
RESUMÉ 

 

 

 Tato bakalářská práce popisuje vývoj ve farnosti při kostele svatého Jakuba Staršího  

ve Stodůlkách v letech 1985 až 2005. V této době vývoje došlo k nejvýznamějšímu rozvoji této 

farnosti od doby vzniku samostatného státu a to zejména díky dvěma spolu souvisejícím 

okolnostem. Tou první byla rozsáhlá výstavba sídlište Jihozápadní Město a tou druhou vznik 

Komunitního centra svatého Prokopa. 

 Tato práce se mimo jiné snaží prokázat, že celková situace ve farnosti svatého Jakuba se  

změnila za dobu dvaceti let jednoznačně pozitivním směrem. Přestože za toto období, které je zde 

sledováno, došlo ve společenské oblasti k dramatickým změnám, které lze na jedné straně připsat 

změně společenského systému a na druhé straně celkovému posunu lidstva k materialistickému, 

respektive  globálně zesvětštělému způsobu života. 

 Změny v počtu přijatých svátostí byly znatelné, šlo o jednoznačný nárůst v jmenovitých 

hodnotách. Procentuální vztah mezi počtem obyvatel a udělenými svátosti se naopak zhoršil, avšak 

jedná se o trend celospolečenský. 

 V porovnání s komunitními centry v dalších částech Prahy lze hodnotit kladně propojení 

dopravní, propojení farní a propojení v rámci obce (tzn. městské části). 

 Vzhledem k tomu, že farnost  od počátku naprosto a jednoznačně  postupovala ruku v ruce  s 

místním úřadem, vyřešili se tím i možné problémy či neporozumění, ke kterým by jinak mohlo dojít 

(což je vidět v jiných farnostech). 

 Je možné, že díky tomu, že se velké problémy s projektem a stavbou řešily ještě na počátku, 

a to velmi bolestně předešlo se dalším rozkolům ve fungování.  

 V současné době se nepodařilo autorovi této práce zjistit jakékoliv zásadní negativní reakce 

na komunitní centrum. Dokonce ani vyzvánění hlasitých zvonů přímo proti oknům bytových domů 

v sousedství nezpůsobilo do současné doby nutnost omezení počtu či intenzity zvonění na 

minimalizovanou úroveň. 

 Díky vstřícnému postupu při vedení - řízení Komunitního centra ekumenickým a 

společensko vstřícným způsobem - je KCP oblíbeným prostorem jak v pohledu  mezicírkevním, tak 

místně společenském. 

 

 

 

 


