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FAKTORY PŘISPÍVAJÍCÍ K ÚČINNOSTI A EFEKTIVNOSTI 

KOMUNITNÍ PRÁCE 

 

Vymezení komunitní práce 

Komunitní práce je považována za jednu z metod přispívající k sociálnímu začleňování 

(Bengtsson, Hulgard, 2001; Burkett, 2001; Dixon, Hoatson in Pierson, 2002; Parsons, 2002; 

Hardcastle, Powers, Wenocur, 2004; Hauteker, 2005; Fraser, 2005; McCabe 2007; Adams, 

2008). Komunitní práce zdůrazňuje participaci lidí, sdílení a redistribuci moci, vzájemnou 

solidaritu a pomoc, mobilizování pocitu sounáležitosti a budování mobilizované 

a udržitelné komunity (Schuringa, 2007; Henderson, Thomas, 2007; Hautekeur, Henderson 

2008). Hautekeur a Henderson (2008:101) komunitní práci označují jako „participační 

přístup ke kolektivním problémům“, který vychází z konceptů občanské společnosti 

a participativní demokracie.  

Komunitní práce usiluje o zlepšení konkrétních životních podmínek členů komunity 

(tzv. vnější strategie), ale také o posílení, zmocnění a aktivizaci komunity (tzv. vnitřní 

strategie). Zmocněná komunita (alternativně autoři používají označení aktivizovaná, 

mobilizovaná, kompetentní) je cíl komunitní práce, ale zároveň prostředek, zdroj, strategie 

řešení samotných problémů. Klíčovým je pojem zmocnění, které je chápáno jako účinná 

participace, to je účast na řešení vlastních problémů ve společnosti (Doel, Shardlow, 1998), 

jako dosahování vlivu nad okolnostmi života (Thomas, Pierson in Thompson, 1998).  Skrze 

participaci na řešení témat ve všech fázích (plánování, realizace, hodnocení) členové 

komunity dosahují změn v konkrétní oblasti a zároveň si osvojují způsoby možného řešení 

podobných situací v budoucnu již bez asistence komunitních pracovnic a pracovníků. 

Cottrell (Fellin, 1995:5) vidí jako kompetentní komunitu tu, „ve které jsou její dílčí části 

schopny efektivně spolupracovat v identifikaci problémů a potřeb komunity, jsou schopny 

dosáhnout shody na cílech a prioritách, mohou se dohodnout na způsobu realizace cílů 

a mohou efektivně spolupracovat na požadovaných opatřeních“. Barbarin (Fellin, 1995:5) 

zdůrazňuje duální dimenzi kompetence. „Komunitní kompetence se vztahuje k obojímu – 

k schopnosti sociálních systémů reagovat na potřeby různých populací a k schopnosti 

jednotlivců nebo skupin používat existujících zdrojů pro účely řešení problémů“. Cottrell 

(Fellin, 1995:5) vymezuje předpoklady kompetentního fungování lokální komunity 

na straně jedinců i skupin a systémové předpoklady. Předpoklady na straně jednotlivců 

a skupin:  

a) vazby obyvatel k jejich komunitě,  

b) vědomí různých komunitních skupin o jejich hodnotách a vlastních zájmech,  

c) určitá úroveň členění, která dovoluje efektivní komunikaci o záležitostech komunity 

mezi jejími různými částmi,  

d) participace obyvatel na identifikaci cílů a jejich realizaci.  
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Systémové předpoklady kompetentní komunity:  

a) existence postupů pro zacházení s konflikty, které se objevují mezi různými 

skupinami v komunitě,  

b) schopnost zvládat mimokomunitní vztahy se širším společenstvím při současném 

zachování přiměřeného stupně lokální autonomie.  

 

Se znaky „dobré“, kompetentní komunity přichází také Warren (Fellin, 1995:5). Řadí 

k nim:  

a) komunikaci na osobním, neformálním základě,  

b) širokou distribuci moci,  

c) různost skupin z hlediska sociálního postavení, etnické příslušnosti atd.,  

d) velkou míru sousedské, lokální kontroly,  

e) velkou míru podílení se členů komunity na rozhodování a vytváření místní politiky. 

 

Schoenberg (Henderson, Thomas, 2007) považuje komunitu za způsobilou ve chvíli, 

kdy dokáže:  

a) vytvořit mechanismy vyjednávání a prosazování dohod,  

b) zakládat v lokalitě formální i neformální organizace, které mají schopnost definovat 

různé zájmy komunity ve vztahu k jejímu okolí,  

c) udržovat komunikaci s veřejnými a soukromými držiteli zdrojů,  

d) produkovat mechanismy utvářející dialog mezi soupeřícími zájmy a skupinami uvnitř 

komunity. 

 

Podle Schuringy (2007) je mobilizovaná komunita schopna zvládat problémy, má efektivní 

sociální strukturu a vztahy s okolím, je si vědoma svých občanských práv a povinností. 

Může být analyzována na základě následujících znaků:  

a) uvědomění si situace,  

b) aktivizace obyvatel,  

c) pozitivní mentalita orientovaná na řešení a do budoucna,  

d) využívání dovedností a silných stránek,  

e) míra organizovanosti,  

f) přítomnost lídrů komunity,  

g) demokratičnost rozhodování,  

h) rozvinutá sociální síť. 

 

Proces podpory komunitního rozvoje se podle Schuringy (2007) děje ve třech fázích. 

Obsah jednotlivých fází popisují v české odborné literatuře Schuringa (2007), Henderson 

a Thomas (2007).  

1. fáze: zapojení se – cílem je vzájemné poznávání se, vybudování důvěry, dodání 

sebedůvěry a vytvoření první organizační struktury (nejčastěji spojené s tématy 

infrastruktury);  
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2. fáze: rozrůstání organizace – cílem je realizovat několik aktivit organizovaných 

samotnými obyvateli a vytvořit stabilní organizační struktury, posilovat schopnosti 

obyvatel;  

3. fáze: činnosti směřující k nezávislosti – cílem je vybudování stabilní a demokratické 

organizační struktury, která má stabilní vazby i mimo komunitu. 

 

Tři fáze prostupují propojené linie rozvoje – linie organizační, vzdělávací, linie řešení 

problémů a linie vnějších vztahů. Při realizaci třífázového modelu nám jde jak o řešení 

konkrétních problémů v komunitě (tzv. „vnější strategii“), tak o dosažení mobilizované 

komunity (tzv. „vnitřní strategii“). Při řešení problému vždy musíme brát v úvahu, jak naše 

aktivity a práce na řešení problému mohou přispět k vnitřní strategii, tzn. co se lidé během 

práce naučí, jak budou zapojeni. (Schuringa, 2007) 

 

Faktory přispívající k účinnosti komunitní práce 

Na základě podrobné rešerše a analýzy odborné literatury jsme identifikovali faktory 

přispívající k účinnosti a efektivnosti komunitní práce.  

K úspěšnosti komunitní práce přispívá vhodná volba řešeného tématu. Téma by mělo 

splňovat tzv. kritéria podle Kahna (Schuringa, 2007). Z hlediska těchto kritérií ovlivňuje 

úspěšnost komunitní práce volba řešeného tématu. Práce na tématu by měla mít potenciál 

dosáhnout konkrétních výsledků, měla by členy komunity spojovat a motivovat ke 

spolupráci. Z hlediska úspěšnosti je výhodné, aby téma umožňovalo organizaci konkrétních 

aktivit, do kterých by se mohli členové komunity zapojit a bylo tématem veřejným a snadno 

vysvětlitelným.   

S vhodnou volbou řešeného tématu souvisí další předpoklad úspěchu: schopnost 

komunitního pracovníka nabídnout členům komunity pozitivní vizi, kterou Weyers (2007) 

vymezuje jako schopnost vidět problémy jako příležitost pro změnu a růst. Právě prožitek 

úspěchu na počátku spolupráce s komunitním pracovníkem, který souvisí s dovedností 

komunitního pracovníka stanovovat se členy komunity krátkodobé a reálné cíle, usnadní 

členům komunity rozvíjet pozitivní orientaci na budoucnost. Komunita by také měla prožít 

a zvnitřnit si zkušenost, že se jim změny podaří dosáhnout snadněji jako skupině (Weyers, 

2007). 

Komunitní práce je vymezována jako participativní přístup (Schuringa, 2007; Henderson, 

Thomas, 2007; Hautekeur, Henderson 2008) a právě vysoká míra participace účastníků 

komunitních projektů je považována za významný akcelerátor přispívající k dosažení 

výsledků. Vysoká míra participace by měla být zajištěna všem socioekonomickým 

skupinám, a to i na procesu rozhodování. Čím vyšší míra participace je členům komunity 

umožněna, tím lepších výsledku je v komunitní práci dosaženo (Dube, 2009). Naopak nízká 

míra participace je chápána jako překážka efektivní komunitní práce. Autoři (Raniga, 

Simpson, 2002; Dube, 2009) za příčiny nízké komunitní participace považují:  

a) nedostatek transparentnosti, který se projevuje nedostatečným konzultováním 

a nedostatečným sdílením informací,  
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b) nedostatkem kompetentních komunitních lídru, který se projevuje jejich 

nedostatečnou spoluprací, nerespektováním sociálních, kulturních a historických 

determinantů vůdcovství v komunitě a mocenskými boji mezi lídry,  

c) vnitřní konflikty v komunitě, které neumožňují participaci a spolupráci (dochází ke 

tříštění úsilí v důsledku konfliktních zájmů),  

d) nedostatek motivace a ochoty členů participovat,  

e) nedostatek dovedností k participaci, včetně komunikačních dovedností a dovednost 

zvládat konflikty. 

