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Tato práce tematicky patří do rámce zkoumání vývoje občanského sektoru, úžeji scény 
organizací řazených mezi ženské. Mateřská centra přitom představují jednak specifickou a 
hraniční organizaci z hlediska jejich klasifikace jako součásti sociálního hnutí, zároveň však 
jeden z nejmasivněji se rozvíjejících sektor. Petra Bezděková pro své zkoumání vhodně 
zvolila vzorek, který bylo možné sestavit jako úplný tím, že je vymezen hranicemi jednoho 
města. Nadto, jak přesně vymezuje v úvodu své práce, se zaměřila na optiku nejaktivnějšího 
článku fenoménu mateřských center, jejich koordinátory, příp. přímo zakladatelky.  
 
Autorka již v Úvodu podává přehled stavu výzkumu k danému tématu, což jí umožňuje 
přesněji situovat svou badatelskou perspektivu ve srovnání s dřívějšími pracemi. Je průkazné, 
že její přístup se od předchozích v řadě ohledů liší, že přichází s novým úhlem pohledu. 
Teoretická část je logicky strukturovaná a velmi svědomitě zpracovaná. Jejímu stěžejními 
pilíři, jež jsou důležité z hlediska kontextu pro porozumění vlastnímu fenoménu mateřských 
center,  je jednak sociologicko-psychologická problematika matek (převážně) na mateřské 
dovolené a nad druhé straně otázky a typy institucionálních řešení péče o malé děti. Ale i další 
části autorčiny teoretické struktury jsou relevantní, jako např. podkapitola o tom, co činí 
mateřské centrum mateřským centrem. Petra Bezděková pracuje se sekundární literaturou 
autonomně – cíleně vyhledává analytické koncepty pro svůj výzkum, které lze dobře sledovat 
díky grafickému zvýraznění.  Nutno zdůraznit, že po řemeslné stránce nelze této části nic 
vytknout, autorka důsledně a korektně odkazuje. 
 
Analytická část je jednak faktografickou rekonstrukcí profilu sledovaných organizací dle 
standardní metodiky opřené o literaturu zabývající se NNO (Frič a spol.). Pro lepší čtivost i 
poznávací přínos považuji za šťastné, že autorka nejprve představila formou jakýchsi 
medailonů jednotlivé organizace, další charakteristiky však již zpracovala souborně a 
komparativně. Pramenem jí byly dostupné tištěné materiály organizací a informace 
z rozhovorů, vždy podložené odkazem. Ve druhé části analýzy, kterou autorka označila jako 
„úvahovou“, používá kódovacích postupů  u pasáží, jež reprezentují způsob uvažování 
dotazovaných. Velmi oceňuji schopnost autorky jasně rozlišit (explicitně), jaký druh poznatků 
přináší první a druhý postup. Přestože kódovací postup umožnil velmi dobře postihnout 
vnímání smyslu těchto organizací jejich koordinátorkami, mám za to, že řada diskurzivně 
velmi zajímavých momentů nebyla dostatečně vytěžena. Analýza je tak zatím poměrně 
prvoplánová. S tím souvisí další výtka, a to ne dost explicitní propojení teoretických 
východisek s výsledky analýz. Vedlo to k tomu, že zejména interpretace zůstaly často na půli 
cesty. Jako příklad lze uvést, že koordinátorky opakovaně zmiňují „lenost“ matek a tendenci 
spíš než dítěti se v centru věnovat povídání s jinými ženami.  To však bylo na místě vztáhnout 
k těm teoretickým pasážím, kde je řeč o tom, že právě toto matky potřebují – odpočinout si od 
dítěte. Kód „lenosti“ tak bylo možné dál, a velmi zajímavě, rozpracovat. Co ovšem oceňuji, je 
ukázněné vyvození závěrů z analýz, jsou přesné a vesměs doložené. 
 
Shrnutí. Jedná se o dobře založenou, standardně provedenou práci s dobrou teoretickou 
přípravou a adekvátními interpretacemi, které ovšem mají ještě rezervy v oblasti hlubší 
kvalitativní, diskurzní, analýzy.   



Práci hodnotím v nejvyšším pásmu známky „velmi dobře“ a navrhuji 38 bodů. 
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