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Ú V O D  
 

Mateřská centra začala v České republice vznikat na začátku devadesátých 

let a v současné době jejich počet roste jako houby po dešti. Přesto i dnes, kdy 

jich fungují už stovky, má veřejnost často jen mlhavou představu o tom, co to 

vlastně je a jak to funguje. 

Mateřskými centry se sice už na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 

zabývaly Tereza Bícová ve své diplomové práci Mateřské centrum jako jedna 

z možností aktivizace žen na mateřské dovolené [Bícová 2000], Jitka Šmejkalová 

ve své diplomní práci Mateřské centrum v Bystřici u Benešova: Rukověť aktivní 

matky [Šmejkalová 2004] a Hana Kratošková v písemné práci k postupové 

zkoušce Pražská mateřská centra očima matek: Očekávání matek a hodnocení 

aktuálního stavu [Kratošková 2000], částečně i Jana Chaloupková ve své 

bakalářské práci na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy České ženské 

hnutí po roce 1989: Čtyři případové studie [Chaloupková 2002]. 

Bícová [2000] zmapovávala tehdejší stav mateřských center v České 

republice a srovnávala životní styl, postoje a šíři sociálních kontaktů tří skupin 

matek: žijících na vesnici, žijících v Praze a nenavštěvujících mateřské centrum a 

žijících v Praze a chodících do mateřského centra. Zjišťovala podíl placených a 

dobrovolných pracovníků, jak jsou centra financována a jaké mají zkušenosti se 

spoluprací s obecními a státními institucemi. Její kvantitativní výzkum 

dotazníkovou metodou ověřoval hypotézy: 1. čím déle mateřské centrum existuje, 

tím více zdrojů financování má; 2. čím častěji je mateřské centrum otevřené, tím 

více žen ho navštěvuje; 3. čím déle mateřské centrum existuje, tím více žen ho 

navštěvuje a 4. čím déle mateřské centrum existuje, tím více dní v týdnu má 

otevřeno. Korelace se nepotvrdily. V druhé části se hypotéza, že mateřská centra 

nahrazují tradiční rodinnou síť, která je více zachovaná na vesnici, potvrdila – 

matky žijící na vesnici a pražské matky navštěvující mateřská centra měly více 

osobních kontaktů a cítily se méně sociálně izolované. 

Šmejkalová [2004] dotazníkovým šetřením a rozhovorem se starostou 

zkoumala, jak by se mělo založit potenciální mateřské centrum v Bystřici u 

Benešova a jak by vypadaly počátky jeho fungování. Sepsala také kroky, které by 

měly vést k jeho úspěšnému založení. Potvrdily se jí hypotézy, že ženy na 

mateřské dovolené ztrácí sociální kontakty a že většina dotázaných žen o 
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mateřském centru už slyšela. Překvapivě se jí nepotvrdilo, že většina dotázaných 

žen by nebyla ochotná se na vzniku mateřského centra podílet. 

Kratošková [2000] se soustředila na matky, které chodí do pražských 

mateřských center a zkoumala, jak se o mateřském centru dozvěděly, jaký byl 

jejich impuls k příchodu, jaká měly očekávání a jestli se vyplnila, jestli jim mateřské 

centrum nějakým způsobem poskytuje podporu, pomáhá uskutečňovat zájmy, 

rozvíjet schopnosti, vědomosti nebo dovednosti, jestli se návštěvy mateřského 

centra nějak odráží v jejich rodině a jestli si myslí, že jim po skončení rodičovské 

dovolené usnadní návrat do práce. 

Chaloupková [2002] zkoumala čtyři ženské organizace, a protože mateřská 

centra podle ní tvoří téměř dvě třetiny českých ženských nestátních neziskových 

organizací, jednou ze čtyř zkoumaných organizací bylo i jedno konkrétní mateřské 

centrum.  

Já se zaměřuji na mateřská centra jako součást občanské společnosti, 

zajímají mě tedy ne až tak lidé, kteří mateřská centra navštěvují, jako spíš ti, kteří 

se rozhodli mateřské centrum založit a vést. Zajímá mě, co to vlastně mateřské 

centrum podle nich je a jaký má smysl a funkce, proč, kdy a jak se rozhodli ho 

založit, jaké to jejich mateřské centrum je – kdo ho navštěvuje, na koho se 

zaměřují a jak to v něm chodí, jestli ho na dobrovolné bázi vedou aktivní matky. 

Také mě zajímá, jak je mateřské centrum financováno, jak vychází s ostatními 

mateřskými centry, jestli je členem zastřešující organizace Síť mateřských center a 

proč, jak se vnímá ve vztahu k jeslím a mateřským školám, jestli „mateřské“ 

v názvu znamená, že jsou otevřeny jen matkám a jestli se považují za ženskou 

organizaci a sebe osobně za feministku. 

V teoretické části nejprve definuji pojmy mateřská a rodičovská dovolená, 

protože v běžné řeči lidé často používají pojem mateřská dovolená, i když ve 

skutečnosti mluví o dovolené rodičovské. Protože za hlavní dva důvody, proč lidé 

navštěvují mateřská centra, se udává, aby se děti dostaly do kolektivu ostatních 

dětí a aby se rodiče na rodičovské dovolené dostali ze sociální izolace mezi lidi, 

budu se v teoretické části zabývat jak institucionálními zařízeními pro předškolní 

děti, tak problémy, které mohou pociťovat rodiče na rodičovské dovolené. Jak jim 

čelit radí Hana Doležalová v příručce Nápady pro maminky na mateřské dovolené. 

Dále se dostanu k mateřským centrům jako možnosti vyřešit oba problémy: 

poskytnout dětem společnost vrstevníků a rodičům setkání s ostatními rodiči. 
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Nejprve se budu věnovat tomu, jak a kde myšlenka mateřských center vznikla, jak 

a kdy se začala psát historie mateřských center v České republice a popíšu 

mateřská centra tak, jak jsou prezentována v literatuře, především v knihách 

Mütter im Zentrum – Mütterzentrum propagátorky mateřských center v Německu, 

Moniky Jaeckel [1997], a Mateřská centra Rut Kolínské [1995], prezidentky Sítě 

mateřských center v České republice. Také se krátce podívám na to, jak vypadají 

mateřská centra v Německu dnes, protože existuje předpoklad, že podobně se 

budou vyvíjet i česká mateřská centra. 

V analytické části nejprve vysvětlím metodologické postupy. V popisné části 

prezentuji zjištěná fakta, která se týkají především založení, programu, zaměření, 

návštěvníků, témat jejich rozhovoru, zaměstnávání a dobrovolnosti, financování a 

členství v Síti mateřských center. V úvahové části se zaměřím na myšlenky 

týkající se především definice, funkcí, smyslu a problémech mateřských center, 

vztahu k předškolním zařízením pro děti a budu se zabývat i problematikou názvu 

a zařazení mezi ženské organizace. 

V závěru krátce shrnu zjištěné informace; součástí práce je i několik příloh.   
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T E O R E T I C K Á  Č Á S T  
 

I. MATEŘSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ 
V následující pasáži vycházím především ze zákoníku práce [Zákoník 

práce]1, jeho výkladu na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí 

[MPSV 2008a], publikace Nenechte se diskriminovat a nedovolte to jiným 

[Spoustová, Králíková, Lužaić 2008: 44-64] a článku Třírychlostní dovolená - má 

nebo nemá smysl? [Králíková 2007: 10]. 

MATEŘSKÁ DOVOLENÁ přísluší zaměstnankyni-matce v souvislosti 

s porodem a následnou péčí o novorozené dítě po dobu 28 týdnů; pokud 

porodila zároveň dvě nebo více dětí, náleží jí mateřská dovolená po dobu 37 

týdnů. Na mateřskou dovolenou se nastupuje zpravidla šest týdnů před 

očekávaným termínem porodu. Pokud se dítě narodí dříve než v den 

očekávaného termínu porodu, který určil lékař, a žena z mateřské dovolené před 

porodem vyčerpala méně než šest týdnů, má nárok na mateřskou dovolenou 

v celkové délce 28 (resp. 37) týdnů od jejího započetí. Pokud ale žena z mateřské 

dovolené vyčerpá před porodem méně než šest týdnů z jiného důvodu, má po 

porodu nárok na 22 (resp. 31) týdnů. Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší 

než čtrnáct týdnů a ani nemůže skončit dříve než šest týdnů ode dne porodu. 

Žena, která si platila nemocenské pojištění2 alespoň 270 kalendářních dní 

v posledních dvou letech před porodem, má po dobu mateřské dovolené nárok na 

pobírání peněžité pomoci v mateřství (PPM). Výše dávky za kalendářní den činí 

69 procent vyměřovacího základu, maximálně 14 370 Kč za 30 kalendářních dní. 

Otcové na čerpání mateřské dovolené nárok nemají, ihned od narození 

dítěte mohou čerpat rodičovskou dovolenou. Nárok na peněžitou pomoc 

v mateřství pro otce vzniká jen v zákonem3 stanovených případech, jako je 

například smrt či vážná nemoc matky. V době, kdy zaměstnankyně čerpá 

mateřskou dovolenou, může muž čerpat rodičovskou dovolenou, ale peněžitou 

pomoc v mateřství pobírá vždy jen jeden z nich.  

                                                 
1 Mateřskou a rodičovskou dovolenou upravuje Zákoník práce, Část osmá: Překážky v práci, Hlava 
I: Překážky v práci na straně zaměstnance, Díl 1: Důležité osobní překážky. 
2 Zaměstnanci a zaměstnankyně se nemocenského pojištění účastní povinně, osoby samostatně 
výdělečně činné dobrovolně [MPSV 2008b]. 
3 Zákon č. 88/1968 Sb. § 12a. 
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Doba, kdy žena čerpá mateřskou a rodičovskou dovolenou a kdy muž čerpá 

rodičovskou dovolenou, je podle zákoníku práce považována za důležitou osobní 
překážku v práci na straně zaměstnance. Mateřská dovolená a rodičovská 

dovolená muže poskytovaná po dobu, po kterou je žena oprávněna čerpat 

mateřskou dovolenou, se posuzuje jako výkon práce. 

Zaměstnavatel může dát výpověď ženě čerpající mateřskou dovolenou 

nebo muži, který čerpá rodičovskou dovolenou po dobu, kdy je žena oprávněna 

čerpat mateřskou dovolenou, pouze pokud se zaměstnavatel nebo jeho část ruší 

či přemisťuje. Zaměstnavatel musí ženu, která se vrací do práce po skončení 

mateřské dovolené nebo muže, který se vrací po skončení rodičovské dovolené 

v rozsahu, po který je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou (28, resp. 37 

týdnů), zařadit na původní práci a pracoviště. 

RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ slouží k prohloubení péče o dítě, 

zaměstnavatel je povinen ji poskytnout zaměstnanci a zaměstnankyni, pokud o ni 

požádají. Rodičovská dovolená se poskytuje zaměstnankyni po skončení 

mateřské dovolené a zaměstnanci od narození dítěte. Rodičovskou dovolenou 

mohou oba rodiče čerpat současně.  

Od začátku roku 2008 si rodiče mohou vybrat, jak vysoký příspěvek a po 

jak dlouhou dobu budou pobírat. Rodině se poskytuje vždy jeden rodičovský 
příspěvek (RoP), který se přiznává na nejmladší dítě v rodině.4  

Při zrychleném čerpání pobírá rodič po peněžité podpoře v mateřství 

rodičovský příspěvek ve zvýšené výměře (11 400 Kč měsíčně) do 24 měsíců věku 

dítěte. Rozhodnout pro tuto variantu se může pouze rodič, kterému vznikl nárok na 

peněžitou podporu v mateřství ve výši alespoň 380 Kč za kalendářní den. Zažádat 

o zrychlenou variantu se musí nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po 

měsíci, kdy dítě dosáhne 22 týdnů věku. Volba je nevratná, jednou provedenou 

volbu nelze změnit ani v případě, že dítě do péče převezme druhý rodič. 

Klasické čerpání znamená po peněžité pomoci v mateřství pobírat 

základní výměru (7 600 Kč měsíčně) do 36 měsíců dítěte. Rozhodnout pro 

klasickou variantu se může pouze rodič, který měl nárok na peněžitou podporu 

                                                 
4 S výjimkou některých případů u dětí dlouhodobě zdravotně postižených – ode dne posouzení 
dítěte jako dlouhodobě zdravotně postiženého nebo dlouhodobě zdravotně těžce postiženého má 
rodič nárok na rodičovský příspěvek v základní výměře do sedmi let věku dítěte, bez ohledu na 
dříve zvolenou možnost čerpání rodičovského příspěvku před posouzením zdravotního stavu 
dítěte. 
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v mateřství. Zažádat se musí nejpozději v kalendářním měsíci, ve kterém dítě 

dosáhne 21 měsíců věku. Do předškolního zařízení (jeslí, mateřské školy) je 

možné dát dítě mladší tří let pouze nejvýše na pět kalendářních dní v měsíci. 

Při pomalejším čerpání pobírá rodič od narození dítěte nebo po peněžité 

pomoci v mateřství rodičovský příspěvek v základní výměře (7 600 Kč měsíčně) 

do 21 měsíců dítěte, potom ve snížené výměře (3 800 Kč měsíčně) do 48 měsíců 

věku dítěte. Dítě od tří let smí být v předškolním zařízení maximálně čtyři hodiny 

denně, nebo pět kalendářních dní v měsíci. Pokud rodič nepožádá o rychlejší 

nebo klasické čerpání rodičovského příspěvku, je mu po 21. měsíci věku dítěte 

vyplácen rodičovský příspěvek v režimu pomalého čerpání. Rodiče, kterým 

nevznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství (nebyli řádnými účastníky 

nemocenského pojištění), nastupují na pomalejší čerpání hned po porodu. 

Celkový objem zrychleného čerpání rodičovského příspěvku je 216 600, 

klasického 235 600 a pomalejšího 224 200 Kč, nedá se tedy říct, která varianta je 

nejlepší. Rodiče musí vždy zvážit konkrétní situaci. 

Pokud rodič zajistí celodenní péči o dítě jinou zletilou osobou, může si 

k rodičovskému příspěvku neomezeně přivydělávat. Po rodičovské dovolené je 

zaměstnavatel povinen přidělit práci v souladu s pracovní smlouvou – nemusí to 

být původní práce, kterou zaměstnanec nebo zaměstnankyně vykonávali před 

nástupem na rodičovskou dovolenou, musí ale jít o práci odpovídající pracovní 

smlouvě. 

Rodičovská dovolená otce v rozsahu rodičovské dovolené matky se 

posuzuje jako doba zameškaná. 
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RODIČE NA RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ 
Z toho, že žena může být 

matkou, se vyvodilo, že musí být 
matkou a že svoje štěstí nemůže 
najít nikde jinde než v mateřství. 

(Marbeau-Cleirens) 
 

Přes obecné proklamace o rovnosti mužů a žen žijeme ve společnosti, kde 

přetrvává obraz ideální matky a ideálního otce [Sedláček, Plesková (eds.) 2008: 

4]. Protože i v dnešní době zastávají někteří lidé názor, že smyslem života ženy je 

být oddaná rodině a obětovat se dětem [Janoušková 2008: 42], většina žen 

v České republice, jakmile se stanou matkami, přeruší pracovní poměr, zůstanou 

doma a plně se věnují péči o malé dítě [Sedláček, Plesková (eds.) 2008: 4; 

Janoušková 2008: 40]. Muži u nás tvoří jen jedno procento rodičů, kteří zůstávají 

s dítětem na rodičovské dovolené [Valouchová 2008: 34].5 

Pobyt na mateřské nebo rodičovské dovolené se ovšem občas neobejde 

bez problémů. Některé ženy se doma s malým dítětem necítí šťastné. Dokud jsou 

děti malé, náplní jejich času je jen výchova a rodina. Vědí, že nemohou pořádat 

žádnou vzpouru, protože děti je totálně potřebují a mají za ně zodpovědnost. 

