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1. Domníváte se na základě rozhovorů s informanty a pobytu v lokalitě, že cíle činnosti 
organizace a realizovaných komunitních projektů jsou informanty vnímány a 
hodnoceny pozitivně?

2. Jaká doporučení byste formulovala směrem k organizaci a jejím projektům?
3. Kde vidíte systémové problémy zavádění komunitní práce a realizace komunitních 

projektů při práci s marginalizovanými menšinami?
4. Jaké byly limity Vašeho výzkumu?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Diplomová  práce  Sociálně  pedagogické  cíle  komunitních  projektů  připráci  s  menšinami 
vznikala v poměrně dlouhém časovém horizontu a za její výslednou a vcelku uspokojivou 
koncepcí stojí množství pokusů, jak systematicky pojmout zkoumanou problematiku a jak se 
metodologicky vyrovnat se zpracováním získaných dat. Oceňuji, že diplomantka svoji snahu 
nevzdala a navzdory mnoha subjektivně náročným okolnostem dovedla práci do podoby, v 
níž ji lze odevzdat jako materiál k obhajobě.

Práce  má  teoreticko-empirický  charaker.  Cílem  teoretické  části  bylo  podle  slov  autorky 
představit komunitní práci, její historii a vývoj a její uplatňování v praxi v kontextu České 
republiky, a to na příkladech dvou organizací (jejich dílčích projektů a cílů). Tento cíl byl s 
oporou o základní odbornou literaturu rámcově splněn.

Cílem empirické části bylo terénní sondou zjistit, jak členové vybrané komunity vidí činnost 
organizace,  která  realizuje  komunitní  projekt  v  jejich  lokalitě,  a  jaká  je  míra  zapojení 
informantů do komunitních projektů. Cíl byl splněn na základě zodpovězení pěti výzkumných 
otázek.
Na práci oceňuji:

− kvalitní  zajištění  vstupu  do  terénu  prostřednictvím  účasti  diplomantky  na 
dobrovolnických aktivitách realizovaných ve zkoumané lokalitě

− respekt vůči informantům i lidem žijícím v lokalitě, dodržení etiky výzkumu
− autenticitu získaných odpovědí a náhledů
− zevrubné zmapování pohledu na realizované komunitní projekty včetně pociťovaných 

nedostatků ze strany informantů
− bohaté a pečlivě zpracované přílohy

Limity práce:
− teoretická část práce má spíše deskriptivní charakter, chybí hlubší analýza konceptu 

komunitní  práce  a  kritický  pohled  na  její  silné  a  slabé  stránky,  cíle  sociálně 
pedagogických  projektů  jsou  souhrnně  představeny  na  pozadí  cílů  sociálně 
pedagogické práce, opět však chybí problémově podaný kritický výklad

− závěry mohly být obohaceny o konkrétní doporučení pro organizaci, jejíž projekty se 
staly předmětem rozhovorů vedených s informanty

− na základě množství dat obsaženým v té části materiálu, který musel být vzhledem k 
výzkumným otázkám ponechán stranou, mohla atorka formulovat návrhy na směry 
dalších výzkumů v oblasti

− chybí diskuse k výzkumu, jeho metodologii i získaným datům

Doporučení k obhajobě: doporučuji
Navrhovaná klasifikace: dobře (v případě přesvědčivé obhajoby lze práci hodnotit s 
přihlédnutím k náročné terénní fázi výzkumu i lépe).
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