 

Za další faktor přispívající k úspěšnosti komunitní práce je považován důraz na rozvoj 

kapacit a silných stránek členů komunit od začátku spolupráce (Dube, 2009). Weyers 

(2007) zdůrazňuje posilování sebevědomí a sebeúcty členů komunity.  Specificky jsou pak 

autorem Weyersem (2007) zdůrazňovány následující schopnosti členů komunity, které by 

měly být rozvíjeny:  

a) schopnosti leadershipu,  

b) dovednosti participativního plánování, participativního managementu 

a konsensuálního rozhodování,  

c) schopnost tvořit tým a pracovat v něm,  

d) schopnost delegování činností,  

e) schopnost strategického myšlení,  

f) schopnost finančního managementu,  

g) poskytování zpětné vazby.  

 

Komunitní práce nemůže být úspěšně realizována bez dostatku zdrojů, včetně sociálního 

kapitálu. Weyers (2007) zdůrazňuje především podmínku trvalosti a různorodosti zdrojů. 

Za klíčovou považuje schopnost vytvářet sociální sítě (tzv. networking skills) 

a spolupracovat s různými cílovými skupinami a zainteresovanými stranami 

(Lamprecht, 2012) 

Dalším předpokladem efektivní komunitní práce je určitá úroveň organizační struktury 

v komunitě (Rubin, Rubin, 2008). Projevuje se i tím, že členové komunity rozumí svým 

úkolům, rolím a zažívají v jejich plnění uspokojení (satisfakci) (Weyers, 2007). 

Významným faktorem ovlivňujícím úspěšnost komunitní práce je také osobnost 

komunitního pracovníka a jeho dovednosti. Za žádoucí je považována jeho trpělivost, 

schopnost projevovat respekt k odlišnostem a nastavovat partnerský vztah se členy 

komunity. Měl by umět vést dialog a v komunikaci „budovat mosty“ (Weyers, 2007). 

Významná je také je schopnost navazovat kontakty a rozvíjet vztahy se členy komunity 

(Lamprecht, 2012). 

Z dlouhodobého hlediska je pro úspěšnost komunitní práce významné veřejné uznání 

úspěchů a jím motivované dobrovolné zapojení příslušných skupin obyvatelstva. Je tedy 

nutné zaměřovat se i na procesy legitimizace metody, prezentaci výsledků a dopadů 

a koncepční rozvoj vztahů s veřejností (Lamprecht, 2012). 
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Model realizace komunitní práce 

Na základě rešerší zahraniční odborné literatury a výsledků publikovaných výzkumů 

faktorů ovlivňujících výkon komunitní práce jsme sestavili model realizace komunitní 

práce (Schéma 1). Komunitní práci chápeme jako metodu dosahování změny skrze 

jednotlivé mobilizační cykly, které se opakují. Na počátku práce komunitního pracovníka 

a jednotlivého mobilizačního cyklu je kontext komunity, se kterou pracovník zahajuje 

spolupráci. Kontext komunity ovlivňuje témata a potřeby, které její členové formulují 

a jejichž formulaci ovlivňuje i způsob, kterým je komunitní pracovník podporuje. Proces 

by měl být co nejvíce participativní. To, jakým způsobem proces formulace témat 

pro spolupráci komunitního pracovníka se členy komunity probíhá, je výrazně ovlivněno 

podmínkami realizace komunitní práce. Samotný proces výběru tématu pro daný 

mobilizační cyklus určují tzv. kritéria Kahna (viz výše Schuringa, 2007). Zvolené téma 

ovlivňuje tvorbu strategie mobilizačního cyklu, která se skládá ze tří hlavních složek 

(Schuringa, 2007; Rubin, Rubin, 2008; Gilchrist, 2009):  

1) podpora organizační kapacity komunity,  

2) podpora rozvoje lidí,  

3) podpora rozvoje a posilování sociálních sítí.  

 

Jinými slovy, proces práce na zvoleném tématu (tzv. vnější strategie) se stává příležitostí 

pro rozvoj organizačních, lidských a sociálních kapacit komunity (tzv. vnitřní strategie). 

Kýženým výsledkem by mělo být posílení zmocnění komunity, zlepšení konkrétní životní 

situace definované členy komunity a dopadem pak mírnění sociálního vyloučení. Tyto 

změny následně ovlivňují kontext komunity, ze kterého vychází navazující mobilizační 

cyklus. Po celou dobu trvání mobilizačního cyklu je žádoucí co nejvyšší možná participace 

členů komunity na všech procesech.  
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Schéma 1: Model realizace komunitní práce 
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Dalším specifikem komunitní práce je skutečnost, že současně může být realizováno 

mobilizačních cyklů několik, jak ilustruje Schéma 2. 

 

Schéma 2: Souběh mobilizačních cyklů v komunitní práci  
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METODIKA KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU 

 

Výzkum faktorů přispívajících k účinnosti a efektivnosti komunitní práce využíval synergie 

kvalitativních a kvantitativních výzkumných postupů, které na sebe navazovaly.   

Kvalitativní přístup vychází z aktuálního vývoje v zakotvené teorii a opírá se zejména 

o konstruktivistickou zakotvenou teorii Charmaz (2006). Navazující kvantitativní 

metodologický přístup ověřuje zjištěnou distribuci faktorů ovlivňujících účinnost 

a efektivnost komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách. Oba přístupy povedou 

k vytvoření matematicko-informatického modelu závislosti účinnosti a efektivnosti 

komunitní páce na sledovaných faktorech s potenciálem využití jakožto predikčního 

modelu.  

 

Cíl výzkumu 

Cílem kvalitativního výzkumu bylo zjistit, jak faktory přispívající k úspěšnosti 

či neúspěšnosti komunitní práce interpretují komunitní pracovníci v české praxi. Využitím 

kvalitativní strategie výzkumu jsme usilovali o zachycení akcelerátorů a bariér úspěšnosti 

komunitní práce z pohledu českých komunitních pracovnic a pracovníků a o porozumění 

situaci komunitní práce v její komplexnosti i pochopení jednotlivých souvislostí. 

 

Výzkumný soubor 

Základním výzkumným souborem byli všichni realizátoři komunitní práce v České 

republice, kteří byli identifikováni skrze výsledky dotačních titulů na podporu komunitní 

práce. Jednalo se o dotační programy: a) Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce, 

který je vyhlašován Radou vlády pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci s Úřadem 

vlády ČR, b) Operační program Zaměstnanost, c) dotační program Moravskoslezského 

kraje na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně 

vyloučených lokalitách. V roce 2017 se jednalo o celkem 55 subjektů (z toho 4 městské 

úřady, 1 krajský úřad, 13 církevních organizací 37 neziskových organizací). Účastníci 

výzkumu byli vybráni účelovým výběrem přes instituci, kdy hlavním kritériem byla 

zkušenost s realizací komunitních projektů v sociálně vyloučené lokalitě. Kontaktování 

probíhalo také skrze Platformu komunitní práce v ČR, která je organizována Agenturou pro 

sociální začleňování. 

 

Technika sběru dat 

Technikou sběru dat byly polostrukturované ohniskové skupiny, které byly realizovány dle 

přiloženého scénáře (Příloha č. 1). V období květen–červen 2018 proběhlo 6 ohniskových 

skupin, kterých se celkem zúčastnilo 48 účastnic a účastníků. Podrobné údaje 

o ohniskových skupinách jsou uvedeny v Tabulce 1. Diskuse byly doslovně přeprány, data 

byla anonymizována. 

 

  



 
 

11 

Tabulka 1: Přehled realizovaných fokusních skupin 

 

Označení 

ohniskové 

skupiny 

Datum 

realizace 

Počet 

účastníků 

Délka 

trvání 

FG1 3.5.2018 6 1:30 

FG2 4.5.2018 2 1:14 

FG3 4.5.2018 3 1:03 

FG4 12.6.2018 14 1:17 

FG5 20.6.2018 12 1:34 

FG6 22.6.2018 11 1:20 

 

Metoda analýzy dat 

Přepisy ohniskových skupin byly analyzovány s využitím postupů konstruktivistické 

zakotvené teorie (Charmaz, 2006). Cílem analýzy bylo v datech vyhledat kategorie, 

tj. významné třídy jednání, osob nebo událostí a posléze definovat jejich specifické 

vlastnosti a sestavit z nich soubor vztahů mezi těmito třídami. Analýza dat proběhla 

konkrétně pomocí dvou hlavních typů kódování, které Charmaz (2006) popisuje 

následovně: 1) výchozí kódování řádek po řádku (initial line-by-line coding) a strategie, 

které vyzývají k podrobnému studiu dat a nastartování konceptualizace pojmů; 2) zaměřené 

kódování (focused coding), jenž umožňuje oddělit, třídit a syntetizovat velké množství dat. 

Na základě analýzy jsme definovali akcelerátory a bariéry účinnosti komunitní práce 

z pohledu komunitních pracovnic a pracovníků působících v sociálně vyloučených 

lokalitách. 
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VÝSLEDKY KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU 

 

Faktory ovlivňující účinnost lze rozdělit dichotomicky na akcelerátory a bariéry, přičemž 

obě skupiny obsahují několik kategorií (viz Schéma 3): 

- sociálně vyloučená lokalita – místo, kde se komunitní práce odehrává především; 

- institucionální síť lokality – zde jsou zvlášť vyčleněny sociální služby působící 

v lokalitě; 

- komunitní pracovník/pracovnice – především osobnost a přístup k lidem, se kterými 

pracuje, a také jeho důvěra v používaný způsob sociální práce (tedy komunitní 

práce); 

- komunitní práce – jako způsob práce uplatňovaný v komunitě. 

 

Poslední dvě jmenované kategorie vytvářejí společnou podkategorii „cíle komunitní 

práce/komunitního pracovníka“. Způsob, jak jsou vymezeny a kým, má značný vliv na míru 

úspěšnosti komunitní práce. 