Namlouvají si, že jsou vlastně šťastné a popírají přání většího životního prostoru 

s mnoha různými lidmi, jako byly třeba zvyklé v práci, aby svoji přítomnost 

považovaly za normální [Jaeckel 1997: 157-158]. 

Jen domácnost a dítě některé ženy nenaplňuje, dostavuje se pocit viny, že 

mají zdravé dítě, přesto se necítí spokojené, naopak se cítí osaměle a izolovaně. 

Dítě je zaměstnává čtyřiadvacet hodin denně, dostavuje se také pocit 

neschopnosti, pokud se nedosahuje takových pokroků, jaké si představovaly. 

Rezignují na svou práci, záliby a přátele. Přestávají být pánem svého vlastního 

času a ztrácí soukromý prostor [Doležalová 2004: 28]. 

Trpí pocity vyčerpanosti a syndromem čtyř stěn, chybí jim sociální kontakt 

s lidmi. Pociťují ztrátu sebedůvěry, mluví o „pasti“: mateřství vyžaduje 

zodpovědnost, kompetence a samostatnost, jsou odříznuty od hodnot veřejného 

světa, které jsou založeny na penězích a principech úspěchu a soutěživosti v práci 

[Mütterzentren Bundesverband: 2]. Ženy, které se pohybují jen v soukromém 

                                                 
5  A protože muži na rodičovskou dovolenou nastupují jen výjimečně, bude řeč především o ženách 
a matkách. 
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světě s malými dětmi, riskují ztrátu sebedůvěry a sebejistoty ve vztahu 

k okolnímu světu [Kolínská 1995: 144]. 

Popisují nudu, únavu, zklamání, zmatek, vyčerpání, odříkání a beznaděj 

[Badinter 1998: 265; Doležalová 2004: 15; Janoušková 2008: 42]. Občas cítí, že 

by děti radši neměly, jsou pro ně břemenem, musely se vzdát spousty věcí, žijí 

vlastně jen pro povinnost. Pokud si chtějí udělat čas jen pro sebe, v okolí se 

nesetkávají s pochopením. Snaží se vyhovět nárokům okolí, aby byli všichni 

spokojeni – kromě samotné matky. Těší se, až budou mít čas jenom na sebe a 

svoji práci, mívají pocit, že by radši dělaly cokoli jiného, než být na rodičovské 

dovolené a pečovat o děti a domácnost [Doležalová 2004: 13]. 

Pro většinu starých známých, jsou od té doby, co mají dítě, matky – nic 
víc, s dítětem je na návštěvu nepozve nikdo, kdo sám nemá děti, aby něco 

neušpinily nebo nerozbily, protože ruší při hovoru a při práci. Jako matky musí 

pořád hrát ty zlé, které všechno zakazují a stále dítěti hubují, aby ostatní dospělí 

nebyli vynervovaní – to je to, co od nich lidi očekávají. A proto je jednodušší zůstat 

s dítětem doma [Jaeckel 1997: 117-118]. Jediným pojítkem k vnějšímu světu se 

stává manžel a žena je na něm závislá. Kouká na hodinky a počítá, kdy přijde 

domů [Doležalová 2004: 13]. 

Některé ženy už si dovolily upozornit, že rodičovská dovolená není 

nejkrásnější a bezproblémové období života ženy, naopak role rodiče, který 

celodenně pečuje o malé dítě, je velmi náročná a zároveň nedoceněná. 

Specifickým rysem péče o děti je dlouhodobé nevyužívání a nerozvíjení některých 

schopností [Doležalová 2004: 22]. I ty nejlepší matky občas docela rády na chvíli 

zapomenou na své děti [Jaeckel 1997: 58]. 

Veřejné prostory nejsou u nás pro malé děti vybaveny – chybějí nekuřácká 

prostředí, bezbariérové vchody pro vjezd s kočárkem, přebalovací pulty. U matek 

s malými dětmi tak vzniká pocit vydědění ze společnosti. Kolem matky a jejího 

dítěte se vytváří jakási vysoká zeď, ocitá se s dítětem na pustém ostrově 

domácnosti [Doležalová 2004: 15, 31]. Vzniká intenzivní vzájemná závislost matky 

a dítěte, kterou Jessica Benjamin [Doležalová 2004: 22] nazývá emocionálním 
skleníkem. 

V naší společnosti se prací rozumí placené zaměstnání, být doma na 

rodičovské dovolené s dítětem znamená „nepracovat, nedělat nic“. Rodičovská 

dovolená má ve společnosti nízký status a jednotvárná práce v domácnosti je 
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znevažována [Janoušková 2008: 42], navíc je vidět, až když ji protentokrát někdo 

neudělá [Jaeckel 1997: 102]. Role matky a hospodyně je ale ženě připisována 

jako přirozená a je na ni skrze genderovou socializaci odmalička připravována 

[Janoušková 2008: 44]. 

Určité skupiny žen, především ty s vyšším vzděláním a/nebo platem, které 

se mohou ucházet o zajímavé zaměstnání ve svojí profesi, se už v raném věku 

dítěte dobrovolně rozhodují realizovat mimo domov, vrátit se do práce a péči o 

dítě delegovat na jinou osobu [Janoušková 2008: 40; Badinter 1998: 256]. Práce 

pro ně není mučením, ale prostředkem naplnění a rozvoje jejich osobnosti. Doma 

se realizovat nemohou, zadostiučinění jim přináší práce. Často jsou osočovány 

z nedostačujícího mateřství.6 

Žena, která se rozhoduje nastoupit do práce a zároveň ví, že první roky 

života jsou pro další vývoj dítěte určující, mívá pocit viny, protože si nemůže být 

nikdy předem úplně jistá, jestli vychovatelka nebo opatrovatelka, které každý den 

svěřuje své dítě, ví, jak se správně o tak malé dítě postarat [Badinter 1998: 241]. 

Pracující matky jsou tak vystaveny skutečnému psychologickému riziku už jen při 

rozhodování, komu dítě svěřit – jesle, školka, někdo z rodiny, slečna na hlídání... 

[Badinter 1998: 256-257, 259]. 

Navíc kromě žen, které odolaly stereotypnímu vykreslování „dobré matky 

v domácnosti a nešťastného a opuštěného dítěte pracující matky“ a rozhodly se 

pracovat, protože je práce naplňuje, je mnohem více žen, které se do práce vrátit 

musejí, především z finančních důvodů, a nemají tak na výběr [Badinter 1998: 

245]. 

Muž, který zvládne péči o malé dítě, čili zvládne roli, která tradičně bývá 

připisována ženě, se stává hrdinou, a to i přes to, že většina mužů na rodičovské 

dovolené vykonává méně domácích prací než ženy [Janoušková 2008: 44; 

Badinter 1998: 260; Svatošová 2007: 17]. Žena, která vydělává peníze, tedy 

obstojí v mužské roli, se s obdivnými reakcemi nesetkává a je považována za 

krkavčí matku [Janoušková 2008: 43]. 

                                                 
6 Ženy podléhají nesmírnému tlaku společnosti, jehož cílem je dosáhnout, aby se žena mohla 
realizovat jen v mateřství. Status bezdětných žen je u nás trvale velmi nízký [Doležalová 2004: 
16; Badinter 1998: 266] a „špatná matka“ je společností odsouzena. Přitom ne každá žena chce 
být tím, co se prezentuje jako jediná role ženy nebo matky [Pražské matky 1998: 13]. 
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V poslední době se ale výrazně se mění mentalita žen. Emancipované ženy 

jsou rozhodnuty změnit pořádek světa. Už nechtějí rodit děti jen proto, aby dosáhly 

společenského uznání jako matky. Poprvé v historii si značná část veřejnosti 

myslí, že je možné, aby se žena realizovala i bez dítěte, ženskost už není 

omezena jen na mateřství. Nyní jsou některé emancipované ženy ochotné rodit 

pouze pod podmínkou, že se s nimi bude muž dělit o všechny povinnosti týkající 

se výchovy dětí. Už nejsou ochotny samy zastávat všechnu práci [Badinter 1998: 

267-268].  

V osmdesátých letech se prodloužila rodičovská dovolená a začal trend 

odklonu od jeslí, který se v současnosti ještě prohlubuje, a jesle jsou hromadě 

zavírány. Podle Doležalové [2004: 16, 18-19] si dnešní matky vychované v 

kolektivních zařízeních neumí představit realitu života v domácnosti s malými 

dětmi a nemohou se opírat o tradici ani radu, často ani pomoc, dnešních babiček. 

Kvůli dítěti přebudovaly celý svůj dosavadní život, dlouhodobě rezignovaly na 

vlastní vůli. Výsledkem je ovšem zklamání, rozčarování, únava a vyčerpání.  

Kromě toho, že si rodičovské příručky často protiřečí, není v nich nic o tom, 

co dělat, když se dítě přes snahu a péči odmítá chovat podle představ rodičů. To, 

že veškeré chování dítěte je v matčině moci, je mýtus [Doležalová 2004: 25]. 

Mateřská ani rodičovská dovolená nejsou dovolené, naopak je to období, které na 

ženu klade nároky, kterým nelze dostát. Navíc je často posuzována někým, kdo 

břímě bezvýhradné péče o děti a domácnost nikdy nenesl („Na mateřské? Ty se 

máš! To jsi doma a nic neděláš.“) [Doležalová 2004: 19, 28]. 

Denní nepřetržitá čtyřiadvacetihodinová péče je podle odborníků zátěží, 

kterou dlouhodobě nemůže zvládnout jeden člověk [Doležalová 2004: 22]. 

Především plačtivé dítě u matky velmi brzy vyvolá pocit selhání, protože nic není 

tak, jak očekávaly, když si plánovaly šťastnou budoucnost ideální rodinky, kterou 

představují média a především reklamy.  

V době, kdy technologie šetří čas, Doležalová [2004: 22] tvrdí, že matky, 

které dnes zůstávají v domácnosti, jsou sice osvobozeny od každodenní 

namáhavé dřiny, ale dítěti se věnuje extrémní pozornost a péče. Matky jsou tak 

izolované ve fungujících bytech a neuroticky soustředěné na dítě. Nejsou si jisté, 

jak by měla vypadat všední realita mateřství. Christane Olivier [Doležalová 2004: 

22] tento stav charakterizuje jako kombinaci nevytíženosti s přetížeností. 
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Protože stále přežívá názor, že žena má žít pro děti a rodinu a pokud 

věnuje nějaký čas svým vlastním zálibám nebo seberealizaci, tak rodinu 

zanedbává, přetrvává také přesvědčení, že dělat něco jen pro sebe není 

přirozená věc. Pokud má ale člověk dávat, musí nejprve i brát, to znamená mít 

něco, z čeho se může dobíjet. I matka malého dítěte potřebuje nějaký čas jen pro 

sebe (a tím se nemyslí čas pro domácí práce). Spokojenější matka se odrazí na 

chodu celé rodiny [Chvátalová 2006; Pražské matky 1998: 12].   

Prezidentka Německého spolkového sněmu, Rita Süssmuth, prohlásila, že 

se nesmí stát, aby úloha ženy byla redukována pouze na péči a obětavost a 

matky pak trpěly pocitem viny, že byly ostatními, i vlastním mužem, zredukovány 

jen na vychovatelky, pečovatelky a ošetřovatelky. Musí si udržet vlastní okruh 

zájmů, veřejný život i vzdělávání ve svém oboru [Pražské matky 1998: 5]. Ženy by 

si bez špatného svědomí měly přiznat, že rozvoj ženy jako osobnosti by neměl 

být podřízen mateřství [Kolínská 1995: 156]. 

Doležalová [2004: 24] proto radí, že těhotenství by nemělo být pojímáno 

jako příprava na „konec světa“, matky by se neměly stahovat do pozadí, 

zapomínat samy na sebe a uvolňovat si ruce. To vede k ustrnutí a izolaci. I po 

porodu se musí snažit navázat, být aktivní a udržovat si vlastní zájmy. Podle 

Švédky Anny Wahlgren [Doležalová 2004: 22, 26] touží dítě sdílet život, který 

matka žila před jeho narozením, proto má matka podnikat nejen to, co je nutné pro 

dítě, ale i všechno nezbytné pro ni. Je nesmysl čekat na dobu, až dítě vyroste. 

Je také nutné si přiznat, že mateřství je práce, a pokud se žena rozhodne 

zůstat se svým dítětem prvních pár let doma, musí docenit význam tohoto 

rozhodnutí a snažit se rodičovskou dovolenou si užít, ne nějak přetrpět 

[Doležalová 2004: 27]. 
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II. INSTITUCIONALIZOVANÁ PÉČE PRO DĚTI DO TŘÍ LET 
Předškolní institucionální výchova se v českých zemích začala rozvíjet na 

přelomu 18. a 19. století. Původně se jednalo pouze o sociálně pečovatelské 

instituce (opatrovny, dětské zahrádky a mateřské školky pro děti pracujících 

matek), postupně kromě pečovatelské funkce začala na významu nabývat i 

výchova a vzdělávání [Kuchařová, Svobodová 2006: 8; MŠMT 2000: 25]. V roce 

1869 vešel v platnost školský zákon, který umožňoval zakládat mateřské školy 

jako instituce veřejné předškolní výchovy při obecných školách; jejich funkcemi 

měly být opatrování, výchova a výuka dětí ještě školou nepovinných [Kuchařová, 

Svobodová 2006: 8; MŠMT 2000: 25]. Ve stejném roce byla v Praze u sv. Jakuba 

zřízena první česká mateřská škola pro chudé děti. Předsedkyní komitétu dam, 

které ji spravovaly, byla Marie Riegrová-Palacká, která také iniciovala myšlenku 

péče o nejmladší děti v jeslích a připravila osnovy pro jejich fungování. První 

městské jesle byly v Praze otevřeny v roce 1884 [Kuchařová, Svobodová 2006: 

8]. 

Ministerský výnos o mateřských školách a jim podobných zařízeních z roku 

1872 rozlišoval: 

• mateřské školy, které byly určeny dětem od tří do šesti let a měly 

podporovat a doplňovat rodinnou výchovu, připravovat děti na školu a rozvíjet je 

po stránce tělesné, smyslové i duševní, 

• opatrovny, které neměly děti připravovat na školu, 

• jesličky, ošetřovací ústavy pro děti do tří let, které se řídily zdravotnickými 

pravidly [Kuchařová, Svobodová 2006: 8; MŠMT 2000: 25].  

Zákon o úpravě jednotného školství z roku 1948 mateřské školy zařadil do 

školské soustavy. Mateřské školy se staly její nepovinnou první součástí a 

fungovaly podle jednotných osnov. Prudce rostl počet předškolních zařízení i dětí, 

které je navštěvovaly. Stát na výstavbu předškolních zařízení věnoval značné 

prostředky [MŠMT 2000: 25]. V roce 1989 do mateřských škol docházelo 96 

procent dětí ve věku od tří do šesti let a do jeslí téměř 20 procent dětí od šesti 

měsíců do tří let [MŠMT 2000: 26].  

V osmdesátých letech začal nejprve klesat počet míst v jednotlivých jeslích i 

mateřských školách, což znamená, že se snižoval počet dětí na jednu učitelku – 

hledisko, které bývá považováno za důležitý aspekt kvality péče. S tím, jak se 
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snižovala porodnost, začal klesat i počet dětí navštěvujících jesle a školky7 a 

snižoval se počet těchto zařízení. V devadesátých letech se, zejména v případě 

zařízení pro děti do tří let, snižování počtu těchto zařízení výrazně urychlilo.   

