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___________________________________________________________________________ 

Předložená bakalářská práce se zabývá tématem, které propojuje obor sociální práce a 

teologii. Cílem je ukázat, jak lze komunitní práci využít v církevním prostředí, jakými 

hodnotami komunitní práce obohacuje církevní sbory i místní občanskou společnost. Na 

pozadí aplikace principů komunitní práce autorka dokládá blahodárné účinky komunitních 

aktivit v několika rovinách. Pro účely empirického zkoumání si autorka vybrala sbor 

Českobratrské církve evangelické v Praze 8 – Kobylisích. Ke zjištění potřebných údajů 

v empirické části použila  kvalitativní metodu výzkumu, konkrétně rozhovory podle návodu.  

 

Studentka práci rozdělila do 3 základních bloků a závěru práce, doplněné o seznam použité 

literatury a přílohu.  

V úvodu práce je objasněn cíl práce, dále jsou vymezeny kategorie spojené s komunitní prací 

(komunita, sociální kapitál, zplnomocnění, práce v komunitě a sociální vyloučení). V druhém 

tematickém bloku je představena komunitní práce v kontextu církve, konkrétně pak farního 

sboru ČCE v Kobylisích. V empirickém šetření autorka položila tři výzkumné otázky, které se 

staly základem pro otázky tazatelské. Dotazník byl rozdělen do několika tematických okruhů.  

Rozsah popisu empirického šetření považuji za dostatečný, způsob zpracování získaných 

údajů a interpretaci získaných poznatků taktéž považuji za přiměřenou stanoveným cílům 

práce.   

 

Práce má celkově velmi slušnou úroveň odpovídající nárokům na bakalářský stupeň. Je 

logicky členěna, vymezení a vysvětlení pojmů v teoretické části je provedeno pečlivě a 

důkladně. Autorka prokázala schopnost přemýšlet o tématu v kontextu současné církevní 

praxe a sociální práce.  Jako oporu si stanovila vhodnou literaturu. Jazyková úroveň práce je 

kultivovaná, odkazy na odbornou literaturu uvážlivé a doplňující nasměrovanou argumentaci. 

 

Za jistou slabinu práce považuji málo početnou skupinu respondentů (3), což ovlivňuje 

celkovou výpovědní hodnotu. Nicméně, i tak práce poskytuje kvalitní vhled do vybraného 

prostředí a života jeho aktérů. Závěry práce jsou vesměs pozitivní, přiměřené rozsahu 

provedeného zkoumání a šetření.         

 

Na práci oceňuji její neotřelost a propojení teologie a sociální práce, zakotvenost 

v autentickém prostředí a schopnost uvažovat o sociální práci nad rámec poskytování 

obvyklých sociálních služeb.    

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji stupeň velmi dobře (B).  

Otázky k obhajobě:  

1. Jaká systémová podpora by podle Vás podpořila komunitní aktivity církevních sborů?    

2. Co by podle Vás posílilo dlouhodobou UDRŽITELNOST komunitní práce v daném 

sboru ČCE v Kobylisích?     
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