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1 Úvod 

V současné době jsou mezinárodní organizace jednoznačně považovány za jeden ze 
základních kamenů světové ekonomiky a rovněž představují neodmyslitelnou součást 
mezinárodní politiky, jak shodně uvádějí autoři Archer (2001), Cihelková (2003), Osborne 
(2010) nebo Featherstone a Radaelli (2003). Jsou předmětem zkoumání v oblasti práva 
a mezinárodních vztahů i diskutovaným tématem v politice a vědě. Waisová (2008) navíc 
uvádí, že současný stav mezinárodního systému a otázky, které jsou řešeny v mezinárodní 
politice, naznačují, že mezinárodní organizace získávají stále větší význam a vliv. 

Dizertační práce je zaměřena na problematiku modernizace veřejné správy 
v mezinárodním kontextu. Pozornost je věnována především zhodnocení vlivu 
mezinárodních organizací na modernizaci veřejné správy v zemích Evropské unie.  

Mezinárodní organizace vykazují snahu o prosazování stanovených politických hodnot 
a zásad v mnoha oblastech zájmu. Jak uvádí Kooiman (2003) a Mangenot (2005), jednou 
z oblastí, do které výrazně proniká vliv mezinárodních organizací, je oblast vládnutí 
a veřejné správy. Předmětem dizertační práce je proto analyzovat, jaké směry mezinárodní 
organizace prosazují v oblasti modernizace veřejné správy a zhodnotit možnosti jejich 
vlivu na implementaci modernizačních opatření v zemích EU. Práce se v uvedené 
souvislosti detailně zabývá zhodnocením tří vybraných mezinárodních organizací, které 
vykazují prokazatelný vliv na utváření veřejné správy v zemích EU, a to jsou Rada 
Evropy, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Evropská unie.  

Veřejná správa je dynamickým systémem, který se mění a vyvíjí, stejně jako se mění 
a vyvíjí celá lidská společnost. Tyto změny jsou dány především vývojem v potřebách 
celé společnosti, na které veřejná správa reaguje, jak uvádí Keller (2007) a Meziřický 
(2003). Neodmyslitelnou součástí vývoje veřejné správy je proto její modernizace.  

Modernizace veřejné správy na evropském kontinentu je v posledních dvou dekádách 
značně řízena vývojem myšlenkového proudu Good Governance, neboli dobrá správa. 
Jedná se o koncept, který klade důraz na kvalitní a řádně fungující veřejnou správu se 
zabudovaným prvkem subsidiarity, který umožňuje participaci samotných občanů 
a respektuje demokratické a právní hodnoty současného moderního státu, jak blíže 
specifikují Strassheim a Oppen (2006), Klenk a Nullmeier (2003), Kickert et al., (2007) 
a Kooiman (2003). V rámci aktivit vybraných mezinárodních organizací je koncept Good 
Governance výrazně podporována a prostřednictvím činnosti organizací je vyvíjen tlak 
k prosazování principů dobré správy na úrovni členských států. Přestože, většina právních 
aktů, upravujících tuto oblast nemá závazný charakter, ale spíše doporučující charakter, je 
nutné konstatovat, že členské státy se chovají v jejich souladu. Jedním z cílů dizertační 
práce je z tohoto důvodu zhodnocení vlivu mezinárodních organizací z pohledu 
implementace Good Governance v zemích EU. Zhodnocení vývoje a stavu veřejné správy 
z pohledu Good Governance je provedeno na základě vyhodnocení ukazatelů dobré 
správy (Worldwide Governance Indicators) sledovaných Světovou bankou, viz World 
Bank (2014).  
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Další významnou oblastí, kterou se dizertační práce zabývá je zhodnocení úrovně e-
governmentu v zemích Evropské unie. E-government je progresivní oblastí veřejné správy 
poslední doby. Jedná se nejen o prioritní modernizační trend ve veřejné správě, ale 
rovněž o stěžejní nástroj modernizace veřejné správy, viz Hendrych (2009, s. 61). V rámci 
práce je proto zdokumentován a zhodnocen stav e-governmentu v zemích Evropské unie 
a zkoumán vztah mezi jeho úrovní a vyspělostí veřejné správy na základě ukazatelů dobré 
správy (Good Governance).  

Pozornost je věnována rovněž zhodnocení pozice České republiky oblasti e-
governmentu v kontextu mezinárodního srovnání v rámci zemí EU. E-government je 
pojednán nejen na úrovni národních států, ale rovněž z pohledu místní veřejné správy, kde 
je provedeno zhodnocení přístupů k hodnocení e-governmentu místní veřejné správy 
a provedeno zhodnocení fungování e-governmentu místní veřejné správy z pohledu 
respektování principů dobré správy (principů Good Governance) na příkladu vybraných 
obcí v ČR.  

Výstupem práce je zhodnocení vlivu mezinárodních organizací v zemích EU v oblasti 
Good Governance a syntéza dosažených poznatků o stavu a vývoji e-governmentu, jako 
prioritního směru modernizace veřejné správy a jeho vztah k úrovni dobré správy (Good 
Governance). Práce rovněž vyvozuje návrhy a doporučení pro zlepšení úrovně veřejné 
správy v oblasti e-governmentu v České republice.  
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2 Cíl a struktura práce 

V rámci řešení zkoumané problematiky DDP byl stanoven cíl práce, dílčí cíle 
a hypotézy.  

