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Obsahem posuzované bakalářské práce je analýza potřeb obyvatel regionu 
Prahy 21. Bakalářská práce si klade za cíl popsat aktuální stav v lokalitě Prahy 21 
z hlediska naplnění potřeb obyvatel tohoto správního obvodu a to nejen 
z hlediska nabídky sociálních služeb. 

Studentka si ke zpracování bakalářské práce zvolila vysoce aktuální 
téma - Komunitní plánování. Autorka se rozhodla sama zmapovat potřeby 
obyvatel výše zmíněného pražského obvodu. (Praha 21 stále patří k těm 
pražským obvodum, které ještě nezačaly s komunitním plánováním, pozn. 
autorky) Právě analýza potřeb stojí na začátku každého komunitního plánu. 
Zpracování tohoto tématu vnímám jako velmi náročné. Zejména pak 
zpracovává-Ii ho osoba, která přichází z vnějšku, nikoliv z pozice zadavatele 
plánu, kterým by měla být samotná obec. Autorka se rozhodla zmapovat 
potřebnost služeb u obyvatel, aby pak prostřednictvím občanského sdružení 
Neposeda, o kterém se v úvodu práce rozsáhle zmiňuje, mohla nabízet služby, 
které jsou pro tuto lokalitu aktuální. 

1. kapitola práce pojednává o občanském sdružení Neposeda, kde autorka 
pusobí v roli předsedkyně. Na několika stránkách pak popisuje výše zmíněnou 
organizaci z hlediska jejího poslání, cíle a aktivit, které realizuje. V II. kapitole 
ukazuje možnosti uplatnění sdružení v regionu Prahy 21. III. kapitola velmi 
detailněji popisuje danou lokalitu z hlediska umístění samotné obce, počtu 
obyvatel, vodních toku, lesu, dostupnosti, ekonomické stránky, charakteristiku 
bytového fondu a jednotlivých služeb, které jsou v tomto regionu realizované. 
Tato kapitola je stěžejním textem celé práce. 

Autorka při analýze dané lokality správně použila metodu diagnózy, kterou 
popsala CPSI (Iniciativa na podporu partnerství v komunitách), s.20. Bohužel 
jsem v textu postrádala bližší přiblížení zmiňované metody. Autorka se zde velmi 
stručně zmiňuje o charakteristice této metody, podle mého názoru zde však 
chybí jasnější popis, čeho se konkrétně tato metoda dotýká, jaký je její cíl a jaké 
používá prostřed ky. 

Při analýze autorka ukázala jak dobře umí pracovat se zdroji 
informací. III. kapitola, která je celá zaměřená na analýzu, je přehledně 
členěná do subkapitol, které obsahují podrobné zdroje, se kterými autorka 
pracovala. Celou tuto kapitolu považuji za velmi dobře zpracovanou. 

Celá bakalářská práce je srozumitelně a přehledně zpracovaná. 
V závěrečné kapitole (5.46) autorka stručně vypíchla jednotlivé priority, kterými 
by se měl správní obvod Prahy 21 zabývat. Jen škoda, že tato kapitola není více 
rozepsaná. Chybí mi zde jasnější popis, jak autorka dospěla k právě k těmto 



prioritám. Přesto, že autorka v závěru uvedla, že se jí podařilo definovat oblasti, 
ve kterých se výše zmiňované sdružení muže v budoucnu angažovat, postrádám 
tuto zmínku v textu práce. Autorka zde pouze obecně naznačuje budoucí cíle, ne 
však konkrétní cíle pro malé občanské sdružení, které v obci pusobí. 

Po formální stránce nelze práci nic zásadního vytknout a její celková 
úroveň odpovídá požadavkum, které jsou na studenty bakalářského oboru 
kladeny. Text splňuje aspekty samostatné studentské práce. Je výsledkem velmi 
dobře odvedené práce. Domnívám se, že celá kapitola III. by mohla dále sloužit 
k tvorbě komunitní plánu ve zmiňovaném regionu. Autorce se podařilo velmi 
přehledně zpracovat analýzu potřeb, která stojí vždy na začátku každého 
komunitního plánu. I přesto, že v textu postrádám některé souvislosti, domnívám 
se, že tato práce je prací velmi vyzrálou. 

Doporučuji k obhajobě a navrhovaná klasifikace je výborně. 

Doporučené otázky: 
1. Popište stručně metodu, kterou jste použila při analýze regionu 

Prahy 21. (kap.3,s.20) 
2. Popište, jak jste dospěla k definování priorit, o kterých se 

zmiňujete v závěru práce, kap. 3.3., s.46. 
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