završil původní
diplomovou práci a komplexně pokryl veřejně politický aspekt sociálního problému systémové
korupce na lokální úrovni.
Autor přitom využil širokou škálu relevantní domácí i zahraniční literatury. Její zpracování a
prezentaci lze pro RP hodnotit jako dostačující.
Ze stylistického hlediska lze práci hodnotit spíše jako velmi dobrou. V práci jsem
nezaznamenal častější překlepy ani nesourodá slovní spojení či nesprávné větné stavby.
Na základě svého kladného posudku diplomové práce autora a výše uvedeného hodnocení,
doporučuji práci přijmout k obhajobě.

Datum: 13. 10. 2013

Podpis: Pavol Frič

