
Evangelická teologická fakulta 

Posudek vedoucího bakalářské práce 

Název práce: Mateřská centra – fenomén moderní společnosti 

Jméno studenta: Radka Franců 

Jméno vedoucí:PhDr. Vladimír Mašát 

Jméno oponenta: PhDr. Pavla Šafránková 

 

Text posudku: (následuje text posudku v rozsahu asi jedné 

strany) V textu se vyjádřete: 

Tato bakalářská práce se zabývá fenoménem mateřských a 

rodinných center v České republice, jeho vývojem od roku 1992 

po současnost. Práce má zaměření teoreticko-empirické.  

 

Teoretická část je zaměřena na oblasti současné rodiny, 

rodinné politiky ČR, občanského sektoru z hlediska jeho 

významu, vývoje a udržitelnosti, dále na občanské iniciativy, 

které se objevily po listopadu 1989 v reakci na potřebu 

chránit a vytvářet bezpečné zázemí pro budoucí generace, 

zejména pak mateřská a rodinná centra jakožto fenomén 

znovurodící se občanské společnosti.  

 

Praktická část obsahuje srovnání dvou organizací, které 

vznikly s odstupem téměř 20 let v dvojměstí Brandýs nad Labem 

– Stará Boleslav a jejichž základním posláním je podpora 

rodiny a rozvoj občanské společnosti. Na základě analýzy 

výročních zpráv a rozhovorů se současným vedením a aktivními 

členy bylo provedeno zmapování jejich vývoje, poskytovaných 

služeb, činnosti a vlivu na místní komunitu a na základě SWOT 

analýzy byly navrženy strategie udržitelnosti pro budoucí 

rozvoj 

 

Student práci konzultoval dostatečně 

   

Práci doporučuji k obhajobě: 

 

Zdůvodnění, závěr: 

Mateřská centra začala v ČR vznikat jako zcela nový fenomén 

občanské společnosti po roce 1989. Patří ke klasickým 

příkladům občanské iniciativy zdola. Zatím není adekvátně 

zmapován ani jejich podíl na rozvoji občanské společnosti, ani 

přínos spolupráce center s obcemi, proto jakýkoliv pokus o 

jejich zmapování, byť touto formou je přínosem. 

K problematice mateřských center v češtině, ale ani v dalších 

jazycích mnoho literatury neexistuje, obdobě tomu 

tak je i u problematiky spolupráce občanského sektoru s 

obcemi. 

Cíle práce, tak jak byly formulovány, byly splněny. Při práci 

se zdroji připustila autorka drobné nedostatky, stylisticky 

práce dosahuje odpovídající úrovně. Text autorky R. Franců 

splňuje nároky kladené na bakalářskou práci. 

 



Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: 

Čím Vás práce na tomto tématu obohatila? 

 

Práci navrhuji hodnotit stupněm: A nebo B podle průběhu 

obhajoby 

 

V Praze dne 12.6.2015      podpis vedoucího práce 

 


