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Předložená bakalářská práce se zabývá tématem,  jehož význam je v sociální práci nezřídka 

přehlížen a není se sociální prací obvykle spojován. Nicméně, komunitní práce ve své širší 

definici obsahuje podporu udržitelného rozvoje, a tento je dokonce jakýmsi implicitním cílem 

zodpovědných aktivit na místní úrovni. Jakkoli je tento koncept teoreticky známý a je 

rozpracován v odborné literatuře zahraniční i domácí, v praxi se ukazuje nízké povědomí o 

jeho důležitosti. Autorka se v práci zamýšlí nad postavením prvku udržitelného rozvoje 

v komunitách a komunitních projektech.   

 

Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou.   

V rámci teoretické části jsou probrány následující témata: komunita, komunitní práce, historie 

komunitní práce, udržitelný rozvoj a jeho význam pro sociální práci. Autorka za základ této 

přehledové práci zvolila vhodnou literaturu a další internetové zdroje.  Za základ analýzy 

dopadů projektů udržitelného rozvoje pro komunitu vybrala tři aspekty:  ekonomické, sociální 

a environmentální . 

 V empirické části autorka představuje několik komunitních projektů z ČR i ze zahraničí a 

dokládá jejich přináležitost ke sledovanému konceptu udržitelného rozvoje.   

 

 Na závěr jsou shrnuty závěry práce.  

 

Práce je psána čtivým a živým jazykem, kultivovaně.  

 

Ačkoli je práce dobře teoreticky zakotvená,  mám výtky k tvrzení, že v české literatuře je 

nedostatek materiálu v oblasti propojení komunitní práce a udržitelného rozvoje. Upozorňuji 

na celou sérii textů (knihy, časopisy, www atd.) autorů z  FSS Masarykovy univerzity v Brně, 

především N. Johanisové, dále autorů z okruhu časopisu 7. Generace, organizace Trust pro 

ekonomii a společnost atd.   

 

Další výtka – spíše formální -  se týká zbytečného uvádění originálních anglických textů pod 

čarou.  V textu se také opakuje chybné citování z kolektivních monografií.  

 

Závěr: práce je velice slušná, logicky rozvržená, psaná čtivě a kultivovaným jazykem. 

Dosahuje  úrovně očekávané na bakalářském stupni. Přes některé dílčí výhrady oceňuji  též 

osobní angažmá autorky.  

 

Navrhuji stupeň  VÝTEČNĚ (A)  až VELMI DOBŘE (B) podle výsledků obhajoby.   

 

Otázka k obhajobě:  

Pokuste se formulovat příčiny relativně stále ještě slabého zastoupení komunitní práce v ČR 

po roce 1989..   

 

Zpracovala: PhDr. Jaroslava Šťastná, PhD., 4.6.2015 

 

 