Cílem práce je vymezit vliv mezinárodních organizací na proces modernizace veřejné 
správy členských zemí Evropské unie.  

S ohledem na cíl DDP byly stanoveny následující dva dílčí cíle práce:  

1. Zhodnocení stavu veřejné správy v členských zemích EU na základě ukazatelů 
Good  Governance.  

2. Zhodnocení aktuálního stavu veřejné správy v zemích EU v oblasti e-
governmentu. 

Za účelem dosažení vytyčených cílů DDP budou v rámci řešení práce ověřeny 
následující hypotézy: 

- Hypotéza H1 (ad cíl 1.) ověřuje, zda v rámci zemí EU dochází v dlouhodobém 
vývoji ke konvergenci úrovně veřejné správy z pohledu hodnocení dobré 
veřejné správy (Good Governance). 

- Hypotéza H2 (ad cíl 2.) ověřuje, zda vyšší úroveň e-governmentu v zemích 
EU je ovlivněna i vyšší úrovní veřejné správy v jednotlivých zemích (dle 
hodnocení Good Governance). 

Struktura dizertační práce vychází z formulovaných dílčích cílů a hypotéz a je členěna 
do sedmi kapitol. První kapitola je věnována úvodu do zkoumané problematiky 
a pojednání o předmětu zkoumání. Je zde stanoven cíl práce, formulovány jednotlivé dílčí 
cíle a předloženy stanovené hypotézy. Dále kapitola zahrnuje popis struktury práce 
a výčet nejvýznamnějších pramenů, vztahujících se k dané problematice.  

Ve druhé kapitole se práce zabývá vymezením pojmu modernizace veřejné správy 
a jejího pojetí v zemích Evropské unie, dále teoretickým ukotvením evropské veřejné 
správy a principů moderní veřejné správy. Jsou zde shrnuta teoretická východiska 
a přístupy k modernizaci veřejné správy. Dále je zde diskutována definice pojmu 
modernizace veřejné správy z pohledů významných zahraničních a tuzemských autorů. 
Rovněž jsou zde zkoumány spouštěcí mechanismy modernizace v zemích EU, tedy vlastní 
podněty, vedoucí vlády jednotlivých zemí k modernizaci národní veřejné správy a klíčová 
témata modernizace, tedy nejvíce preferované změny, prováděné zeměmi EU, vedoucí ke 
zvýšení úrovně veřejné správy. Významný aspekt v rámci modernizace veřejné správy 
tvoří přístup Good Governance, jehož vymezení a především pojednání o možnostech 
měření a hodnocení je stěžejní z hlediska řešení práce. V rámci kapitoly je rovněž 
teoreticky vymezen dominantní směr modernizace veřejné správy v rámci EU a také 
významný nástroj modernizace veřejné správy - e-government. Kapitola závěrem 
pojednává o významu mezinárodních organizací v kontextu modernizace veřejné správy 
a jejich teoretickém ukotvení v rámci teorie mezinárodních organizací. 

V rámci třetí kapitoly je rozebrán postup práce, popsány aplikované vědecké metody 
a charakterizována vstupní data jednotlivých dílčích analýz. Obsahem čtvrté kapitoly je 
analýza mezinárodních organizací z pohledu modernizace veřejné správy. Vybrané 
mezinárodní organizace (Rada Evropy, OECD a Evropská unie) jsou podrobeny analýze 
z hlediska právních a finančních nástrojů a z hlediska vybraných ekonomických 
a správních ukazatelů.  
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Kapitola pátá je úžeji zaměřena na specifickou oblast e-governmentu. Je vymezena 
úloha progresivního oboru e-governmentu v rámci Evropské informační politiky 
pojednáno o jednotlivých iniciativách rozvoje e-governmentu v EU a stěžejních 
dokumentech vybraných mezinárodních organizací vztahujících se k implementaci e-
governmentu v členských zemích. V rámci kapitoly páté je rovněž proveden vlastní 
empirický výzkum úrovně e-governmentu v zemích EU-28 pomocí metod 
vícekriteriálního rozhodování. Vybranými metodami jsou TOPSIS a WSA. Na základě 
aplikace metod je provedeno seřazení zemí EU podle stavu e-governmentu od 
nejvyspělejších po nejméně vyspělé. Pozornost je věnována pozici českého e-
governmentu v rámci mezinárodního srovnání. Kapitola se věnuje rovněž přístupům 
k hodnocení e-governmentu místní úrovně veřejné správy. Fungování e-governmentu 
místní úrovně je ověřeno vlastním šetřením na příkladu obcí v ČR. 