V současnosti existuje snaha rozšířit prostor pro svobodnou volbu tak, 

aby si rodiče mohli vybírat tu variantu pro ně a jejich děti nejlepší (porovnání 

využívání různých forem péče o děti je v příloze 1 – kvůli malým počtům se sice 

nejedná o reprezentativní čísla, ale pro dnešní dobu je charakteristické především 

větší využití mateřských center než jeslí). Rodiny by měly mít co nejvíce 

poučených možností pro rozhodování a vybrat tu možnost, která bude slaďovat 

zájmy všech jejích členů [Kolářová (ed.) 2007: 2, 10]. Označení nových postojů a 

v návaznosti na ně i právních předpisů, které „zohledňují požadavek žen (a stále 

častěji i mužů) udržet si profesní růst a zároveň mít dostatek času na výchovu 

dětí, se nazývá slaďování rodinného a profesního života“ [Spoustová, 

Králíková-Lužaić, Fialová 2008: 65]. V současné době se nabízejí tyto varianty 
institucionální péče o děti do tří let [Kolářová (ed.) 2007: 35-36]:  

• veřejné (obecní) jesle 

• mikrojesle 

• mateřské školy 

• péče o děti do tří let jako podnikání 

• občanská sdružení rodičů - mateřská centra. 

Přičemž všechny soukromé jesle jsou výrazně dražší než veřejné [Kolářová (ed.) 

2007: 5]. 

Institucionální zabezpečení služeb pro malé děti je důležitým nástrojem, 

který rodinám umožňuje skloubit soukromý a pracovní život [Kuchařová, 

Svobodová 2006: 4]. Od roku 2008 byla zavedena flexibilní vícerychlostní 

rodičovská dovolená, jenže systém zařízení péče o děti není připraven na rodiče, 

kteří se chtějí vrátit do zaměstnání dříve, než budou dítěti tři roky [Kolářová (ed.) 

2007: 2]. Proto vláda ve svém programovém prohlášení uvedla, že hodlá 

podporovat rozvoj služeb pro rodiny a péči o děti do tří let. Navrhují nové 
koncepty péče o děti [Kolářová (ed.) 2007: 2-3]: 

• firemní školky 

                                                 
7 Průměrný denní počet dětí mezi lety 1980 a 1989 klesl v jeslích o 31 procent, z 52 314 na 36 172, 
v mateřských školách o 15 procent, z 463 564 na 395 164 [Statistická ročenka 1990 in Kuchařová, 
Svobodová 2006: 9]. 
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Vláda chce zavést úlevy pro firmy, které budou zakládat firemní školky nebo jesle 

nebo podporovat už existující zařízení v okolí. Protože se jedná o velmi nákladnou 

záležitost, naprostá většina firem se založením školky nepočítá.  

• vzájemná rodičovská výpomoc 
Rodič pečující o vlastní dítě si bude moci ve svém bytě vydělávat hlídáním dalších 

pěti až šesti dětí, za dostatečnou kvalifikaci se považuje už to, že je sám rodič. 

• denní matky/otcové 
Akreditované pracovnice nebo pracovníci, kteří prošli specializovaným 

vzděláváním, budou moci ve vlastním bytě hlídat pět až šest dětí. Vláda 

předpokládá, že se zde vytvoří prostor pro zaměstnávání žen nad padesát let. 

• rozšířit služby školek i na dvouleté děti 
Podle zákona mohou sice dvouleté děti navštěvovat školku už v současnosti, 

z provozních a kapacitních důvodů se tak ale většinou neděje. 
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JESLE 
Přestože jesle zajišťují denní péči o zdravé děti, jsou to zdravotnická 

zařízení spadající pod resort Ministerstva zdravotnictví, která mají zabezpečovat 

všestranný rozvoj dětí zpravidla do věku tří let [Kuchařová, Svobodová 2006: 9]. 

V současné době jsou všechny jesle v České republice nestátní, většina je 

soukromá a výjimečně obecné. Jesle jsou vnímány jako alternativa v situaci, kdy 

s hlídáním nemohou vypomoci rodinní příslušníci, kamarádi nebo známí. Síť 

obecních jeslí se neustále zmenšuje, jejich počet poklesl z 1054 na počátku 

devadesátých let na 54 jeslí, mikrojeslí a dalších dětských zařízení s celkem 1671 

místy na konci roku 2005, což mezi lety 1990 a 2005 tvoří pokles o více než 94 

procent [Kuchařová, Svobodová 2006: 9] (vývoj počtu jeslí je zaznamenán 

v příloze 2). A počet jeslí nadále klesá, mnoho zařízení rané péče bylo zrušeno 

v nedávné době a další rušení teprve čeká. Teoretickou šanci na místo v jeslích 

měly dvě procenta dětí narozených v roce 2005 [Kolářová (ed.) 2007: 18]. 

Důvodem postupného rušení jeslí je klesající počet dětí, které jesle 

navštěvují, pokles porodnosti, prodloužení délky rodičovské dovolené a doby 

nároku na rodičovský příspěvek a také názor, že optimálnímu vývoji dítěte do tří 

let nejvíce prospívá individuální péče v rodině a že odloučení od matky je pro 

batolata příliš velkou zátěží [Kuchařová, Svobodová 2006: 9].  

Ačkoli se současné jesle nedají srovnávat s jeslemi z let sedmdesátých, 

protože již od osmdesátých let nastalo zlepšení a nyní se dodržují nejnovější 

trendy ve výchově malých dětí [Kolářová (ed.) 2007: 3], v České republice je stále 

mnoho lidí přesvědčeno – a toto přesvědčení podporují média, vyjadřování 

psychologů i vlády – že nejvhodnějším prostředím pro výchovu dětí do tří let je 

rodina. Názor, že matku dítěti do tří let nikdo nenahradí a že pokud má vlastní 

profesionální zájmy, není dobrou matkou, je ovšem předsudkem [Kolářová (ed.) 

2007: 10]. Otázkou je, jestli rodič chce – a může si dovolit – zůstat doma tři roky 

[Kolářová (ed.) 2007: 3]. Ženy před a po rodičovské dovolené patří do skupiny 

nejčastěji nezaměstnaných [Kuchařová 2006: 21]; vybírání, jestli práce nebo 

rodina nemusí být tak docela volbou jako spíše rozhodnutí pod tlakem vnějších 

okolností. Často se potřebuje vrátit brzy do práce alespoň na částečný úvazek. 

Do jeslí dochází zhruba půl procenta populace dětí do tří let, musí se ale 

vzít v úvahu, že děti do šesti měsíců navštěvují jesle jen výjimečně a i ve věku do 
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dvanácti až osmnácti jich je málo, a také, že některé děti do tří let navštěvují 

mateřské školky – odhadem tedy devět procent dětí mladších tří let. Pokud by se 

uvolnil limit na maximální počet dní, po které je možné umístit dítě do jeslí, aniž by 

rodiče přišli o rodičovský příspěvek, je pravděpodobné, že by zájem o jesle stoupl.  

Jesle jsou v systému péče o nejmenší děti znevýhodňovány. V současné 

legislativě je jedinou příčinou ztráty rodičovského příspěvku umístění dítěte do 

jeslí a jim podobných zařízení. Při využití babičky, sousedky, aupair, hlídací 

agentury ani dětského koutku rodiče o peníze nepřijdou [Kolářová (ed.) 2007: 32]. 

V terénním šetření [Kolářová (ed.) 2007: 24], které analyzovalo povědomí 

rodičů s malými dětmi o jeslích a názory na ně, se ukázalo, že rodiče pravidelně 

navštěvující mateřská centra jesle odmítají. I když tito rodiče tvořili jen zlomek 

z analyzovaného souboru, jejich postoje k výchově dětí a fungování zařízení péče 

o děti se významně shodovaly. Odmítavý postoj vycházel z jejich představ o 

potřebách dítěte; cizí prostředí a absenci matky nepovažují za vhodné pro 

psychický vývoj dětí. Pouze respondentky, které navštěvovaly mateřská centra, 

také mezi překážkami možností umístit dítě do zařízení péče o děti do tří let 

zdůrazňovaly kojení. 

 

V zahraničí jsou jeselské zařízení oblíbené, protože institucionalizovanost 

předpokládá snadnou kontrolu a potenciál neustálého zkvalitňování péče. Vysoký 

podíl dětí příslušných věkových kohort tato zařízení navštěvuje ve 

Skandinávských zemích, Belgii a Francii – obecně se dá říct, že vyšší podíl dětí 

navštěvujících institucionální zařízení je tam, kde jsou předškolní zařízení 

podporovaná státem, ať už je státní správa zřizovatelem zařízení denní péče o 

děti předškolního věku nebo stát podporuje soukromé a nevládní organizace 

zřizující a spravující tato zařízení [Kuchařová, Svobodová 2006: 4]. V systémech 

institucionální péče o malé děti existují výrazné národní rozdíly: v podílu státem či 

lokálně organizované péče, v podílu dobrovolného a soukromého sektoru na 

zřizování zemí, v podílu církevních zařízení, zda je péče poskytována pouze na 

část dne. 

Z příkladů zahraniční praxe lze uvést Švédsko a Rakousko, kde mají velmi 

propracovaný systém péče o děti, a sousední Německo, kde se střetly odlišné 

tradice bývalého západního a východního Německa [Kolářová (ed.) 2007: 40-48]. 
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• Stockholm 
Jednotlivé municipality mají povinnost zajišťovat místa ve školkách nebo 

domácích jeslích, ve veřejném nebo privátním zařízení, dětem od jednoho roku do 

dvanácti let, jejichž rodiče pracují nebo studují (toto nařízení bylo později rozšířeno 

i na děti rodičů, kteří nejsou zaměstnaní nebo jsou na rodičovské dovolené). 

Profesionální opatrovatelé pečují ve svém domě obvykle o tři až čtyři předškolní 

děti ve věku od jednoho roku do deseti let. Rodinní opatrovatelé v denních jeslích 

nebo školce jsou zaměstnáváni municipalitami, jsou velmi zkušení a prověření. 

Kromě služeb péče o děti zajišťovaných městy nebo obcemi se nabízí i privátní 

nebo kooperativní podniky. Kooperativní podniky jsou jakési malé jednotřídky 

vedené za pomoci rodičů. Na poplatky za péči o děti byla ustanovena maximální 

výše, kompenzaci ztráty dostávají municipality ze státních peněz. Ve školce a 

domácích jeslích by poplatek neměl přesáhnout tři procenta rodinných příjmů, 

poplatek závisí i na počtu dětí v rodině. Poplatky v soukromých zařízeních jsou 

stejné jako v městských, protože dostávají stejné státní příspěvky. Pro 

skandinávský model s veřejným financováním je typické, že předškolní zařízení 

jsou široce dostupná a nenákladná, není tak třeba zakládat firemní školky. 

Zařízení dětské péče jsou integrována do státního sociálního systému a firmy se 

mohou zaměřovat na jiné oblasti podpory slaďování práce a rodiny. 

 

• Vídeň 
Vídeňský magistrát provozuje a kontroluje denní zařízení péče o děti od narození 

až do dvanácti let: jesle, mateřské školy a družiny. Soukromí provozovatelé k tomu 

nabízejí místa v rodinných skupinách dětí, kde se pečuje o děti od dvou let až do 

konce povinné školní docházky, služby denních vychovatelů a pečovatelů 

s povolením od Úřadu pro mládež a rodinu, tzv. denní matky nebo otce, kteří se o 

dítě starají v domácnosti rodiny, a skupinky dětí, kde pedagogicky vzdělaná osoba 

pečuje o děti za spoluúčasti rodičů. Jesle mohou být městské nebo soukromé, 

firemní školky, které také přijímají děti od jednoho roku, nejsou provozovány 

samotnými firmami, ale profesionální agenturou péče o děti nebo městem. 

Vídeňská arcidiecéze také zřizuje množství církevních zařízení pro předškolní děti.  
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• Německo 
V Německé demokratické republice existovala hustá síť státních jeslí, ve Spolkové 

republice Německo byly jesle kritizovány. V současné sobě je v Německém 

spolkovém sněmu napříč politickým spektrem podporována masivní výstavba 

nových jeslí. Firemní školky nebo jesle zakládá sama firma, ale jen zlomek všech 

existujících zařízení péče o děti je založen firmami. Angažovaní zaměstnanci 

mohou založit spolek, který zřídí zařízení pro péči o děti, který firma finančně 

podporuje – tzv. rodičovská iniciativa v návaznosti na podnik. Mohou se využít i 

denní chůvy. Bavorské státní ministerstvo pro práci, sociální řád, rodinu a děti 

iniciovalo zvláštní formu rodičovské iniciativy, tzv. síť pro děti. Odborná 

pedagogická síla za spolupráce rodičů opatruje děti ve věku 12 až 15 let. 

Bavorská vláda přispívá 40 procent nákladů, obec přispívá dalších 40 procent a 

příspěvky rodičů tvoří zbylých 20. 
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MATEŘSKÉ ŠKOLY 
Mateřské školy jsou předškolní zařízení zajišťující všestrannou péči dětem 

zpravidla ve věku od tří do šesti let. Mají rozvíjet osobnost dítěte, dítě získává 

poznatky o světě a je připravováno na další vzdělávání. Zřizovatelem je zpravidla 

obec, školky mohou být ale i církevní a soukromé. Mateřské školy spadají do 

resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy; jesle a mateřské školy jsou 

tedy zařazena do působnosti jiných ministerstev (na tento fakt upozorňují 

například Pugh a Duffy [2006: 41]), což může způsobovat problémy třeba při 

zakládání společných zařízení jeslí a mateřských škol. Navzdory tomu, že 

mateřské školy navštěvuje poměrně vysoké procento dětí mladších tří let (což 

může naznačovat zájem o společná zařízení), je to dnes poněkud pozapomenutý 

model, který by ale mohl mít mnohé výhody [Kuchařová, Svobodová 2006: 8]. 

Počty mateřských škol se snižovaly postupně s poklesem dětí v populaci. 

Ve školním roce 2005/2006 bylo v České republice 4 834 mateřských škol, do 

kterých docházelo 282 183 dětí. Mezi lety 1989/1990 a 2005/2006 poklesl počet 

mateřských škol o 2 618, to je 36 procent (vývoj počtu mateřských škol je 

zaznamenán v příloze 3). Ale zároveň mezi těmito roky klesl počet dětí ve věku od 

tří do šesti let o více než 33 procent [Kuchařová, Svobodová 2006: 11-12] (vývoj 

počtu dětí navštěvujících mateřské školy je zaznamenán v příloze 4). 

Narozdíl od jeslí, které se nachází spíš nerovnoměrně a ve větších 

městech, existuje mateřská škola téměř v každé obci, a i návštěvnost je vysoká 

[Kuchařová, Svobodová 2006: 10, 14-16]. Vzhledem k tomu, že mateřskou školu 

navštěvují děti pod tři roky i nad pět let, je návštěvnost mateřských škol dětí ve 

věku tři až pět let více než sto procent.8  

Klesá úspěšnost přijetí do mateřské školy, daří se umisťovat stále méně 

dětí, jejichž rodiče o to požádají a stoupá počet nevyřízených žádostí (vývoj 

počtu neuspokojených žádostí o umístění dítěte v mateřské škole je zaznamenán 

v příloze 5). Opět narůstá počet nejmenších dětí a dá se předpokládat, že dnešní 

nepříznivé podmínky pro využívání institucionální péče o malé děti se ještě zhorší. 

Nedostatečnost sítě tradičních předškolních zařízení zatím není kompenzována 

zařízeními jiného typu. Netradiční formy denní péče jsou využívány jen v nepatrné 

míře a spíše jako nárazová výpomoc. Pomohlo by podstatné rozšíření variability 
                                                 
8 Mateřskou školu navštěvuje asi 26 procent dvouletých, 80 procent tříletých, 90 procent čtyřletých 
a 96 procent pětiletých dětí [Kuchařová, Svobodová 2006: 16). 
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péče, dobrým příkladem jsou například mateřská centra [Kuchařová, Svobodová 

2006: 36, 39-40]. 
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III. MATEŘSKÁ CENTRA 
„Budeme si spolu hrát! 

Ať si můžou naše mámy 
taky spolu povídat!“ 

(Miep Diekmann) 
 

Chaloupková [2006] mateřská (rodičovská) centra definuje jako 

„svépomocné kluby rodičů (převážně žen na mateřské / rodičovské dovolené). (...) 

