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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti X   
praktické zkušenosti  X  
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

 X  

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  X   
samostatnost při zpracování tématu X    
logická stavba práce  X   
práce s českou literaturou včetně citací X    
práce se zahraniční literaturou včetně citací X    
adekvátnost použitých metod  X   
hloubka provedené analýzy  x x  
stupeň realizovatelnosti řešení  X   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)   X  
stylistická úroveň  X   
nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
X    

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
 X   

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
 X   

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 X    

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Práce má celkový rozsah 51 stran včetně příloh a je členěna do 4 kapitol, (kromě úvodu  
a závěru). Zvolené téma je do určité míry neobvyklé, vzhledem ke směřování k multikulturní 
společnosti a v prostředí globalizace však velmi aktuální.   
Práce je zpracována převážně verbálně - deskriptivním způsobem, což vyhovuje vzhledem 
k jejímu zaměření, které spojuje určité nábožensko-filosofické otázky a ekonomický vývoj. 
Ekonomické údaje využité ke komparaci jsou potom uvedeny číselně na základě zvolených 
ukazatelů. 
Hodnota práce spočívá zejména v návrhu postupu, jak dané téma zpracovat i v zajímavých 
teoretických rozborech komparativního charakteru, které jsou na velmi dobré úrovni a 
zkoumanou problematiku analyzují do patřičné hloubky a to i s použitím řady zahraničních 
zdrojů.  
Mezi nedostatky lze jmenovat na mnoha místech absentující provázanost textu, neobvyklý 
způsob uvádění zdrojů u tabulek (např. tab. 2 na str. 39, tab. 3 – 6 na str. 41 atd.) i ne zcela 
vyhovující vysvětlující popis těchto tabulek a grafů. Ohledně hodnocení vysoké samostatnosti 
při zpracování tématu v tabulce hodnocení lze doplnit, že v tomto případě byla tato 



charakteristika spíše na škodu, neboť práce je díky malé míře konzultovanosti zbytečně 
ochuzená. 
Rovněž použitý vzorek zemí nemusí postačovat k vyslovení jednoznačných závěrů a v tomto 
smyslu by bylo dobré práci ještě dále doplnit a závěry tak verifikovat.  
S uvedenou výhradou práce po formální stránce vyhovuje stanoveným požadavkům. 
I přes uvedené nedostatky však lze práci vnímat pozitivně, neboť její obsahová hodnota je i 
přes uvedené nedostatky nesporná a hodnotit ji po vysvětlení některých nejasností při 
obhajobě jako velmi dobrou příp. dobrou. 
 
 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
 

1) Kolik zemí bylo v práci komparováno a jakým způsobem? (Z textu to není 
jednoznačně patrné). 

2) V kapitole 4.4.2. na str. 42 uvádíte, že komunistické země jsou pro účely 
provedené analýzy považovány za země s vynuceným ateismem. Bylo by možné 
využít i nějaký jiný zp ůsob zařazení těchto zemí? 

3) Proč je v tomto odstavci zmiňována i Česká republika? 
 
 
Práce je doporučena k obhajobě 
 
Navržený klasifikační stupeň: Velmi dobře - dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
 
Vedoucí diplomové práce: 
Jméno, tituly: Ing. Robert Baťa, Ph.D.    Podpis: 

V Pardubicích dne 23.5.2012 
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