Všechny kategorie pak ovlivňují obsah kategorie „lokální skupina a aktivní lidé“. Podpora 

aktivizace lidí v komunitě je cílem práce komunitního pracovníka a zároveň jejich existence 

a aktivity mají vliv na podobu předchozích kategorií. 

Každá kategorie pak obsahuje několik otevřených kódů (viz níže), jež jsou buď 

akcelerátorem nebo bariérou účinné komunitní práce. 

 

Schéma 3: Kategorie faktorů ovlivňující účinnost komunitní práce 
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Faktory přispívající k účinnosti komunitní práce 

 

Podle Marais (in Dube, 2009) má míra participace vliv na úspěch komunitní práce. Tomuto 

odpovídají výpovědi komunikačních partnerů fokusních skupin (dále jen FG), kteří téma 

potřeb komunity zdůrazňovali jako klíčové téma pro úspěšnost komunitní práce 

(zjišťování potřeb komunity od komunity; formulování cílů na základě potřeb komunity; 

potřeba pružných změn s případnými změnami potřeb komunity atp.). Bez lidí, kteří budou 

formulovat své potřeby, cíle a strategie, a budou je i realizovat, není komunitní práce 

možná. Důležité je, aby aktivní lidé/skupiny svou komunitu reprezentovali ve smyslu 

různorodých skupin (zájem, věk). 

Aktivity, které lidé úspěšně zrealizovali, jsou vnímány komunitními pracovníky ve FG 

jako nástroj k posílení jejich sebevědomí a vědomí o svých schopnostech, tedy k jejich 

rozvoji. Zároveň jako most, který lidem otevírá další, náročnější výzvy a cestu k okolí. 

O důležitosti zvyšování sebevědomí a sebeúcty pro úspěšnost komunitní práce mluví také 

Weyers (2007). 

Ve FG figurovala potřeba na začátku zrealizovat alespoň malou akci (stejně jako Weyers, 

2007), na které komunitní pracovníci dokáží lidem i okolí (i sobě), že komunitní práce 

je funkční postup práce. Díky takovýmto akcím si získávají důvěru lidí k sobě, ale také 

důvěru okolí (instituce, sousedství) k sobě, a také posilují svou důvěru ke komunitní 

práci jako způsobu sociální práce. 

Především nároky kladené na komunitního pracovníka se zobrazují v kategorii „komunitní 

pracovník“. Důvěra jako jedna z klíčových podmínek komunitní práce je budována skrz 

zrealizované akce (zejména úspěšné), ale také skrz vědomí a prožití lidí, že je jim 

nasloucháno a jejich potřeby mohou být respektovány a chápány. Nejčastěji zmiňované 

vlastnosti a dovednosti, které by měl komunitní pracovník mít jsou trpělivost, respekt, 

partnerství, vést dialog, v komunikaci „budovat mosty“, podobně je popisuje také Weyers 

(2007). Tyto vlastnosti by měly rozvíjet kontakty uvnitř komunity i vně, což je podle 

komunikačních partnerů důležitý aspekt komunitní práce stejně jako podle Lamprechta 

(2012). 

Posledně jmenované se znovu opakuje v kategoriích „institucionální síť“ a „sociální 

služby“. Dobrá spolupráce s různými skupinami a stranami (myšleno vnějšími, mimo 

komunitu existujícími) přispívá k podpoření účinku komunitní práce (podobně Lamprecht 

2012). 
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Schéma 4: Vybrané kódy jednotlivých kategorií faktorů – oblast akcelerátorů 

 

 

 

Bariéry účinnosti komunitní práce 

 

V českém prostředí je typickou komplikací realizace komunitní práce především neznalost 

případně nepochopení filozofie komunitní práce (principů, metod/y). S tím souvisí 

ironizace či skepse ke komunitní práci, a tak i neuznání profese komunitního 

pracovníka/pracovnice. Veřejné uznání, úspěchy, legitimizace způsobu práce jsou 

v západní sociální práci (Lamprecht, 2012) považovány za faktor úspěchu, neboť 

z dlouhodobého hlediska potřebuje komunitní pracovník veřejné uznání svých úspěchů. 

Tato nelehká startovní pozice českých komunitních pracovnic a pracovníků se ještě 

komplikuje tím, že pracují s lidmi, kteří jsou v širší společnosti stigmatizováni svou 

odlišností. Tento faktor však komunikační partneři FG považují zároveň za svou výzvu. 

Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit obvykle nedisponují dovednostmi potřebnými 

k realizaci plánovaných aktivit a dosahování cílů jako jsou komunikační dovednosti, 

dovednosti zvládat konflikty, reflektovat již zrealizované, kriticky myslet apod. Rozvinout 

tyto dovednosti je jedním z cílů komunitní práce. Když se toto trvale nebo v počátcích 

komunitní práce nedaří, může být tato okolnost také bariérou úspěšné komunitní práce 

(viz také Raniga, Simpson, 2002).  

Komunita, kde vztahy mezi jejími členy neumožňují participaci a spolupráci, kde převládají 

spíše konflikty, tvoří kontext, který může být pro úspěšnou komunitní práci spíše bariérou 

(viz také Raniga, Simpson, 2002). Taková komunita se podle komunikačních partnerů FG 

vyznačuje vysokou mírou migrace nebo vysokým podílem nově přistěhovaných obyvatel 

vůči „starousedlíkům“.  

Komunitní práce je ze své podstaty časově náročná (pracovníci i lidé potřebují zejména 

z počátku dostatek času, i několik měsíců, než přejdou k viditelným činům/akcím), 
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což je v rozporu se současným českým nastavením projektového financování (existují 

výjimky dotačních titulů) a značným tlakem na výkon a kvantifikovatelné (často 

povrchně určené) indikátory. 

Chybějící česká tradice a legitimita komunitní práce a komunitního pracovníka vede 

k tomu, že tito lidé mají často dělené úvazky a zastávají ve svém zaměstnání tak více rolí 

(terénní sociální pracovník, sociálně aktivizační pracovník, sociální poradce atp.). 

Komunitní práce, ze své podstaty outdoorová záležitost, s sebou nese specifické nároky 

pro zázemí (kde se scházet s lidmi v zimě, v dešti, kde se scházet s pozvanými, ne/mít 

kancelář v lokalitě atp.). 

Komunitní pracovník vstupuje často do již zasíťované lokality, obyvatelé jsou často zvyklí 

na paternalistický přístup práce, a tak jej často i očekávají nebo vyžadují. To má vliv 

na čas, který komunitní pracovník potřebuje k dosažení alespoň malých úspěchů, které 

by posloužily jako důkaz o účinnosti tohoto způsobu práce. Pokud na paternalistický 

přístup práce komunitní pracovník přistoupí, nese to s sebou často nedostatek 

transparentnosti v jeho práci. Lidé jsou málo vtaženi do plánovacích a rozhodovacích 

procesů, což snižuje také jejich ochotu k zapojení se do realizačních procesů. Tyto trendy 

popisují jako bariéru účinné komunitní práce také (Raniga, Simpson, 2002). 

Toto a výše uvedené tlaky na výkon s sebou mohou nést představy okolí, obyvatel 

i komunitního pracovníka o tom, že podobou komunitní práce je tzv. akce Z a tedy 

úkolování lidí. 

Je zde také několik vnímaných rizik komunitní práce: 

- vnější, neovlivnitelná rozhodnutí institucí (volby, personální změny, prodej 

majetku, změna územního plánu), která však mohou i dobře rozjetou komunitní 

práci zpomalit, či zastavit; 

- vnitřní, ovlivnitelná komunitním pracovníkem (stanovení velkých cílů, uzavírání 

se/elitářství aktivních). 
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Schéma 5: Vybrané kódy jednotlivých kategorií faktorů – oblast bariér 
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METODIKA KVANTITATIVNÍHO VÝZKUMU 

 

Východiska pro kvantitativní výzkum 

Na základě tematické analýzy a kategorizace dat z desk research a kvalitativního výzkumu 

byly definovány jednotlivé indikátory komunitní práce: kontext komunity, podmínky 

realizace komunitní práce, soulad zvoleného tématu pro mobilizační cyklus s kritérii 

Kahna, míra participace členů komunity při definování a volbě tématu a při plánování 

a realizaci kroků vedoucích k dosažení výsledku, organizační kapacita, rozvoj lidí a sociální 

síť. 

Kontextem komunity máme na mysli charakteristiky, které můžeme rozdělit na makro, 

mezzo a mikro podmínky realizace komunitní práce. Tyto podmínky stojí na počátku 

každého mobilizačního cyklu komunitní práce a ovlivňují jeho práci a zároveň jsou jeho 

výsledkem. V mikro rovině nám jde především o velikost komunity, její demografické 

složení, míru sociálního vyloučení, intenzitu a kvalitu sociálních vztahů. V mezzo rovině 

o charakter lokality, ve které se komunita vyskytuje. V makro rovině o socioekonomický 

charakter celé obce či regionu. 