Mateřská centra poskytují rodičům předškolních dětí možnost setkávání a výměny 

zkušeností, odborné přednášky a další služby (např. burzy dětského oblečení a 

hraček), dětem nabízejí možnost kontaktu s vrstevníky a alternativu ke kolektivním 

předškolním zařízením. Některá mateřská centra navíc pořádají i vzdělávací kurzy 

usnadňující návrat na pracovní trh po skončení rodičovské dovolené. Celkově 

však spíše převládá orientace na programy určené pro děti. Provoz mateřských 

center je zpravidla podporován místní samosprávou, popřípadě církevními 

organizacemi“. 

 

HISTORIE 
Koncept mateřských center vznikl z několikaleté studie o rodičovství, 

provedené na konci sedmdesátých let Německým institutem pro mládež.9 Ptali se 

mladých rodin na jejich každodenní život, vztah k rodinné politice, programům 

vzdělávání rodičů a co by pokládali za podporu v jejich každodenním životě 

[Mütterzentren Bundesverband: 2]. Spolupracovnice Německého institutu pro 

mládež model představily na schůzi představenstva Spolku německých žen 

v domácnosti,10 ke kterému se počítají i Kluby mladých žen v domácnosti.11 Model 

mateřských center se účastnicím zdál jako skvělý nápad a protože Spolek 

německých žen v domácnosti neměl dostatek finančních prostředků, finanční 

pomoc přislíbil Německý institut pro mládež [Jaeckel 1997: 32].  

První tři modelová mateřská centra byla založena v Mnichově, 
Darmstadtu a Salzgitteru Ministerstvem pro rodinu [Mütterzentren 

Bundesverband: 2; Jaeckel 1997: 9]. Úplně první mateřské centrum bylo otevřeno 

26. ledna 1981 v Salzgitteru v prostorách bývalé prádelny. V Mnichově-

Neuaubingu se ženy nejprve scházely jednou týdně v prostorách 
                                                 
9 Das deutsche Jugendinstitut, ústřední sociálně-vědní výzkumní institut na spolkové úrovni. 
10 Der Deutsche Hausfrauenbund. 
11 Clubs junger Hausfrauen. 
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Volkshochschule,12 než založily vlastní mateřské centrum. V Darmstadtu si 

přečetly v novinách článek o konceptu mateřských center, poptaly se v Německém 

institutu pro mládež, byly pozvány na seminář mateřských center a následně 

otevřely Mutter-Kind-Cafe. 

V těchto třech centrech byl po tři roky prováděn výzkum Německého 

institutu pro mládež. Výsledná zpráva nebyla napsána jako sociologický text, 

protože výzkumný tým chtěl spíše podporovat aktivní ženy, aby sepsaly vlastní 

příběhy a vytvořily z nich knihu. Kniha nazvaná Matky v centru – Mateřská centra13 

obsahovala autentické příběhy žen zapojených v činnosti mateřských center. Už 

její první vydání v roce 1985 mělo ohromující důsledky [Jaeckel 1997: 9]. Když si 

ji ženy přečetly, řekly si „To je ono!“ nebo „To můžeme udělat taky!“; vytvořilo se 

grassroot hnutí14 [Mütterzentren Bundesverband: 2]. 

 

Spisovatelka a socioložka Alena Wagnerová, která od roku 1969 žije v 

Německu, tam poznala hnutí mateřských center a rozhodla se oslovit někoho, kdo 

by se takové idey ujal v České republice. V roce 1990 oslovila Rut Kolínskou a o 

rok později zorganizovala pro iniciátorky vzniku mateřských center v České 

republice exkurzi do mateřského centra v Mnichově [Síť MC v ČR 2003]. Pražské 

matky15 ve spolupráci s dvěma německými aktivistkami, Hildegard Schoos, 

zakladatelkou německých občanských center z občanské roviny, a Monikou 

Jaeckel, zakladatelkou německých mateřských center z institucionální roviny – 

pracovnicí Německého institutu pro mládež, na podzim 1991 v Praze uspořádaly 

seminář Jak začít, o zakládání mateřských center, sponzorovaný nadací Heinricha 

Bölla [Pražské matky 1998: 7-9; Síť MC v ČR 2003; Jaeckel: 2]. Knihu Matky 

v centru – Mateřská centra Pražské matky přeložily do češtiny a přizpůsobily 

české situaci [Jaeckel: 4]. 

                                                 
12 Volkshochschule je lidová vysoká škola, obecně prospěšné zařízení, které poskytuje další 
vzdělávání dospělým. 
13 Mütter im Zentrum – Mütterzentrum. 
14 Pojem grassroot (v doslovném překladu „kořeny trávy“) označuje iniciativu, která vychází 
zespoda, z lidu, z podhoubí. 
15 „Pražské matky jsou občanské sdružení, které usiluje o zlepšení stavu životního prostředí, o 
zvýšení zájmu veřejnosti o tuto problematiku, a především o odpovědnější přístup občanů i veřejné 
správy“ [Pražské matky 1997].  
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První mateřské centrum v České republice založila organizace YMCA16 

v Praze Na Poříčí v březnu 1992 [Pražské matky 1998: 3]. V současné době17 je 

po celé České republice 269 mateřských center.  

 

 

OBČANSKÝ SEKTOR 
Mateřská centra jsou neziskové organizace (organizace neziskového 

sektoru), což podle zákona18 znamená, že to jsou takové organizace, které 

nevytváří zisk k přerozdělení mezi své vlastníky, správce nebo zakladatele. Mohou 

sice zisk vytvořit, ale musí ho vložit zpět k rozvoji organizace a plnění svých cílů 

[Maule 2005: 4]. 

Mateřská centra splňují všech pět základních charakteristik tzv. 

strukturálně-operacionální definice nestátních neziskových organizací 
Salamona a Anheiera [Škrabelová 2002: 7; Frič 1998: 3; Maule 2005: 4]: 

• institucionalizovanost – mají jistou institucionální strukturu, bez ohledu na 

to, zda jsou formálně nebo právně registrovány, 

• soukromost – jsou institucionálně odděleny od státní správy, nejsou jí 

řízeny, ve vedení nemohou být státní úředníci, jejich základní struktura je 

soukromá, 

• neziskovost – zisk vzniklý z činnosti organizace se nerozděluje mezi 

vlastníky nebo vedení organizace, zisk musí být použit na cíle dané posláním 

organizace, 

• samosprávnost a nezávislost – mají vlastní postupy a struktury 

umožňující kontrolu vlastních činností, nejsou ovládány zvenčí, jsou schopné 

řídit samy sebe, nekontroluje je ani stát ani jiné instituce mimo ně, 

• dobrovolnost – lidé se činností organizace účastní dobrovolně, pro 

organizaci vykonávají neplacenou práci, organizaci mohou podporovat také 

formou darů nebo čestné účasti ve správních radách. 

                                                 
16 Young Men‘s Christian Association = Křesťanské sdružení mladých lidí 
17 Členové Sítě mateřských center, o.s., ke dni 2. května 2008. 
18 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v paragrafu 18, 
odstavci 8 
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Nestátní neziskový sektor, také zvaný občanský či sektor nestátních 

(nevládních, občanských) organizací, má sice na hrubém domácím produktu 

relativně malý podíl, ale dostal se do povědomí veřejnosti i státního aparátu, stal 

se významným společenským fenoménem a udržuje si významnou pozici 

v ekonomice i ve společenském životě [Frič 2000: 17; Maule 2005: 5]: 

• je významným zaměstnavatelem i investorem, 

• je významným poskytovatelem služeb všeho druhu, 

• přináší nové alternativní přístupy a postupy, které státní organizace 

nemohou nabídnout, 

• pokrývá mezery v nabídce služeb, na které veřejná správa se svými 

organizacemi nestačí, 

• je schopen působit v oblastech, kde komerční firmy selhávají z důvodu 

nedostatečného zisku [Frič 2000: 19].  

 

Občanský sektor je jeden ze tří hlavních pilířů moderní společnosti, kde má 

nezastupitelnou roli, protože jeho funkce jiné subsystémy plnit nemohou a ani by 

neměly. Podle Friče [2000: 52-53; 1998: 4, 32-34] jsou posláním neziskového 

sektoru tyto klíčové funkce, které by neziskové organizace měly plnit: 

• servisní – poskytují služby nejrůznějšího druhu nejen členům a speciálním 

cílovým skupinám, ale i široké veřejnosti. Takové závazky by jinak musel plnit 

stát, protože se jedná o služby v oblastech, kde se soukromým firmám 

nevyplácí podnikat 

• participační – poskytují občanům prostor na rozhodování a řešení 

problémů, informují občany o problémech, které se dotýkají občanských zájmů, 

a usilují o mobilizaci občanů 

• inovační – reagují na nové situace, zavádějí nové postupy, nastolují 

společenské otázky, hledají nové způsoby jejich řešení, snaží se řešit dosud 

nepojmenované problémy 

• funkce ochrany práv a sociální změny – ochraňují před přesilou státního 

aparátu, privátních organizací a majoritních skupin, prosazují společenské 

změny ve skupinovém/veřejném zájmu a hrají roli zprostředkovatele mezi 

občany a politikou 
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• expresivní a školicí funkce – poskytují prostor pro sebevyjádření členů a 

přívrženců poznávat, rozvíjet a reprezentovat jejich zájmy 

• komunitní a demokratizační funkce – umožňují projevit pluralitní názory, 

zájmy a tradice, posilují smysl pro solidaritu a komunitu, podněcují občany 

k participaci na veřejné politice, tvoří pocity důvěry a solidarity. 

 

Mateřská centra jsou příkladem budování občanské společnosti 
z občanského podhoubí. Mateřská centra mohou být považována za typický 

příklad občanské angažovanosti jako třetí síly mezi ekonomií a státem [Jaeckel 

1997: 11]. Vznikají dobrovolnou činností občanů, přispívají k rozvoji občanské 

společnosti. Jsou vlastně společenskou inovací vznikající jako reakce na měnící 

společenské podmínky a snaží se zlepšit situaci matek a dětí vzájemnou 

podporou a pomocí. Vznikají z potřeb a zájmů občanů, kteří nečekají, až „se“ to 

zařídí a samostatně jednají a zřizují na veřejnosti místo pro sebe a svoje děti 

[Jaeckel 1997: 16]. Taková angažovanost má velký význam pro demokracii [I. 

kongres…: 6]. 

 

V České republice jsou nejčastějšími právními formami nestátních 

neziskových organizací z hlediska počtu a zaměření činnosti občanská sdružení a 

jejich organizační složky, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti 

a církve a náboženské společnosti, zejména jejich účelová zařízení. V dubnu 1990 

byl přijat zákon o sdružování občanů a v roce 1995 zákon o obecně prospěšných 

společnostech pro poskytování obecně prospěšných služeb. Kvůli přísnému 

stanovení organizační struktury i podmínek fungování obecně prospěšných 

společností (v porovnání s volnou regulací občanských sdružení) je počet 

vzniklých obecně prospěšných společností poměrně nízký. 

Občanská sdružení mají mít participativní funkci (mají vytvářet prostor 

pro občanskou participaci) a obecně prospěšné společnosti mají mít funkci 

servisní (mají poskytovat služby). Výsledkem toho, že většina zakladatelů volí 

právní formu občanského sdružení, je nesoulad mezi právní formou organizace a 

skutečnou náplní aktivit [Frič 2000: 27-28] (vývoj počtu nestátních neziskových 

organizací je zaznamenán v příloze 6). 

Chaloupková [2002: 18-19; 2006] ovšem upozorňuje, že v praxi je servisní 

(„poskytování služeb svým členům nebo širší veřejnosti“) i participační 
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(„mobilizační aktivity, artikulace problémů a úsilí prosazovat jejich řešení“) funkce 

organizací propojena. Například mateřská centra jsou podle ní typickými výhradně 

servisními svépomocnými organizacemi zaměřujícími se na problematiku rodiny a 

péče o děti, které se nesnaží mobilizovat veřejnost, ale prostřednictvím Sítě 

mateřských center se servisní funkce stává participační, obrací se na širokou 

veřejnost, pojmenovává problémy a vytváří prostor pro jejich řešení [Chaloupková 

2002: 31, 33]. 

Naprostá většina mateřských center v České republice má právní 

subjektivitu občanského sdružení. Občanské sdružení je u nás vůbec 

nejrozšířenější právní formou nestátní neziskové organizace. Je to právnická 

osoba, která vzniká registrací na Ministerstvu vnitra České republiky podle zákona 

č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na 

registraci s připojenými stanovami, které musí obsahovat název sdružení, sídlo, cíl 

činnosti, orgány, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů 

oprávněných jednat jménem sdružení, ustanovení o organizačních jednotkách a 

zásady hospodaření, podává nejméně tříčlenný přípravný výbor, v němž nejméně 

jedna osoba musí být starší 18 let. Český statistický úřad občanskému sdružení 

přidělí identifikační číslo. Sdružení zaniká rozpuštěním, sloučením s jiným 

sdružením nebo rozhodnutím ministerstva o rozpuštění [Zákon č. 83/1990].  

 

Chaloupková [2002] Síť mateřských center i jednotlivá mateřská centra řadí 

mezi ženské organizace zaměřující se na podporu rodiny a péči o děti. 
Ženskými neziskovými organizacemi se rozumí organizace, které jsou uvedeny 

v adresáři nevládních neziskových organizací působících v oblasti rovnosti žen a 

mužů19. Chaloupková [2006] k nim řadí i aktivity, jejichž primárním cílem sice není 

prosazovat práva žen, ale které se alespoň v části svých aktivit zaměřují na 

podporu žen nebo podporu rovných příležitostí mužů a žen. Hlavním hlediskem 

tedy nestačí být to, že organizace sdružuje ženy, ale jestli usilují o změnu 

postavení žen [Chaloupková 2002: 15]. 

Fialová [1997] se domnívá, že komunální charakter neziskových organizací 

a atmosféra vzájemné pomoci je ženám bližší než tvrdá soutěž v oblasti politiky a 

podnikání (a veřejnou sféru navíc často považují za „mužskou oblast“), proto je 

                                                 
19 Adresář ženských organizací je dostupný na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních 
věcí České republiky <http://www.mpsv.cz/cs/508>. 
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sféra nevládních organizací pro aktivní a tvořivé ženy, které jsou nespokojené se 

stavem světa a chtějí ho změnit, stále přitažlivější. I Kolínská [1995: 12] si všímá, 

že ženy u nás sice nejsou výrazně zastoupeny v politických funkcích, ale jsou 

často organizátorkami nevládních organizací a charitativních spolků. 

Protože ale hlavním objektem zájmu mateřských center jsou matky a 
mateřství, bývá filozofie mateřských center kritizována za udržování 
genderových stereotypů ve společnosti [Sokačová 2006: 10]. 

 

CO DĚLÁ MATEŘSKÉ CENTRUM MATEŘSKÝM CENTREM 
Každé mateřské centrum je jiné, protože si ho tvoří samy návštěvnice a 

přizpůsobují si ho místním podmínkám, přesto se zachovává původní koncept 

[Jaeckel 1997: 10], jak ho popisují Jaeckel [Jaeckel; Jaeckel 1997] a Kolínská 

[1995]. 

Jako důvod k první návštěvě mateřského centra bývá většinou udáván 

zájem dětí, aby si mohly hrát s ostatními dětmi [Jaeckel 1997: 28]. V mateřském 

centru nejde ale především o děti, v popředí zájmu stojí matky [Jaeckel 1997: 48; 

Kolínská 1995: 34]. Mateřská centra umožňují matkám vyjít z izolace, kam se 

kvůli celodenní péči o malé dítě dostávají. Přestože si namlouvají, že přichází kvůli 

dětem [Kolínská 1995: 160], často zkrátka potřebují „vypadnout“ [Kolínská 1995: 

112]. V mateřském centru mohou matky nalézt nové kontakty, které jim 

v domácnosti tak chybí, v klidu si popovídat, vyměnit si zkušenosti ohledně 

výchovy dětí, podělit se o svoje trápení, vyslechnout si názory a zkušenosti 

ostatních nebo jim poradit, pomoci anebo je alespoň povzbudit [I. kongres…: 6].  

