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Slovní hodnocení: 
Cílem diplomové práce je vyhodnotit proces komunitního plánování v Praze 9 se zaměřením na zapojování 
poskytovatelů sociálních služeb, následných služeb a služeb pro rodiny s dětmi. V názvu práce je uvedeno: 
„zaměřeno na vyhodnocení zapojování občanského sektoru“, tomu však neodpovídají formulce 
výzkumných otázek a hypotéz. 
V teoretické části autorka nejprve vymezuje pojmy jako občanská společnost, demokracie, politická a 
občanská participace, komunita, komunitní plánování. Připomíná projekt organizace občanského sektoru 
Centra pro komunitní práci (CpKP) „Zvyšování kvality zapojování veřejnosti v ČR“, jehož cílem bylo 
propagovat a podporovat v praxi zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů. Vymezení pojmů 
představuje východiska, části teoretické je možné spojit s úvahami o definování komunit, vztahu 
spolupráce a komunikace zainteresovaných stran a hledání konsensu při řešení kontroverzních témat 
apod. Autorka vychází z Matouška, Hartla, Kinkora. Kapitoly mají převážně popisný charakter, což lze 
vzhledem k novosti tématu akceptovat. Přesto by bylo možné některá tvrzení komentovat, například 
„Komunita je jakékoli vnímání společného dobra, které může být mezi občany vytvořeno“ (Kinkor), to 
navrhuji učinit i při obhajobě.  

V empirické části Vladimíra Vokurková, Košková popisuje proces komunitního plánování v Praze 9 a 
analyzuje aktivity poskytovatelů podle jejich typu a míry zapojování. Na základě uvedených metod studia 
dokumentů, obsahové analýzy dokumentů a aplikováním metodiky „Kritéria kvality plánování sociálních 
služeb“ a „Metodiky pro plánování sociálních služeb provádí zhodnocení procesu zapojování poskytovatelů. 
Do zpracování textu se promítly praktické zkušenosti autorky s komunitním plánováním. 

Pro splnění cíle formuluje dvě výzkumné otázky a čtyři hypotézy. Hypotézu H3 „Do komunitního plánování 
v Praze 9 se u všech cílových skupin nejvíce zapojili poskytovatelé sociálních služeb.“ považuji za 
zpochybnitelnou vzhledem k tomu, že jde o plánování sociálních služeb. Nevím, co chtěla autorka 
ověřovat. Prosím vysvětlit u obhajoby. 

V empirické části je popsán výzkum a použitá metodika vyhodnocení procesu komunitního plánování 
sociálních služeb pomocí nástroje „Kritéria kvality sociálních služeb“, z něhož autorka vybrala tři klíčové 
oblasti: legitimita, zapojování a informovanost. 
Po seznámení výsledků ověřování hypotéz provádí shrnutí zapojování veřejnosti do komunitního plánování 
sociálních služeb v Praze 9, které nazývá: „co se povedlo, co se nepovedlo a co jsme podcenili“.  
Navrhuje další postup a otázky k prozkoumání. Např.:  je metoda komunitního plánování aplikovatelná v 
praxi v podmínkách ČR, má proces komunitního plánování význam pro další existenci poskytovatelů, 
pokud ano, jaký, má komunitní plánování smysl na úrovni městské části či spíše na krajské úrovni, byla 
zajištěna dostatečná publicita procesu, je proces pro aktéry srozumitelný?  
Práce obsahuje stručný závěr, ve kterém není zmínka o úloze organizací občanského sektoru.  
 
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě s tím, aby byla autorkou vedena v duchu 
absolvovaného oboru Studia občanského sektoru tak, jak uvádí podtitul názvu: zaměřeno na vyhodnocení 
zapojování občanského sektoru. 
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Cítí-li vedoucí práce či oponent potřebu vyjádřit se k práci či k průběhu obhajoby podrobněji, nechť 

tak prosím učiní zde (příp. na přiloženém archu). 
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