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Text posudku:  

Autorka si  za cíl bakalářské práce  si stanovila   poukázat na význam  neziskových organizací 

a svépomocných občanských aktivit při rozvoji občanské společnosti. Na příkladu  konkrétní 

organizace zdokumentuje  vývoj od svépomocné skupiny k profesionální neziskové 

organizaci. 

 V obecné části práce  vysvětlila základní principy občanské společnosti  a komunitní 

práce, znaky a formy nevládních neziskových organizací. Připomněla vznik mateřských 

center v ČR, popsala jak funguji mateřská centra  i zastřešující organizace.  organizace Sít 

mateřských center.  

 Praktická část práce se týká  konkrétního MC v Berouně, které v současné době  

jako občanského sdružení  poskytuje sociální služby pro rodiny s dětmi,  účastní se 

komunitního plánování, spolupracuje s dalšími  organizacemi v regionu. Autorka seznámila 

s cíli  a hodnotami, organizační strukturou ,  na příkladech  ukázala možnosti    spolupráce při 

řešení situace rodin v nouzi.  Od aktuální situace se autorka vrací k historii aby ukázala  

význam aktivního zapojení občanů. Od založení Mateřského centra Slunečnice v roce 2002 

ukazuje  rok po roku důležité změny ve vývoji organizace, které spěly k rozšíření a 

profesionalizaci původních činností.  

 V závěrečném shrnutí  autorka  hodnotí úspěšnost zařízení  zejména podle zájmu 

veřejnosti o  poskytované služby a programy. |Za důležitý rozvojový prvek považuje  

flexibilitu, ochotu a schopnost reagovat na nové   požadavky a podněty klientů. Přes velkou 

konkurenci, které musí zařízení  v současnosti čelit,  ho autorka považuje za  stabilní   a 

prospěšné zejména rodinám v regionu. Domnívám se, že by bylo vhodné  vyhodnotit  ještě na 

další aspekty úspěšného rozvoje, např.  ochota  organizace ke vzdělávání,  účast 

v komunitním plánování a podob.  
  

Práci doporučuji k obhajobě 

Zdůvodnění, závěr: 

 Téma rozvoje občanských  a komunitních aktivit,  které si  autorka pro diplomovou 

práci zvolila  je velmi aktuální a s ohledem na  systémové změny v sociální a zdravotní oblasti 

pro velmi potřebné. Práci lze  využít jako   velmi dobře zpracovaný a inspirativní  příklad 

dobré  praxe. 
 

Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: 

Jaký význam přikládáte zapojení organizace do komunitního plánování ?   S jakými přínosy 

nebo riziky pro organizaci  může  být spojena ? 

 

Práci navrhuji hodnotit stupněm: B-velmi dobře 

 

V Praze dne 14. 6. 2013     PaedDr. Marie Vorlová 
 



 


