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Autorka se v práci s názvem Vzdělávání dospělých v mateřských centrech 
zabývá prezentací a významem mateřských center, včetně vzdělávání dospělých 
v mateřských centrech. 

Práce je rozdělena celkem do deseti kapitol, které na sebe logicky navazuj í 
a tvoří tak ucelený text. Jednotlivé kapitoly jsou dále děleny do dalších podkapitol. 

V první kapitole se autorka zabývá obsahem pojmů občanská společnost 
a nestátní nezisková organizace, kde popisuje mimo jiné vztah neziskových organizací 
a státu, jakož i důležitost vzájemné spolupráce mezi státní sférou a neziskovým 
sektorem. 

Ve druhé kapitole autorka věnuje svůj zájem tématu dobrovolnictví coby 
nedílné součásti neziskového sektoru a popisuje jeho význam pro společnost. 

V kapitole třetí autorka představuje mateřská centra, jejich historii, postavení 
ve společnosti, jejich činnost obecně a vývoj mateřských center jako organizace 
včetně kritických faktorů. 

Ve čtvrté kapitole rozebírá problematiku personálního zajištění chodu 
mateřského centra a specifičnost propojení klientů, dobrovolníků a realizátorů aktivit 
v mateřských centrech. 

V páté kapitole se věnuje vzdělávání dospělých coby jedné z činností 
v mateřských centrech, dále pokračuje v šesté kapitole typy vzdělávání dospělých 
v mateřských centrech, v sedmé kapitole formami a metodami vzdělávání dospělých 
v mateřských centrech. V osmé kapitole se pak zabývá personálním zajištěním 
vzdělávání dospělých v mateřských centrech, v deváté kapitole představuje 
problematiku financování vzdělávání v mateřských centrech a v desáté kapitole se 
zabývá otázkou poptávky a plánování vzdělávání v mateřských centrech a jeho 
budoucností. 

V závěru autorka znovu zdůrazňuje význam vzdělávání dospělých 
v mateřských centrech, zejména s ohledem na celospolečenské, tedy občanské 
souvislosti. 

Cílem práce je ozřejmění významu vzdělávání v mateřských centrech pro 
jedince i společnost jako celek. V práci, domnívám se, byl stanovený cíl naplněn. 
Autorka seznámila čtenáře s ideou občanství v rámci nestátního neziskového sektoru, 
konkrétně mateřských center a s tamější rolí vzdělávání dospělých. Osobně souhlasím 
s postojem autorky, že mateřská centra napomáhají mimo jiné k postupnému 
zmírňování sociální i ekonomické exkluze v životě matek (s. 28) a vedou ženy k jejich 
osobnímu i profesnímu rozvoji (s. 64). Jsou tedy pro fungování naší společnosti 
prospěšné, dokonce můžeme říci, že zaujímají nezastupitelné místo. 

Práce obsahově přináší nové informace a je dobře zpracovaným přehledem 
(například v přílohách práce je dle mého názoru dobře zpracovaný přehled 
jednotlivých mateřských center v Praze, byť zohlednění dalších mateřských center 
ostatních měst České republiky zde uvedeno není). 

V práci je též patrný velký zájem autorky o dané téma, vzhledem k četným 
uváděním svých názorů, podložených bohatými zkušenostmi a myšlenkami, hodnotím 
práci jako velice podnětnou. 



Po formální stránce se v práci ovšem objevují nejen klady, ale též určité 

nedostatky. 
Pozitivně hodnotím výběr české literatury k danému tématu, ovšem cizojazyčná 
literatura není uvedena žádná. Práce s odkazy na citované zdroje je většinou uváděna 
správně, ovšem například v přílohách by měly být internetové zdroje uvedeny každý 
zvlášť k jednotlivým mateřským centrům. 
Své poznatky autorka podává čtivým způsobem a přitom únosně s ohledem na povahu 
textu. Nutno však podotknout, že v bakalářské práci místy uvádí uvozovky, což 
nepůsobí v práci odborného typu příliš vhodně, alespoň ve smyslu, v jakém jsou užity 
(například na s. 29 - "nadšenkyně"). Totéž můžeme říci o některých formulacích či 
výrazech - například na s. 37 - projektík, na s. 38 - nějaké vstupní školení a další 
drobnosti. 
Velikost písma, která je při psaní odborné práce obvyklá, není v textu zachována. 

Domnívám se však, že práce splňuje potřebné požadavky, a tak ji doporučuji k 
obhajobě. 

V Praze dne 30. 8. 2007 
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