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Bakalářská práce Jany Marečkové se zabývá jednou z významných neziskových organizací 
v ČR – Sítí mateřských center. Navazuje na kolegyně, které se také pod vedením dr. 
Havelkové  zvolené problematice věnovaly. Podobně jako ony vyšla z pozic gender studies a 
při analýze zvolené neziskové organizace akcentovala otázku budování pozic ženy ve 
veřejném sektoru. Prioritou Jany Marečkové se stala historiografická analýza. Popsání geneze 
a krystalizace instituce – Sítě mateřských center –  se pro autorku stalo klíčové pro ověření 
generalizací vybraných autorů. 
 
Práce Jany  Marečkové je koncipována do dvou stěžejních výkladových části. V první části 
vymezuje své teoretické ukotvení a velice sevřeně a adekvátně ve vztahu k následující vlastní 
analýze předkládá čtenáři informace a teoretické koncepty relevantní pro zvolené téma a 
přístup.  
Druhá rozsáhlejší a zároveň stěžejní část práce je věnována analýze zvolené neziskové 
instituce. V kontextu společenských věd se Jana Marečková přihlásila k deskriptivní 
případové studii, protože si kladla za cíl důkladně popsat jedinou instituci a její fungování i ve 
vztahu k dalším s ní souvisejícím institucím. Velice přehledně uvádí zdroje dat. Prezentuje je 
ovšem více metodologicky, než že by přistoupila k jejich kritice. V tomto ohledu také zaznívá 
má jediná dílčí připomínka k práci. Tedy  podle mého názoru by kvalitu práce ještě více 
podpořily úvahy nad typem informací a jejich výpovědní hodnotou, které zvolené  prameny 
přinášejí, a zhodnocení jejich limit. 
Vlastní analytická část je pak obsáhlá a dobře strukturovaná. Objevuji se zde sice dílčí 
pochybení – např. Název Grafu 1 neodpovídá skutečnosti, že legislativně Síť vznikla až 
v roce 2001, ty však nikterak zásadně nedevalvují smysl autorky pro systematické a 
srozumitelné popsání sledované reality. 
Své kvality pak autorka prokázala při formulování závěru, kdy se vrátila k teoretickým 
konceptům a zejména generalizacím o procesu etablování ženských/proženských institucí 
v ČR. Podle mého názoru se Janě Marečkové podařilo ukázat onen nepoměr, který plyne 
z linearity generalizace a plasticity vyplývající z jedinečnosti každého případu. 
 
Jana Marečková si zvolila pro svoji bakalářskou práci nosné téma. Vymezila si ho jak 
teoreticky, tak metodologicky. Adekvátně zvolenému úkolu se autorka rozhodla pro 
případovou studii. Velice hezky strukturovala popsání geneze a fungování instituce a podařilo 
se jí i propojit vlastní poznatky s generalizujícími závěry vybraných badatelů. Práci Jany 
Marečkové pokládám za propracovanou a zdařilou.  
 
Hodnotím ji jako výbornou a navrhuji jí 42 body. 
 
 
V Praze 29.8. 2008 

PhDr. Dana Bittnerová, CSc. 


