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A. Příloha č. 1 – Dotazník  

KVALITA ŽIVOTA MATEK NA MATEŘSKÉ A RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ 

Zdravím Vás ženy statečné, a už nyní děkuji za Váš čas strávený nad vyplněním dotazníku. 

Díky Vašim odpovědím budu moci provést výzkum ke své diplomové práci. Přeji mnoho sil a 

lásky v této krásné roli matky. 

(Bc. Vladimíra Beňová, studentka UK HTF, obor Sociální práce, 2. ročník Mgr. studia, název 

diplomové práce: Kvalita života matek na mateřské a rodičovské dovolené) 

 

1. KOLIK VÁM JE LET? 
a. Do 25 let 
b. Od 26 do 30 let 
c. Od 31 do 35 let 
d. Od 36 do 40 let 
e. Od 41 let a více 

 
2. JAKÝ JE VÁŠ RODINNÝ STAV? 

a. Svobodná 
b. Vdaná 
c. Rozvedená 
d. Vdova 
e. Žiji s partnerem 

 
 
 
 

3. NA RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ JSTE: 



a. S prvním dítětem (případně s dvojčaty nebo s vícerčaty) 
b. S druhým dítětem (případně s dvojčaty nebo vícerčaty) 
a. Se třetím dítětem (případně s dvojčaty nebo vícerčaty) 
b. Se čtvrtým a více dětmi (případně s dvojčaty nebo vícerčaty) 

 
4. KOLIK MÁTE DĚTÍ?............................................ 
5. V KOLIKA LETECH JSTE RODILA PRVNÍ DÍTĚ?................................................ 
6. JAKÉ JE VAŠE NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ? 

a. Základní  
b. Střední s výučním listem 
c. Střední s maturitou 
d. Vyšší odborné 
e. Vysokoškolské  

 
 

7. JAKÁ JE NYNÍ VAŠE PRACOVNÍ POZICE? 
a. Zaměstnaná – pozice + úvazek (prosím doplňte) ……………………. 
b. Nezaměstnaná  
c. Mateřská či rodičovská dovolená 
d. Studující  

 
8. JAKÉ BYLY VAŠE POCITY, KDYŽ JSTE ZJISTILA, ŽE ČEKÁTE PRVNÍ 

MIMINKO. UVEĎTE I REAKCI OTCE DÍTĚTE. 
 

9. JAK PROBÍHALO VAŠE TĚHOTENSTVÍ? SPÍŠE PSYCHICKY, FYZICKY 

ZCELA OKRAJOVĚ, PROSÍM. 
 

10. JAK VÁŠ ŽIVOT OVLIVNILO NAROZENÍ DÍTĚTE?  
 

11. CO VÁM ROLE MATKY PŘINESLA VS. CO JSTE MUSELA OBĚTOVAT? 
 

12. POPIŠTE, PROSÍM, SVŮJ BĚŽNÝ DEN – ČINNOSTI, KTERÉ VYKONÁVÁTE. 
UVEĎTE ALESPOŇ OKRAJOVĚ ČASOVÉ ROZMEZÍ. MŮŽETE I V BODECH. 
 

13. KOLIK HODIN V NOCI JSTE SPALA ZHRUBA DO 10. MĚSÍCE VAŠEHO 

DÍTĚTE? OVLIVNILO VÁS TO NĚJAK? JAK?  
 

14. JSTE NA RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ SPOKOJENÁ? CO VÁS NEJVÍCE ČINÍ 

ŠŤASTNOU? 
 