Kapitola šestá je věnována zhodnocením vlivu mezinárodních organizací na země EU. 
Na základě výstupů analýzy mezinárodních organizací je provedeno posouzení možností, 
těchto vybraných mezinárodních organizací, v rámci mezinárodní politiky, ovlivňovat 
způsob fungování veřejné správy v národních státech. V rámci zemí EU je dále provedeno 
zhodnocení vlivu mezinárodních organizací na stav a vývoj úrovně správy z pohledu 
implementace konceptu Good Governance. Vzhledem k tomu, že země EU se významně 
liší ve vyspělosti veřejné správy ve skupině zemí EU-15 a EU-10, je v rámci kapitoly 
šesté provedeno nejen zhodnocení stavu veřejné správy zemí EU-28, ale rovněž 
zhodnocení, zda mezi vyspělými a méně vyspělými zeměmi EU dochází ke konvergenci 
nebo divergenci úrovně správy z pohledu Good Governance. Na základě vyhodnocení 
ukazatelů Good Governance je možné rovněž usuzovat o stavu a vývoji modernizace 
veřejné správy v zemích Evropské unie. V rámci vyhodnocení je ověřena první hypotéza 
H1. V rámci kapitoly šesté je rovněž provedeno vyhodnocení stavu e-governmentu ve 
vybraných skupinách zemí EU, kde je zjišťován rozdíl mezi vyspělostí e-governmentu 
v zemích EU-15 a EU-10. Dále je vyhodnocen vztah mezi úrovní správy v zemích EU 
podle přístupu Good Governance a úrovní e-governmentu v těchto zemích. Na základě 
výstupů je ověřena druhá hypotéza H2. Kapitola šest se zabývá rovněž e-governmentem 
místní úrovně, kde je, na základě výsledků vlastního šetření, provedeno zhodnocení 
fungování e-governmentu v ČR podle principů Good Governance na úrovni místní správy. 
Je rovněž vyhodnocen vztah mezi velikostí obce a dostupnosti informací o rozhodování 
místní veřejné správy na webových stránkách obce. Kapitola obsahuje návrh diskusi 
výsledků a návrh doporučení pro zlepšení stavu e-governmentu v ČR. 

Kapitola sedmá je věnována závěrečnému zhodnocení a shrnutí výstupů práce. 
V kapitole je zhodnoceno naplnění cíle a jsou zde sumarizovány poznatky získané v rámci 
řešení dizertační práce. Na základě syntézy a vědecké abstrakce jsou vyvozeny obecné 
závěry práce.  
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4 Obsah a metodický postup práce 

DDP je řešena na základě stanoveného postupu řešení, který je v souladu cíli, 
hypotézami a strukturou práce. Dizertační práce je členěna do sedmi kapitol, přičemž 
kapitola 1 - 3 tvoří teoreticko-metodickou část a kapitola 4 – 6 empiricko-ověřovací části. 

Práce předpokládá zhodnocení vlivu mezinárodních organizací na modernizaci 
veřejné správy zemí EU. Vliv mezinárodních organizací je posouzen na základě analýzy 
tří vybraných mezinárodních organizací se silným vlivem na oblast veřejné správy 
v evropském regionu (Evropská unie, Rada Evropy, OECD). Vymezení vlivu je 
zaměřeno na zhodnocení právních a finančních nástrojů mezinárodních organizací, které 
jsou obecně popisovány teorií mezinárodních organizací, viz Archer (2001), Cihelková 
(2009) nebo Waisová (2008), a dále vyhodnocení ekonomických a správních ukazatelů 
popisujících stav a vývoj modernizace veřejné správy v rámci členských zemí vybraných 
mezinárodních organizací a ukazatelů popisujících vývoj a stav e-governmentu v těchto 
zemích, viz Eurostat (2015), UNPACS (2014) nebo OECD (2015a). Z hlediska 
hodnocení vlivu mezinárodních organizací na vývoj modernizace veřejné správy, je za 
stěžejní považován přístup hodnocení na základě ukazatelů dobré správy (Good 
Governance), sledovaných Světovou bankou, viz World Bank (2014). Zhodnocení 
vývoje a stavu veřejné správy dle implementace Good Governance je provedeno 
nejen v rámci srovnání vybraných mezinárodních organizací, ale rovněž s užším 
zaměřením na země EU. Na základě výstupů analýzy vyspělosti veřejné správy v zemích 
EU je pomocí metody analýzy časových řad ověřena hypotéza H1. 

Vzhledem k tomu, že velmi výrazný směr a rovněž nástroj modernizace veřejné 
správy v zemích EU představuje e-government, je na základě metod vícekriteriálního 
hodnocení variant (TOPSIS a WSA) rovněž detailně posouzen stav modernizace 
veřejné správy zemí EU v této oblasti, viz European Commission (2014a), UNPACS 
(2014) a Eurostat (2015). Na základě dosažených výsledků je následně pomocí regresní 
analýzy zjišťována závislost mezi úrovní e-governmentu a vyspělostí veřejné správy a je 
ověřena hypotéza H2. Práce se nezaměřuje pouze na hodnocení národních států, ale 
rovněž na hodnocení místní úrovně veřejné správy. Zhodnocení úrovně e-governmentu 
místní veřejné správy a jeho fungování z hlediska požadavků Good Governance je 
provedeno na příkladu vybraných obcí Moravskoslezského kraje v ČR. Hodnocení 
vychází z dat získaných vlastním šetřením na webových stránkách obcí. Zobecnění 
výstupu je dosaženo na základě vyhodnocení závislosti mezi velikostí obce a dosaženým 
výsledkem (fungováním e-governmentu místní správy).  

