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přínosy metody komunitního plánování sociálních služeb, jako jedné 

z metod strategického plánování sociální politiky na regionální úrovni. 

Práce se zaměří na konkrétní dilemata, s nimiž se setkává a na politický 

zájem o tento pracovní postup. 
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1.  Náročnost tématu X      

2.  Volba vhodné metodiky zpracování   X    

3.  Splnění cílů práce   X    

4.  Odborný přínos autora/rky   X    

         

5.  Logický postup řešení X      
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Připomínky a otázky k obhajobě: 

1. Jaké největší zápory (slabiny) má podle autorky komunitní plánování? 

2. Proč je dle subjektivního názoru autorky obtížné propojit koncepce kraje a krajského 

města? 

 

Práce je vyvážená co do teorie i praxe. Kladně hodnotím snahu autorky vyjádřit v teoretické 

části maximum z teorie komunitního plánování. Teoretická část je zpracována precizně. 

Za  jedinou slabinu práce můžeme považovat hloubku provedené analýzy, zejména vlastní 

detailní komentáře poznané reality. Přesto prokazuje, že vyvodit analytické závěry dokáže, 

a je tedy škoda, že možnosti získaná svým zjištěním nevyužívá maximálně. Autorka využívá 

širokou škálu podkladů, přesto nevyužívá maximálně jejich výpovědní hodnoty ve finálním 

shrnutí a doporučení. Po formální a stylistické stránce je práce na odpovídající úrovni, i když 

se autorka nevyhýbá místy stylistické neobratnosti. 

 

Klady práce: Komplexnost, srozumitelnost a přehlednost. 

Nedostatky: Hlubší komentáře zjištěné reality v analytických pasážích. 
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