 

Tabulka 2: Kontext komunity 

 
KONTEXT KOMUNITY 

MIKRO KONTEXT 

komunita – na koho se zaměřuje 

aktuální pozornost komunitního 

pracovníka 

životní podmínky, které 

bezprostředně ovlivňují členy 

komunity 

MEZZO KONTEXT 

lokalita, ve které se komunita 

vyskytuje 

MAKRO KONTEXT 

lokální politika a celkový charakter 

obce a regionu, ve kterém se 

komunita vyskytuje 

počet členů komunity charakter lokality – míra a typ 

sociálního vyloučení, občanská 

vybavenost, pověst lokality, 

investice do lokality 

charakter obce a regionu – 

socioekonomická situace, sociální 

vyloučení a jeho dynamika 

demografická struktura komunity – z 

hlediska věku, etnicity 

obyvatelé lokality – počet, 

demografická struktura, migrace, 

sociální kontakty, spokojenost 

s životem v lokalitě 

postoje obce k lokalitě a komunitě – 

strategické dokumenty, lokální 

politiky, aktéři 

míra sociálního vyloučení komunity bytový fond – kvalita bytového 

fondu v lokalitě, typ vlastníků 

bytového fondu, obvyklá praxe 

v oblasti nájemních smluv 

 

sociální vztahy v komunitě – jejich 

intenzita a kvalita 

vybavení lokality – občanská 

vybavenost, dopravní obslužnost, 

podmínky pro sociální život, životní 

prostředí, trávení volného času, 

sociální služby 
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Otázka pro další výzkum: Jak míra migrace ovlivňuje úspěšnost komunitní práce? 

Účastníky ohniskových skupin byla vysoká míra migrace (příliv i odliv) tematizována jako 

překážka úspěšnosti komunitní práce. 

 

Podmínkami realizace komunitní práce máme na mysli především podmínky pro výkon 

práce komunitního pracovníka a okolnosti zahájení spolupráce s komunitou. 

 

Tabulka 3: Podmínky realizace komunitní práce 

 

PODMÍNKY REALIZACE KOMUNITNÍ PRÁCE 

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 

KOMUNITNÍ PRÁCE 

MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ 

ZAJIŠTĚNÍ KOMUNITNÍ 

PRÁCE 

OKOLNOSTI ZAHÁJENÍ 

KOMUNITNÍHO PROJEKTU 

počet osob zajišťujících komunitní 

práce 

prostorové a technické zázemí pro 

práci komunitního pracovníka 

iniciátor a iniciační téma pro 

zahájení komunitní práce 

kvalifikace komunitních 

pracovníků (vzdělání, zkušenost) 

prostorové a technické zázemí pro 

práci komunitních (akčních, 

lokálních) skupin 

aktivity realizované v komunitě 

a pro komunitu v minulosti 

pracovní náplně a pracovní role 

osob zajišťujících komunitní práci 

(s akcentem na souběh komunitní 

práce a sociálních služeb) 

prostorové, technické, materiální a 

finanční zázemí pro realizaci 

komunitních aktivit 

aktivity realizované v komunitě 

a pro komunitu v současnosti 

personální stabilita zajištění 

komunitní práce 

trvání poskytované podpory 

komunitního pracovníka 

 

 

podpora a rozvoj komunitního 

pracovníka – metodické vedení, 

supervize 

typ zaměstnavatele komunitního 

pracovníka 

 

Otázka pro další výzkum: Jak ovlivňují níže uvedené skutečnosti (a-f) úspěšnost komunitní 

práce?  

Účastníky ohniskových skupin byly tematizovány následující překážky realizace komunitní 

práce:  

a) souběh realizace komunitní práce a poskytování sociálních služeb jedním 

pracovníkem,  

b) souběh realizace komunitní práce a poskytování sociálních služeb jednou organizací,  

c) metodické a supervizní podpora komunitního pracovníka,  

d) dosavadní zkušenosti komunity ze spolupráce s komunitním pracovníkem 

či organizací  

e) prostorové a materiální zázemí pro činnost akčních/lokálních/komunitních skupin 

a pro realizaci komunitních aktivit,  

f) trvání poskytovaní podpory komunitního pracovníka. Jejich vliv bude dále ověřen 

v kvantitativní části výzkumu. 
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Volba tématu k řešení prostřednictvím komunitní práce by měla být vedena tzv. kritérii 

Kahna (Schuringa, 2007). Významnost vhodné volby tématu v souladu s mírou aktivizace 

a zmocnění komunity a vnějšími podmínkami zdůrazňovali rovněž účastníci ohniskových 

skupin. Zvolené téma by mělo do vysoké míry naplňovat následující podmínky:  

a) vysoká pravděpodobnost dosažení úspěchu (především v počátcích spolupráce 

s komunitou),  

b) práce na tématu by měla umožňovat komunitní spolupráci,   

c) téma by mělo členy komunity sjednocovat,  

d) téma by mělo být vnímáno členy komunity jako problém, který vyžaduje řešení,  

e) téma by se mělo týkat významné části komunity,  

f) téma by mělo umožnit organizování aktivit na komunitní úrovni,  

g) téma se týká záležitostí, o které jsou lidé ochotni mluvit veřejně,  

h) lidé mají motivaci se na řešení tématu podílet, ch) problém je možné členům komunity 

a veřejnosti snadno vysvětlit.  

 

Otázka pro další výzkum: Jaký vliv má míra výše uvedených kritérií v rámci zvoleného 

tématu vliv na úspěšnost komunitní práce? 

 

Míra participace členů komunity během celého procesu realizace komunitní práce 

(zejména při definování a volbě tématu a při plánování a realizaci kroků vedoucích 

k dosažení výsledku) je považována za klíčový faktor podmiňující úspěšnost komunitní 

práce. Míra participace bude sledována na škále, která vychází z žebříku participace podle 

Arnestien (1969): neúčast, informování, konzultace, zapojování, interaktivní (partnerská) 

spolupráce, spontánní mobilizace/sebemobilizace. 

Cílem komunitní práce a každého jejího mobilizačního cyklu je posílení zplnomocnění 

komunity. Pro hodnocení míry zplnomocnění komunity budou využívány tři indikátory: 

organizační kapacita, rozvoj lidí a sociální síť.  

 

Tabulka 4: Indikátory zplnomocněné komunity a jejich domény 

 

INDIKÁTOR DOMÉNA 

Organizační kapacita 

 

míra organizovanosti 

skupinové chování 

soběstačnost a udržitelnost skupiny 

Rozvoj lidí 

kvalita lídrů 

rozvoj lidských zdrojů 

schopnost komunitně pracovat na tématu 

Sociální síť 

 

charakteristika sociální sítě 

efektivnost sítě 

udržitelnost a stabilita sítě 
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Cíl výzkumu 

Cílem kvantitativního šetření bylo: 

a) empirické ověření předpokladů, které jsou základem konstrukce modelu realizace 

komunitní práce – viz níže uvedené hypotézy, 

b) vyhledání nových faktorů, které ovlivňují dosažení výsledků vedoucích ke 

zlepšení životních podmínek v komunitě, zmocnění komunity (rozvoj organizační 

kapacity, rozvoje lidí, sociálních sítí) a sociálního začlenění – bude předmětem 

dalších analýz. 

 

Ad cíl a) empirické ověření předpokladů, které jsou základem konstrukce modelu realizace 

komunitní práce 

 

Pracovní hypotézy 

H1: V případech, kdy bylo dosaženo úspěchu, komunitní pracovníci hodnotili vyšší soulad 

zvoleného tématu/problému s kritérii Kahna, než v případech, kdy úspěchu dosaženo 

nebylo. 

H2: V případech, kdy bylo dosaženo úspěchu, komunitní pracovníci hodnotili míru 

participace členů komunity při definování a volbě tématu vyšší než v případech, kdy 

úspěchu dosaženo nebylo. 

H3: V případech, kdy bylo dosaženo úspěchu, komunitní pracovníci hodnotili míru 

participace členů komunity při plánování a realizaci přispívají k dosažení výsledku jako 

vyšší než v případech, kdy úspěchu dosaženo nebylo.  

H4: V případech, kdy bylo dosaženo úspěchu, byla organizační kapacita komunity 

pracovníky hodnocena jako vyšší než v případech neúspěchu. 

H5: V případech, kdy bylo dosaženo úspěchu, byla míra rozvoje lidí pracovníky hodnocena 

jako vyšší než v případech neúspěchu. 

H6: V případech, kdy bylo dosaženo úspěchu, byla míra rozvoje sociální sítě pracovníky 

hodnocena jako vyšší než v případech neúspěchu. 

H7: Po intervenci komunitní práce je komunita pracovníkem vnímána, jako méně sociálně 

vyloučená. 

H8: Po intervenci komunitní práce jsou mezilidské vztahy v komunitě vnímány 

pracovníkem pozitivněji. 

 

Operacionalizace proměnných  

Na základě formulovaných hypotéz o indikátorech byla provedena operacionalizace 

proměnných.  

 

Soulad zvoleného tématu pro mobilizační cyklus kritérii podle Kahna 

Bude měřena míra souladu (na škále 1-4) zvoleného tématu dle následujících Kritérií podle 

Kahna. Soulad bude zjišťován jako u výsledku, který byl podle pracovníků označen jako 

úspěch, a výsledku, který byl pracovníky označen jako neúspěch. 
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Kritéria podle Kahna: 

- U problému/tématu jsme společně s obyvateli vnímali dosažení úspěchu jako 

vysoce pravděpodobné. 

- Pro řešení problému/tématu bylo možné něco udělat na komunitní úrovni. 

- Problém/téma členy komunity spíše sjednocoval, než rozděloval. 

- Většina lidí vnímala téma jako problém, který by se měl řešit. 

- Téma/problém se týkal významné části komunity. 

- Již od začátku bylo zřejmé, že řešení tématu/problému bude umožňovat organizaci 

aktivit na komunitní úrovni. 

- Od počátku se jednalo o zveřejnitelné téma/problém (např. lidé o něm byli ochotni 

mluvit veřejně). 

- Lidé se od počátku chtěli na řešení problém/tématu podílet. 

- Téma/problém bylo možné členům komunity a veřejnosti snadno vysvětlit. 

 

Dosažení úspěchu/neúspěchu 

Dosažení úspěchu je situace, kdy komunitní pracovníci po určitou dobu spolupracovali 

se členy komunity na řešení určitého tématu/problému, a výsledek spolupráce označují jako 

úspěch. Výsledkem tedy máme na mysli definovaný úspěch, dosažení zlepšení v životních 

podmínkách členů komunity, definované komunitním pracovníkem. Stejným způsobem 

jsme přistoupili k chápání neúspěchu. 