Záměrem práce je rovněž přenést pozornost na aplikaci doporučení mezinárodních 
organizací v podmínkách ČR, upozornit na možné nedostatky a předložit návrh 
doporučení ke zlepšení stavu. Z tohoto důvodu bylo provedeno zhodnocení pozice ČR 
v rámci EU, a to jak z hlediska vyspělosti veřejné správy, tak z pohledu realizace e-
governmentu na centrální úrovni a dílčím způsobem i místní úrovni veřejné správy. 
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5 Aplikované metody práce 

V rámci řešení práce jsou aplikovány metody vědecké práce, které napomáhají 
naplnění cíle, dílčích cílů a ověření stanovených hypotéz. Jedná se o matematicko-
statistické metody, především metody vícekriteriálního hodnocení variant TOPSIS 
a WSA (kapitola 5 – hodnocení zemí EU-28 na základě stavu e-governmentu) a další 
statistické metody (shluková analýza, regresní analýza a analýza časových řad), metody 
analýzy sekundární literatury, především obsahová analýza dat (kapitola 2 – 
charakteristika modernizace veřejné správy v zemích EU, kapitola 4 – analýza vybraných 
mezinárodních organizací). Dále byly využity obecně teoretické metody jako indukce 
a dedukce (kapitola 2 – definice modernizace veřejné správy), analýza a syntéza (kapitola 
4 a 6 – analýza mezinárodních organizací na základě stanovených kritérií a jejich 
zhodnocení) nebo komparace (kapitola 4 – porovnání zemí EU z pohledu úrovně dobré 
správy) a metody empirického šetření, konkrétně analýza obsahu webových stránek 
WAES, metoda organizace Transparency International k hodnocení e-governmentu místní 
úrovně veřejné správy a metoda hodnocení indexu Rutgers-SKKU E-Governance 
Performance Index (kapitola 5 – hodnocení e-governmentu územní veřejné správy v ČR). 

5.1 Komparativní metody 

Metoda komparace je využita k ověření hypotézy, zda v rámci zemí EU dochází v 
dlouhodobém vývoji ke konvergenci úrovně veřejné správy z pohledu hodnocení dobré 
veřejné správy. Úroveň veřejné správy zemí EU za vybrané období je hodnocena na 
základě změny v indikátorech dobré správy definovaných a sledovaných Světovou 
bankou. Hypotéza je ověřena na základě komparace souhrnného ukazatele dobré správy 
zemí EU-15 a EU-10. Data pro srovnání jsou k dispozici od roku 1996 do roku 2013, 
přičemž od roku 1996 do roku 2004 byly ukazatele dobré správy sledovány každé dva 
roky. Od roku 2004 do roku 2013 jsou vyhodnocovány každoročně. Výhodou je, že data 
jsou po celou dobu získávána a zpracovávána stejnou metodou a jsou tedy navzájem 
porovnatelná. V rámci DDP jsou zpracována data od roku 1996 do roku 2013 za státy 
EU-28. Zdrojem dat pro komparaci je databáze Světové banky vycházející z výstupu 
projektu měření kvality správy „Worldwide Governance Indicators“, viz World Bank 
(2014). Přístup Světové banky byl vybrán z důvodu množství charakteristik, které 
ukazatele dobré správy pokrývají z pohledu hodnocení úrovně veřejné správy a rovněž 
z důvodu širokého geografického pokrytí a dlouhodobého sledování z hlediska 
dostupnosti kompletní časové řady, která umožňuje mezinárodní srovnání úrovně veřejné 
správy za posledních 17 let (rok 1996 – 2013). Je hodnoceno celkem 6 charakteristik 
správy, tzv. agregovaných ukazatelů dobré správy. Každý ze šesti agregovaných 
ukazatelů dobré správy nabývá normalizovaných hodnot v intervalu od -2,5 (nejhorší 
výsledek) až 2,5 (nejlepší výsledek).  

Hodnocení dobré správy v zemích EU-28 je založeno na srovnání celkové úrovně 
správy pomocí souhrnného indexu dobré správy, který je konstruován na základě výše 
uvedených šesti agregovaných ukazatelů jako aritmetický průměr, viz vzorec 5.1. 
Podobně aplikuje rovněž např. Žák (2005, s. 4). 

                                      x = x + x + …+ x = ∑ x ,                    (5.1) 
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kde x je souhrnný index dobré správy, n je počet agregovaných ukazatelů a xi jsou 
výsledky jednotlivých agregovaných ukazatelů. 

Výpočet souhrnného indexu je provedeno zvlášť pro každou zemi a rok a pro 
jednotlivé výběrové skupiny zemí EU (EU-10, EU-15, EU-25 a EU-28). 