15. PŘIPADÁTE SI VE SVÉM TĚLE STEJNĚ DOBŘE, JAKO PŘED PORODEM? 
 

16. CO BY VÁM, JAKO MATCE, NEJVÍCE USNADNILO PRÁCI? 
 



17. MÁTE NĚJAKÝ VOLNÝ ČAS/ ČAS PRO SEBE?  
a) JAK DLOUHO A ČASTO ZHRUBA?  
b) KDE SE MEZITÍM NACHÁZÍ VAŠE DÍTĚ? 
 

18. CO VÁM, JAKO ŽENĚ, NEJVÍCE SCHÁZÍ? 
 

19. KOLIK PENĚŽ V RÁMCI RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU POBÍRÁTE? 
a. Do 2 999 Kč 
b. 3 000 – 4 999 Kč 
c. 5 000 – 5 999 Kč 
d. 6 000 – 7 000 Kč 
e. Nad 7 000 Kč  

 
20. MOHLA JSTE SI VÝŠI RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU ZVOLIT SAMA? 

a. Ano 
b. Ne  

 
21. JE PRO VÁS MĚSÍČNÍ DÁVKA RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU DOSTAČUJÍCÍ? 

MÁ NA ODPOVĚĎ VLIV PRACUJÍCÍ PARTNER? 
 

22. JAK HODNOTÍTE SVOU FINANČNÍ SITUACI NA RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ 

(prosím zakroužkujte) 
 

Vynikající  1  2 3 4 5 Velmi špatné  
 

23. JAKÉ MÁTE MOŽNOSTI, KDYŽ POTŘEBUJETE POHLÍDAT DÍTĚ? 
 

24. V DOBĚ, KDY JE DÍTĚ HLÍDÁNO DĚLÁTE NEJVÍCE JAKÉ ČINNOSTI? 
25. JAKOU PROFESI JSTE VYKONÁVALA PŘED NÁSTUPEM NA 

RODIČOVSKOU DOVOLENOU?  
 

a. Profese: 
……………………………………………………………………………… 

b. Žádnou 
 

26.  CO NEJVÍCE OVLIVŇUJE VAŠI SPOKOJENOST NA MATEŘSKÉ  
A RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ. Seřaďte. (1 – nejvíce ovlivňuje, 6 – nejméně ovlivňuje) 

a. Rodina 
b. Přátelé 
c. Sociální postavení, tzn. role matky 
d. Možnost návratu zpět do zaměstnání 
e. Ekonomický status 
f. Sebehodnocení 





 Jsem, i při rodičovské pracuji, věnuji se koníčkům ... čas strávený s dětmi 
 Děti a prace 
 Ano, ma to smysl, je to radost ikdyz nekdy bere fyzickou silu  
 Jsem. Spokojenost ditka 
 Naše malá dcera a její pokroky 
 Ano jsem, šťastná jsem protože vidím jak mi děti rostou a můžu se jim maximálně 

věnovat, nebudu kecat, ale občas utecu na brigádu. 
 Jsem spokojená díky tomu, že mám zdravé miminko 
 Jsem spokojená, ale netrávím s dětmi 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Už jsem si našla 

čas na cvičení a práci na poloviční úvazek. Ale šlo to zhruba 
až od dvou let mladšího syna. Do té doby jsem bxla s dětmi nonstop a bylo to pro mne 
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 Jsem šťastná že mám dítě, ale uvitala bych, kdyby byla rodičovská kratší. Po třech 

letech mimo obor je těžké se vracet. Sice ano, jsem nepřetržitě s malou, ale z 

dlouhodobého hlediska je to nevyhoda, protože v budoucnu budu mít nižší plat a 

mozna budu frustrovaná kvuli 
 nutnosti opustit náročný obor. Rada bych, aby vznikly statem podporované detske 

skupiny a aby zaměstnavatelé umožňovali flexibilní uvazky a 
home office 

 Ano, spokojená. To, že můžu být s dítětem a být mu parťákem 
 Na dovolené? Jsem spokojená,děti jsem plánovala a tak jsem šťastná,že je mám,že 

jsou zdravé. Samozřejmě finanční částka od státu mi přijde směšná. 
 Spokojená skrz dítě,ale nevychazim s penězi.Dcera a její bliizkost mě činí stastnou 
 Ano jsem. Když jsou děti zdravé a spokojené. 
 jsem.moje dve dětičky 
 Ano sem 
 Ano i ne. Smich deti 
 Jsem spokojená, protože si umimudelat čas i pro sebe a "nekrním Díky práci", s 

dcerou děláme spoustu věcí, cvičení, hry, vaří se mnou. Šťastná jsem skoro pořád, i 