 

Míra participace při definování a volbě tématu a při plánování a realizaci 

Míra participace je měřena na stupních: neúčast, informování, konzultace, zapojování, 

interaktivní (partnerská) spolupráce, spontánní mobilizace/sebemobilizace. 
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Organizační kapacita – doména: míra organizovanosti, skupinové chování, soběstačnost 

a udržitelnost skupiny.  

 

Tabulka 5: Organizační kapacita 

 

DOMÉNA KRITÉRIUM HODNOTA – MÍRA SOUHLASU S VÝROKEM 

Míra 

organizovanosti 

podíl členů komunity, kteří 

mají informace o organizační 

struktuře, aktivitách 

a kontaktních osobách 

lokálních a akčních skupin 

Většina obyvatel má informace o aktivitách 

lokálních a akčních skupin a jejich kontaktních 

osobách. 

reprezentativnost lokální 

a akční skupiny vzhledem 

k řešenému tématu 

Lokální a akční skupiny obyvatel reprezentují 

různorodost zájmů členů komunity vzhledem 

k řešenému tématu (např. z hlediska, věku, etnicity, 

potřeb, zájmů apod.) 

stabilita členské základny 

z hlediska složení ve vztahu 

k řešenému tématu 

Skupiny jsou stabilní z hlediska složení ve vztahu 

k řešenému tématu. 

soulad frekvence setkávání 

lokální/akční skupiny 

s řešeným tématem 

Frekvence setkávání lokální/akční skupiny odpovídá 

řešenému tématu 

Skupinové 

chování 

rozdělení úkolů ve vztahu 

k řešenému tématu 

Členové lokální skupiny mají rozděleny úkoly 

ve vztahu řešenému tématu. 

kvalita vztahů mezi členy 

lokální skupiny pracující na 

tématu 

Vztahy mezi členy lokální skupiny pracující 

na tématu jsou spolupracující a solidární. 

míra otevřenosti lokální a akční 

skupiny dalším členům 

komunity a transparentnosti 

jednání 

Lokální a akční skupiny jsou při práci na tématu 

otevřeny dalším členům komunity a jednají 

transparentně. 

míra zapojení členů lokální 

a akční skupiny do 

rozhodování a organizace práce 

Všichni členové lokální a akční skupiny 

spolurozhodují a diskutují o cílech a rozdělení úkolů 

při řešení tématu. 

Soběstačnost 

a udržitelnost 

skupiny 

 

satisfakce členů lokálních 

a akčních skupin 

Členům lokálních a akčních skupin přináší práce 

na tématu uspokojení. 

schopnost zajistit podmínky 

pro fungování skupiny při práci 

na tématu 

Lokální a akční skupina je schopna zajistit podmínky 

pro svoje fungování při práci na tématu. 

kvalita vztahů lokální a akční 

skupiny s relevantními 

subjekty 

Při práci na tématu je lokální skupina vnímána jako 

rovnocenný partner ostatními relevantními subjekty 

(profesionálové, úřady…). 

míra podpory komunitního 

pracovníka 

Lokální a akční skupiny pracují na tématu bez 

podpory komunitního pracovníka. 
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Rozvoj lidí – doména: kvalita lídrů, rozvoj lidských zdrojů, schopnost komunitně pracovat 

na tématu. 

 

Tabulka 6: Rozvoj lidí 

 

DOMÉNA KRITÉRIUM HODNOTA – MÍRA SOUHLASU S VÝROKEM   

Kvalita lídrů  akceptace lídra řešeného 

tématu komunitou 

Lídr řešeného tématu je akceptován komunitou 

a ostatními lídry. 

míra ztotožnění lídra 

s řešeným tématem a míra 

schopnosti lídra motivovat 

a aktivizovat komunitu 

Lídři jsou ztotožněni s řešeným tématem a jsou schopni 

motivovat a aktivizovat komunitu pro řešení tématu. 

míra schopnosti lídrů 

facilitovat práci na tématu 

a pracovat se skupinovou 

dynamikou 

Lídři jsou schopni facilitovat skupinovou práci lokální/ 

akční skupiny při práci na tématu a pracovat 

se skupinovou dynamikou (např. s konflikty ve skupině, 

dělbě úkolů, facilitaci diskuse). 

míra schopnosti lídrů při 

práci na tématu uplatňovat 

principy participativního 

managementu 

Lídři zapojují ostatní členy lokální/ akční skupiny 

či komunity do rozhodování, plánování a realizace 

řešeného tématu. 

Rozvoj 

lidských zdrojů 

míra rozvojových 

a vzdělávacích příležitostí 

členů komunity 

Členové komunity mají dostatek rozvojových 

a vzdělávacích příležitostí pro získání znalostí 

a dovedností k řešení tématu.  

Členové komunity využívají nabízené příležitosti 

ke vzdělávání a rozvoji znalostí a dovedností k řešení 

tématu.  

míra sociálních dovedností 

členů komunity 

Díky práci na tématu se sociální dovednosti 

(např. schopnost navazovat kontakty, schopnost 

komunikace s různými aktéry) členů lokální skupiny, 

případně komunity se rozvíjí. 

míra přesvědčení členů 

komunity o vlastní zdatnosti 

při řešení tématu 

Členové komunity se aktivně zapojují do řešení témat 

komunity a vnímají řešená témata jako výzvu. 

míra reflexivity členů 

komunity ve vztahu 

k řešeným tématům 

Členové lokální skupiny, případně komunity jsou 

schopni kriticky uvažovat (tj. vysvětlovat/analyzovat) 

ve vztahu k řešení témat komunity.  

Schopnost 

komunitně 

pracovat 

na tématu 

míra porozumění nutnosti 

jejich zapojení a spolupráce 

s ostatními členy komunity 

Členové komunity chápou, že k dosažení změny 

je nutné jejich zapojení a spolupráce s ostatními členy 

komunity. 

míra soudržnosti komunity 

při práci na tématu 

Komunita je soudržná při práci na tématech. 

míra podpory komunitního 

pracovníka při řešení tématu 

Komunita je schopná pracovat na řešení témat 

bez podpory komunitního pracovníka. 

míra důvěry členů komunity 

v metodu komunitní práce 

Členové komunity věří, že svým zapojením mohou téma 

vyřešit. 
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Sociální síť – doména: charakteristika sociální sítě, efektivnost sítě, udržitelnost a stabilita 

sítě. 

 

Tabulka 7: Sociální síť 

 

DOMÉNA KRITÉRIUM HODNOTA – MÍRA SOUHLASU S VÝROKEM   

Charakteristika 

sociální sítě 

 

adekvátnost velikosti 

sociální sítě ve vztahu 

k řešenému tématu 

Velikost sociální sítě je, v rámci řešeného tématu, 

optimální. 

reprezentativnost sítě 

z hlediska typu aktéra 

V sociální síti jsou zastoupeny všechny důležité typy 

aktérů pro řešené téma. 

reprezentativnost sítě 

z hlediska zastoupení 

aktérů 

V sociální síti jsou zastoupeny všichni důležití aktéři 

pro řešení tématu.  

míra existence vazeb mezi 

aktéry 

Mezi aktéry sociální sítě, kteří se zabývají řešeným 

tématem, jsou navázány vazby potřebné k jeho 

řešení. 

Efektivnost sítě míra identifikace 

a využívání vnitřních 

zdrojů komunity pro 

řešení tématu 

Členové komunity/lokální skupiny identifikují 

a využívají vnitřní zdroje komunity k práci na 

řešených tématech. 

míra identifikace 

a využívání externích 

zdrojů pro řešení tématu 

Komunita/lokální skupina identifikuje a využívá 

externí zdroje (např. materiální, lidské, finanční) 

potřebné k práci na identifikovaných tématech. 

míra efektivnosti 

organizace sítě vzhledem 

k dosahování cílů 

Sociální síť je efektivně organizována k dosahování 

stanovených cílů. 

efektivnost spolupráce 

mezi členy komunity 

a aktéry 

Spolupráce mezi členy komunity/lokální skupiny 

a aktéry sociální sítě přináší očekávané výsledky. 

Udržitelnost/ 

stabilita sítě 

míra formalizace vazeb 

mezi aktéry sociální sítě 

Vazby mezi aktéry sociální sítě jsou formalizované. 

míra neformálnost vazeb 

mezi aktéry sociální sítě 

Vazby mezi aktéry sociální sítě fungují 

i na neformální úrovni. 

míra rozpracování 

strategií k udržení 

a rozvoji sociální sítě 

Komunita/lokální skupina vytváří a pracuje 

se strategiemi k udržení a rozvoji sociální sítě. 

míra podpory 

komunitního pracovníka 

Komunita/lokální skupina sociální síť udržuje 

a rozvíjí samostatně, bez podpory komunitního 

pracovníka. 
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Mezilidské vztahy v komunitě 

Oblast mezilidských vztahů byla měřena intenzitou a kvalitou vztahů. 

 

Sociální vyloučení komunity 

Míra sociálního vyloučení byla měřena podle vnímání dostupnosti občanské vybavenosti, 

dopravní vybavenosti, dostupnosti sociálních služeb, investic obce a majitele bytového 

fondu, vnímáním lokality, podmínek pro sociální život obyvatel a stavu zeleně s běžnými 

standardy, místem pro využití dětí a mládeže, kvalitou bytového fondu. 

 

Výzkumný soubor 

Konstrukce výzkumného souboru proběhla pomocí záměrného kriteriálního výběru. 