5.2 Metody vícekriteriálního rozhodování 

V souvislosti s řešením druhého dílčího cíle dizertační práce, bylo provedeno 
zhodnocení aktuálního stavu veřejné správy členských zemí EU v rámci vybraného směru 
modernizace veřejné správy - e-governmentu. Datové zdroje z oblasti e-governmentu byly 
zpracovány pomocí metod vícekriteriálního rozhodování, konkrétně metody TOPSIS 
(Techniques For Preference by Similarity to the Ideal Solution) a WSA (Weighted Sum 
Approach). Jedná se o metody vícekriteriálního hodnocení variant, které ve výsledku 
určují celkové uspořádání (pořadí) variant, viz Dincer (2011) nebo Hwang a Yoon (1981).  

Metoda TOPSIS vychází z předpokladu existence matice, zahrnující konečný seznam 
variant, hodnocených dle konečného počtu kritérií. Jak uvádí Shih, Shyur a Lee (2007), 
TOPSIS posuzuje varianty z hlediska vzdálenosti od ideální a bazální varianty 
a předpokládá maximalizační charakter všech kritérií. Podle Bhutia a Phipona (2012), 
metoda TOPSIS představuje jednoduchý způsob umožňující určení nejlepší varianty 
pomocí matematického výpočtu. 

V rámci výzkumu byl zvolen konečný seznam variant (sledované Země EU-28) 
a kritérií (sledované ukazatele). Hodnocení bylo vztaženo k roku 2013. Do analýzy bylo 
zahrnuto celkem 9 ukazatelů: 

- UCG (User Centric Government) – Jedná se o souhrnný ukazatel sledovaný 
Evropskou komisí, který zobrazuje, do jaké míry je služba poskytována on-line a jak 
je její poskytování vnímáno uživatelem. 

- TG (Transparent Government) – Jedná se o souhrnný ukazatel sledovaný Evropskou 
komisí, který zobrazuje, do jaké míry jsou vlády transparentní, pokud jde o: jejich 
vlastní odpovědnosti a výkon, proces poskytování služeb a osobní údaje. 

- CM (Citizen Mobility) - Jedná se o souhrnný ukazatel sledovaný Evropskou komisí, 
který indikuje, do jaké míry občané EU mohou využívat on-line služby v jiné zemi. 

- BM (Business Mobility) - Jedná se o souhrnný ukazatel sledovaný Evropskou komisí, 
který indikuje, do jaké míry podnikatelé mohou využívat on-line služby v jiné zemi. 

- KE (Key Enablers) - Jedná se o souhrnný ukazatel sledovaný Evropskou komisí, který 
indikuje, do jaké míry jsou k dispozici on-line technické předpoklady. Jedná se o 
následujících 5 oblastí: Elektronická Identifikace (eID), elektronické dokumenty 
(eDocuments), autentické zdroje, elektronické zabezpečení (eSafe), systém jednotného 
přihlášení (SSO). 

- OSI (Online Service Index) - Jedná se o souhrnný ukazatel kvality e-governmentu, 
sledovaný Organizací spojených národů, který popisuje rozsah a kvalitu on-line 
služeb. 

- EPI (E-Participation Index) - Jedná se o souhrnný ukazatel popisující zapojení občanů, 
sledovaný Organizací spojených národů. Monitoruje poskytované on-line služby a 
informace ze strany vlád občanům ("e-informace"), interakci mezi zúčastněnými 
stranami ("e-konzultace") a zapojení v rozhodovacích procesech ("e-rozhodování"). 



 

11 
 

- II (Internet Use – Individuals) – Jedná se o ukazatel sledovaný Eurostatem, který 
popisuje procentuální zastoupení jednotlivců používajících internet ve vztahu k 
veřejné správě. 

- EUI (Enterprises Using Internet) - Jedná se o ukazatel sledovaný Eurostatem, který 
popisuje procentuální zastoupení podniků používajících internet ve vztahu k veřejné 
správě. 

Aplikace metody TOPSIS je popsána autory Yoon a Hwang (1995). V prvním kroku 
bylo provedeno uspořádání údajů do kriteriální matice, kde vždy prvek yij vyžaduje 
hodnocení i-té varianty podle j-tého kritéria, jak uvádí Milani, Shanian a el-Lahham 
(2008), dle vztahu 5.2: 

=

										 …					 …			 	 …					 …				 …					 …⋮									⋮										⋮											⋮												⋮					 				 …					 …					 		⋮										⋮										⋮											⋮											⋮			 			 …		 …		 	
                                         (5.2) 

Výsledná kriteriální matice D obsahující vstupní data je znázorněna v tabulce 3.1. 
Kritéria zároveň byla rozlišena na maximalizační (čím vyšší hodnota, tím lepší hodnocení) 
a minimalizační (čím nižší hodnota, tím horší hodnocení), viz Fiala (2008). 

Další postup aplikace metody TOPSIS byl následující, viz Wu, Hsieh a Chang (2013), 
Jablonský a Urban (1998): 

- Konstrukce normalizované kriteriální matice R podle vzorce 5.3: 

																																																																						 = 	 ∑ ,           (5.3) 

kde rij jsou prvky matice R; pro i = 1,2, … m; j = 1,2, … r; yij jsou vstupní data pro 
varianty i a kritéria j; m je počet variant. 

