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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    
stupeň realizovatelnosti řešení  x   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
stylistická úroveň  x   
nároky DP 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 DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 

 x   

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

Předložená diplomová práce se zabývá tématem, které je na jedné straně předmětem mnoha 

citlivých diskuzí zejména s politickým zacílením. Na druhé straně v oblasti odborné literatury 

je mu věnována nízká pozornost. Tato situace se odráží také v možnostech používání 

odborných literárních zdrojů, kdy diplomantka musela využívat i zdroje již staršího data 

vydání. Diplomantka se tedy zejména zaměřila na analýzu situace ve vybrané církvi. Uvedená 

analýza je ještě podpořena komparací s církevním subjektem v USA. V této souvislosti se 

nabízí otázka dotýkající se přenositelnosti příkladů dobré praxe také do reality ČR. Za zvážení 

stojí zhodnotit možné způsoby řešení problému v jiných církvích a náboženských společností 

v ČR. 



Práce je zpracována na srozumitelné úrovni. Práce by mohla sloužit k vytvoření autorkou 

zmiňovaného manuálu (s. 76) pro jednotlivé sbory. 

 

Otázky do diskuze: 

1. Jakým způsobem se v daném případě dotkne v posledních letech diskutovaná otázka 

restitucí církevního majetku zkoumané církve jako ekonomického subjektu a jejích 

jednotlivých sborů? 

2. Jakými konkrétními kroky by diplomantka podpořila získávání prostředků také od 

nečlenů církve? 

 

Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 
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