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Student se ve své diplomové práci zaměřil na popis různých způsobů fungování komunitního 

plánování. Cílem diplomové práce je poskytnout návod pro některé městské části a obce, 

které zatím komunitně neplánují, návod, proč se zabývat myšlenkou komunitního plánování 

jako nástroj k zabezpečování dostupné sítě sociálních služeb. V současné době není pro obce 

legislativně ošetřeno komunitní plánování, ale pouze pro kraje. Student se zaměřil ve své 

diplomové práci na systémy komunitních plánů na Městské části Praha 3 a Praha 14 a 

následně komparoval jejich význam pro městskou část.  Hlavním cílem práce bylo pochopit 

důležitost tohoto dokumentu pro místní samosprávu, která rozduje o alokaci finančních 

prostředků do sociální oblasti.   

Teoretická část se zabývá, co je komunitní plánování a proč plánovat. Student se opírá o 

odbornou literaturu, která popisuje metody komunitního plánování ve vazbě na sociální 

potřeby jednotlivých cílových skupin obyvatelstva. Ve strukturované podobě je velmi dobře 

popsán celý proces komunitního plánování dle metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí 

ČR a jiných zpracovaných metodik krajů. Dále jednotlivé kroky a principy komunitního 

plánování jsou doloženy z příkladu dobré praxe Města Havlíčkův Brod. Student v teoretické 

části pečlivě a strukturovaně popisuje celý proces komunitního plánování.   Věnuje se také 

problematice zabezpečení dostupné sítě sociálních služeb včetně problematiky financování 

služeb.  

Praktická část je zaměřena na komparaci již nastaveného Komunitního plánování v Městské 

části Praha 3 a Praha 14. Komparativní studie se zaměřuje na příklady dobré praxe v MČ 

Praha 14, které by mohly pomoci MČ Praha 3 v nastavení reálného Komunitního plánu na 

další období. Student v této části podrobně rozebírá a popisuje tvorbu Komunitního plánu MČ 

Praha 3, kde uvádí pro přehled souhrn sociálních služeb včetně vícezdrojového financování a 

SWOT analýzy. MČ Prahu 14 byla zvolena jako příklad dobré praxe, která se úspěšně zabývá 

komunitním plánováním dostupnosti včetně financování sítě. 
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V diskusi (Kapitola- Komparace komunitního plánování městské části Praha 3 a městské části 

Praha 14)  jsou rozebrány priority a oblasti sociálních služeb v jednotlivých městských 

částech Praha 3 a Praha 14. Cílem komparace bylo srovnání a získání zkušeností “  jak to 

děláme u nás“ a jako to dělají v jiné městské části“ .  

V závěru jsou shrnuty výsledky s hodnocením studenta, který se sám aktivně účastnil tvorby 

Komunitního plánu na MČ Praha 3 a využil své zkušenosti z MČ Praha 14.  

Závěr: Diplomová práce je po formální stránce velmi dobře zpracovaná. Student použil 

dostupnou literaturu vztahující se k problematice tvorby Komunitního plánu. Diplomová 

práce je zpracovaná z teoretického pohledu na význam Komunitního plánování. Největší 

přidanou hodnotu vidím v praktické části, neboť popisuje úskalí a zároveň popisuje praktický 

návod „jak na komunitní plán“ a to v rovině vlastních zkušeností.   

 

Hodnocení: Výborně. Doporučuji k obhajobě. 

Otázky k obhajobě:  

Jak Komunitní plán ovlivňuje financování a dostupnost sociálních služeb pro cílovou skupinu 

– senioři a handicapované občany?  

Jaké jsou hlavní úskalí při torbě komunitních plánů z pohledu samosprávy?  

 

Zpracovala: Mgr. Válková Monika  

V Praze dne 8. 5. 2017  

 

 

 