Kritériem výběru bylo, že instituce v době výzkumu realizovala minimálně 1 rok projekt 

komunitní práce v sociálně vyloučené lokalitě. V roce 2017 se jednalo o 55 organizací 

realizujících komunitní práci. Všechny byly osloveny s žádostí o rozhovory se všemi 

komunitními pracovníky působícími v sociálně vyloučených lokalitách s dobou praxe 

minimálně 6 měsíců. 

 

Technika sběru dat 

Sběr dat probíhal technikou strukturovaných rozhovorů v období listopad–prosinec 2018. 

Pro fixaci dat byl využíván záznamový arch (Příloha č. 2). Strukturované rozhovory byly 

provedeny s celkem 77 komunitními pracovníky z 11 krajů. Jednalo se většinou 

o 1 až 2 pracovníky či pracovnice z jedné organizace. Délka rozhovoru se pohybovala 

v rozsahu 1,5–2,0 hodiny. Sesbírané záznamy z rozhovorů byly zkontrolovány a z důvodu 

chyb a neúplnosti bylo vyřazeno 8 záznamových archů. Do analýzy bylo zahrnuto 

69 strukturovaných rozhovorů (7 rozhovorů nebylo zařazeno z důvodu neúplně vyplněných 

odpovědí a nesplnění podmínek zařazení do výzkumného vzorku, které se prokázalo 

až v průběhu rozhovoru). Níže uvedená tabulka přináší přehled základních informací 

o účastnících výzkumu (kraj, typ organizace, počet lokalit, ve kterých komunitní pracovníci 

uplatňují metodu komunitní práce). 
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Tabulka 8: Přehled základních informací o účastnících výzkumu 

 

 

Metody analýzy dat 

Sesbírána data byla podrobena kontrole povolených rozsahů hodnot, chybějící hodnoty 

označeny nebo doplněny, odlehlé hodnoty zkontrolovány a dle potřeby opraveny, když 

se zjistilo, že došlo k chybě ve sběru dat. Datový soubor byl charakterizován základní 

popisnou statistikou. U kategoriálních dat byly zjištěny četnosti a relativní frekvence 

jednotlivých kategorií, data numerického charakteru a ordinální veličiny byly popsány 

mediánem a mezikvartilovým rozpětím. Otázky vyšetřující vývoj charakteristik v čase 

(na začátku komunitní práce a v současnosti) a rozdíly mezi reportovanými nejúspěšnějšími 

a nejvíce neúspěšnými tématy byly srovnány za pomoci statistických testů: numerické 

a ordinální veličiny pomocí párového Wilcoxonova testu, kategoriální veličiny pomocí 

Fisherova exaktního testu. Hladina statistické významnosti testu byla stanovena na 0,05. 

Použity byly oboustranné varianty statistických testů. Všechny analýzy byly zpracovány 

v softwarovém systému R verze 3.5.2. 

  

Kraj Typ organizace 
Počet pracovníku 

stejné organizace 
Počet lokalit 

Moravskoslezský církevní organizace 3 3 

Moravskoslezský městský úřad 1 1 

Moravskoslezský nestátní nezisková organizace 9 8 

Moravskoslezský krajský úřad 2 2 

Karlovarský nestátní nezisková organizace 5 3 

Karlovarský nestátní nezisková organizace 2 1 

Zlínský církevní organizace 2 1 

Olomoucký městský úřad 2 1 

Olomoucký nestátní nezisková organizace 5 2 

Liberecký nestátní nezisková organizace 2 1 

Liberecký městský úřad 2 1 

Pardubický nestátní nezisková organizace 5 3 

Ústecký městský úřad 2 1 

Ústecký nestátní nezisková organizace 10 4 

Ústecký církevní organizace 10 3 

Jihomoravský nestátní nezisková organizace 1 1 

Královehradecký nestátní nezisková organizace 1 1 

Jihočeský nestátní nezisková organizace 2 1 

Jihočeský církevní organizace 3 1 

Vysočina nestátní nezisková organizace 3 2 
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VÝSLEDKY KVANTITATIVNÍHO VÝZKUMU 

 

Podmínky realizace komunitní práce 

Počet úvazků komunitních pracovníků v jednotlivých projektech komunitní práce 

je nejčastěji 1,0–2,0 (74 % odpovědí) a zajišťují ho podle 55 % odpovědí 1–2 osoby. 

Běžnou je kumulace pracovních úvazků (tj. komunitní pracovník pracuje se stejnou cílovou 

skupinou také v rámci sociálních služeb nebo sociální práce na obci) podle 55 % odpovědí, 

vůbec se naopak neděje podle 36 % odpovědí. 

Organizacemi nejnižší požadované vzdělání pro výkon komunitního pracovníka 

je v 48 % případů vzdělání základní. Většina dotázaných komunitních pracovníků (86 %) 

má k dispozici podporu metodika či supervizora. Personální zajištění sledovaných 

komunitních projektů je poměrně stabilní, změny na pozici komunitních pracovníků jsou 

podle 46 % respondentů ojedinělé. Zaměstnavatelem dotazovaných komunitních 

pracovníků jsou v 75 % případech nestátní neziskové organizace, v 12 % případů obce 

a v 10 % případů církevní organizace. Sledované projekty byly komunitními pracovníky 

spíše dlouhodobě realizovány, v 48 % případech se jednalo o kontinuální komunitní práci 

delší než 3 roky. Téměř polovina dotazovaných (45 %) zahajuje práci v komunitách 

o velikosti 50–150 členů, jejichž významnou část tvoří rodiny s dětmi 

(68 % dotazovaných), které se identifikují jako Romové (81 % dotazovaných) a komunita 

je většinou považována za sociálně vyloučenou (80 % dotazovaných).  

 

Řešená témata 

Graf 1 poskytuje přehled typových témat, na kterých komunitní pracovníci s obyvateli 

lokality/členy komunity pracovali, a to bez ohledu na to, zda úspěšně nebo neúspěšně. 
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Graf 1: Řešená témata 

 

  

 

 

Legenda: 

a) Zlepšení prostranství, vzhledu lokality 

b) Zlepšení bytových podmínek 

c) Zlepšení vztahů mezi obyvateli (uvnitř 

komunity) 

d) Zlepšení vztahů komunity s okolím 

e) Zlepšení bezpečnosti v lokalitě 

f) Zlepšení příležitostí pro trávení volného času 

g) Jiné 

 

 

 

Posouzení faktorů komunitními pracovníky 

Pokud měli komunitní pracovníci subjektivně hodnotit významné faktory přispívající 

k účinnosti komunitní práce, zdůrazňovali především osobnost a práci komunitního 

pracovníka a zapojení lidí. Naopak za nejvýznamnější bariéru dosažení úspěchu určili 

pasivitu členů komunity. 

 

H1: V případech, kdy bylo dosaženo úspěchu, komunitní pracovníci hodnotili vyšší 

soulad zvoleného tématu/problému s kritérii Kahna, než v případech, kdy úspěchu 

dosaženo nebylo. 

Významným faktorem ovlivňujícím úspěšnost intervence komunitních pracovníků 

je soulad řešeného tématu s níže uvedenými kritérii Kahna: 

- pro řešení problému/tématu je možné něco udělat na komunitní úrovni (P-value 

Wilcoxonova párového testu: 0,0004), 

- problém/téma členy komunity spíše sjednocuje, než rozděluje (P-value 

Wilcoxonova párového testu: 0,0001) 

- většina lidí vnímá téma jako problém, který by se měl řešit (P-value Wilcoxonova 

párového testu: 0,0012), 

- téma/problém je snadné členům komunity a veřejnosti vysvětlit (P-value 

Wilcoxonova párového testu: 0,0388). 

 

Významnost dodržení dalších kritérií (5) dle Kahna nebyla šetřením zjištěna. Na základě 

toho, že k úspěchu přispívá dodržení více než 1/3 kritérií považujeme hypotézu 

za potvrzenou. 
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Graf 2: Vnímaná možnost řešení problému/tématu na komunitní úrovni (v případě 

úspěchu) 

 

 
Legenda: 

1 – ano, 2 – spíše ano, 3 – spíše ne, 4 – ne, NA – neodpověděl 

 

Graf 3: Vnímaná možnost řešení problému/tématu na komunitní úrovni (v případě 

neúspěchu) 

 

 
Legenda: 

1 – ano, 2 – spíše ano, 3 – spíše ne, 4 – ne, NA – neodpověděl 
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Graf 4: Problém/téma členy komunity spíše sjednocoval, než rozdělovat (v případě 

úspěchu) 

 

 
Legenda: 

1 – ano, 2 – spíše ano, 3 – spíše ne, 4 – ne, NA – neodpověděl 

 

Graf 5: Problém/téma členy komunity spíše sjednocoval, než rozdělovat (v případě 

neúspěchu) 

 

 
Legenda: 

1 – ano, 2 – spíše ano, 3 – spíše ne, 4 – ne, NA – neodpověděl 
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Graf 6: Vnímání tématu jako problému, který by se měl řešit (v případě úspěchu) 

 

 
Legenda: 

1 – ano, 2 – spíše ano, 3 – spíše ne, 4 – ne, NA – neodpověděl 

 

Graf 7: Vnímání tématu jako problému, který by se měl řešit (v případě neúspěchu) 

 

 
Legenda: 

1 – ano, 2 – spíše ano, 3 – spíše ne, 4 – ne, NA – neodpověděl 
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Graf 8: Vnímaná možnost téma/problém členům komunity a veřejnosti snadno vysvětlit (v 

případě úspěchu) 

 

 
Legenda: 

1 – ano, 2 – spíše ano, 3 – spíše ne, 4 – ne, NA – neodpověděl 

 

Graf 9: Vnímaná možnost téma/problém členům komunity a veřejnosti snadno vysvětlit (v 

případě neúspěchu) 

 

 
Legenda: 

1 – ano, 2 – spíše ano, 3 – spíše ne, 4 – ne, NA – neodpověděl 

 

H2: V případech, kdy bylo dosaženo úspěchu, komunitní pracovníci hodnotili míru 

participace členů komunity při definování a volbě tématu vyšší než v případech, 

kdy úspěchu dosaženo nebylo. 

