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Autor se rozhodl   v rámci bakalářské práce odůvodnit a zpracovat strukturu  

projektového záměru pro projekt Aktivní rodina  a také odůvodnit a podpořit zapojení  rodin  

do komunitních aktivit v lokalitě.  

Bakalářská práce je jasně a důsledně strukturovaná.  V úvodní kapitole autor  

seznamuje s cíli,  cílovou skupinou, odůvodněním a   základními  východisky zamýšleného 

projektu a  vysvětluje  dále užívané pojmy.  Projekt staví na principech občanské společnosti, 

komunity a významu rodiny pro vývoj člověka , jeho hodnotovou orientaci a vztah  k sobě, 

společnosti, prostředí.  

Autor detailně promyslel, kdo má být do  projektu zapojen a jaká bude jeho role a jaké 

vztahy a vazby budou potřebné pro realizaci. V těchto souvislostech se zamýšlel i nad 

motivací zapojených subjektů, nad riziky projektu , která mohou být spojena jak se subjekty 

tak s etapami projektu. 

Stěžejní  část práce představuje popis  procesu realizace projektu Aktivní rodina. 

Autor  vyčerpávajícím způsobem podchytil  etapy procesu, organizační strukturu a její složky, 

způsoby  a oblasti  hodnocení  projektu,  podmínky pro  komunikaci  a spolupráci zapojených 

subjektů a propagaci projektu. Pozornost věnoval aktivitám  a jejich různým typům a strategie 

zařazování  s ohledem na  odlišnosti v zaměření a potřebách jednotlivých etap  realizace 

projektu. Za inspirující považuji návrh na zavedení  a metodiku hodnocení   animátorů.  

(účastníků  se zodpovědností za  realizaci projektu ) a  také aktivit a jejich poskytovatelů. 

Důslednost  ve zpracování  problematiky autor  prokázal také  zmíněním  širších  souvislosti 

s pojetím  sociální práce a služeb, související legislativou včetně  otázek bezpečnosti a 

odpovědnosti za škody a způsobů financování.  

V závěrečné kapitole autor poukazuje  význam komplexního pohledu  na realizaci  

projektu  Aktivní rodina, na nutnost brát zřetel  nejen na souvislosti  sociální a organizační ale 

také na  komunální politiku nebo začlenění projektu do již fungujících programů.  Souhlasím 

s konstatováním autora, že stanovený cíl  zpracovat komplexně podklady  pro přípravu a 

realizaci projektu Aktivní rodina byl v předkládané práci naplněn. Práce  podává komplexní 

pohled a může  být skutečně praktickou pomůckou  při přípravě a realizaci projektů v praxi. 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A -  výtečně. 

 

 

 