Některé ženy mívají špatné svědomí, že místo času stráveného 

v mateřském centru se mohly například věnovat domácnosti, je ale důležité naučit 

se „nechat si to prospívat“ a trochu se hýčkat, přiznat si, že člověk potřebuje 

myslet sám na sebe a něco pro sebe udělat, naučit se myslet i na vlastní zájmy. 

Matky nemusí nic dělat, prostě jen cítit se příjemně, pohodlně, útulně, 

dobrosrdečně, „jako doma“, dostaví se potom tak důležitý pocit přijetí [Jaeckel 

1997: 128]. Díky tomu, že mateřská centra mají spíše neformální rodinný než 

institucionální charakter, bývají někdy nazývány „veřejné obývací pokoje“ 

[Mütterzentren Bundesverband: 3].  
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Přesto, nebo právě proto, že mateřská centra jsou zřizována především pro 

ženy, profitují z toho i jejich děti, jsou přirozeně „při tom“. Mateřská centra dávají 

maminkám příležitost udělat něco pro sebe a zároveň pečovat o dítě. Děti si 

všímají, že matka tu není jen pro ně, že má i vlastní zájmy, vidí ji jako aktivní, 

sebevědomou a spokojenou – v jiné roli než jen v domácnosti, musí se naučit se 

od ní „odpupečnit“ [Jaeckel 1997: 128-129]. Musí se také naučit vycházet jak 

s ostatními dospělými, tak s jinými dětmi. Hrají si ve své vrstevnické skupině, 

především jedináčci se musí naučit vybojovat si své místo. Děti navštěvující 

mateřská centra jsou v porovnání s ostatními dětmi méně plaché, ostýchavé a 

nesmělé, zato mají větší sebedůvěru, jsou komunikativnější a sociálně obratnější 

[Kolínská 1995: 79]. Učí se přizpůsobivosti, ohleduplnosti a poslušnosti [Síť MC 

v ČR 2003…]. 

Jak děti, tak dospělí se musí naučit vycházet s lidmi z jiné kultury nebo 

společenské vrstvy, s lidmi, kteří jinak jednají nebo myslí, praktikují jiné výchovné 

představy nebo jsou v jiné životní fázi. 

Mateřská centra mohou být chápána i jako náhrada velké rodiny nebo 

sousedské či církevní skupiny [I. kongres…: 11, 13]. Především v odosobněných 

sídlištích slouží mateřská centra jako místa setkávání [Jaeckel: 2]. 

V mateřském centru se předpokládá, že každá matka umí něco, co může 

ostatním nabídnout [Kolínská 1995: 25; Mütterzentren Bundesverband: 3; Jaeckel 

1997: 43], může se nějak podílet na chodu mateřského centra, přiložit ruku k dílu, 

pomoci zajišťovat program, shánět sponzory, vést nějaký kroužek (maminky se 

mohou realizovat v čemkoli, co je pro mateřské centrum přínosné). Úkolem 

mateřského centra je ženy podporovat, najít jejich pole působnosti, dodat odvahu 

překonat počáteční obtíže, pomáhat a najít odpovídající odbytiště. Hlavní principy, 

na kterých mateřská centra staví, jsou svépomoc a vzájemná služba a 

neprofesionální práce laiků pro laiky (ne hierarchický vztah žák - učitel). Všechny 

matky jsou považovány za expertky a všechny činnosti si samy organizují a vedou 

[Jaeckel 1997: 21], nikdo není vedoucí, která by zajišťovala program nebo zábavu, 

prostě se nezávazně setkává skupina žen [Jaeckel 1997: 62-63]. V mateřském 

centru neexistuje žádná hierarchie nebo autority, žádné zaměstnankyně nebo 

odbornice [Jaeckel 1997: 122, 217]. Tím se mateřská centra vymezují proti 

ostatním institucím s hierarchickou strukturou, které rodičům nabízejí poradenství 

nebo vzdělávání. 
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Zároveň je také možné si v mateřském centru něco přivydělat. Ženám na 

mateřské a rodičovské dovolené se nenabízí moc pracovních míst, mateřská 

centra se tak jeví jako výhodná alternativa k uklízení nebo výpomoci na pokladně.  

Tím, že s sebou mohou přivést dítě, odpadají dodatečné náklady i starosti se 

zařizováním hlídání [Kolínská 1995: 20]. Ženy mají sice často problémy vzít si 

peníze za něco, co je zároveň baví, a práce v mateřském centru, ačkoliv je 

náročná, není stejně jako výchova dětí a domácí práce považována za 

„opravdovou práci“ [Jaeckel 1997: 95; Kolínská 1995: 68], ale možnost něco si 

vydělat je velmi důležitá pro vnímání vlastní hodnoty, peníze vyjadřují uznání 

schopností a vykonané práce.  

Mateřská centra nabízejí i různé podnikatelské nabídky – second-hand 

obchod, bleší trh, kosmetiku a kadeřnictví, spravování oblečení, mandlování 

prádla atp. – z jejichž příjmů mateřské centrum obvykle dostává dvacet procent 

[Jaeckel 1997: 87-88]. Přesto musí být matky připraveny vykonat něco zadarmo, 

na dobrovolnické bázi [Jaeckel 1997: 50, 78]. 

Na rozdíl od herních kroužků, kde se matky jednou čí víckrát týdně 

setkávají, aby si jejich děti spolu vyhrály, by mateřské centrum mělo být otevřeno 

denně, neměla by existovat žádná pevná doba, která matkám s malými dětmi 

nemusí vždy vyhovovat. Mateřské centrum má mít otevřeno tak, jak se to zrovna 

hodí [Jaeckel 1997: 22, 43]. Také by mělo sídlit ve vlastních prostorách, aby 

nebylo nutné vracet místnost pokaždé do původního stavu. 

V mateřském centru probíhá program jak pro děti (nejrůznější pohybové, 

hudební a výtvarné kroužky), tak pro dospělé (vzdělávací semináře, kurzy, 

besedy). Mateřská centra v České republice se více než ta německá zaměřují na 

programy pro děti. Přesto se i u nás rozvíjejí programy určené přímo matkám, 

které jim mají pomoci při návratu do zaměstnání [Jaeckel: 5]. Konají se také 

jednorázové akce. Mateřská centra také kromě výměny zkušeností mezi matkami 

navzájem poskytují i profesionální poradenství v různých oblastech. Program se 

průběžně podle zájmu, představ a schopností matek i dětí obměňuje. Krátkodobě 

je možné si tam nechat pohlídat dítě a mezitím si vyřídit svoje pochůzky. 
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Společnost ženám s malými dětmi obvykle nabízí dvě alternativy: pracující 
matka, nebo „jen“ žena v domácnosti. Pokud matka zůstane doma, je zpravidla 

odříznuta od možností účasti na životě společnosti, je redukována pouze na roli 

matky; pokud nastoupí do zaměstnání, přidává se stres a dvojnásobné vytížení. 

Mateřské centrum je jakýmsi mezistupněm, přechodnou oblastí, pro ženy, které 

se nechtějí spokojit s „buď – anebo“; oblastí, kde matka může rozvíjet svoje zájmy, 

vydělat si nějaké peníze a zároveň trávit čas se svým dítětem [Kolínská 1995: 21; 

Jaeckel 1997: 22]. Mateřská centra mohou sloužit jako cvičiště pro matky, které 

chtějí něco podnikat, něco vykonat jako osoba, ne jako matka, realizovat svoje 

schopnosti a nápady, které v domácnosti nemohou uplatnit. Mateřská centra jsou 

odrazovým můstkem k vlastním aktivitám na veřejnosti. 

Ženy, které jsou aktivní v mateřském centru, získávají velké množství 

zkušeností, které Kolínská [2006] nazývá školou občanského života. Musí 

shánět prostory a peníze, zajišťovat program, starat se o PR, orientovat se 

v zákonech, být v kontaktu s obecními úřady... [Síť MC v ČR 2003] Takové ženy 

nejsou pasivní. Zajímají se o dění kolem sebe, řeší místní problémy, pomáhají 

potřebným a rozšiřují působnost mateřských center, která postupně přerůstají 

v komunitní centra svépomoci pro všechny generace, kde se staří starají o malé 

děti a mladší se učí od starších [Kolínská 2006; Jaeckel 1997: 263; Síť MC v ČR 

2003]. Některé ženy se rozhodly kandidovat v komunálních volbách do obecních 

zastupitelstev. Kolínská [1995: 113] je přesvědčena, že společenskopolitickým 

přínosem mateřských center je zhodnocení mateřské úlohy a úlohy ženy 

v domácnosti. 

 

SOUČASNOST V ZAHRANIČÍ 
Během patnácti let se v Německu ze tří mateřských center stalo téměř pět 

set. V současné době jde o nejrychleji rostoucí grassroot hnutí v Německu. 

[Mütterzentren Bundesverband: 2]. Ve třech spolkových zemích byly založeny 

regionální mateřské kanceláře,20 které propojují místní mateřská centra a pořádají 

pravidelná setkání a další vzdělávání. Také existuje zastřešující organizace 

Spolkový svaz mateřských center,21 která po celém území Německa vydává 

oběžník, pravidelně pořádá celoněmecká i mezinárodní setkání, kongresy, 
                                                 
20 Mütterbüros. 
21 Der Mütterzentren Bundesverband. 
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workshopy a kampaně [Jaeckel 1997: 9, 228-230; Mütterzentren Bundesverband: 

3-4]. 

Díky mateřským centrům je na veřejnosti vidět životní styl žen. Mateřská 

centra vytvářejí veřejný prostor pro vyjádření názorů někoho, „kdo se dívá na 

svět očima ženy s dítětem na ruce“ [Mütterzentren Bundesverband: 3]. Jméno 

mateřské centrum má být potvrzením příspěvku matek společnosti. Mateřská 

centra jsou místem, kde si matky zvyšují vážnost a požadují účast na vytváření 

sousedství a komunit, a v Německu se mateřská centra stala hráčem, s kterým je 

třeba v lokální politice počítat [Mütterzentren Bundesverband: 2-3]. Hnutí 

mateřských center se vyvinulo v model sociálního, politického a ekonomického 

svépomocného hnutí [Jaeckel 1997: 246]. 

Úspěch německých mateřských center ukázal, jaký vliv mohou mít ženy, 

když se mobilizují, a inspiroval ženy po celém světě k zakládání vlastních 

mateřských center. Podle německého příkladu se hnutí kromě České republiky 

rozšířilo i do Rakouska, Švýcarska, Holandska, Itálie, Bosny a Hercegoviny, 

Bulharska, Ruska, Gruzie, Spojených států amerických, Kanady, Filipín a Gambie 

[Jaeckel 1997: 9; UNICEF 2006; Mütterzentren Bundesverband: 2]. Dramatický 

nárůst počtu mateřských center ukazuje, že pocitem sociální izolace trpí mnoho 

matek i dětí po celém světě. Mateřská centra obnovují rodinné a sousedské 

vztahy narušené modernizací, socialistickým režimem, válkou, chudobou a AIDS, 

kolonialismem nebo migrací. Samozřejmě ale existují místní odchylky: v Gambii se 

například matky v mateřských klubech schází, aby podporovaly a propagovaly 

dívčí vzdělávání, pomohly posílit pozici ženy v místní komunitě a zapojily ženy do 

komunitních rozhodovacích procesů [UNICEF 2006]. 

 

SÍŤ MATEŘSKÝCH CENTER 
Články v novinách nebo televizní pořady o mateřských centrech inspirovaly 

k založení mateřského centra další ženy, které kontaktovaly Pražské matky a ptaly 

se, jak mateřské centrum založit. Pražské matky se zároveň snažily zůstat 

v kontaktu se všemi nově vznikajícími mateřskými centry. Každé je sice trochu 

jiné, ale musí čelit podobným problémům. Uvědomily si, že nejjednodušší bude 

řešit problémy dohromady a dosáhnout cíle společně [Jaeckel: 6]. Pražské matky 

cítily, že je potřebné založit informační a metodickou poradnu, která by 
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upevňovala Síť mateřských center a sloužila ke společné komunikaci s orgány 

státní správy a samosprávy [I. kongres…: 3]. 

Síť mateřských center, zastřešující organizace, byla založena jako 

samostatné občanské sdružení v roce 2002. Sdružuje jednotlivá členská 

mateřská centra, koordinuje mateřská centra v České republice, podporuje a 

metodicky vede nově vznikající mateřská centra, radí již fungujícím centrům, 

rozšiřuje povědomí veřejnosti o mateřských centrech, spolupracuje se státními i 

nestátními organizacemi, s partnerskými organizacemi v zahraničí i s médii, 

reprezentuje mateřská centra v České republice i v zahraničí, pořádá 

celorepublikové akce, semináře, konference a kongresy s tématikou mateřských 

center, dokumentuje společné akce, vede archiv o činnostech jednotlivých 

mateřských center, posiluje hodnoty rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ženy ve 

společnosti a podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí 

mužů a žen [Síť MC v ČR]. 

Mateřské centrum, člen Sítě mateřských center musí: 

• být samostatnou neziskovou organizací nebo zaštítěné jinou neziskovou 

organizací, 

• být otevřené a dostupné všem sociálním skupinám bez ohledu na původ a 

smýšlení, 

• dodržovat princip svépomoci, 

• plnit sociálně preventivní funkci, 

• být místem setkávání všech věkových kategorií, s důrazem na osoby 

pečující o malé děti, 

• motivovat k aktivnímu rodičovství, 

• poskytovat všeobecně důležité informace především z oblasti rodinné 

problematiky, 

• umožňovat sebevzdělání, předávání vlastních zkušeností a vědomostí, 

• nabízet seberealizaci, 

• stát se otevřenou bránou, odkud vycházejí aktivity pro širokou veřejnost, 

• podílet se na rozvoji občanské společnosti. 

Název mateřského centra ani rozsah jeho činnosti přitom není rozhodující [Síť MC 

v ČR 2007]. V seznamu členských mateřských center je vidět, že členy Sítě 

mateřských center nejsou jen mateřská centra, ale i rodinná centra, mateřská a 
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rodinná centra, kluby maminek a mateřské kluby, centra pro rodinu a centra pro 

rodiče a děti, centra volného času, komunitní centra, rodinná a integrační centra, 

mateřská sdružení, baby cluby, kluby dvojčat a vícerčat a podobně. 

Protože bylo potřeba koordinovat vzájemnou spolupráci a výměnu 

zkušeností, rozhodly se představitelky německých a českých mateřských center, 

Monika Jaeckel, Rut Kolínská a Andrea Laux, založit mezinárodní síť mateřských 

center MINE22. Síť mateřských center se stala zakládající organizací a Rut 

Kolínská byla zvolena do předsednictva organizace. V roce 2002 získala MINE od 

UN-Habitat Dubajskou cenu „best practise“ za zlepšování životních podmínek 

posilováním občanské společnosti, obnovením sousedských vztahů a oživením 

komunitního života a za podporu rovných příležitostí žen a mužů v rozhodovacích 

procesech [Síť MC v ČR 2006: 13; Síť MC v ČR 2003].  

Síť mateřských center je od roku 1999 také členem GROOTS23. Vize 

Groots vznikla na 3. Světové konferenci žen v Nairobi v roce 1985, je to „snaha 

vytvořit celosvětové hnutí, které posiluje hlas a odvahu ženám, které chtějí 

naplňovat své představy o životních podmínkách tam, kde žijí, získat jim dlouhou 

partnery a podporu, vytvářet novou politickou kulturu“ [Síť MC v ČR 2006: 13].  

