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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

 

Název diplomové práce: Založení komunitního centra, příprava žádosti o 

podporu z fondu EU a její úskalí  
 

Autorka práce:  Bc. Veronika Holubová, DiS. 

 

Řada expertů si všímá demografického trendu posledních let, kterým je vylidňování 

venkova a přesun obyvatelstva do větších sídel. Je dostatečně zdokumentováno, že lidé 

v obcích a malých městech mají zhoršený přístup ke kvalitnímu vzdělání, lékařské péči, 

kulturnímu a společenskému vyžití. Obdobný trend je možné zaznamenat v přístupu 

k sociálním službám. Nabídka je ve srovnání s většími městy užší, některé služby, jsou 

v mnoha místech zcela nedostupné. 

 

Na tuto skutečnost se snaží veřejná správa reagovat podporou vzniku komunitních center, 

která se mají stát místy sloužícími rozmanitým potřebám obyvatel místní komunity. 

Hodnocená diplomová práce dokumentuje cestu ke vzniku jednoho takovéhoto centra na 

úpatí Železných hor v Rožnově nad Doubravou. Cílem práce je: „Teoreticky vymezit 

komunitní centra a komunitní sociální práci a popsat možnosti čerpání prostředků z fondu 

EU a postup přípravy žádosti a její úskalí.“ 

 

Ke splnění cíle diplomantka vytváří práci tradiční struktury. V teoretické části se věnuje 

pěti tematickým celkům, jejichž společnými jmenovateli jsou pojmy komunita a 

komunitní práce. V této části čerpá z relevantní literatury, čímž se jí daří zvolené téma 

popsat dostatečně uspořádaně a detailně. Teoretická část se tak stává vhodně 

strukturovaným vstupem k části praktické. 

 

V případě praktické části, stála autorka před nelehkým úkolem. Musela totiž najít způsob, 

jak zdokumentovat týmovou práci vedoucí k podání žádosti o dotaci. Cesta k čerpání 

dotace je vždy vymezena dvěma pilíři. Na jedné straně je to výzva deklarující podmínky 

čerpání a na straně druhé pak samotná žádost o dotaci, jejíž forma je opět dána obsahem 

výzvy. V tomto případě se jednalo o studii proveditelnosti, jejímž dodavatelem byl 

externí subjekt. 

 

Diplomantka zvládla projít úskalími danými tímto základním nastavením zdařile. Část, ve 

které popisuje identifikaci cílových skupin a získávání pověřovacích aktů organizací 

působících buď přímo, nebo v blízkém okolí místa vzniku komunitního centra, považuji 

za jednu z nejzajímavějších (str. 52 – 58). Zviditelňuje totiž, jakou roli mohou v dnešní 

době sehrát zástupci místní samosprávy při vytváření partnerství a koalic nejrůznějšího 

zaměření a předmětu činnosti. Svou zkušenost autorka reflektuje v diskusi, která také 

obsahuje užitečné rady a doporučení. 

 

Diplomová práce mohla obsahovat výstupy z analýz mapujících potřeby různých 

cílových skupin. Chápu však, že přípravný tým byl v době tvorby žádosti pod časovým, a 

tudíž musel jednat především rychle. 
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Velmi oceňuji, že Bc. Veronika Holubová, DiS., dokázala práci dokončit i přes značné 

technické obtíže a to v době, kdy byla také na svém studijním pobytu v rámci programu 

Erasmus. 

 

Diplomovou práci považuji za inspirativní a zajímavou. Dostatečně detailně popisuje roli, 

jakou by v současné době měli sehrávat zástupci samosprávných orgánů, a to jak při 

zajišťování potřebných finančních zdrojů, tak při uspokojování mnohdy ani 

neidentifikovaných potřeb členů komunity. Práce současně dokumentuje skutečnost, že 

k obojímu bude docházet skrze účelově vytvořená partnerství a týmy, složené 

z profesionálů různé specializace. 

 

Úkol k obhajobě diplomové práce: 

 

1) Ke zpracování praktické části jste si jako metodu práce vybrala praxeologii. 

Zvažovala jste i jiné metody? Pokud ano zdůvodněte svůj konečný výběr.  

2) Ve své práci se nezabýváte pojmem komunitní vzdělávání, ke kterému se i v ČR 

dodnes hlásí některé ze škol. Vysvětlete tento pojem a diskutujte, nakolik by bylo 

možné vámi prezentovaný projekt realizovat v budově základní školy.  

   

Prohlašuji, že diplomová práce, Založení komunitního centra, příprava žádosti o podporu 

z fondu EU a její úskalí, splňuje nezbytné požadavky a navrhuji ji klasifikovat stupněm 

velmi dobře.  
 

V Praze 11. července 2018 

 

Hodnocení zpracoval: Mgr. Petr Vrzáček 

 