 

- Výpočet vážené kriteriální matice W dle vztahu 5.4 takovým způsobem, že každý 
sloupec matice R byl vynásoben vahou odpovídajícího kritéria, viz Peng et al. (2012): 

																																																																													 	 = 	 ∗ 	,                 (5.4) 

kde wij je vážená normalizovaná hodnota a vj je váha kritéria. 

 

- Určení ideální a bazální varianty vzhledem k hodnotám matice W, viz 5.5 a 5.6: 

																																																									 = 	max ,                 (5.5) 

																																																									 = 	min ),                 (5.6) 
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pro všechna i = 1,2, … m; j = 1,2, … r. 

 

- Výpočet vzdálenosti variant od ideální, resp. bazální varianty, viz 5.7 a 5.8: 

																																											 = ∑ ,                (5.7) 

																																										 ∑ ,               (5.8) 

pro všechna i = 1, 2, … m; j = 1,2, … r. 

 

- Výpočet celkového relativního ukazatele vzdáleností variant od bazální varianty podle 
vzorce 5.9: 

																																																								 	 	 ,             (5.9) 

kde i = 1,2, … m. 

Hodnota vypočteného indexu se pohybuje mezi hodnotami 1 a 0. Hodnota 0 odpovídá 
variantě bazální, hodnota 1 odpovídá variantě ideální, jak uvádí např. Yoon a Hwang 
(1995).  

- Uspořádání variant podle nerostoucích hodnot ci. 

 

Další metodou vícekriteriálního rozhodování aplikovanou v DDP je metoda WSA. 
Metoda WSA je založena na principu maximalizace užitku, tj. uspořádává varianty do 
pořadí dle celkového užitku, který zohledňuje všechna zastoupená kritéria (Anderson, 
Sweeney, Williams, 1994). Hodnota užitku dané varianty je v rozmezí 〈0,1〉, přičemž čím 
je varianta podle jednotlivých kritérií vhodnější, tím vyšší je její hodnota. Vstupní data 
byla totožná jako pro výpočet metodu TOPSIS, viz tab. 4.1. Aplikace WSA se skládá z 
následujících kroků, viz Dvorský a kol. (2006), Fiala (2008) nebo Zeleny (1982): 

- Normalizace vstupních dat podle vzorce (5.10): 

                                                             (5.10) 

kde rij jsou normalizované hodnoty pro i-tou alternativu a j-té kritérium, yij je původní 
hodnota alternativ podle kritéria j, Dj jsou hodnoty bazální alternativy a Hj jsou 
hodnoty ideální alternativy. 

- Výpočet celkového užitku podle vzorce (5.11): 

                                                         (5.11) 
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kde u(ai) je celkový užitek alternativy ai, rij jsou normalizované hodnoty z 
předchozího kroku, vj je váha j-tého kritéria a k je počet kritérií. 

- Sestavení pořadí alternativ podle užitku. 

Na základě výsledků metod TOPSIS a WSA bylo možné stanovit pořadí zemí 
Evropské unie z hlediska fungování e-governmentu od nejlepší po nejhorší. Výsledky 
obou metod byly porovnány. 
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6 Shrnutí dosažených výsledků a závěry práce 

Oblast veřejné správy a její modernizace je předmětem zájmu nejen národních států, 
ale i dalších subjektů světové ekonomiky. Významnou roli zde sehrávají mezinárodní 
organizace, které do oblasti vládnutí a veřejné správy směřují řadu doporučení 
a deklarovaných zásad. V rámci řešení dizertační práce byly předloženy poznatky, 
rozvíjející problematiku modernizace veřejné správy v zemích EU v kontextu vlivu 
mezinárodních organizací. Vzhledem k tomu, že náhledy různých autorů na modernizaci 
veřejné správy se liší, v rámci dizertační práce byla provedena syntéza odlišných přístupů 
jednotlivých autorů k této problematice. Pokud se hovoří o modernizaci veřejné správy, 
tak jsou většinou popisovány základní charakteristiky jejího působení. Dálka trvání je 
pojímána převážně z dlouhodobého časového hlediska, viz Osborne a Gaebler (2006), 
Ochrana (2002), Grospič (2001), Thom a Ritz (2003), nebo Bogumil (2002), na rozdíl od 
reforem ve veřejné správě, jak odlišuje Grospoč (2006). Dále modernizace veřejné správy 
obsahuje prvek kvalitativního zlepšení, tedy změny oproti předešlému stavu, která vedle 
k vyšší kvalitě fungování veřejné správy, viz Ochrana a Půček (2011), Aubyn (2007) nebo 
Richter (2009). Posledním často zmiňovaným znakem modernizace veřejné správy je 
využití progresivních a inovativních nástrojů, jako nových postupů nebo manažerských 
technik, jak popisuje Pomahač (2013) nebo Vacek (2006). Především je však velkým 
počtem autorů kladen důraz na zavádění informačních a komunikačních technologií do 
veřejné správy, či její informatizaci, viz Rektořík (2007), Grospič (2001), Borja a Castells 
(1997), Grospič (2008). Moderní veřejná správa, je potom považována za prostředek 
zajištění udržitelného rozvoje, viz Jayasuriya a Wodon (2005), Rivera-Batiz (2002), 
Gradstein (2004), Buschhoff (2009), Půček a Ochrana (2009). 