Prostřednictvím členství v Groots International se Síť mateřských center 

podílí na činnosti Huairou komise, která byla ustavena na světovém fóru 

nevládních organizací v Číně v roce 1995. Tato mezinárodní organizace si „za cíl 

klade podněcovat vznik udržitelných komunit a mít vliv na politická jednání 

prostřednictvím „nových cest partnerství“ [Síť MC v ČR 2006: 14]. Podle Huairou 

komise je nejlepším způsobem, jak podpořit udržitelnost života, umožnit ženám, 

aby se veřejně vyjádřily a prosazovaly své názory jak globálně, tak lokálně. 

                                                 
22 Mother Centers International Network for Empowerment. 
23 Grassroot Organizations Operating Together in Sisterhood. 
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A N A L Y T I C K Á  Č Á S T  
 

I. METODOLOGIE 
VÝZKUMNÝ PROJEKT 

Cílem výzkumu je zjistit, co to mateřská centra vůbec jsou, kdo, kdy, jak a 

proč mateřská centra v Ústí nad Labem založil, co se v nich odehrává, jaké mají 

funkce, kdo je navštěvuje, jak jsou financovaná, nakolik se angažují návštěvníci, 

jestli spolupracují s ostatními mateřskými centry a jestli jsou členy zastřešující 

organizace Síť mateřských center, jak vnímají vztah k jeslím a mateřským školám, 

proč mají v názvu „mateřské“ a jestli se považují za ženskou organizaci a samy 

sebe za feministky. 

 

METODOLOGICKÉ PŘÍSTUPY 
Tento výzkum má kvalitativní povahu. Kvalitativní výzkum se orientuje na 

pochopení smyslu, pomáhá vytvořit si představu o složité povaze jevů [Surynek, 

Komárková, Kašparová 2001: 26-27]. Dotazovaní dostanou mluvit šanci sami za 

sebe a jejich výpovědi nezapadnou do nahodilých citátů a statistik [Heitlingerová, 

Trnková 1998: 9]. Cílem kvalitativního výzkumu je vytváření teorie, nových 

hypotéz, nového porozumění; narozdíl od výzkumu kvantitativního, který hypotézy 

testuje [Disman 2002: 286]. 

Kvalitativní výzkum používá induktivní logiku: na začátku výzkumného 

procesu se pozoruje a sbírají data, pátrá se po pravidelnostech, formulují se 

předběžné závěry a nakonec vzniknou nově formulované hypotézy nebo nová 

teorie [Disman 2002: 287].  

Většina kvalitativních studií se opírá o malý vzorek a hloubková interview 

[Heitlingerová, Trnková 1998: 12]. Protože se kvalitativní výzkum odehrává jen na 

jednom místě a s omezeným počtem jedinců, výsledky nelze zobecnit a vztáhnout 

na celou populaci [Hendl 2005: 52], výzkum má nízkou reliabilitu. Ale slabá 

standardizace a volná forma otázek a odpovědí může vést k vysoké validitě 

[Disman 2002: 287]. 
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TECHNIKY SBĚRU DAT 
Všechna mateřská centra mi pro potřeby mé bakalářské práce poskytla 

různé materiály – především propagační letáky (z nichž některé jsou v příloze 7), 

stanovy občanských sdružení, výročních zpráv a podobně. Tyto dokumenty, spolu 

s internetovými stránkami jednotlivých center, mi sloužily jako prvotní zdroj 

informací o organizaci a pomohly mi získat základní přehled o její činnosti. 

Poskytly mi informace především pro odpověď na otázky, kdo, jak a proč mateřské 

centrum založil a jak probíhá jeho běžný provoz. Pro odpovědi na většinu 

ostatních otázek jsem vybrala rozhovor.  
Můj výzkum se dá charakterizovat jako kvalitativní sociologický výzkum 

z pozice feminismu [Heitlingerová, Trnková 1998: 10], z čehož vyplývají některá 

specifika: feministické výzkumy odmítají tradiční pozitivistický přístup, který 

předpokládá nestranného a nezúčastněného výzkumníka, velkou vzdálenost mezi 

výzkumníkem a dotazovaným a „z lidských subjektů vytváří objekty zkoumání a 

statistické manipulace“ [Heitlingerová, Trnková 1998: 11].  Rozhovor vedený podle 

feministických kritérií je výsledkem procesu horizontální interakce (ne tradiční 

hierarchie subjekt/objekt - tazatel/respondent), vzájemného kooperativního 

snažení výzkumnice a vypravěčky, kde ani jedna strana není pasivní 

[Heitlingerová, Trnková 1998: 11]. 

Protože rozhovor je společným dílem vypravěče i výzkumnice, panuje mezi 

nimi subjekt-subjektový vztah. Dotazovaní nejsou objekty badatelského zájmu, 

ale subjekty, protože vytvářejí obsah i formu rozhovoru, protože jim do jisté míry 

bylo umožněno, aby si sami mohli určovat, co, kdy a jak chtějí vyprávět; mým 

úkolem bylo pozorně poslouchat, naladit se na to, o čem dotazovaní mluvili a 

jakým způsobem to podávali, a aktivním nasloucháním a otázkami je podněcovat 

a povzbuzovat [Kiczková 2006: 20]. 

Zvolila jsem polostrukturovaný rozhovor, protože pro mě představuje 

jakýsi kompromis mezi neformálním a standardizovaným rozhovorem. Připravila 

jsem si seznam témat, které je nutno během rozhovoru zmínit. Seznam fungoval 

pouze jako vodítko, otázky jsem neformulovala pokaždé stejně, ani jsem je 

nepokládala ve stejném pořadí. Řídila jsem se podle logiky situace, aby na sebe 

otázky navazovaly; citlivá témata (otázku feminismu) jsem kladla většinou až na 

konec rozhovoru [Hendl 2005: 175]. Ujistila jsem se, že všichni dotazovaní 
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otázkám stejně a správně rozumí, případně jsem je zopakovala, abych mohla data 

později navzájem porovnat [Disman 2002: 57]. Snažila jsem se, aby otázky nebyly 

sugestivní (návodné) [Disman 2002: 149-150].  

 

Mateřská centra jsem nejprve osobně navštívila, představila jsem sebe i 

účel výzkumu a domluvila si možnost rozhovoru a poskytnutí dokumentů. Poté 

jsem si telefonicky nebo emailem domluvila konkrétní termín setkání. Rozhovory 

probíhaly v jednotlivých mateřských centrech, buď v místnosti sousedící s hernou, 

nebo v kanceláři dotazovaných. Mluvila jsem ve třech případech s koordinátorkami 

mateřských center (resp. jednoho rodičovského), v případě mateřského centra 

Ovečka s vedoucí Centra pro rodinu Archa a v případě mateřských center 

Pohádka a Broučci s ředitelem organizace YMCA v Ústí nad Labem. Rozhovory 

trvaly kolem tři čtvrtě hodiny a skoro ve všech případech neformálně pokračovaly i 

po vypnutí diktafonu. 

Dotazované jsem nejprve informovala o záměru, dosavadním průběhu a 

cílech výzkumu, vyžádala jsem si od nich informovaný souhlas, kde jsem je 

ujistila, že všechny výroky budou uvedeny anonymně.  

 

Na počátku přípravy tematických okruhů jsem se inspirovala v bakalářských 

pracích Jany Chaloupkové o českém ženském hnutí [Chaloupková 2002] a 

Kateřiny Černé o ekofeministickém hnutí [Černá 2006], ale upravila jsem si je pro 

potřebu svého výzkumu o mateřských centrech. Rozhovor jsem začínala výzvou 

k vyprávění v podobě nejobecnější otázky – ptala jsem se na jejich vlastní 

definici mateřského (rodičovského) centra. Dále jsem se ptala, kdo, kdy, proč a jak 

to konkrétní mateřské centrum založil, s jakými představami, jak se časem 

změnily, jestli jsou nezisková organizace, jestli se za jejich služby platí, jak 

získávají finance, jak probíhá běžný den v mateřském centru, jaký nabízejí 

program a jestli existuje pevná otevírací doba, jestli mají zaměstnance nebo se 

dobrovolně angažují samy matky, jestli spolupracují s ostatními mateřskými 

centry, jestli jsou členy Sítě mateřských center, jak vnímají vztah k jeslím nebo 

mateřským školám, proč se rozhodly pro slovo „mateřské“ v názvu, jestli je 

navštěvují pouze matky s dětmi, nebo i otcové či jiní rodinní příslušníci, jestli se 

považují za ženskou organizaci a sebe za feministky (co si pod pojmem 

feminismus představují). 
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Rozhovory jsem zaznamenávala na diktafon a později přepisovala. Při 

transkripci jsem dokonale nezachycovala všechna vycpávková slova, přeřeknutí 

a nedopovězená slova. Výsledný text jsem převedla do spisovné podoby, vznikl 

tak kompromis mezi přesností a čitelností [Kiczková 2006: 46]. Emoce vypravěček 

(smích, rozpaky), které rozhovory doprovázely, jsem při transkripci zaznamenala 

do závorek, protože mohou představovat významný zdroj pochopení konkrétních 

situací [Kiczková 2006: 21]. Přepisy rozhovorů jsem původně chtěla k práci 

přiložit, ale i v anonymizované podobě by se dalo do jisté míry odvodit, kdo mi 

jakou informaci poskytl (minimálně z kterého centra), proto jsem se v zájmu 

zachování anonymity rozhodla je do příloh nedávat. 

 

VÝBĚR VZORKU 
Vybrala jsem si město Ústí nad Labem, protože z tohoto severočeského 

města pocházím a stále v něm napůl žiji, takže i když vím o existenci mateřských 

center v Praze, přirozeně mě zajímalo, jaká je situace v mém rodném Ústí. Lákavá 

se mi zdála i možnost zkoumat všechna mateřská centra působící v jednom místě. 

Když jsem s výzkumem začínala, v téměř stotisícovém krajském městě Ústí nad 

Labem působila čtyři mateřská centra. Do výzkumu jsem zahrnula i mateřské 

centrum nacházející se v obci Chlumec, která má asi čtyři a půl tisíce obyvatel a 

leží přibližně dvanáct kilometrů od centra města (mapka se zakreslenými 

mateřskými centry je v příloze 8). V průběhu mého výzkumu bylo ovšem ještě 

otevřeno rodinné centrum, které jsem do výzkumu zařadila dodatečně. 

 

METODY VYHODNOCOVÁNÍ A INTERPRETACE ZÍSKANÝCH DAT 
Úvahové části jsem se rozhodla analyzovat kódovacími postupy metody 

podle Strausse a Corbinové. Je to metoda, která z empirického základu pomůže 

vytvořit teorii, a (pokud se dodrží výzkumné postupy) splňuje kritéria vědeckosti: 

validita, soulad mezi teorií a pozorováním, zobecnitelnost, reprodukovatelnost, 

přesnost, kritičnost, ověřitelnost [Strauss, Corbinová 1999: 17, 20]. Jedná se o 

strategii, jak z existujících dat, bez předem připravených kritérií, která mají být 

vybrána, vytvořit teorii, bez pomoci předem připravených hypotéz [Disman 2002: 

299]. Při otevřeném kódování se nejprve vyberou jevy, kterým se přiřadí kódy 

podle toho, co označují. Pak se rozebírají, prozkoumávají a navzájem porovnávají. 
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Podobné jevy se shromažďují do kategorií, kterým se přiřadí abstraktní jména. 

Některé kategorie mohou mít i dílčí části – subkategorie [Strauss, Corbinová 1999: 

42-45].  



 

strana 44 (celkem 85) 

II. VÝZKUM 
Analýzu jsem rozdělila do dvou částí. V popisné části se jedná o informace 

faktického rázu:  

1. zakládání – kde, kdy, jak, proč a kým bylo centrum založeno? 

2. program – jaký nabízejí program? 

3. zaměření – zaměřují se více na děti nebo dospělé? 

4. návštěvníci – navštěvují je jen maminky nebo i ostatní rodinní příslušníci? 

5. témata rozhovorů – jaká mají návštěvníci témata rozhovorů, baví se o 

postavení ženy ve společnosti? 

6. dobrovolnost / zaměstnanost – zaměstnávají placené zaměstnance, 

spoléhají se na dobrovolníky? 

7. finance – jak jsou centra financovaná? 

8. Síť mateřských center – jsou členy zastřešující organizace Sít mateřských 

center? 

Nejprve centra po jednom krátce představím a poté průřezově podle 

jednotlivých témat sepíši zjištěná fakta. Pokud je řeč o informacích, které jsou 

volně k dispozici například v propagačních letáčcích nebo na internetových 

stránkách jednotlivých center, nazývám centra jejich pravými jmény. Pokud se 

jedná o informaci, kterou mi řekla zpovídaná osoba při rozhovoru, uvádím pouze 

písmenný kód centra,24 pokud ovšem není pro pochopení celé informace 

prospěšné vědět, o které centrum se jedná.  

Druhá část se zaměřuje na úvahy a myšlenky dotazovaných osob, které se 

objevily během rozhovoru: 

1. definice   
2. smysl a funkce 
3. vztah k předškolním zařízením pro děti 
4. problémy, jimž musí čelit 

5. problematika názvu 

6. označování organizace za ženskou a osoby za feministky. 

Protože se jedná o osobní názor jednotlivce, který ani nemusí vyjadřovat 

stanovisko celého centra, výroky označuji písmennými kódy.  

                                                 
24 Centra jsem náhodně označila A, B, C, D a E. 
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POPISNÁ ČÁST 
a) PŘEDSTAVENÍ MC25 

BABY CLUB: 
Mateřské centrum Baby club bylo založeno občanským sdružením Hrajte si 

u nás v prosinci 2004. Sídlí v prvním patře budovy pošty v ústecké vilové čtvrti 

Klíše. Založila ho přímo jeho současná koordinátorka, která neustále hlídala děti 

svých kamarádek, její byt pro to byl malý, a řekla si, že by mohla pomoci i jiným 

maminkám, nejen svým kamarádkám, a rozhodla se založit mateřské centrum 

[rozhovor]. 

Mateřské centrum Baby Club má otevřeno od pondělí do čtvrtka od osmi až 

do osmnácti hodin, v pátek jen dopoledne. Dětem nabízí volnou hernu, kde si 

mohou pohrát, a různé kroužky: angličtinu, keramiku, miniškolku, anglickou školku, 

hudební kroužek Flétnička, pohybový kroužek Šikulka a výtvarné kroužky 

Tomášek a Sedmikrása [Leták Program MC Baby club; webové stránky MC Baby 

club]. 

Mateřské centrum Baby club během roku pořádá rozmanité akce, v pátek a 

v sobotu je možné uspořádat oslavu narozenin. Nabízí také krátkodobé hlídání 

dětí [Leták Program MC Baby club; webové stránky MC Baby club]. 

 

POHÁDKA A BROUČCI: 
Mateřské centrum Pohádka se nachází přímo ve středu města, v prostorech 

Dominikánského kláštera sv. Vojtěcha. Bylo založeno organizací YMCA v Ústí nad 

Labem v roce 2004. Založili ho lidé, kteří se shodli, že v místě nic podobného 

není, v ostatních čtvrtích v té době existovala mateřská centra spíše na bázi 

podnikatelských aktivit, a poptávka byla velká, shodli se i v názorech na to, jak by 

ho chtěli vést [rozhovor].  

Mateřské centrum Pohádka má otevřeno každý všední den dopoledne od 

devíti do dvanácti hodin, v pondělí a v úterý probíhají některé kroužky i odpoledne, 

po předchozím objednání je možno odpoledne využít i hernu. Kromě volné hry 

v herně nabízí mateřské centrum Pohádka cvičeníčko, masáže kojenců, hudební a 

výtvarný kroužek, miniškolku a keramiku [Leták Program MC Pohádka a Broučci]. 

Od května do září je v klášterní zahradě zpřístupněn i dětský koutek Rolnička s 

                                                 
25 Loga center jsou v příloze 9. 
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pískovištěm, skluzavkami a houpačkami [webové stránky dětského koutku 

Rolnička].  

