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Ačkoli se ke komunitní (sociální) práci v současné době upírá jedna z největších pozorností, a 

to ve vztahu k nejrůznorodějším cílovým skupinám, v českém prostředí na toto téma téměř 

absentují odborné publikace. Proto je nutno pozitivně ocenit již samotný počin kolektivu autorů 

recenzovanou publikaci vydat. Na více než 300 stranách jsou čtenáři představeny výstupy 

aktuálních výzkumů a zkušeností z praxe z různých evropských zemí, Brazílie a Spojených 

států, tedy zemí s naprosto odlišným sociálním systémem. Společným jmenovatelem je 

komunitní život cílové skupiny osob s postižením, v širším slova smyslu tedy příklady dobré 

praxe s deinstitucionalizací, integrací a podporou komunitních služeb.  

Jak uvádí autoři, knihou prostupují tři vzájemně se prolínající témata. První se zaměřuje na 

trajektorie vývoje legislativy a přístupů směrem ke komunitnímu životu, podpoře a zlepšení 

kvality života osob se zdravotním postižením v různých zemích a analýzu faktorů či zlomových 

bodů, které byly v této oblasti důležité. Druhé téma je zaměřeno na definování, měření a 

poskytování kvalitních komunitních služeb. V posledním tématu se autoři věnují 

mechanismům, systémům a strukturám důležitým při deinstitucionalizaci.  

Každý případ je doplněný o historický vývoj deinstitucionalizace a jeho kontexty, stejně jako 

o obecné pojetí osob s postižením, jejich práv a legislativní ukotvení, tudíž si čtenář může udělat 

dobrou představu o situaci v daném státu i bez jakékoli jeho předchozí znalosti. Jednotlivé 

kapitoly jsou navíc podloženy velkým množstvím odborných zdrojů, z nichž autoři citují a které 

lze využít pro další vyhledávání informací.  

Ačkoli kniha působí na první dojem tak, že se bude zabývat řešením v oblasti nedostatku 

dostupného a vhodného bydlení pro osoby se zdravotním postižením, případně dalšími 

překážkami komunitního života, je obsahově v mnoha ohledech širší. Příkladem za všechny je 

kapitola zaměřená na definování, měření a následné zajišťování kvality v sociálních službách 

má větší přesah, než jen pro vymezenou cílovou skupinu a má ambici tvořit teoretický podklad 

pro sociální služby obecně. I v této oblasti totiž kvalitní literatura na českém trhu absentuje. Je 

zde popsáno hned několik přístupů včetně aktuálního person-centred designu.  

Publikaci lze doporučit sociálním pracovníkům různého zaměření, vhodná bude i pro 

studenty sociální práce a zájemce z řad příbuzných oborů, včetně osob z praxe. 
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