když někdy unavená 
 kdyz je dite spokojene, tak jsem stastna i ja..kdyz se smeje a ma radost  
 Deti, zivot 
 Činí mě šťastnou moje dítě 
 Jsem, dítě je pro nás štěstí. 
 Vice mene ano, libi se mi, ze oprotu prqci neni nic uplne konkretne nutne, vse se da 

prizpusobit. 
 Jsem spokojena, jsem stastna, ze mohu byt s ditetem doma a nemusim se stresovat tim, 

ze bych po 6 mesicich musela do prace, jako je to ve spouste jinych zemich 
 Ano. Stastnou me cini ten cas, ze mohu byt s malou. 
 Nejvice me cini stastnou divat se, jak kazdy den umi neco noveho a jak se neustale 

smeje na svet. 
 Nejvice me cini stastnou, kdyz si deti spolu hraji bez me osoby a vidim, ze se maji 

radi. Spokojena moc nejsem, byt doma me nebavi, je to pro me nutne zlo. 
 Jsem moc šťastná , cas s dětmi me činí šťastnou a dekuji svému partnerovi ze muzu 

byt s dětmi doma trochu déle nez je běžné 
 Jsem hrozně ráda, že můžu být s dětmi. Naše 3 letá je s námi taky doma, ať si ji co 

nejvíce užiju. Takže, ani jsem moc spokojená a nejvíce šťastnou mě činí přesně to,že 

můžu být doma a nemusím do práce. 



 Pohled na spokojené děti mě činí šťastnou. Ale obecně mě to tolik nebaví, preferuji 

činnosti s viditelným výsledky a to vaření ani úklid nejsou. 
 Jsem. S jedním dítětem můžete být velmi aktivní. Se dvěma už to tak úplně nejde. 

Šťastnou mě dělá legrace s dětmi, jejich moudrost, to jak úžasný je máme, jak se 

provedli. Šťastnou mě dělají i jejich úspěchy, jejich radost je dvojitá pro mě. 
 Jsem spokojená, protože se ráda starám o dítě. Když se usmívá a je spokojený. 
 V rámci možností a aktuální náročnosti v péči o děti jsem spokojena. Nejvíce mě činí 

šťastnou podpora manžela a úsměvy dětí. 
 Ano, miluju to. Je to nejvíc naplnujici cinnost. Největší radost mi činí radost mého 

syna a jeho pokroky. 
 Když je malý spokojený a neplace 
 Byla jsem spokojena rok, pak jsme se vymenili a ted jdu na rodicovskou znovu a tahle 

kombinace mi s praci na castecny uvazek vyhovuje. Jsem rada, ze mam cas na sebe i 
na dite. Jsem rada, ze mam vic casu chodit ven.  

 Určitě jsem spokojená. Byla jsem šťastná i před mateřskou a teď je to obohacené 

radostí z pokroků miminka. Důležité je pro mě, že radost sdílíme s partnerem. 
 Myslím, že spokojena jsem. Šťastná jsem když vidím Mikuláše jak objevuje a setkává 

se s věcmi úplně poprvé. 
 Ano, možnost být s detmi 
 Moc spokojená. Vyhovuje mi, že si můžu vše řídit podle svých a dceřiných potřeb.n-
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 Už ano. První rok, rok a půl to aale bylo děsné, než jsem si zvykla. Šťastnou mě činí 

děti. ;-) a jednotlivosti, kterých si člověk dřív nevšímal. 
 Spokojená? Nemusím řešit plánování, s dítětem to ani nelze. Když nějakou aktivitu 

stihneme, tak ok,když ne, přesuneme na další den. Těší mě výhled na návrat do práce. 
 Jo, můžu chodit ven. To mě nepřestane bavit. Chodím do práce, ale jen pár dní v 

měsíci. Tak mi to dává hodně energie. Vidam se s kamaradkami. 
 Když vidím tu kupu děti, jak si hrajou nebo když spí. 
 Jsem a nechce se mi jeste jit do prace 
 na první moc ne na druhé moc spokojená,děti,rodina,kamarádky 
 Teď už ano, první 5měs bylo hodně náročných, malá chtěla furt chovat a kojit a 

