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Text posudku:
Autorka si pro diplomovou práci zvolila zajímavé a aktuální téma - specifika
komunitní práce na malé obci . Při volbě tématu i jeho zpracování vycházela z vlastních
zkušeností, neboť se jedná o obec , kde žije a také se angažuje v dění , aktivně se zapojuje do
řešení místních problémů. Za cíl si stanovila vyhodnotit možnosti komunitní práce na malé
obci a ukázat možnosti a metody působení občanského spolku.
V úvodních kapitolách práce autorka úspěšně uvádí do řešené problematiky.
Zabývá se různými definicemi a pojetím komunity, vysvětluje charakteristiky komunity
v realitě obce Hostomice. Za významnou charakteristiku obce v souvislosti s komunitní prací
považuje sociální vyloučení. Věnuje proto pozornost definicím pojmů sociální exkluze a
inkluze a podrobně popisuje situace, které ovlivňují sociální vyloučení v této konkrétní obci.
Z řady modelů a metod komunitní práce si autorka zvolila metodu komunitního
rozvoje, vysvětlila její principy a odůvodnila důrazem na sebedůvěru komunity a aktivity
na místní úrovni, důvěru v lidi a směřování do budoucna. Na „probouzení“ , průběh a rozvoj
občanských aktivit v obci autorka aplikuje třífázový model komunitní práce dle L. Schuringy.
V závěrečné kapitole autorka velmi stručně vyhodnotila odlišnosti v komunitní práci na malé
obci.
Celková úprava práce, grafické i jazykové zpracování jsou na velmi dobré úrovni.
Autorka využila relevantní zdroje v přiměřeném rozsahu, s citacemi a odkazy na odbornou
literatury zachází v souladu s požadavky.
Práci doporučuji obhajobě.
Zdůvodnění, závěr:
Autorka si pro bakalářskou práci zvolila velmi aktuální a pro praxi potřebné téma.
Problematiku sociálního vyloučení, sociálně znevýhodněných lokalit , možnosti komunitní
sociální práce a význam občanských aktivit pojednala s vhledem do obecných a
teoretických souvislostí , s propojením a konstruktivním využitím vlastních praktických
zkušeností. Reflexe
a vyhodnocení občanských aktivit svědčí nejen o
občanské
angažovanosti autorky , ale především o jejím vhledu do problematiky komunitní práce.
Více pozornosti by si zasloužilo vyhodnocení specifik občanských aktivit a jejich podpory
na malé obci, jejichž oblasti autorka pouze stručně naznačila. I přes tuto výhradu může tato
práce být zdrojem informací a inspirací pro komunitní pracovníky, představitele obcí i
občany v místech, kde se potýkají s riziky sociálního vyloučení.

Otázky, podněty k diskusi při obhajobě:
Jaká témata považujete za důležitá pro metodiku komunitní práce na malé obci ?
Práci navrhuji hodnotit stupněm: B-velmi dobře
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