
Riziká kontrahovania verejných služeb 

Anotace: Práca sa zaoberá rizikami kontrahovania verejných služieb. Teoreticko-metodologický rámec 
riešenia problému predstavuje teória pricipal agent, ktorá definuje riziká kontrahovania v podobe 
informačnej asymetrie a morálneho hazardu vyplývajúce zo vzájomného vzťahu subjektov 
s rozdielnymi sledovanými záujmami (pricipal verzus agent). Predmetom skúmania sú riziká 
kontrahovania verejných služieb z pohľadu senzitivity spotrebiteľov voči poklesu kvality služby, miery 
konkurenčnosti ponuky služby a výšky transakčných nákladov v prípade zmeny dodávateľa. Objektom 
sú vybrané kontrahované verejné služby vo výberovom súbore organizácii verejného sektora v Českej 
republike. Výskum má dominantne primárny charakter. Kľúčovými metódami vedeckého skúmania sú 
metódy klasifikačnej analýzy, komparácie a abstrakcie pri tvorbe teoreticko-metodologického rámca 
riešenia problematiky; metódy kauzálnej analýzy a komparácie pri riešení stanovených výskumných 
otázok v aplikačnej časti práce a metódy syntézy a čiastočnej indukcie pri vyvodzovaní záverov 
výskumu. Primárny zber dát prebehne prostredníctvom metódy dotazníku a riadených rozhovorov, 
spracovanie a vyhodnotenie dát bude realizované prostredníctvom základných kvantitatívnych metód, 
keďže testovanie vedeckých predpokladov vo forme výskumných otázok bude mať charakter 
kvalitatívneho výskumu podporeného kvantitatívnym prieskumom v jeho základnej forme. 
Očakávaným prínosom práce je návrh opatrení eliminácie rizík kontrahovania verejných služieb 
podmienených legislatívnym, ekonomickým a inštitucionálnym prostredím ČR. 
Cíl: Cieľom práce je identifikácia a hodnotenie rizík kontrahovania verejných služieb definovaných 
teóriou principal agent v reálnom prostredí organizácií verejného sektora v Českej republike a návrh 
opatrení eliminácie týchto rizík. 

 

Korupcia a politická zodpovednosť – politické faktory rastu korupcie 

Anotace: Práca sa zameriava na faktory rastu korupcie vyplývajúce z politického prostredia. 
Predmetom skúmania je vzájomný vzťah miery korupcie a úrovne politickej zodpovednosti. Objektom 
skúmania je výberový súbor krajín svetového hospodárstva. Zložitosť predmetu skúmania v priestore 
svetovej ekonomiky predpokladá vysokú mieru abstrakcie vo výskume sekundárneho charakteru, ktorý 
sa zameria vzhľadom na dostupnosť dát na vybrané ukazovatele hodnotenia politickej zodpovednosti 
(úroveň demokracie odrážajúca politickú konkurenciu, transparentnosť politického systému 
determinovaná slobodou tlače). Kľúčovými metódami vedeckého skúmania sú metódy klasifikačnej 
analýzy, komparácie a abstrakcie pri tvorbe teoreticko-metodologického rámca riešenia problematiky; 
metódy kauzálnej analýzy a komparácie pri riešení stanovených výskumných otázok v aplikačnej časti 
práce a metódy syntézy a čiastočnej indukcie pri vyvodzovaní záverov výskumu a tvorbe metodických 
odporúčaní vo vzťahu k zabezpečeniu vynútiteľnosti politickej vynútiteľnosti a zníženiu riziku 
korupčného správania sa iniciovaného politickými faktormi. Sekundárny zber dát sa realizuje 
prostredníctvom konštruktívnej metódy a ich spracovanie a vyhodnotenie prostredníctvom 
štatistických metód s dôrazom na kros korelačnú analýzu. Očakávaným prínosom práce je návrh 
opatrení zvyšujúcich kvalitu politického prostredia s cieľom znížiť riziko korupčného správania sa. 
Cíl: Cieľom práce je identifikovať politické faktory rastu korupcie prostredníctvom kvantitatívnej 
analýzy závislosti miery korupcie od úrovne politickej zodpovednosti a navrhnúť opatrenia v záujme 
zvýšenia kvality politického prostredia obmedzujúce riziko korupčného správania. 


