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Autorka si pro svou práci vybrala netradiční téma. Konkrétně se jedná o oblast náboženských 

organizací. Tato práce pak vychází z mezení, že není dostatečná relevantní literatura na dané 

téma. Autorka opomenula některé citace zákonných norem uvést v seznamu literatury. Vedle 

stylistické neobratnosti v některých pasážích se však jedná o jediná zásadní formální 

pochybení. Z věcného hlediska za jedinou výtku můžeme považovat to, že autorka nedokázala 

dopředu odhadnout náročnost výzkumu a omezené informační zdroje a nepředpokládala 

neochotu církví zapojit se do výzkumu.  

 

Autorka se velmi dobře vypořádala s teoretickými dilematy zadaného tématu a přináší 

ucelený přehled o sledovaném problému. Důležité je, že náboženské organizace teoreticky 

vymezila jako nestátní neziskové organizace a tohoto konceptu se drží po celou dobu práce. 

Její práce má logickou strukturu a provázanost. Podrobně ukazuje specifika tohoto druhu 

organizace. Ve výzkumné části se ukazuje již zmíněná připomínka. Autorka prokázala, že umí 

použít výzkumné metody dotazníkového – resp. anketního šetření. Z celé práce je však 

zřejmé, že neočekávala neochotu organizací reagovat na její otázky. Toto zjištění je však pro 

cíl práce velmi důležité. Nabízí možnou interpretaci, že náboženské organizace nemají zájem 

ani potřebu komunikovat s veřejností, což je závažný signál pro utváření postojů veřejnosti, 

která není členem nějakého typu církve. To vzbuzuje hypotetické otázky (viz otázky 

k obhajobě) legitimity fungování těchto organizací. Z tohoto důvodu se ekonomickému 

zaměření práce věnuje zejména v teoretické části, kde dostatečně definuje problematiku 

financování nestátních neziskových organizací. Téma je po teoretické stránce naplněno. Ve 

výzkumné části je velkou škodou, že nebylo ochotno odpovídat více církevních organizací. 

Jaký postoj církve zaujímaly, studentka velmi dobře a podrobně zmínila. Z dostupných dat, 

které jsou o církvích dostupné nelze udělat jakoukoliv ekonomickou analýzu, což ostatně ani 

nebylo cílem práce. 

 

Přes všechny uvedené výhrady můžeme konstatovat, že práce splňuje všechny potřebné 

náležitosti. Kladně je třeba hodnotit snahu studentky analyzovat téma náboženských 

organizací a i uvedené závěry přinášejí cenné informace s ohledem na jejich využití pro 

podrobnější výzkum. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Co považuje studentka za hlavní příčiny toho, že církevní organizace nebyly vesměs 

ochotné podrobně reagovat na žádost o sdělení informací, proč nemají zájem o své činnosti 

informovat veřejnost, která není jejich členem? 

2. Domnívá se studentka, že mohou církevní organizace fungovat jako jiné typy organizací – 

soukromé, veřejné apod. nebo mají nejblíže k organizacím neziskového typu? 
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