odmítala kočárek. Téměř žádné hlídání (babičky pracující) Děti nas činí šťastnymi, 

jejich gesta, vírazy, objevy, výmysli 
 jak kdy, jsem hypersenzitivni a chybi mi cas pro me smotnou, nekdy si preji abych 

mohla na pul uvazku do prace si "odpocinout" ... materstvi je  
 narocne, ale ty usmevy, objevovani sveta, a pomalu ale jiste partak pro kazdou 

spatnost 
 (2x) Úspěchy a pokroky dcery 
 Jsem spokojena, děti mě naplňují, někdy je toho hodně, ale jsem šikovná a zvládám 3 

deti: 3 měsíce, 2 roky, necelé 4 roky. K rodičům jezdíme na návštěvy, máme je 300 a 

600km daleko, takze je to jen na mě. Partner hodně v práci. Radost děti mě dělá 

šťastnou, pobyt na hřišti. 
 Ano, nejvíc jsem šťastná, když miminko dělá určitě pokroky, zvedání hlavičky, 

úsměvy, mazlení. A také procházky s kočárem 
 Moje dite je moje největší štěstí 
 Ano jsem. Ze mohu venovat cas diteti dokud o to stoji. Mam cas na ruzne aktivity. 

Jsem flexibilni 
 Spokojená jsem nebyla, chyběl mi kontakt s lidmi 



 Ano jsem spokojena, ze mohu travit cas se svymi detmi, prestoze je to nekdy dost 
narocne. Prestoze mam vysokoskolske vzdelani a mela jsem pred rodicovskou 
relativne dobrou praci, nepripadam si spolecensky izolovana. Naopak, travim cas jen s 
lidmi, se kterymi ho chci travit. 

 Ano jsem spokojená. Šťastnou mě činí, když nám sem tam pohlídají rodiče i přes noc, 

alespoň jednoho syna, ten druhý je ještě malý. Každý den mě dělá štastnou, když obě 

děti po obědě usnou a já mám chvíli klid pro sebe. 
 Jsem spokojená. Smích dítěte a hraní s nim. Svoboda. Efektivně využity čas. 
 Jsem spokojena, jsem šťastná, když je ma dcera šťastná a zdravá 
 Vcelku ano, šťastnou nás činí děti 
 Anonjsem, mé dítě 
 Jsem spokojená, nejvíc šťastná jsem samozřejmě z toho, že mám zdravé, veselé dítě. 
 Říkala jsem si, že nejsem příliš typ na rodičovskou dovolenou. První mě svým 

způsobem nebavila a myslela jsem, že to teď bude stejné. Ale není. Jsem spokojená. 

Baví mě chodit sama s kočárkem daleko od lidí a čistím si hlavu. Mám velmi náročné 

zaměstnání a teď psychicky odpočívám. To, že to potřebuji, jsem zjistila až po 

narození druhého syna. 
 Z většiny ano. Moje holčička a společne vylety s celou rodinou 
 Ano,moje zdravé děti,manžel. 
 Jsem šťastná, že mám možnost být s malou doma až 4 roky, ač toho plně nevyužiji.  
 Jsem, akorát bych chtěla víc zvládat svůj strach. Šťastnou mě činí pocit, když vidím, 

že je miminko spokojené. 
 Ano, děti 
 Jsem. Nejvíc mě činí šťastnou moje dítě, když s ní můžu trávit čas a taky jsem si našla 

nové koníčky např šití a můžu se tomu ve volných chvílích 
 věnovat. 
 To ze mam možnost se synem byt doma 
 Ano jsem, zvolnila jsem životní tempo a snažím se si každý den užít ne se jen pořád 

nekam hnát 
 Jsem, úsměv a radost našich dětí 
 Ano. Kvalitně strávený čas s milovanou osobou.litine 
 Ano byla jsem spokojená. Šťastnou mě činí můj syn, jeho radost, hlášky nové objevy 

atd. 
 Představa,že to skončí a budu v normálním pracovním procesu 
 Spokojená jsem, šťastnou mě činí má dcera a přítel, jen by to chtělo víc času trávit s 

nimi 
 Rodičovská dovolená, není dovolená. Nechápu jak to takto mohl někdo pojmenovat. 