Mateřského centrum Pohádka je „místem, kde jsou děti vítány. Zde mohou 

nalézt přirozené společenství svých vrstevníků a vidět svoji matku v jiné roli než 

v domácnosti. Maminky se mohou v centru zúčastňovat různých programů či se 

aktivně podílet na jejich vytváření. A tak aktivně či pasivně relaxovat a být 

ubezpečovány, že jejich přínos pro rodinu má smysl, hodnotu a je dlouhodobou 

investicí do budoucnosti“ [webové stránky MC Pohádka].  

 

Mateřské centrum Broučci funguje od roku 2006 v prostorách bývalého 

obchodního domu ve čtvrti Neštěmice. Původně bylo zamýšleno jako 

podnikatelský záměr, který ale nevyšel, později ho převzala organizace YMCA 

v Ústí nad Labem [rozhovor]. 

Herna funguje jen po předchozím objednání v pondělí, čtvrtek a pátek 

dopoledne nebo v odpoledních hodinách. Kroužky nabízí podobné jako Pohádka: 

masáže kojenců, cvičeníčko, hudební a výtvarný kroužek, pěvecký sbor Broučci, 

hip-hop [Leták Program MC Pohádka a Broučci; webové stránky MC Broučci]. 

Mateřské centrum Pohádka i Broučci pořádají pravidelné, i veřejné, akce po 

celý rok, např. karneval, mikulášskou nadílku, loutková divadelní představení, 

návštěvy zoologické zahrady, lampiónový průvod, drakiádu apod. Také pořádají 

burzu oblečení a obuvi a vzdělávací akce a besedy pro maminky s porodní 

asistentkou, gynekologem, psycholožkou, dětským lékařem, logopedem, 

mamologem apod. [Leták Program MC Pohádka a Broučci]. 

Ve společném propagačním letáčku mateřských center Pohádka a Broučci 

se píše, že obě mateřská centra YMCY „jsou založena na principu rodinné 

svépomoci a vzájemné službě, poskytují společenství, solidaritu a otevřenost 

všem generacím. Jsou otevřena pro rodiče a jejich děti ve věku od 2 měsíců do 6 

let. Věnujeme se péči o dítě v úzké spolupráci s rodiči. Všechny aktivity, které 

nabízíme, rozvíjí individuální schopnosti dítěte a prohlubují citový vztah mezi rodiči 

a jejich dětmi“ [Leták MC Pohádka a Broučci]. 

 

OVEČKA:  
Mateřské centrum Ovečka nacházející se na sídlišti Dobětice spadá pod 

Centrum pro rodinu Archa a bylo založeno Oblastní charitou Ústí nad Labem 
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v září 2006. Oblastní charita Ústí nad Labem kromě Centra pro rodinu Archa 

provozuje i Dům pokojného stáří svaté Ludmily, Komunitní centrum Světluška, 

Dům rodinného typu, Azylový dům pro bezdomovce, Noclehárnu a Centrum 

pomoci Samaritán [rozhovor; Výroční zpráva…]. 

Centrum pro rodinu Archa nabízí „rodinné a vzdělávací programy pro rodiče 

a děti, vytváří prostor pro rozvoj činnosti místních obyvatel, vzájemná setkání, 

komunikaci, výměnu zkušeností, vzdělávání, hru a vyplnění volného času dětí, 

kulturu a další prospěšné činnosti. (...) Posláním Centra pro rodinu Archa je 

přispět k tomu, aby se rodiny mohly vzájemně setkávat, ale také si pomáhat a 

dostávat takovou podporu, jakou sami považují za užitečnou“ [Výroční zpráva…]. 

Centrum pro rodinu Archa kromě mateřského centra provozuje i pro děti od šesti 

do dvanácti let hernu Tykadlo, kde je k dispozici knihovnička, ping-pong a stolní 

fotbal, a rodinný klub, kde se dá posedět a pořádat různé akce: besedy, výstavy, 

setkání, oslavy; součástí je i zahrada s dětským hřištěm [Leták CPR Archa].  

V Centru pro rodinu Archa probíhá Projekt Integrace – Integrace žen do 

pracovního procesu, jehož cílem je usnadnit ženám vstup na trh práce a v jehož 

rámci bylo mateřské centrum Ovečka založeno. Ženám na a po rodičovské 

dovolené, nad 50 let věku, se statutem občana zdravotně znevýhodněného, 

dlouhodobě nezaměstnaným a v domácnosti pečujícím o osobu blízkou nabízí 

vzdělávací kurzy pod vedením kvalifikovaných lektorů: motivační kurz, základy 

práce na počítači, základy podnikání a kurz angličtiny pro začátečníky. Účast je 

bezplatná a po dobu výuky je zajištěno také bezplatné hlídání dětí právě 

v mateřském centru Ovečka [rozhovor; Leták Projekt Integrace…]. 

Mateřské centrum Ovečka nabízí „aktivní trávení času na mateřské 

dovolené, příjemný prostor pro vzájemné setkávání, prostor pro rozvoj 

komunikačních dovedností mezi rodiči a dětmi i mezi rodiči navzájem, možnost 

občerstvení. Dětem umožníme seznámení a vydovádění se s novými kamarády 

v moderně zařízené herně“ [Leták MC Ovečka]. 

Mateřské centrum Ovečka je otevřeno každý všední den od osmi do půl 

dvanácté a od půl druhé do pěti. Pořádá zájmové kroužky pro děti: výtvarný 

kroužek Barvička, hudebně-pohybový Písnička, seznámení s flétnou Flétnička a 

výtvarný kroužek pro matky s malými dětmi Picasso [webové stránky MC Ovečka]. 

Centrum dále nabízí hlídání dětí, knihovničku a internetový koutek, pořádá 

sportovní, společenské a kulturní jednorázové akce, které mají podpořit společné 
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trávení volného času rodičů a dětí, dále kurzy masáže dětí a kojenců a schází se 

zde klub dvojčata vícerčat a klub handicapovaných. Organizuje tematické besedy 

a semináře a pracovní a rodinné právní poradenství [webové stránky MC Ovečka]. 

 

SLUNÍČKA: 
Chlumecké mateřské centrum Sluníčka bylo zřízeno občanským sdružením 

MC Sluníčka v únoru 2006. Založila ho přímo jeho koordinátorka, protože měla 

potřebu z vlastní zkušenosti – když byla na rodičovské dovolené se svojí dcerou, 

v místě jejího bydliště žádné mateřské centrum nebylo, takže musela dojíždět, a 

proto se rozhodla jedno založit [rozhovor].  

Mateřské centrum Sluníčka slouží jako prostor především pro rodiče na 

rodičovské dovolené s předškolními dětmi, „vítáni jsou ale samozřejmě i ostatní 

rodinní příslušníci a přátelé. Centrum umožňuje zapojení nejmenších dětí do 

kolektivu, učí jejich vzájemnosti, společné hře a samostatnosti. Rozvíjí předškolní 

děti v zájmových kroužcích“ [Leták MC Sluníčka]. Nabízí volnou hernu pro děti, 

setkávání miminek do jednoho roku, miniškolku – program pro děti bez rodičů, 

cvičeníčko maminek s dětmi od dvou do šesti let, angličtinu pro předškoláky, 

cvičení pro maminky na míčích, výtvarný kroužek pro děti od tří do šesti let Malý 

šikula, jógu pro maminky a dramatický kroužek pro školní děti [Leták Program MC 

Sluníčka]. Pro dospělé je k dispozici počítač s internetem. Program mateřského 

centra se podle zájmu rodičů a dětí obměňuje. Centrum také v průběhu roku 

pořádá bazárek oblečení a akce jako mikulášskou besídku, dětský karneval, slet 

čarodějnic a strašidel a lampiónový průvod [webové stránky MC Sluníčka].  

 

SLUNEČNÍK: 
Občanské sdružení Rodinné centrum slunečník, „jehož posláním je 

zprostředkovat plnohodnotné využití volného času rodičů na mateřské a 

rodičovské dovolené a vytvářet tak prostředí pro setkávání osob všech generací a 

podporovat rozvoj rodiny společným setkáváním, pořádáním přednášek, 

seminářů, besed a společensko kulturních akcí“ [Leták Nabídka RC Slunečník], 

vzniklo v březnu 2006, ale více než dva roky trvalo, než se podařilo zajistit 

dostatek finančních prostředků a sehnat a vybavit prostory. Rodinné centrum 

Slunečník bylo otevřeno na začátku dubna 2008 nedaleko centra města v Domě 

pionýrů. Založily ho ženy, které už mají s mateřskými centry zkušenosti, a protože 
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měly vlastní představy o tom, jak by centrum mělo fungovat, které ale jako 

zaměstnankyně jiných organizací nemohly realizovat, rozhodly se založit vlastní 

rodinné centrum a vést ho po svém [rozhovor]. 

Rodinné centrum Slunečník je otevřeno každý všední den od půl deváté do 

půl jedné. Během otevírací doby je otevřena herna a probíhá program: hudební, 

výtvarné a dramatické kroužky, cvičení rodičů i dětí, cvičení a přednášky pro 

těhotné [Leták RC Slunečník].  

 

b) SROVNÁVACÍ POHLED 
1. ZAKLÁDÁNÍ 

Důvody pro založení mateřského nebo rodičovského centra byly velmi 

rozdílné. Zřizovatelem jsou jak organizace, pro které otevření mateřského centra 

znamenalo rozšíření jejich působností, tak i jednotlivci, kteří nejprve museli 

založit občanské sdružení. Jedno centrum bylo založeno, protože v místě žádné 

nebylo a rodiče museli za aktivitami mateřských center dojíždět; jiné bylo 

otevřeno, aby rozšířili hlídání dětí i na ostatní ženy a pomohli tak více maminkám; 

v dalším chtěli uvést do praxe vlastní nápady, které jako zaměstnankyně nemohly 

uplatnit.  

YMCA se snaží do společnosti vnést trochu morálky, etiky a křesťanských 

hodnot: 
 

„Vycházíme vstříc potřebám lidí ve společnosti, proto třeba zakládáme mateřské centrum. (…) 

Když vidíme, že v té společnosti něco chybí, tak do toho jdeme.“ 

 

YMCA v Ústí nad Labem chtěla vytvořit prostor pro maminky s dětmi, kam by 

mohly docházet místo například zakouřených kaváren. Oblastní charita Ústí nad 

Labem nabídla vzdělávací program ženám znevýhodněným na trhu práce a 

k tomu přidala hlídání dětí v mateřském centru. 

Pokud ale mateřská centra zakládají organizace s cílem ženy školit nebo 

vzdělávat, jedná se ještě o grassroot hnutí, o občanskou angažovanost zespoda? 

Ženy, které zakládaly centra A a D, si posteskly, že začátky byly velmi těžké 

a náročné. V centru D bylo nejvíc problémů při jednání s úřady a kolaudací 

prostoru, zakladatelka dokonce prohlásila, že kdyby věděla, co ji čeká, tak by do 

toho znovu nešla.  
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Centra A, C i E zmínila problémy s hygienou. Po centru A hygienická 

stanice požadovala nesmyslné nároky jako po mateřských školách, protože 

mateřské centrum neuměla zařadit do jiné kategorie.  

 

2. PROGRAM 
Všechna centra mají, na rozdíl od mateřských center popisovaných v teorii, 

otevírací dobu i pevně daný harmonogram. Program center je na první pohled 

podobný: všechna nabízejí volnou hernu a různé kroužky pro děti – zpravidla 

výtvarné (malování, kreslení, keramika), hudební (zpívání, hra na flétnu), 

pohybové (cvičeníčka), angličtinu a miniškolku (program pro děti bez rodičů).  

Výhodou centra C jsou veliké prostory, takže si mohou dovolit nechat hernu 

otevřenou po celý den, i když právě probíhají kroužky: 
 

„Takže každý den je zachovaná ta herna, že každý den v tuto dobu si prostě ty maminky sem 

můžou přijít pohrát. (…) I když budou kroužky, i když bude nějaká akce, aby prostě ta herna 

byla furt otevřená. Protože ne každá maminka chce jít dělat výrobek na výtvarce. Viděla jste, 

kolik jich je nahoře a kolik jich je na výtvarce.“ [C] 

 

V centru E probíhají kroužky v rámci herny, ostatní centra mají k dispozici 

prakticky jednu místnost, takže v době kroužků je herna nepřístupná: 
 

„A tam tu hernu nemají, protože tam mají kroužky, (…) oni chtějí kroužky, tak mají kroužky a 

zase nemají tu hernu.“ [C] 

 

Všechna centra se shodují v tom, že program se přizpůsobuje 

představám, potřebám a zájmům dětí i rodičů: 
 

„V každém městě se samozřejmě dělá něco jiného, protože v každém městě je ta potřeba jiná, 

že jo, jiná je na vesnici, jiná je třeba ve velkém městě.“ [B] 

„Určitě se to odvíjí od místa, kde to centrum působí, taky jsme hlavně museli reflektovat potřeby 

těch maminek, museli jsme ten program upravit ohledně zájmu, co vlastně od toho čekají. 

Prostě je nesmysl dělat tady kroužky, já nevím, keramické dílny, když o to není zájem.“ [A] 

„Mateřské centrum prostě funguje tak, jak ty maminky potřebují. Takže teď jsme zjistili, že je 

větší důraz na ty kroužky, že chtějí, aby ty děti (…) měly nějakou činnost, takže jsme dali více 

vlastně prostoru na to, aby ty kroužky vznikaly, aby byly nové kroužky. Spousta dětí se třeba 

nedostane do školek, takže zase jsme tady vytvořili prostor pro ty děti, které se nedostaly do 

školek.“ [D] 



 

strana 51 (celkem 85) 

 

Všechna centra také pořádají rozmanité jednorázové sportovní, 

společenské a kulturní akce, které mají podpořit společné trávení volného času 

rodičů a dětí: mikulášské besídky, karnevaly, lampiónové průvody, pálení 

čarodějnic, divadelní představení, sportovní hry, výlety... V prostorech center je 

možné uspořádat narozeninovou oslavu a krátkodobě si nechat dítě pohlídat.  

 

3. ZAMĚŘENÍ 
Jednotlivá centra se liší především v míře zaměření na dospělé. V centru A 

je sice k dispozici počítač s internetem a centrum D nabízí kroužky angličtiny a 

keramiky, přesto se centra E, A a D soustředí především na děti. Centra B a C 

pořádají vzdělávací tematické akce, besedy a semináře zaměřené především na 

problematiku výchovy dětí. Centrum B se zaměřuje především na vztah maminky 
k dítěti: 

 

„Spíše podporujeme to, aby ta maminka byla s tím dítětem a snažila se, aby... jakoby učit se 

třeba trávit ten volný čas s tím dítětem. (...) Nepodporujeme to, co se někdy stává, že ty 

maminky přijdou do toho centra, objednají si kafe, sednou si tam: A vy se starejte o to dítě. 

Tohle není náplní toho mateřského centra. (...) My chceme, aby ta maminka s tím dítětem 

nějakým způsobem dokázala komunikovat. Samozřejmě, jsou tam další maminky, můžou si 

sednout, popovídat si s těmi druhými, ale vždycky by měla mít na paměti ten zřetel, že to dítě 

tam je a že by se měla o něj postarat. To znamená, ti lidi, kteří jsou v mateřském centru, ti 

nějakým způsobem učí maminky, jak se chovat k dítěti, jaké třeba používat metody práce nebo 

zábavy. (...) To znamená, tohle je ta výchova těch maminek. (...) Nějakým takovým nenásilným 

způsobem je připoutat k tomu, aby s tím dítětem byly. (...) Nějakým způsobem jim ukazujeme, 

aby maminka věděla, jak se k dítěti chovat. (...) Vedeme ty maminky k určitým hodnotám. 