V zemích EU probíhá na přelomu dvacátého a jednadvacátého století intenzivní proces 
modernizace veřejných správ, který je stimulován dlouhodobými vládními programy 
a spočívá v soustavném inovativním procesu, který sleduje zkvalitnění, zhospodárňování 
a zefektivňování veřejné správy a zajišťování veřejných služeb, a to jak prostřednictvím 
aplikace tržních mechanismů, prvků NPM, tak jinými prostředky zdokonalování 
organizace činnosti veřejné správy, zejména právě ve velké míře zaváděním konceptu 
Good Governance a uplatněním informační a komunikační techniky ve veřejné správě, viz 
Klenk a Nüllmeier (2004), Van Langenhove (2005), Hermann (2007) a Jašek (2007). 
Přístupy a metody pojetí modernizace veřejné správy se v jednotlivých zemích liší 
z důvodu odlišností vyplývajících především z historických tradic a vývojových 
zvláštností každé jednotlivé země. Přestože však je patrná pluralita použitelných způsobů 
modernizace veřejné správy, jak poukazuje Vláčil (2002), který hovoří o neexistenci 
„jediné správné či možné, ideální či optimální cesty“, byly v rámci zemí EU ověřeny 
preferované směry modernizace veřejné správy. Výraznou pozici v rámci všech zemí EU 
zastává rozvoj e-governmentu a podpora konceptu Good Governance. Jako nejvlivnější 
spouštěcí mechanismy modernizace veřejné správy byly přitom identifikovány podněty 
vznikající z nepříznivé hospodářské situace země, rozpočtové tlaky, ve velké míře rozvoj 
nových technologií nebo vliv evropské integrace, potažmo legislativy EU.  
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Vzhledem k významnosti trendu rozvoje e-governmentu a implementace principů 
Good Governance v rámci modernizačního úsilí ve veřejné správě zemí EU, se předložená 
dizertační práce touto problematikou v mezinárodním kontextu detailně zabývala. Cílem 
dizertační práce bylo vymezení vlivu mezinárodních organizací na modernizaci veřejné 
správy členských zemí EU. První dílčí cíl DDP, byl směřován nejprve k vymezení dobré 
veřejné správy (Good Governance), jako aktuálně preferovaného konceptu modernizace 
veřejné správy na mezinárodní úrovni, a možnostem jejího měření a hodnocení, viz 
kapitola 2 a dále k analýze a zhodnocení vyspělosti veřejné správy v rámci zemí 
vybraných mezinárodních organizací s následným detailním zaměřením na země EU. 
Hodnocení úrovně veřejné správy v zemích EU bylo provedeno na základě vyhodnocení 
ukazatelů dobré správy (Good Governance) pomocí tzv. souhrnného indexu dobré správy, 
viz kapitola 3, v letech 1996 až 2013. Uvedený cíl DDP byl splněn. V rámci hodnocení 
zemí EU, z hlediska vyspělosti veřejné správy, bylo potvrzeno prvenství severských zemí 
(Finsko, Švédsko, Dánsko), jejichž správní systém se vyznačuje vysokou mírou 
otevřenosti a transparentnosti, propracovaným legislativním systémem a nízkou mírou 
korupce. Bylo rovněž zjištěno, že zeměEU-15 mají, z hlediska hodnocení Good 
Governance podle souhrnného indexu dobré správy, o 36 % vyšší úroveň veřejné správy 
oproti zemím EU-10. Na základě dosažených výstupů bylo rovněž provedeno ověření 
hypotézy H1. Pomocí trendové analýzy časových řad bylo provedeno vyhodnocení 
vývoje úrovně veřejné správy v původních zemích EU (EU-15) a zemích přistupujících 
v roce 2004 (EU-10). Bylo ověřeno, že v rámci dlouhodobého vývoje dochází v zemích 
EU ke konvergenci úrovně veřejné správy dle hodnocení Good Governance. Celkově se dá 
zhodnotit, že konvergence zemí EU-10 k zemím EU-15 probíhá úspěšně. Tento trend je 
podporován působením Evropského správního prostoru a sdílením společných principů 
a zásad veřejné správy v rámci zemí EU.  