Stereotypní cirkus, který neskutečně utekl. Zpětně když se 
ohlédnu, byl to čas, který jsem na syna měla mnohem více nežli teď 

 Radost deti, spolecne straveny cas. Videt jake delaji pokroky 
 Ano jsem, aktualne volnost. Starsi je ve skolce a mladsi jeste vetsinu dne prospi a je 

vazne hrozne hodna 
 Ano i ne...ty peníze jsou strašně malé 
 jsem spokojená, činí mě šťastnou, že ve výchově svého dítěte vidím smysl. 
 (2x) Jsem i nejsem. Nejvíce mě činí šťastnou, že mohu být se svými chlapečky. Co 

mě. Činí mě e šťastnou, že se ne tak často dostanu mezi lidi. 
 Ano, baví mě to. Šťastná jsem, když pozoruji pokroky, které syn dělá. 



 Jsem spokojená mám vše co jsem si přála. Nejvíc šťastnou mě činí to že moje děti jsou 

zdravé a chytré 
 Ano jsem spokojená, deti jsou dar a když jsou zdravé a spokojene je to nejvíc. 
 Ano jsem spokojená. Nejvíce jsem šťastná když vidím že se něco nového naučil nebo 

učí. Taky mám ráda ten pocit svobody, kdy můžu jít 
kdykoliv s ním ven nebo jet někam na výlet. 

 Ano 
 Relax je pro mě práce, ani moc ne, děti si užívám, asi i to, že nemusim denně vstavat 

do prace v 5,ale chybí mi lidi 
 Jsem nejvíce šťastná když jsme všichni spolu 
 Ano, společný čas se synem, jelikož vím, že toto už se nikdy opakovat nebude 
 Spokojená úplně nejsem. Dost mi chybí nejaky kolektiv. Hodně mi vadi, ze jsem 

zavřená ve sve hlavě, mezi čtyřma stěnami. Chybi mi pravidelný 
styk s lidmi. Který měl člověk ve skole, v praci. Nejvíce šťastnou me cini me dítě, 

jeho úsměv, radost, spokojenost 
 Doufám, že se brzy dočkám ještě jednoho dítěte (nebo dvojčat), rodičovská dovolená 

je pro mě nejlepší období v životě 
 Jsem spokojená. Moje rodina a fakt, že všichni můžeme ve zdraví užívat každičkého 

dne. 
 Spokojená jsem, ale když přišla nabídka na brigádu, tak jsem kývla.Jsem ráda, že 

můžu dělat i něco jiného 
 Celkem ano. Šťastnou mě činí moje malé štěstí 
 Je to velice náročné dovolenou bych toto období určitě nenazývala za ty andilky to 

stojí udělala bych pro ně cokoli. 
 Dítě a manžel 
 Ano, jsem. Proto jsme se i rozhodli, mít další miminko. Baví mě trávit čas se synem, 

jelikož je hrozně hodný, většinu času se směje a žvatlá, rád 
se mazlí... Cítím se šťastná, když vidím, že i on je šťastný a spokojený. 

 Ano jsem ráda se svými dětmi 
 Ano i ne. Je složité když vidíte, za ten uzlicek je na vás závislých a vy se snažíte být 

mu dobrou mámou. Nejvíc mě asi dělá šťastnou když vidím 
manžela a syna spolu. Tu jejich tajnou komunikaci a oddanost jeden druhému. Tolik 

lásky není prostě možné. 
 Spousta volného času na rodinu 
 Ano jsem, děti a partner 
 Pohled na syna, když je šťastný 
 Asi jo. Nás maly syn kazfý den se uči něco nového a mám ztoho radost 
 Jsem spokojená, jsem moc ráda, že můžu naplno věnovat se rodině. 
 Ani, právě to dítě 
 Ano, jsem, ale je to díky tomu, ze jsem si zvládla udržet i práci i studium. Kdybych 

byla jen s prckem doma, připadala bych si, ze toho nedělám 
dost/asi by mi z toho hrablo :D lidové řečeno. Nejvíc šťastnou mě momentálně činí 

veškeré pokroky mého syna (: 
 Ted uz jsou i svetle chvilky, ale nekdy clovek potrebuje vypnout. Nejvic jsem stastna, 

kdyz je dite Stasce 
 Jsem i nejsem , nejvic stastnou me cini musi syn a to, kdyz se usmeje a je stastny on 
 Úsměv syna 



