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Předložená bakalářská práce se zabývá tématem, které je z pohledu praxe sociální práce v ČR 

neobvyklé. Camphillské komunity jsou součástí konceptu komunitní péče již osmdesát let, 

vyskytují se v 25 zemích, převážně v západní Evropě a severní Americe. V ČR se tento typ 

komunity vyskytuje pouze v Českých Kopistech. Camphillská komunita přitom nabízí lidem 

s duševním či jiným postižením trvalé zázemí pro jejich život společně s lidmi bez postižení, 

pracovní uplatnění, sociální vztahy rodinného typu, oporu ze strany dobrovolníků i 

profesionálů, spirituální zakotvení a další prvky, které vytvářejí unikátní jednotu.  

Ačkoli je oblast sociální integrace dostatečně mapována akademickým výzkumem, je integrace 

prostřednictvím camphillských komunit v podstatě nepopsaná a neanalyzovaná.  Autorka si 

téma zvolila na základě svého zájmu o tuto specifickou oblast, sama navštívila oblast Skotska, 

Cairlee House, a několik dalších komunit, například v Aberdeenu, v Alsasku a jinde.   

 

Cílem práce bylo představení camphillské komunity v kontextu komunitní práce a v části 

empirické autorka zkoumá, jaké erodující faktory ohrožují dosaženou podobu camphillů. Za 

výchozí postuláty ohrožujících faktorů zvolila texty Robina Jacksona.   Ke zjištění údajů 

použila autorka několika technik: studium materiálů, pozorování v místech navštívených 

camphillů, rozhovory s aktéry projektu – dobrovolníky i dlouholetými členy komunity.  

 

Autorka práci rozdělila do 6 základních bloků. V úvodu práce objasňuje cíle práce, vymezuje 

kategorie spojené s komunitní prací, filozofií a historií camphillského hnutí ve světě, jeho 

významnými osobnostmi. Zaměřuje se pak na konkrétní komunitu poblíž Aberdeenu, kde po 

dvakrát pracovala jako dobrovolnice a provedla šetření. Snažila se najít odpovědi na tři 

položené výzkumné otázky, str. 45.  Bakalářskou práci uzavírá závěrečná kapitola a seznam 

použité literatury. 

 

Práci považuji za velice zdařilou. Ne snad z hlediska dosažení perfektních akademických 

standardů – v tomto případě bych mohla vytknout např. některé ne zcela dokumentované a 

popsané postupy šetření. Ale práce představuje koncept a praxi, která není v ČR zavedená a 

obvyklá.   Studentka zvolila terén v zahraničí, který se vzhledem ke zdravotní situaci v r. 2020 

stal pro výzkum nedosažitelným, a závěrečné fáze výzkumu nebylo možné realizovat podle 

původních plánů. Studentka musela používat anglicky psanou literaturu a v angličtině na místě 

komunikovat.  

Práce obsahuje několik skvělých partií, například historicko-filozofické zakotvení 

camphillských komunit. Adekvátně je zpracovaná i kapitola shrnující zjištění ke kladeným 

otázkám.  Jazyk a stylistika jsou na velmi dobré úrovni, práce s literaturou a zdroji odpovídá 

standardům.   

Na práci oceňuji její neotřelost a novátorství a schopnost uvažovat o sociální práci nad rámec 

poskytování obvyklých sociálních služeb.    

 

Navrhuji stupeň výborný – A.  
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