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Téma bakalářské práce Petry Bezděkové vychází ze zájmu o gender studies. Proto také 
předmět svého bádání mateřská centra (dále MC) autorka definuje jako ženské organizace, 
tedy jako instituce usilující o posílení či změnu postavení žen ve společnosti. Výzkumnou 
otázku pak směřuje k poznání a popisu vybraných MC a k popisu reflexe MC ze strany jejich 
koordinátorů. Další otázky, které by souvisely s řešením teoretičtějšího problému gender 
studies či s aplikací vybrané dílčí teorie oboru, si práce neklade. Tedy spíše pozitivisticky 
uchopená práce se je koncipována do dvou částí. Prvá se věnuje literární rešerši, druhá 
zpracovává empirický výzkum vybraných MC. Celkově je práce dobře strukturována a 
vrcholí v shrnujícím výčtovém závěru. Autorka pracuje s relevantní, relativně bohatou 
literaturou a také její jazyk a stylistika jsou na úrovni.  
 
Přesto tyto klady nebo právě díky nim lze práci komentovat a rozvíjet další úvahy, které se 
mohou stát základem pro diskusi. Nabízím je nejednou jako podněty vyplývající z mých 
oborových východisek. 
 
Kapitoly  teoretické části směřují ke kontextualizaci:1. legislativního postavení ženy/rodiče na 
mateřské resp. rodičovské dovolené; 2. institucionalizované péči o děti  a 3. pojednání o MC. 
Autorka pracuje s poměrně bohatou literaturou, dobře připravuje kontext pro sledované téma. 
V subkapitole o institucionalizované péči bych jen doporučila odstavce o institucích 
věnujících se péči o děti v zahraničí zařadit až za oddíl o mateřských školách. Zdařilá je pak 
zejména poslední jmenovaná část rešerše sekundární literatury. Zde autorka ukazuje nejen 
odlišné postavení MC u nás a ve světě, ale také poukazuje na odlišné interpretace MC jako 
ženské organizace ve smyslu instituce usilující o změnu pozice ženy ve společnosti. V tomto 
bodě bych také viděla těžiště při kladení si badatelských otázek. Mě samotnou by zajímalo, 
jak autorka sama přistupuje k myšlence, že MC přispívají k udržování genderových 
stereotypů a jsou tedy pouze institucionalizovaným výrazem pro izolaci žen – matek malých 
dětí. V této souvislosti také kladu otázku, zda pro gender studies je korektní hovořit o ženách 
využívajících služeb/nabídek MC primárně jako matkách-maminkách či dokonce maminách 
(s.64), a přisuzovat jim tedy a priory tuto identitu/roli a navíc tímto vkládat do textu 
emocionální zabarvení?  
  
Druhá část práce se věnuje analýze dat získaných na základě empirického kvalitativního 
výzkumu. Zde se autorka hlásí k tradici sociologického výzkumu z pozice feminismu, který 
zdůrazňuje subjekt-subjektový vztah mezi badatelem a informátorem. Přičemž by mne 
zajímalo, zda se Petra Bezděková při vedení polostrukturovaného rozhovoru někdy nesetkala 
s problémem udržet onen subjekt-subjektový vztah?  
Pro výzkum si autorka velmi vhodně zvolila jednu lokalitu a v ní sledovala činnost MC. 
Rozhovory pak realizovala s koordinátory všech MC. Koordinátory Petra Bezděková vnímala 
více jako statutární zástupce s odosobněnou kompetencí, než jako reálné aktéry s určitou rolí 
v instituci. Asi proto také autorka neprovedla pasportizaci – neuvádí demografické 
charakteristiky koordinátorů, natož aby vysvětlila jejich specifický vztah k instituci. 



Odhlédnu-li od obligátnosti tohoto postupu, mohlo zvažování věku, pohlaví, vzdělání atd. 
koordinátora přinést další rozměr v interpretaci dat. Převedení výpovědí jednotlivých 
informátorů do spisovné formy češtiny také není z metodologického hlediska standardní, byť 
pro čtenáře se jedná o velmi vstřícný krok. 
Při analýze části dat se Petra Bezděková nechala inspirovat zakotvenou teorií.Ve své podstatě 
kódy – nalezené obsahy více kopírují okruhy polostrukturovaného rozhovoru a otevřené 
kódování proběhlo spíše v rámci autorkou nastolených tématických okruhů (tedy selektivní 
kódování předcházelo otevřenému). Jakým způsobem Petra Bezděková vyhodnocovala 
propagační materiály, webové stránky popřípadě další zdroje informací o MC není uvedeno.  
Výsledky analýzy Petra Bezděková prezentovala v popisné a úvahové části. Popisná část je 
zaměřena na orientační představení MC a na hledání společných charakteristik, které by 
ozřejmily podstatu formálního fungování instituce typu MC v dané lokalitě. Zde by nebylo od 
věci se věnovat i otázce organizační struktury MC, která právě s ohledem na zřizovatele MC 
v Ústí nad Labem může být formálně jiná ale strukturálně podobná, nebo naopak. (To souvisí 
i s vysvětlením různých pozic klíčových informátorů v sledovaných MC. ) V úvahové části se 
autorka snaží postihnout, jaké obsahy koordinátoři připisují vlastní MC i MC jako takovým. 
Všechny obsahy jsou orientovány směrem k odběrateli poskytované služby. Je jisté, že práce 
v MC má prokoordinátory i ryze subjektivní rozměr vlastního sebenaplnění – ten však zůstává 
nezmíněn a mohl by doplnit celkový obraz.    
 
Nepopírám, že mne práce Petry Bezděkové zaujala. Právě proto ve svém posudku vyzývám 
k dalším úvahám. Představení činnosti mateřských center je důležitým východiskem pro další 
bádání na tomto poli a takto je také nutné práci Petry Bezděkové chápat. 
 
  
Text Petry Bezděkové splňuje nároky kladené na bakalářskou práci. Práci doporučuji 
k obhajobě a navrhuji 33 bodů. 
 
 
 
 
V Praze 1.6.  2008                                                      PhDr. Dana Bittnerová, CSc. 


