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V jakých lokalitách je preferován vznik komunitních center? A kde naopak jejich zakládání 
vázne? Jaké jsou nejnápadnější překážky jejich vzniku? 
Tam, kde již komunitní centra vznikla, kolik procent obyvatel příslušné lokality (odhadem) se 
věnuje aktivitám v těchto centrech? 

Diplomantka předložila k posouzení práci, která je věnována vysoce aktuálnímu tématu, s 
nímž se postupně vyrovnává nejen sociální pedagogika, ale i celá řada dalších vědních 
oborů. V teoretické části je proveden zevrubný rozbor problémů spjatých s definováním 
kvality života. Autorka se rovněž pokusila sestavit okruh problémů, kterými se mohou 
zabývat tzv. komunitní centra.  
Poznámky a připomínky: vztah mezi ekonomickým růstem a kvalitou života bylo již tématem 
u Emila Durkheima, který koncem 19. století na základě rozboru statistických dat o 
sebevraždách ukazoval, že růst životní úrovně a neznamená zdaleka vždy zlepšení kvality 
života (například i vzrůst sebevražd apod.). Na s. 58 autorka uvádí pojmy vnější a vnitřní 
motivace, což jsou sice pojmy uváděné dokonce i v učebnicích tzv. „renomovaných“ autorů, 
ale striktně vzato je vnější motivace nesmyslný termín, protože motivace je vždy pouze 
vnitřní (vnější mohou být podněty, vliv prostředí a podobně, ale motivace se nevznáší „ve 
vzduchu“). Je zajímavé, že v obou stručných kapitolkách označených těmito tituly vlastně 
není ani „vnější“ ani „vnitřní motivace“ rozebrána. Užitý pojem radost v druhé uvedené 
subkapitole popisuje emoční stav. Celý výzkum je veden spíše jako sonda; 4 muži a 4 ženy 
nejsou příliš velký vzorek, proto je otázkou, zda lze některé závěry jednoduše zobecňovat, 
jak se objevuje v závěrech práce (i tam, kde jsou srovnávány s výsledky sondy s jinými 
výzkumy), podobně je otázkou, do jaké míry lze uvažovat o srovnání výsledku mužů a žen 
(s. 63 – 64).  
Celkové hodnocení: Přes drobné uvedené připomínky vysoce oceňuji jak volbu, tak uchopení 
tématu a způsob, jakým se autorka zhostila jeho rozboru. Text je skvěle formulován, 
vyzvednout lze i vysoce kultivovaný způsob vyjadřování. Dobrá orientace v tematice a 
vhodně koncipovaný výzkum zkoumající kvalitativní ukazatele jen dokresluje dobré 
porozumění tématu. Práci hodnotím jako mimořádnou, přínosnou a vhodně otevírající novou 
tematiku v oblasti sociální pedagogiky. Text splňuje požadavky kladené na diplomové práce 
– a lze jej doporučit k obhajobě. 


