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Předložená diplomová práce se zabývá tématem komunitní práce, které je sice v sociální práci 

relativně často zpracováváno, nicméně to neubírá na možnosti nazřít problematiku z jiného 

úhlu.  V předložené práci si autorka vytkla za cíl zkoumat téma filantropie v komunitní práci a 

měření sociálního dopadu komunitní sociální práce (viz. abstrakt). 

 

Autorka práci rozvrhla na část teoretickou složenou z pěti podkapitol a část empirickou s šesti 

podkapitolami,  dp je doplněna závěrem a seznamem literatury. Práce je formálně logicky 

členěna,  je zvolena vhodná vstupní literatura a jiné zdroje. Písemný projev je kultivovaný.  

 

Ačkoli vytýčené téma slibuje zajímavé akademické pojednání, výsledek předložené práce je 

velkým zklamáním. 

 

Teoretická část diplomové práce je popisná a kompilační, složená z citací základní literatury 

v oblasti komunitní práce, často na úrovni bakalářského studia. Kapitoly 1.-4. jsou tohoto 

ukázkou, neobsahují kritickou nebo jinou tvůrčí debatu. Ani kapitolu 5. „Efektivita v kontextu 

sociální práce“ nelze považovat za zdařilou a zvládnutou. Autorka bezděčně a nereflektovaně 

přebírá ekonomistické přístupy, koncepty i kategorie. Jakousi nadějí byla kapitola 5.1. a 

zmiňovaná práce autorky Kadeřábkové. Ale ani tento vstup diplomantka nevyužila pro hlubší 

zamyšlení a rozpracování.    

 

Slabá je i část empirická. Autorka zmiňuje analýzu dokumentů organizací a polostrukturované 

otázky položené 7 respondentům. Délka jednotlivých rozhovorů byla 25 – 35 min (!). Není mi 

jasné, jak mohou položené otázky (str.59) zodpovědět, zda a jakým způsobem sledované 

organizace přispívají k řešení komunitních problémů postupy typickými pro komunitní práci.   

Práce neobsahuje dostatek výzkumné dokumentace a evidence, některé kapitoly se zdají být 

zcela mimo prostor empirických zjištění (6.3.2., 6.3.3). 

 

Teoretická část práce a empirická část, které se mají vzájemně podepírat a vytvářet tematický 

celek, jsou v předložené diplomové práci ve skutečnosti entitami bez silnějších vazeb.    

 

Předloženou práci z výše popsaných důvodů nedoporučuji k obhajobě. Diplomantce 

doporučuji důslednou spolupráci s vedoucím práce, přepracování textů i empirického 

výzkumu.    
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