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Recenze rukopisu 
 
Název:   Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. 
 

Dvoustranná jednání zástupců České republiky a Rakouska, zaměřená 
na problematiku boje proti korupci 

 
ano      ne  
 

Příspěvek je: původní vědecký článek      
 

 přehledový článek       
 

 odborné sdělení z výzkumu     
 

 informace      X  
 
ano      ne 

 

Téma je vhodné k publikaci      X  
 
Hodnocení příspěvku: výborná dobrá průměrná nízká úroveň 
 

Originálnost (původnost):  X   
 

Vědecká úroveň:    X  
 

Odborná úroveň:   X   
 

Výsledky:    X    
 
Text příspěvku:   Jasný a srozumitelný       X 
 

   Nesrozumitelný       
 

   Obsahující chyby       
 
Souhrn:   Dostatečně výstižný a informativní  X 
 

   Nedostatečně informativní    
 

   Chybí       
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Rovnice, obrázky a tabulky:  přehledné a srozumitelné            X 
 

   je třeba zlepšit jejich prezentaci      
 

   text je bez tohoto vybavení    
 

   nepřiloženy      
 
Jazyková úroveň:  vyhovující     X 
 

   vyžaduje menší korekce    
 

   nevyhovující      
 
Doporučení pro publikaci: zveřejnit v předložené podobě  X 
 

   zveřejnit po menších úpravách   
 

   příspěvek vyžaduje rozsáhlejší korekci  
 

   příspěvek není vhodný k zveřejnění   
 
Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků): 

 
Autor zde předkládá poměrně netypický text, na pomezí informace a policy paperu, který 
mapuje modelový vývoj v oblasti mezinárodní spolupráce a výměny informací o nejlepší 
praxi mezi dvěma zeměmi (i když se jedná spíše o jednostranný tok, z Rakouska směrem do 
České republiky). 
 
Jako nadčasové vidím téma „postesknutí“ partnerů z Rakouska nebo Slovinska (podobná 
situace je ale třeba i v Estonsku), že pokud je mediální obraz země pozitivní nevadí, že 
protikorupční těleso neodhalí žádné případy korupčního jednání. Pokud je ale odhalíte, 
vturánu jste kritizováni, že kazíte image státu a zhoršujte jeho „index boje proti korupci“, 
a vy přitom jen co možno nejsvědomitěji děláte svoji práci. 
 
A nebo jinak, pokud se protikorupční index zhoršuje, je to pozitivní, protože se daří 
odhalovat korupci, pokud se zlepšuje, je to také pozitivní, protože situace se objektivně 
zlepšuje. Protikorupční agenda je tak z principu nevděčným tématem, které své experty 
nezřídka „semele“ více, než případné pachatele korupčního jednání. 
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