Druhý dílčí cíl se zaměřil na zhodnocení úrovně e-governmentu v zemích EU, jako 
prioritního nástroje modernizace veřejné správy. V rámci výzkumu byla rovněž 
konfrontována úroveň e-governmentu ČR s dosaženými výsledky ostatních zemí EU. 
Uvedený cíl práce byl splněn. Výstupem výzkumu bylo srovnání stavu e-governmentu 
v zemích EU za rok 2013. Komparace byla provedena na základě aplikace metod 
vícekriteriálního hodnocení variant (TOPSIS, WSA). Nejvyšší úroveň e-governmentu 
v rámci zemí EU byla zjištěna v Estonsku a dále v severských zemích (Finsku, Švédsku). 
Bylo vyhodnoceno, že země EU-15 vykazují, dle hodnocení metodou TOPSIS, o 17 % 
vyšší úroveň e-governmentu než země EU-10.  Hodnocení rovněž poukázalo na velmi 
neuspokojivé postavení ČR v oblasti e-governmentu (24. místo v EU-28). Celkově lze tedy 
konstatovat, že elektronizace v ČR výrazně zaostává za aktuálními trendy v Evropě. 
V rámci druhého dílčího cíle byla rovněž ověřena hypotéza H2. Závislost mezi úrovní e-
governmentu v zemích EU a vyspělostí veřejné správy byla ověřena na základě výstupů 
regresní analýzy. Závislost mezi proměnnými byla prokázána, nicméně v rámci regresního 
modelu bylo ověřeno 0,56 % celkové variability hodnoty indexu e-governmentu, což 
naznačuje vliv dalších faktorů, nezahrnutých do modelu. V rámci DDP byl hodnocen 
rovněž e-government místní úrovně veřejné správy, na příkladu vybraných obcí v ČR, viz 
kapitola 5. Předkládaná dílčí část výzkumu se soustředila na zhodnocení fungování e-
governmentu z pohledu dostupnosti elektronických veřejných informací a nástrojů e-
participace v souladu s principy Good Governance. Bylo zjištěno, že webové portály 
respektují principy Good Governance pouze v omezeném měřítku. Nejlepší webová 
stránka obce splňovala pouze 76 % hodnocených ukazatelů (parametrů). Rovněž bylo 
zjištěno minimální zapojení nástrojů e-participace. Za účelem zobecnění výstupu šetření 
bylo provedeno zhodnocení závislosti mezi velikostí obce a úrovní e-governmentu místní 
úrovně veřejné správy. Uvedená závislost byla potvrzena.  
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Z hodnocení vlivu mezinárodních organizací na modernizaci veřejné správy zemí EU 
vyplynul závěr, že mezinárodní organizace jsou v současné době významným aktérem 
světové ekonomiky a prostřednictvím legislativních a finančních nástrojů ovlivňují oblast 
modernizace veřejné správy v členských státech. V rámci vybraných mezinárodních 
organizací je nutné zdůraznit především vliv Evropské unie, který je výrazný 
a nesrovnatelný v porovnání s Radou Evropy a OECD. Modernizace veřejné správy a 
podpora e-governmentu je v rámci EU považována za prioritní oblast, což dokládá i 
podpora v rámci evropské politiky soudržnosti, a to nejen v minulých programovacích 
obdobích a současném období 2014 – 2020, ale i plánovaná podpora této oblasti 
budoucnu.  
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9 Summary  
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This dissertation deals with the modernization of public administration in an 
international context. Attention is paid to evaluation of the international organizations 
influence on the public administration modernization in the European Union countries. 

The implementation of the Good Governance concept and the development of e-
government is one of the most important trends in the public administration modernization 
in the EU countries. This dissertation deals with the issue of public administration 
modernization in international context. The dissertation objective was to define the 
influence of international organizations on the public administration modernization in EU 
countries.  

The first sub-objective focused on the evaluation of the public administration level in 
the EU countries in terms of Good Governance in years 1996 to 2013. The first sub-
objective was achieved. The evaluation of Good Governance in EU countries confirmed 
the primacy of the Nordic countries (Finland, Sweden, and Denmark). It was also found 
that the level of Good Governance in EU-15 is about 36% higher than in EU-10. Based on 
the outcomes was verified the hypothesis H1. By usage of time-series trend analysis was 
performed the evaluation of Good Governance level in EU-15 countries and EU-10 
countries. It was verified that in long-term development occurs in EU countries the 
convergence of public administration level.  

The second sub-objective focused on the assessment of the e-government level in the 
EU countries. There was also compared the Czech e-government level with the results of 
other EU countries. The second sub-objective was achieved. The outcome of the research 
was the comparison of e-government state in the year 2013 in EU countries using methods 
of multi-criteria evaluation of alternatives. The highest level of e-government in EU was 
found in Estonia and the Nordic countries (Finland, Sweden). It was found that the EU-15 
countries show about 17% higher level of e-government than the EU-10 countries. The 
evaluation pointed to unsatisfactory level of e-government in the Czech Republic. It was 
also verified the hypothesis H2. Dependence between the level of e-government and level 
of Good Governance in EU countries was verified on the basis of regression analysis. On 
the basis of impact evaluation of the international organizations on the public 
administration modernization in EU countries was concluded that international 
organizations are currently a major player in the global economy.  

They influence the public administration modernization in member states by 
legislative and financial instruments. It is necessary to highlight the significant influence 
of the European Union, which is incomparable with the influence of the Council of 
Europe or the OECD. Modernization of public administration and the promotion of e-
government are regarded as priority areas in the EU. This is demonstrated by the current 
European cohesion policy support in period of 2014 - 2020, as well as by planned future 
support for this area. 