 Co mě činí šťastnou? Mít zdravé krásné miminko...a spokojena? Ano jsem, ale i tak 

mi chybí prace s vlastní prijem 
 Vidět spokojené Šťastné miminko 
 Jsem spokojená, ale někdy mi chybí kontakt s lidmi 
 Šťastné deti 
 Jsem spokojená.to že jsou spokojený deti 
 Že mám zdravou holčičku. Také to že mohu dál studovat i s dítětem se to dá zvládat i 

když máme tatínka jen občas na návštěvě. 
 Vidět, ze je dítě šťastné, ze odvadim dobrou práci. Jsem velmi spokojena, jediné co mi 

někdy chybí jsou mí přátele, se kterými jsem se byla 
zvykla vídat mnohem víc 

 Jsem spokojena a samozdřejmě děti. 
 Spokojena bych nerekla. Chybí mi socialni zazemi. V pul roce syna jsme se museli 

prestehovat a v novem bydlisti nemam zadnou maminku s 
kterou bych mohla chodit pravidelne ven a resit kazdodenni problemy. Obecne pouze 
role matky me neuspokojuje, takze se po dvou letech 
vracim do prace. Syn je velmi spolecensky, ma rad deti, takze je v jeslickach 
spokojeny a hodne se tam nauci. Vidim na nem, ze se i doma se  
mnou nudi, takze je vic protivny a ubreceny. Tato volba je idealni pro nas oba. 

 Moje dvě krásné princezny 
 Už pracuji 
 Ano jsem. Nejvíc asi pokroky syna 
 Syn 
 Při rodičovské jsem pracovala, teď budu zas. Nejde z ní vyžít, takže nelze jinak. Těší 

mě jen ten symbolický příspěvek na plínky. 
 Nejsem. Šťastnou mě činí dcera. 
 Nejvíce samozřejmě, když můžeme být všichni tří spolu, což není často. Když je malá 

zdrava a spokojena. Když se směje a mazlime se. Když 
vidím její pokroky. Ale je to náročné, už jen to, jaký je to stereotyp, ze odkládat své 

věci, aby bylo vaše dítě v pořádku, spokojené,.. děláte pro 
své dítě to nejlepší, jak to vidíte vy a stejně pak poslouchate ze všech stran připomínky 

a rady o které nestojíte, protože to vidíte jinak. Být na 
všechno sama je na prd, ale jinak je to krásný čas. Být se svým dítětem doma, když 

vás potřebuje, vidět každý pokrok a slyšet každý smích. Být 
tam první, když se něco stane a potřebuje obejmout nebo když se chce jen pomazlit. 

Ten čas hrozné rychle utíká.. vůbec se neřeším na to, až ji 
předán do cizích rukou (do školky).. do práce se těším.. na svůj čas a realizaci.. ale ne 

na to odloučení, na to ze většinu dne bude s cizími lidmi.. a 
uvidím ji jen ráno s večer.. 

