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V posledných desaťročiach zastáva významnú úlohu v oblasti komunitnej psychológie 

koncept psychologického zážitku komunity a zároveň predstavuje jej najčastejšie skúmaný 

konštrukt. Napriek tejto skutočnosti je psychologický zážitok komunity nedostatočne 

teoreticky i metodologicky konceptualizovaný. Jeho význam pre pomáhajúce profesie spočíva 

nielen  v  poznávaní a porozumení procesom fungovania komunity a zážitku komunity, ale aj 

v lepšom poskytovaní služieb a intervencií  a v konečnom dôsledku  aj  pre vplyv na zdravie 

členov komunity, pretože psychologický zážitok komunity je považovaný za indikátor kvality 

života komunity. O význame tohto fenoménu v praktickom živote svedčí  aj vzrastajúci 

záujem  o členstvo vo vzťahových komunitách. 

Posudzovaná práca poskytuje  prehľad súčasného a doterajšieho stavu poznania v oblasti 

psychologického zážitku komunity z aspektu viacerých vedných disciplín a na základe 

výskumov zážitku komunity v komunitnej psychológii prináša nové poznatky. 

Cieľom  práce je prispieť celkovo k hlbšiemu odbornému poznaniu problematiky 

psychologického zážitku komunity i k väčšiemu oboznámeniu so zážitkom komunity 

v regióne, v ktorom autorka pôsobí. 

Práca sa v jednotlivých kapitolách venuje historickému exkurzu v skúmanej oblasti, 

vymedzuje zážitok komunity v rámci komunitnej psychológie a uvádza definície pojmov 

komunita a zážitok komunity. Psychologický zážitok komunity je podľa autorky komplexný 

zážitok vytváraný vzájomným pôsobením jednotlivca a skupiny a  vo všeobecnosti sa 

vzťahuje k tomu, ako jednotlivec vníma svoju príslušnosť ku skupine a intenzitu väzby voči 

svojej komunite.  

Z teoretických konceptov sa autorka podrobne venuje trom teóriám komunity a 

psychologického zážitku komunity autorov McMillan – Chavis, Turner a Peck. 

Pozitívne hodnotím detailný prehľad meracích inštrumentov zážitku komunity, keďže 

meranie tohto konštruktu prostredníctvom rôznych meracích nástrojov prináša nesúrodé 

výsledky. V ďalšej časti práce autorka ponúka prehľad doterajších, kvantitatívnych, 

kvalitatívnych a triangulačných výskumov sprostredkujúcich  porozumenie spôsobov, ktorými 



ľudia v skupinách jej zážitok vytvárajú a udržiavajú. Prehľadnosť množstva uvádzaných 

výskumov zvyšuje ich triedenie podľa viacerých druhov prostredí. Za významné 

a inšpiratívne  pre výskumné sledovanie i prax považujem viaceré autorkou prezentované 

výskumné zistenia a názory,  a vyberám dva, ktoré ma najviac oslovili:  Ak sa naučíme viac 

o tom, ako vybudovať silný zážitok komunity, budeme schopní značne prispieť k prežívaniu 

subjektívnej pohody jednotlivcov; Po dobrej diagnostike stavu problematickej skupiny možno 

na mieru vytvorenou skupinovou intervenciou facilitovať pozitívne zmeny vo vnímaní zážitku 

komunity a podporiť skupinu k funkčnejšiemu komunitnému fungovaniu. 

V závere práce autorka načrtáva  perspektívy výskumu zážitku komunity v budúcnosti a 

nevyhýba sa úvahám o sporných a kritických otázkach súvisiacich so zážitkom komunity.   

 

Záver 

 

Práca je svojím zameraním v našich podmienkach ojedinelá, prispieva k rozvoju komunitnej 

psychológie na Slovensku, prináša cenný zdroj informácií k psychologickému zážitku 

komunity z teoretického i metodologického aspektu. Odborná úroveň práce je z môjho 

pohľadu vysoká. Autorke sa podarilo skĺbiť vedeckosť textu s pútavosťou a tak je jej rukopis 

vedecký, zároveň čitateľný, prinášajúci podnety k zamysleniu a konfrontácii s novými 

prístupmi a poznatkami.  

Na základe vyššie uvedených údajov  

Odporúčam, aby po úspešnom habilitačnom konaní bol podaný návrh na udelenie vedecko  

pedagogického titulu docent 

odbore 3.1.13 sociálna psychológia a psychológia práce. 

 

 

V Nitre, 27. 11. 2014                                       Doc. PhDr. Marta Popelková, PhD. 

 