Komunitní pracovníci měli určit míru participace členů komunity při definování a volbě 

tématu, a to v případě jimi definovaného úspěchu a neúspěchu. Ačkoliv je u úspěchu míra 

participace komunitními pracovníky hodnocena jako vyšší než v případě neúspěchu 

(viz grafy), statisticky nebyla významnost prokázána. 
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Graf 10: Míra participace při definování a volbě tématu v případě úspěchu 

 

 
 

Graf 11: Míra participace při definování a volbě tématu v případě neúspěchu 

 

 
Legenda: a) neúčast – lidé nebyli informovaní, nepodíleli se na formulování témat, potřeb, problémů. Téma 

formuloval někdo z vnějšku (např. komunitní pracovník, zaměstnavatel komunitního pracovníka, obecní 

úřad, škola, instituce) a lidé o něm neví. b) informování – lidé byli informování o probíhajícím hledání 

a definování tématu, do procesu výběru či rozhodování nebyli zapojeni, nebyl s nimi diskutován. 

c) konzultace – téma/témata byla s lidmi konzultována, bylo zjišťováno, např. co si lidé o jednotlivých 

tématech mysleli, o výběru témat však rozhodoval někdo zvnějšku. d) zapojování – lidé byli informováni 

o definování tématu/problému, výběr tématu byl s nimi konzultováno a zároveň jsou zapojováni do sběru 

podkladů o tématu (např. roznášejí/sbírají dotazníky o tématu v lokalitě, spoluorganizují informativní schůzku 

atp.). O konečném výběru tématu rozhodoval někdo jiný než lidé (např. komunitní pracovník, zaměstnavatel 

komunitního pracovníka). e) interaktivní (partnerská) spolupráce – lidé sami definovali témata/ problémy, 

rozhodovali, které problémy/témata budou řešena a jak, to vše společně s komunitním pracovníkem, který 

jim poskytoval zpětnou vazbu. f) spontánní mobilizace/sebemobilizace – lidé plánovali a rozhodovali sami, 

bez potřeby asistence komunitního pracovníka. NA – neodpověděl. 
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H3: V případech, kdy bylo dosaženo úspěchu, komunitní pracovníci hodnotili míru 

participace členů komunity při plánování a realizaci přispívají k dosažení výsledku 

jako vyšší než v případech, kdy úspěchu dosaženo nebylo.  

Komunitní pracovníci měli určit míru participace členů komunity při plánování a realizaci 

kroků vedoucích k dosažení výsledku, a to v případě jimi definovaného úspěchu 

a neúspěchu. Ačkoliv je u úspěchu míra participace komunitními pracovníky hodnocena 

jako vyšší než v případě neúspěchu (viz grafy), statisticky nebyla významnost prokázána. 

 

Graf 12: Míra participace při plánování a realizaci v případě úspěchu 

 

 
 

Graf 13: Míra participace při plánování a realizaci v případě neúspěchu 

 

 
Legenda: a) neúčast – lidé nebyli informovaní, nepodíleli se na plánování a realizaci. Plánoval a aktivity 

realizoval komunitní pracovník, či někdo další mimo komunitu (např. zadavatel, další odborní pracovníci, 

obecní úřad). b) informování – lidé byli informováni o probíhajícím plánování a realizaci aktivit (o tom, 

že na vybraném tématu někdo pracuje, do procesu plánování a realizace zapojeni nebyli). c) konzultace – 

plán realizace aktivit byl s členy komunity konzultován, byl zjišťován jejich názor, ale finální rozhodnutí 

udělal komunitní pracovník nebo jiný subjekt. d) zapojování – lidé se aktivně účastnili na realizaci některých 

aktivit. O finální podobě plánu rozhoduje někdo jiný než lidé. e) interaktivní (partnerská) spolupráce – 

lidé sami plánovali a rozhodovali o jednotlivých krocích a jejich detailní podobě, to vše společně 

s komunitním pracovníkem či jeho podporou. f) spontánní mobilizace/sebemobilizace – lidé plánovali 

a rozhodovali sami, bez potřeby asistence komunitního pracovníka. NA – neodpověděl. 
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H4: V případech, kdy bylo dosaženo úspěchu, byla organizační kapacita komunity 

pracovníky hodnocena jako vyšší než v případech neúspěchu. 

Významným faktorem z oblasti organizační kapacity přispívajícím k úspěšnosti komunitní 

práce je podle výsledků výzkumu: 

- adekvátnost frekvence setkávání lokální/akční skupiny řešenému tématu (P-value 

Wilcoxonova párového testu: 0,0268), 

- spolupracující a solidární vztahy mezi členy lokální skupiny (P-value Wilcoxonova 

párového testu: 0,0038), 

- soběstačnost a udržitelnost skupiny během práce na tématu (P-value Wilcoxonova 

párového testu: 0,0051). 

Vzhledem k tomu, že jako významné pro dosažní úspěchu bylo potvrzeno aspoň jedno 

kritérium z každé domény indikátoru, považujeme hypotézu za potvrzenou. 

 

Graf 14: Adekvátnost frekvence setkávání lokální/akční skupiny řešenému tématu 

(v případě úspěchu) 

 

 
Legenda: 1 – málo, 2 – středně, 3 – hodně, NA – neodpověděl  
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Graf 15: Adekvátnost frekvence setkávání lokální/akční skupiny řešenému tématu (v 

případě neúspěchu) 

 

 
Legenda: 1 – málo, 2 – středně, 3 – hodně, NA – neodpověděl 

 

Graf 16: Spolupracující a solidární vztahy mezi členy lokální skupiny (v případě úspěchu) 

 

 
Legenda: 1 – málo, 2 – středně, 3 – hodně, NA – neodpověděl 

 

Graf 17: Spolupracující a solidární vztahy mezi členy lokální skupiny (v případě 

neúspěchu) 

 

 
Legenda: 1 – málo, 2 – středně, 3 – hodně, NA – neodpověděl 
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Graf 18: Soběstačnost a udržitelnost skupiny během práce na tématu (v případě úspěchu) 

 

 
Legenda: ŠKÁLA 1–8, kdy 1 je extrémně málo a 8 je extrémně hodně, NA – neodpověděl 

 

Graf 19: Soběstačnost a udržitelnost skupiny během práce na tématu (v případě neúspěchu) 

 

 
Legenda: ŠKÁLA 1–8, kdy 1 je extrémně málo a 8 je extrémně hodně, NA – neodpověděl 

 

H5: V případech, kdy bylo dosaženo úspěchu, byla míra rozvoje lidí pracovníky 

hodnocena jako vyšší než v případech neúspěchu. 

Významným faktorem z oblasti rozvoje lidí přispívajícím k úspěšnosti komunitní práce 

je podle výsledků výzkumu: 

- rozvoj sociálních dovedností členů lokální skupiny, případně komunity (P-value 

Wilcoxonova párového testu: 0,0402), 

- schopnost členů lokální skupiny, případně komunity kriticky uvažovat 

(tj. vysvětlovat/analyzovat) ve vztahu k řešení témat komunity (P-value 

Wilcoxonova párového testu: 0,0199), 
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- víra členů komunity, že svým zapojením mohou téma vyřešit (P-value Wilcoxonova 

párového testu: 0,0022), 

- schopnost komunitně pracovat na tématu (P-value Wilcoxonova párového testu: 

0,0201). 

 

Z výsledků vidíme, že jako významné pro dosažní úspěchu byla potvrzena 4 kritéria 

ze 2 domén indikátoru. Hypotézu potvrzujeme.  

 

Graf 20: Rozvoj sociálních dovedností členů lokální skupiny (v případě úspěchu) 

 

 
Legenda: 1 – málo, 2 – středně, 3 – hodně, NA – neodpověděl 

 

Graf 21: Rozvoj sociálních dovedností členů lokální skupiny (v případě neúspěchu) 

 

 
Legenda: 1 – málo, 2 – středně, 3 – hodně, NA – neodpověděl 
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Graf 22: Schopnost členů lokální skupiny, případně komunity kriticky uvažovat ve vztahu 

k řešení témat komunity (v případě úspěchu) 

 

 
Legenda: 1 – málo, 2 – středně, 3 – hodně, NA – neodpověděl 

 

Graf 23: Schopnost členů lokální skupiny, případně komunity kriticky uvažovat ve vztahu 

k řešení témat komunity (v případě neúspěchu) 

 

 
Legenda: 1 – málo, 2 – středně, 3 – hodně, NA – neodpověděl 
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Graf 24: Víra členů komunity, že svým zapojením mohou téma vyřešit (v případě úspěchu) 

 

 
Legenda: 1 – málo, 2 – středně, 3 – hodně, NA – neodpověděl 

 

Graf 25: Víra členů komunity, že svým zapojením mohou téma vyřešit (v případě 

neúspěchu) 

 

 
Legenda: 1 – málo, 2 – středně, 3 – hodně, NA – neodpověděl 

 

Graf 26: Schopnost komunitně pracovat na tématu (v případě úspěchu) 

 

 
Legenda: ŠKÁLA 1–8, kdy 1 je extrémně málo a 8 je extrémně hodně, NA – neodpověděl 
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Graf 27: Schopnost komunitně pracovat na tématu (v případě neúspěchu) 

 

 
Legenda: ŠKÁLA 1–8, kdy 1 je extrémně málo a 8 je extrémně hodně, NA – neodpověděl 

 

H6: V případech, kdy bylo dosaženo úspěchu, byla míra rozvoje sociální sítě 

pracovníky hodnocena jako vyšší než v případech neúspěchu. 