 Jsem. Děti jsou štěstí, i když zlobí. 
 Jsem spokojena, vadi mi trochu izolace. Šťastná jsem ze sveho syna, a i kdyz si 

udelam obcas i cas sama na sebe 
 Ano som. Je to pre mna kazdy den nova vyzva.musela som sa naucit viac ako v 

ktorom kolvek inom zamestani. Najviac stastna som s toho,ze 
som dala zivot 2 zdravym detom 

 Jsem spokojená že můžu trávit čas se synem... 
 Ano jsem, ale celou rodicovskou pracuji. Stastne dite je nejdůležitější 
 Nejvíce šťastný jsem že mužů trávit čas s ditetem 
 Střídavě. Jsem šťastná, když můžu být chvíli bez dětí. 





detsky smich, jejich pristup k zivotu a svetu. Projevy lasky od partnera. Rodinna 
setkani. Vylety do prirody. Dny kdy se nic nerozbije a nikdo se nehada :) 

 Ano jsem, nejvice me naplnuje kombinace a stridani role matky a prace ktera me bavi 
a da se spojit s materkou. 

 Občas jsem frustrovaná z věcného uklízení, praní a žehlení,jinak jsem šťastná, když si 

udělám den podle nás a ne podle toho,co je potřeba,tak 
 jsem s dětmi opravdu šťastná a je mi líto,jak rychle to utíká 
 Jsem spokojená a čas strávený a mým dítětem mě činí šťastnou 
 Když je dítě šťastné a spokojené, když se vyspíme 
 Ano. 
 Nebýt toho, že dcera vlastně nemá tátu, jsem, jak se říká, nejšťastnější máma na světě. 

Možná si to štěstí uvědomuji o to víc, že už jsem o 
miminka přišla... Každopádně být mámou je opravdu to nejkrásnější, co se mi kdy v 

životě přihodila, moje dcera je úžasná a sledovat, jak se 
doslova každý den naučí něco nového je nadevše. 

 ze mam dite 
 Asi bych více využila nějaké vzdělávání, přijde občas den ne plně využity. Ale přitom 

je tak krátký a stihneme toho málo. Šťastná jsme kdyz je 
malý spokojený a směje se. 

 Ano, jsem. Jsem ráda, že se můžu věnovat synovi, jezdit po výletech, předávat mu 
znalosti, učit ho nové věci a být při tom, když se něco nového 
naučí. zdarma – www.survio.com 62 

 Nejsem.. jsem nešťastná 
 Už na rodičovské nejsem. 
 Sex,vino,dobra kava...ale co nejvic?Kdyz vidim nase deti stastne...to nic na svete 

neprekona !!! 
 Celkem jo šťastnou měndělá komtakt s lidma ( s dětma, manželemm, kamarády). 
 Čas strávený se synem 
 Moje děti 
 Každý pokrok dcery ,ano jsem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 Kvalita života matek na mateřské a rodičovské dovolené 
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 Trošku mi chybělo fitko a sauna, ale to už teď zase po půl roce od narození mimča 

zařadím 
 (2x) Nic. 
 Volný čas na cvičení, péči o sebe (kadeřnice, kosmetika...) 
 Aby manžel pochopil, že výchova dítěte je taky práce. 
 Možnost dělat cokoli bez neustálého přerušování (mámo, čůrat! Mamo, hele, auto! 

Mámo, vysmrkat! Mámo, bouchla jsem se!) 
 Trochu viac pochopenia od manžela 
 Sport. Čas pro sebe, třeba s knihou. Spánek. 
 Volny cas pro sebe 
 láska 
 Kultura (kino, divadlo, posezení), relax a odpočinek 
 me schazi cas pro sebe, jak nejake konicky, na kafe s kamaradkami, ktere tady nemam 

(stehovala jsem se po skole za praci), nebo proste jen tak si udelat nehty nebo nakoupit 
pro sebe 

 (2x) Neschází asi nic, ale vše musím dělat daleko rychleji 
 Svoboda, jen tak si zajít třeba na párty, do divadla, na koncert, zasportovat 
 Čas na koupel 
 Soukromý čas sama na sebe 
 Opora a pomoc od otce 
 Vice volneho casu pro sebe 
 Zajít si v klidu na kosmetiku, k holiči a do obchodu. 
 Spánek s partnerem v jedné posteli a probouzení vedle něho 
 Být volná, krásná, upravená 
 Nic, jsem spokojená 
 Schází mi pomoc manžela a rodiny. Manžel hodně pracuje, a pomáhat se mu moc 

nechce. 
 Asi nic. 
 Nerozestouple svaly na brise po cs 
 Pravidelné "používání" mozku jako v práci. 
 Ještě jedno miminko. A aby si mě po 8 letech už konečně vzal:-) 
 Čas na intimnosti s manželem. 
 Nejvíc asi taková ta něha ze strany přítele. Od narození dcery už na sebe nemáme tolik 

