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Analyzovat způsoby financování a zdroje financování vybrané církevní 

organizace; zjistit, jak ovlivní odluka církve od státu financování vybrané 

církevní složky v ČR a v zahraničí 
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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   

 

Slovní hodnocení diplomové práce 
První kapitola: autorka vychází z relevantních literárních zdrojů, očekával bych vyšší míru využití 

anglicky psaných textů. Výsledný text je značně poplatný citované literatuře. Kvalitně je zpracována 

mj. část týkající se financování církví a náboženských společností a to jak v ČR, tak USA. 

Druhá kapitola: jde o kompilaci interních materiálů jednotlivých církví. Zde naopak autorka prokázala 

vysokou míru schopnosti kvalitně pracovat s anglicky psanými texty. Obtížná vnitřní struktura byla 

zpracována za pomocí schémat, což oceňuji. Součástí kapitoly je i text věnovaný změnám ve 

financování vybrané církve po 1. 1. 13, tedy rozhodném datu provedení odluky církve od státu. 

Informace jsou doplněny i o ekonomická data. 

Třetí až pátá kapitola: jde o kapitoly, jejichž zpracováním autorka naplnila cíl práce. Za pomoci 

standardních grafických prostředků prezentuje finanční stránku hospodaření jednotlivých církví, 

provádí komparaci. Očekával bych širší zaměření na dopady vlastní odluky církve od státu. 

Respektive očekával bych, že autorka bude definovat benchmarkingovým způsobem možnosti, jak 

provést odluku i daném českém případě a vyvarovat se tak potíží. Návrhy jsou v DP obsaženy, 

očekával bych je ve vyšší míře. Jednotlivá zjištění jsou shrnuta v závěrečné kapitole, která obsahuje i 

další návrhy na zlepšení. Některé z nich jsou funkční, některé spíše teoretické. 

 

Závěrem oceňuji aktivní přístup a samostatnost autorky při zpracování celé diplomové práce. 

 
 



Náměty k obhajobě 
V rámci diskuse nad DP doporučuji zaměřit se právě na konkrétní návrhy týkající se změn 

v hospodaření církve po odluce od státu. 

 

Závěr 
Na základě výše uvedeného konstatuji, že posuzovaná diplomová práce splňuje náležitosti kladené na 

tento typ prací, diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit klasifikačním stupněm 

výborně. 
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