Významným faktorem z oblasti sociální síť přispívajícím k úspěšnosti komunitní práce 

je podle výsledků výzkumu: 

- schopnost komunity identifikovat a využívat externí zdroje (např. materiální, 

finanční, lidské) potřebné k práci na identifikovaných tématech (P-value 

Wilcoxonova párového testu: 0,0055), 

- efektivní organizace sítě (P-value Wilcoxonova párového testu: 0,0071), 

- zkušenost, že spolupráce mezi členy komunity/lokální skupiny přináší očekávané 

výsledky (P-value Wilcoxonova párového testu: 0,0001), 

- strategická práce komunity/lokální skupiny na tvorbě, rozvoji a udržení sociální sítě 

(P-value Wilcoxonova párového testu: 0,0033), 

- vytvoření sítě, která je vhodná pro řešení tématu (P-value Wilcoxonova párového 

testu: 0,0193), efektivní (P-value Wilcoxonova párového testu: 0,0001), udržitelná 

a stabilní (P-value Wilcoxonova párového testu: 0,0003). 

Vzhledem k tomu, že jako významné pro dosažní úspěchu bylo potvrzeno aspoň jedno 

kritérium z každé domény indikátoru, považujeme hypotézu za potvrzenou. 
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Graf 28: Schopnost komunity identifikovat a využívat externí zdroje (v případě úspěchu) 

 

 
Legenda: 1 – málo, 2 – středně, 3 – hodně, NA – neodpověděl 

 

Graf 29: Schopnost komunity identifikovat a využívat externí zdroje (v případě neúspěchu) 

 

 
Legenda: 1 – málo, 2 – středně, 3 – hodně, NA – neodpověděl 

 

Graf 30: Efektivní organizace sítě (při úspěchu) 

 

 
Legenda: 1 – málo, 2 – středně, 3 – hodně, NA – neodpověděl 
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Graf 31: Efektivní organizace sítě (při neúspěchu) 

 

 

Legenda: 1 – málo, 2 – středně, 3 – hodně, NA – neodpověděl 

 

Graf 32: Spolupráce mezi členy komunity/lokální skupiny přináší očekávané výsledky 

(při úspěchu) 

 
Legenda: 1 – málo, 2 – středně, 3 – hodně, NA – neodpověděl 

 

Graf 33: Spolupráce mezi členy komunity/lokální skupiny přináší očekávané výsledky 

(při neúspěchu) 

 

 
Legenda: 1 – málo, 2 – středně, 3 – hodně, NA – neodpověděl 
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Graf 34: Strategická práce komunity/lokální skupiny na tvorbě, rozvoji a udržení sociální 

sítě (při úspěchu) 

 

 
Legenda: 1 – málo, 2 – středně, 3 – hodně, NA – neodpověděl 

 

Graf 35: Strategická práce komunity/lokální skupiny na tvorbě, rozvoji a udržení sociální 

sítě (při neúspěchu) 

 

 
Legenda: 1 – málo, 2 – středně, 3 – hodně, NA – neodpověděl 

 

Graf 36: Udržitelná a stabilní síť pro řešení tématu (při úspěchu) 

 

 
Legenda: ŠKÁLA 1–8, kdy 1 je extrémně málo a 8 je extrémně hodně, NA – neodpověděl 
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Graf 37: Udržitelná a stabilní síť pro řešení tématu (při neúspěchu) 

 

 
Legenda: ŠKÁLA 1–8, kdy 1 je extrémně málo a 8 je extrémně hodně, NA – neodpověděl 

 

H7: Po intervenci komunitní práce je komunita pracovníkem vnímána jako méně 

sociálně vyloučená. 

Jako statisticky významnou (P-value Wilcoxonova párového testu: 0,0021) lze vyhodnotit 

závislost hodnocení míry sociálního vyloučení komunity při zahájení práce a při hodnocení 

současné situace („před“ a „nyní“). Komunitní pracovníci po určitém období působení 

v komunitě hodnotili míru sociálního vyloučení jako mírnější.  

Významně pozitivněji byly v důsledku intervence komunitní práce účastníky výzkumu 

hodnoceny následující oblasti kontextu komunity: 

- hodnocení dostupnosti občanské vybavenosti (P-value Wilcoxonova párového 

testu: 0,0187), 

- hodnocení dopravní obslužnosti (P-value Wilcoxonova párového testu: 0,0305), 

- vnímání investic obce do lokality ve srovnání s běžným standardem (P-value 

Wilcoxonova párového testu: 0,0129), 

- vnímání kvality bytového fondu (P-value Wilcoxonova párového testu: 0,0425), 

- hodnocení podmínek pro sociální život (např. místo pro setkávání obyvatel, 

architektonické bariéry) (P-value Wilcoxonova párového testu: 0,0425), 

- hodnocení stavu zeleně (P-value Wilcoxonova párového testu: 0,0028), 

- hodnocení místa pro vyžití menších dětí (P-value Wilcoxonova párového testu: 

0,0014), 

- hodnocení místa pro vyžití mládeže (P-value Wilcoxonova párového testu: 0,0010), 

- hodnocení nabídky sociálních služeb v lokalitě jako odpovídající potřebám obyvatel 

(P-value Wilcoxonova párového testu: 0,0139). 

 

Přesto, že všechny tyto změny přispívají k pozitivnějšímu vnímání lokality jejími obyvateli 

jako dobrého místa k životu a jejich spokojenosti, nebyla významnost tohoto rozdílu 

statisticky potvrzena. 
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Většina kritérií vymezujících sociální vyloučení byla významně ovlivněna intervencí 

komunitní práce, hypotéza je potvrzená. 

 

Graf 38: Komunita je sociálně vyloučená (při zahájení práce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda 

a) souhlasím 

b) spíše souhlasím 

c) spíše nesouhlasím 

d) nesouhlasím 

NA) neodpověděl 

 

 

 

Graf 39: Komunita je sociálně vyloučená (současná situace) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda 

a) souhlasím 

b) spíše souhlasím 

c) spíše nesouhlasím 

d) nesouhlasím 
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H8: Po intervenci komunitní práce jsou mezilidské vztahy v komunitě vnímány 

pracovníkem pozitivněji. 

Významně pozitivněji byly v důsledku intervence komunitní práce účastníky výzkumu 

hodnoceny následující oblasti kontextu komunity: 

- intenzita mezilidských vztahů v komunitě (P-value Fisherova testu 0,0156). 

Kvalita mezilidských vztahů významně ovlivněna nebyla. Hypotéza je zamítnuta. 

 

Graf 40: Intenzita mezilidských vztahů v komunitě (při zahájení práce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:  

a) anonymní, minimální vztahy 

b) jsou v běžném občanském kontaktu 

c) komunikují mezi sebou  

d) spolupracující 

NA) neodpověděl 

 

 

 

Graf 41: Intenzita mezilidských vztahů v komunitě (současná situace) 

 

 

 

 

 
Legenda:  

a) anonymní, minimální vztahy 

b) jsou v běžném občanském kontaktu 

c) komunikují mezi sebou  

d) spolupracující 

 

  



 
 

48 

ZÁVĚRY 

 

Výsledky výzkumu potvrdily významnost všech tří hlavních faktorů ovlivňujících 

komunitní práci, tzn., čím vyšší je míra organizovanosti komunity či lokální skupiny, čím 

vyšší je kladen důraz na rozvoj kapacit lidí a čím efektivněji a udržitelněji se buduje sociální 

síť (interní i externí), tím jsou intervence komunitní práce úspěšnější.  

Intervence komunitní práce rovněž snižují vnímanou míru sociálního vyloučení komunity 

na základě posouzení komunitního pracovníka. Tuto skutečnost lze interpretovat různě. 

Jedním z možných vysvětlení, kromě toho, že k mírnění sociálního vyloučení skutečně 

dochází, hlubší poznání a bližší spolupráce komunitního pracovníka s komunitou, která 

může vést ke změně náhledu. Nemusí se tedy měnit míra vyloučení, ale perspektiva 

a subjektivní hodnocení pracovníka v důsledku pozitivních zkušeností s členy komunity. 

Provedenou analýzu považujeme za vstupní, prvotní orientaci v datech. V dalším 

statistickém zpracování předpokládáme další srovnávání odpovědí na otázky za použití 

testů hypotéz (párové testy, dvouvýběrové testy, korelace). Plánujeme provést faktorovou 

analýzu, asociační analýzu nebo případně shlukovou analýzu a modelování závislostí mezi 

vybranými charakteristikami pomocí vybraných modelů (lineární model, fuzzy pravidla 

nebo fuzzy agregační operátory).  
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PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1: Scénář skupinových rozhovorů s realizátory komunitní práce 

 

1. Co se Vám ve Vaší práci daří? Podle čeho se domníváte, že se to daří? Co podle 

Vašeho názoru k tomu zdaru/úspěchu přispívá? Co z toho můžete jako komunitní 

pracovníci a jak ovlivnit? 

2. Co se Vám ve Vaší práci nedaří? Podle čeho se domníváte, že se to nedaří? Co podle 

Vašeho názoru k nezdaru/neúspěchu přispívá? Co z toho můžete jako komunitní 

pracovníci ovlivnit a jak?  

3. Je něco, co byste chtěli ve své práci změnit? Zpětně i do budoucna? Postupovali 

byste na základě současných zkušeností jinak? 

4. Které další události nebo okolnosti nejsilněji ovlivnily nebo ovlivňují Vaši práci 

pro lokalitu/komunitu? 

5. Jakou hlavní radu byste dali začínajícím komunitním pracovníkům? 
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Příloha č. 2: Záznamový arch strukturovaných rozhovorů s realizátory komunitní 

práce
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