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Autor si jako téma své bakalářské práce zvolil problematiku aktivizace lidského 

potenciálu v místních (lokálních) komunitách formou vytvoření manuálu projektového 

záměru na aktivizaci rodin s nezletilými dětmi. Cílem práce tedy je zpracování teoretických 

východisek a příprava realizačního rámce projektu s aspirací možnosti jeho implementace 

v konkrétní lokalitě. 

V souladu se stanoveným cílem je práce jako celek vhodně strukturována, je dodržen 

celkový logický rámec tématu, jednotlivé části na sebe logicky i věcně navazují. Kladně 

hodnotím promyšlenou strukturu doplněnou o množství grafických schémat a přehledů. 

Drobné obsahové nedostatky spatřuji v udržení určité stejné míry obecnosti ve chvíli, kdy se 

autor pouští do interpretace a charakteristik pojmů a procesů v případě konkretizace na 

příkladech aktivizace rodin. V práci se objevují také nejasnosti typu „právní rámec“ a jeho 

dodržování např. v charakteristice jednotlivých prvků systému (str. 11). Tyto uvedené 

nedostatky však pramení,  a lze je tudíž omluvit, z pokusu o jistou míru obecnosti, která se 

vztahuje k možnostem aplikace vytvořeného projektového „modelu“ v určitém místě, čase, 

s ohledem na určitou cílovou skupinu, strukturu veřejného, neziskového případně soukromého 

sektoru atp.  

V každém případě navrhovaný model obsahuje všechny podstatné složky systému 

včetně aktivit, projektové a organizační části, které jsou pro realizační rámec nezastupitelné. 

Cenným je pak záměr ukázat použitelnost tohoto modelu na příkladu aktivity směřující 

k prevenci sociálně patologických jevů v rodinách a vztahujících se k obsahu a oboru studia. 

 



Z hlediska metodologického by bylo vhodné věnovat pozornost podrobnějšímu 

vymezení kompetencí jednotlivých prvků v systému z hlediska vedení a řízení, případně 

metod, kterých by bylo možné využít. V práci se v obecné rovině občas citují či uvádějí, ale 

není jim věnována systematičtější pozornost. 

Na druhé straně oceňuji ukázky např. vyhodnocení průzkumu zájmu cílové skupiny 

v příloze práce, kde autor prokazuje jistou praktickou i teoretickou dovednost v této oblasti. 

Po formální stránce předložená práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, 

citace, popisy obrázků a schémat jsou uváděny v souladu s normou, stylistická úroveň je 

velmi dobrá. Velmi kladně hodnotím volbu tématu práce, kreativitu a originalitu při jeho 

zpracování. 

Vzhledem k výše uvedenému  d o p o r u č u j i  práci k obhajobě a navrhuji 

hodnocení  B – velmi dobře. 

 

 

 

Otázky k obhajobě: 

Srovnejte metodiku vámi navrhovaného modelu s obecnou a v praxi již používanou metodikou 

komunitního plánování sociálních služeb v rovině používané terminologie, metod, 

organizačních struktur, řízení a  praktické aplikace, shodných ploch a rozdílů. 

 

 

V Praze dne 23.8.2010                                         Oponent:          Mgr. Martin R o t h 

 

 

 

 

 

 

 


