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Technické parametry práce:

Počet stránek textu (bez příloh): 67
Počet stránek příloh: 19
Počet titulů v seznamu literatury: 35

Formální zpracování 
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy, 
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů)

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem)

Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava)

Metody práce

Vhodnost použitých metod

Využití výzkumných empirických metod

Využití praktických zkušeností

Obsahová kritéria a přínos práce

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost, 
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita)

Naplnění cílů práce

Vyváženost teoretické a praktické části 

Návaznost kapitol a subkapitol

Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost 
výsledků v praxi

Vhodnost prezentace závěrů práce
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):

1. Pokuste se stručně vymezit cíl Vaší diplomové práce.

2. Co Vás vedlo k vymezení jednotlivých výzkumných cílů? Kde jste získala inspiraci?

3. Změnila byste zpětně na základě získaných dat konkrétní dotazy kladené 

v rozhovorech? Co Vás překvapilo na získaných výzkumných zjištěních?

Tématem předložené diplomové práce jsou dnes aktuální komunitní projekty z pohledu jejich 

sociálně pedagogických cílů.  Práce je teoreticko-empirického charakteru a je tedy rozdělena na 

teoretickou a empirickou část. Autorka se v úvodu práce věnuje vymezení terminologie nosné pro 

téma práce a u vádí čtenáře do oblasti komunitní práce v českém kontextu. Postupně je dále 

v kapitolách pozornost věnována tématům jako vývoj a modely komunitní práce v ČR, komunitní 

projekty či menšiny jako cílové skupiny komunitních projektů. Dále jsou představeny organizace 

věnující se menšinám v dílčích komunitních projektech. Struktura práce je logická – autorka 

postupuje od obecnějších témat ke konkrétnějším a kapitoly na sebe tematicky vhodně navazují.  

Autorka vhodně pracuje s relevantními informačními zdroji a správně aplikuje odbornou 

terminologii. Citace odpovídají citační normy a stylisticky je práce na úrovni odpovídající diplomové 

práci. Kvalitu práce by však bylo možné zvýšit, pokud by uvedené citace byly více komentované a 

navzájem komparované - tedy do textu funkčněji vloženy. Takto působí některé citace (zejména 

v úvodu práce) spíše jako kompilace informací než odborná analýza tématu. Dále některé kapitoly 

končí nekomentovanou citací (např. strany 12,14, 17, 18, 20, 22,24,25) - chybí zde tedy opět prostor 

pro interpretaci citace autorem a snižuje se tak zbytečně podíl autorského textu. Dále však práce 

z formálního i obsahového hlediska nevykazuje žádné zásadní nedostatky. Cílem výzkumné části je 

dle autorky „zjistit, jak členové vybrané komunity vidí činnost organizace, která realizuje komunitní 

projekt v jejich lokalitě a jaká je míra zapojení informantů do komunitních projektů.“ Uvedené 

vymezení cíle je obsahově v pořádku, pouze by bylo vhodnější jej vymezit formálněji (např. místo 

„vidí činnost“ – „spatřují/ vnímají/ nahlíží činnost“ apod.). Na základě polostrukturovaných 

rozhovorů byla provedena terénní sonda, která se věnuje názorům obyvatel na činnost vybrané 

organizace – její projekty, zapojení obyvatel do komunitních projektů apod. Terénní výzkum byl 

specifikován pomocí pěti výzkumných cílů a probíhal dvoufázově. V empirické části je prostor 

věnován představení výzkumného vzorku, etice výzkumu, prezentaci metodologie práce, 

vyhodnocení a interpretace dat. Kladně hodnotím, že interpretace získaných dat proběhla explicitně a 

byla srozumitelně vztažena k jednotlivým výzkumným otázkám, které byly dále opět jednotlivě 

vyhodnoceny. V práci chybí diskuse, která by vzhledem k tématu byla velmi zajímavá. Součástí 

práce jsou v rámci příloh přepisy rozhovorů, což vhodně doplňuje výzkumný rámec práce.

Díky uvedené výzkumné sondě se autorka pokusila získat autentické výpovědi přímých účastníků 

komunitních projektů a získala tak v jisté formě i názorový soubor obyvatel malé obce – vyloučené 

lokality, což velmi oceňuji. Autorka zvolila velmi zajímavé téma a při psaní práce využila svých 

praktických zkušeností, což je jistě přínosem. Na základě výše uvedeného práci doporučuji 

k obhajobě a hodnotím prozatím jako velmi dobře.



Doporučení k obhajobě: doporučuji
Navrhovaná klasifikace: velmi dobře
Datum, podpis: 24.8. 2016.
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