času. Už ani nevím, kdy jsme se obejmuli a dali si pusu 
 jen tak 
 Volny čas na sebe 
 Vice času a příležitostí na sex s manzelem 
 Cítit se jako pěkná a žádoucí žena. 
 Přátelé 
 (3x) Asi nic 
 Svoboda. Dítě je svazující. To neznamená že bych měnila. 
 Celkova zenskost, ne jen to byt matka ale hlavne byt taky zena. Neustale 

uprednostnovani prakticnosti pred tim co by se mi libilo. Cas na manzela a nas vztah 
 Damske jizdy 
 Volnoat 
 Kvalita života matek na mateřské a rodičovské dovolené 









 Nic mne nenapadá 
 Kdyby existovala láhev na mlíko, která by nenarušila kojení a možná trochu více 

peněz abych malé mohla dopřát vše co potřebuje i něco navíc 
 Pomoc otce, případně dalších osob (rodinných příslušníků) 
 Osoba na hlidani dcery, ktera by ji zabavila a ja mohla pracovat odpoledne  

mysleno praci doma s detmi? myslim,ze vice jednodussi u to byt nemuze, moznosti 
jednorazove pleny,mycka, susicka, hotove prikrmy, ibstantni kase atd jsou dostacujici 

 Kdyby se okolí zdrželo hloupých komentářů (na téma práce - dávání děti na hlídání a 

do školky) 
 Pochopení muze 
 Kdyby mel otec vice casu se zapojit  
 Nová vrtačka s příklepem 
 (3x) Nic mě nenapadá. 
 Občasná pomoc s hlídáním při větším úklidu domácnosti 
 Možnost hlídání na pár hodin v týdnu. Moci si jít sama nakouput, zacvičit, s manželem 

do kina... 
 Babicka bydlici blízko 
 Nic, vše je jak má být. 
 Kdyby se víc zapojili babičky a tatínek 
 Víc peněz,občasná výpomoc. 
 Nevím o ničem. Pro mě mateřská dovolená opravdu dovolená. 
 rodina poblíž, tu nemame, jsme uplne sami. 
 Chuva, vice zapojeni rodiny 
 Firemni skolka 
 Větší zapojení partnera 
 Obcasne hlidani, abych si i ja mohla pripadat znovu jako clivek a delat veci sama za 

sebe a ne se neustale ohlizet jestli je navareno, jestli stiham nakoupit a uvarit ve svem 
“volnem”case kdyz partner hlida 

 Asi nic, proti babickam ee mame dobre 
 Kdybychom nebydleli s manželovou babičkou. 
 Kdybych poznala co dite konkretne chce.– www.survio.com 68 
 Vice hlidani od prarodicu 
 Kdyby uklizeny byt zustal uklizeny delsi dobu. Prijde mi, ze mam stale hadr v ruce a 

neco uklizim. 
 Nic, vse zvladam a stiham 
 Pomocnice v domacnosti 
 Nic me nenapadá 
 Částečné úvazky, home office, firemní školky 
 Více peněz na úklidovou službu a pak na více zážitků s dětmi. 
 Malé pohlidani, které není jen pro nutnost, ale jít sama městem, jít za kamarádkou na 

kávu. Jít sama bez honičky, s myšlenkami na vše. 
 Nevím, nic mě nenapadá 
 Měla jsem s prvním dítětem možnost využít služeb dětské skupiny přímo u mě v práci. 

To je naprosto perfektní stav! V kombinaci s kratším úvazkem jsem v práci "hned". 
 Kdybych nemusela vařit 
 Aktivnější tatinek 
 Mam to zarizene 100% dobre, hlidaci babicky, pani na uklid, ted zaciname s jeslemi, 

ktere jsou dostupne v miste bydliste a nejsou drahe. A 