Samozřejmě ne tak, že tam ta maminka přijde, a hned jí řekneme, že takhle to je správně, 

takhle ne. Takhle se to neděje, prostě využívá ty služby a v průběhu času, hlavně přístupem 

těch lidí, kteří tam jsou, zaměstnanců, ve chvíli, kdy ta maminka má nějaký problém, může se 

svěřit, že jo, takže v tu chvíli vznikají i takové ty vazby mezi maminkami nebo mezi maminkou a 

tím zaměstnancem mateřského centra, může třeba nějakým způsobem poradit, jak by to řešil, 

takže není to nějakým způsobem násilné.“ [B] 

 

Ale i v centru E tvrdí: 
 

„Takže bychom právě se chtěli dostat k tomu, naučit ty lidi, že musejí pro to něco dělat, aby oni 

byli s tím dítětem, a ne jenom se pasivně nechat bavit.“ [E] 
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Centrum C se soustředí vyloženě na ženy na rodičovské dovolené: 
 

„Takže vlastně těm matkám umožníme, aby prostě na té mateřské jenom neseděly doma nebo 

jenom nechodily po venku, ale prostě aby se taky něco dozvěděly, aby prostě nezakrněly, aby 

prostě něco se vzdělávaly trošku. (…) Ony jsou rády, že se setkají a že si můžou někde povídat 

a někde se dozvědí něco nového, (…) to se jim potom hrozně hodí potom.“ [C] 

 

4. NAVŠTĚVNÍCI 
Všechna centra se shodují, že v drtivé většině je navštěvují maminky 

s dětmi, ale že jsou otevřena i tatínkům, babičkám, dědečkům či sourozencům: 
 

„I tatínci chodí, i babičky. (…) Ale nejvíc maminky.“ [C] 

„Chodí tatínkové, chodí babičky, dneska tady máme taky určitě jednu babičku. Není to ojedinělý 

případ. (…) Tak jako je to tak, že jsou jako v převaze maminky samozřejmě, ne ty tatínkové, ale 

chodí.“ [D] 

„Samostatně málokrát, že by si tam tatínek hrál v tom centru, ale byly i takové případy, ty 

ostatní maminky byly docela rády, že tam viděly toho tatínka, jak tam po koberci si jezdí 

s nějakým vláčkem nebo autíčkem a hraje si s tím synkem nebo dcerkou, takže je to zajímavé, 

no. Ale většina opravdu těch maminek.“ [B] 

 

Protože tatínci většinou v otevírací době center pracují, ve větší míře se 

objevují na odpoledních a víkendových akcích: 
 

„Tak tatínkové čas od času přijdou, ale není to pravidlem, tatínkové hodně chodí na ty akce 

jednorázové, (…) takže většinou přijde celá rodina.“ [B] 

„Když potom máme takové ty akce, (…) tak to přijdou i tatínci, to chodí celé rodiny.“ [C] 

„Protože ta společnost je vlastně ještě taková, že jako ten táta je víc v práci, samozřejmě málo 

tatínků je na mateřské, aby třeba dokázali tohle. Ale určitě na odpolední akci, nějaké ty 

pohádkové parky, tak určitě jo.“ [E] 

 

V žádném z dotazovaných center nemají problémy s návštěvností. Dávají o 

sobě vědět rozdáváním propagačních letáčků, reklamou v místní televizi, rozhlase 

a tisku, webovými stránkami (pouze webové stránky rodinného centra se teprve 

připravují). Ale za nejlepší způsob, jak přilákat nové návštěvnice, v centru B i D 

považují metodu „dobrá práce se chválí sama“ – maminky si to mezi sebou samy 

řeknou. 
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5. TÉMATA ROZHOVORU 
Ve všech mateřských centrech se shodli, že nejčastějším námětem 

rozhovoru jsou děti: 
 

„Většinou tady to téma je. Většinou děti, protože furt je mají vlastně na očích, že jo, tak jako 

není to o tom, že ta maminka se nevypne úplně, to se nevypne nikdy.“ [A] 

„Baví se o hodně o dětech, o takových klasických problémech, jako kdy jít na nočník, co jíst, co 

nejíst.“ [D] 

 

Z témat o postavení ženy ve společnosti se v mateřských centrech B, C, D 

a E diskutuje o problémech s návratem do práce a v mateřských centrech C, D a 

E i o problémech s mateřskými školami: 
 

„Jako já jsem to nezažila, že by se tu řešily jakoby… Je! Návrat do práce, hlídání, to určitě, po 

téhle stránce jo. Spíš jako někdo že by si stěžoval, že je vyloženě utlačovaný, to asi ne, ale že 

je to s ohledem nástupu a návratu zpátky do práce. O tom jo, to vlastně řeší hodně ženských, 

co s dětmi. A kór teď, když nejsou školky.“ [E]  

 
6. DOBROVOLNOST / ZAMĚSTNÁVÁNÍ 

Opět v protikladu k teorii, žádné ze zkoumaných center nevedou čistě 

dobrovolnice, všechna zaměstnávají minimálně jednu zaměstnankyni. Centrum B 

má jednu zaměstnankyni na plný úvazek a dvě na poloviční, dobrovolníky a 

dobrovolnice využívá jen při jednorázových akcích. V centru D dobrovolnice 

pomáhají při hlídání dětí a studentky při kroužcích, které ovšem vedou učitelky: 
 

„I to je vyžadováno, aby ty učitelky, které vedou ty kroužky, byly opravdu fundované, aby měly 

tu odbornost, (...) Takže tam jako ty učitelky jsou, ale plus ty maminky, že je to takové jakoby 

sdílení.“ [D] 

 

Centrum C zaměstnává dokonce tři zaměstnankyně na plný úvazek a dvě 

pracovnice jako tréninková místa. Kroužky pro děti vedou aktivní matky, ale kurzy 

pro dospělé nasmlouvaní lektoři. Centrum A zaměstnává jednu zaměstnankyni, 

další ženu na dohodu o provedení činnosti a při chodu centra pomáhají další dvě 

tři dobrovolnice. Centrum E má jednu zaměstnankyni, kroužky vedou buď zdarma 

nebo na dohodu o pracovní činnosti aktivní matky. 
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Zaměstnankyně, učitelky, lektoři – není to popírání základní charakteristiky 

mateřských center, neprofesionální svépomocné práce laiků pro laiky? Prakticky 

by to ale asi nemohlo fungovat tak, jak se pravděpodobně zidealizovaně popisuje 

v literatuře, že by nikdo nebyl vedoucí, všichni by měli klíče a do mateřského 

centra by docházeli, kdy se jim to zrovna hodí.  

 

7. FINANCE 
Ve všech centrech se platí jednorázově za vstup a zvlášť za návštěvu 

kroužků. Rodiče tak centrům dávají jakýsi členský příspěvek. Zbytek financí centra 

získávají z grantů od obcí, státu a Evropské unie, každé v trochu jiném poměru. 

Základní režii center B a D pokryjí rodičovské příspěvky, zbytek dotace města a 

státu. Centrum C dostává granty z města a Evropské unie, E od Ministerstva 

práce a sociálních věcí. 

 

8. ČLENSTVÍ V SÍTI MC 
Až na jednu výjimku jsou všechna zkoumaná centra členy Sítě mateřských 

center. Pro centrum A a D to znamená významnou pomoc a výměnu zkušeností, 
centrum B od Sítě sice získává jisté informace, členství ale nepovažuje za natolik 

přínosné: 
 

„No tak... je to nějaká informační věc, kdy se dozvíme, co se děje, jinak...“ [B] 

 

Členem Sítě mateřských center kvůli osobním neshodám představitelek 

centra a zaměstnankyň Sítě není jako jediné centrum E. 
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ÚVAHOVÁ ČÁST  
1. DEFINICE 

Při definování mateřských nebo rodičovských center byly nejčastěji 

zmiňovány pojmy maminky – děti – volný čas.   
 

„Volnočasové aktivity pro maminky s dětmi na mateřské dovolené.“ [A] 

„Prostor, kde vlastně můžou maminky i s dětmi přijít v době ať už dopolední nebo odpolední, 

můžou tam trávit volný čas, můžou se vzdělávat, můžou se setkávat s dalšími maminkami, 

nějakým způsobem třeba řešit různé problémy, které mají při výchově dětí, nebo případně když 

se jim narodí, takové ty různé věci, kdy si nějakým způsobem spolu komunikují a předávají si ty 

poznatky ohledně mateřství.“ [B] 

„Prostory, kde se maminky setkávají k vzájemné výměně zkušeností, k rozvoji jejich dětí, kde si 

děti mohou pohrát s jinými dětmi, můžou si tam vyzkoušet různé dovednosti“ [C]. 

„Mateřská centra jsou pro maminky, které jsou na mateřské dovolené, jsou hlavně i pro děti, 

které vlastně tím pádem fungují v kolektivu, vlastně se učí žít vlastně mezi dětmi, a mají tady i 

různé volnočasové aktivity.“ [D] 

 

Jediné rodinné centrum v definici zmínilo i „rodiče“: 
 

„Je to prostor, kde se mohou setkávat matky na mateřské, nebo vlastně i rodiče, to jsou 

programy odpolední nebo jednorázové akce, jako jsou pohádkové parky a takovéhle, vlastně 

snažíme se těm rodičům zprostředkovat alternativní trávení volného času nebo využít nějak 

účelně a zajímavě.“ 

 
Ve všech ostatních centrech o svých návštěvnících během celého 

rozhovoru mluví jako o „maminkách“ – až na výjimku: 
 

„Vlastně dítě s rodičem, nebo s mamin-, nemusí to být jenom maminky, můžou to být tatínkové, 

můžou to být třeba i babičky, to je jedno, jako rodina.“ [B] 

 

V žádné z definic se neobjevilo zaměření čistě na rodiče nebo čistě na děti, 

všechna jsou pro rodiče a děti, jen každé v trochu jiném poměru, někteří 

zdůrazňují vzdělávání a popovídání si s ostatními maminkami, jiní hru dětí v 

kolektivu (viz zaměření). 

 
2. SMYSL A FUNKCE 

Nad důvody, proč k nim lidé (ne)přicházejí, přemýšlí v centru A: 
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 „Je tady x procent maminek, které řeknou: Tak co já bych tam chodila, jako to kafe si udělám 

doma a nebudu za to platit. (...) Může mít i vysokoškolsky vzdělaná maminka prostě náhled 

takový, že mateřské centrum k životu nepotřebuje. Ale jo, nepotřebuje, ale ať... Myslím si, že 

třeba některá maminka řekne, že to nepotřebuje, a vyrovná to jinými aktivitami pro to dítě, které 

samozřejmě pro to dítě jsou, a ne aktivity viz jako že půjde do nákupního centra a tam stráví 

dopoledne.“ [A] 

 

V rozhovorech byly zmíněny tyto funkce mateřských a rodičovských center: 
 

• prostor pro maminky s dětmi 
Matkám s malými dětmi chybí místo na veřejnosti: 

 

„My jsme prostě zakládali mateřské centrum, aby to byl prostor pro maminky s dětmi, aby měly 

kam docházet, aby nemusely do nějakých kaváren, kde se třeba kouří, a to dítě tam jakoby bylo 

s nimi.“ [B] 

 

• rozhovor matek + hra dětí 
Matky se mohou sejít, popovídat o problémech, vyměnit si zkušenosti, 

něco se dozvědět, dostanou se z izolace v domácnosti. Ději si mezitím hrají 

s kamarády ve vybavené herně: 
 

„Jsou tady maminky, které vlastně si potřebují popovídat i spolu navzájem, pak ale je to i o tom, 

že ty děti vlastně jsou spolu, a až tak, že je to taková jakoby symbióza. Takže si tady vesměs i 

jako s dětmi hrají, nebo si takhle povídají u kafíčka. Což potřebují (smích). (…) Je to takové 

jakoby sdílení, (…) žijeme v takové symbióze.“ [D] 

„No určitě je to využití trávení volného času, že ta maminka není sama doma, že se mají kde 

sejít. (…) A pak je jako ten styk v tom kolektivu pro ty děti přínosný určitě. Takže to si myslím, 

že se dostává hodně do povědomí a že to je vlastně ten první impuls, proč ty maminky k nám 

přijdou. (…) Pak jsou to informace, sdílení informací, ne každý, kdo má první dítě, tak hned ví, 

co s ním, a takové to, že kolikrát ta žena má pocit, že je na tom špatně nebo že ona to 

nezvládá, a když pak vlastně zjistí, že je to normální, že je to běžné, že každá máma má nějaký 

problémy, takže nemá takový ten pocit toho, že ona je nějaká špatná.“ [E] 

 

Během rozhovoru se probere prakticky cokoli. Centrum E mělo zajímavý 

postřeh, který souzní s teorií, že mateřská centra nahrazují dřívější církevní 

společenství a širší rodiny: 
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„Prostě je to taková náves to mateřské centrum, že to nahrazuje, mi přijde, v dřívějších dobách, 

takové ty klepy a náves, že se sejdou a pokecají.“ [E] 

 

V chlumeckém mateřském centru se domnívají, že ve větších městech 

přijde řeč na jiná témata, než jen ta, co se točí okolo dětí, častěji, protože lidé 

v menších obcích se častěji znají a nechtějí se tolik otevírat. 
 

• kroužky pro děti i dospělé, účelné využití volného času 
Děti i dospělí mají možnost vyzkoušet si různé činnosti a dovednosti, které 

třeba ani sami neumí nebo na ně nemají doma vybavení: 
 

„Plus je tam prostě pak ta nabídka té činnosti, že ne každý umí kreslit, ne každý umí zpívat a 

hrát.“ [E] 

 

• děti si zvyknou bez rodičů, v kolektivu ostatních dětí a jiných lidí 
Naučí se vycházet s jinými lidmi, nástup do školky je pak pro ně o dost 

jednodušší. 

 

• tvorba vztahu mezi dítětem a maminkou, maminka S dítětem 
Hlavní rozdíl oproti jeslím a mateřským školám je právě to, že matka 

s dítětem tráví čas, neodkládá ho do předškolního zařízení. 

 

• vzdělávání maminek 
Maminkám na rodičovské dovolené se nabízí možnost nesedět doma, 

nezakrnět a vzdělávat se. 
 

„(...) Různé vzdělávací kurzy pro maminky (…), aby ve chvíli, kdy ty děti nastupují do školy 

nebo končí mateřskou, mohly plynule přejít do pracovního procesu.“ [B] 

 

• výchova maminek 
Posláním YMCY sice prý není maminky nutit, aby uvěřily, ale snaží se 

přinést určitou etiku a morálku: 
 

„Myslím si, že každý člověk, který nějakým způsobem žije morálně, tak to desatero naplňuje. 

(…) Je to vůbec ta určitá etika, morálka, aby se (maminky) dozvěděly třeba v tom případě, že 

nebyly v tom vychovávané, že opravdu je normální nekrást, je normální nelhat, je normální 
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nepodvádět, je normální uznat svoji chybu, když jsem ji způsobil, a ne tak, jak se v současné 

době jde s ostrými lokty do všeho, a ten kdo krade, ten má víc a tak dále. (…) Etika, morálka a 

vůbec principy křesťanství, (…) to si myslím, že v naší společnosti hodně chybí, kdyby se to 

jenom o trošku zlepšilo…“ 

 

• poskytování pracovních míst 
Všechna centra zaměstnávají minimálně jednu zaměstnankyni, další ženy 

si mohou přivydělat například vedením kroužkům. Pro ženy na rodičovské 

dovolené se jinak moc pracovních příležitostí nenabízí. 

 
3. VZTAH K JESLÍM A MATEŘSKÝM ŠKOLKÁM 

V názorech na vztah jeslí a mateřských školek na straně jedné a 

mateřských a rodičovských centrech na straně druhé se zkoumaná centra 

poměrně výrazně rozcházejí. Centra A, C i D se chápou jako příprava pro 

mateřskou školu, aby si děti zvykly být samy bez rodičů a v kolektivu jiných lidí a 

dětí: 
 

„Děti nikdy nebyly samy, ony vlastně najednou tady musí být hodinu a půl s námi, ty maminky 

se někde učí. No tak někdy je to hrozné. (…) Ale pak třeba jdou do školky, a (maminky) říkají: 

Jé, to bylo výborné, my vlastně neměly žádný problém. (…) Je to o tom, (aby si zvykly 

v kolektivu), že jsou bez té matky, i bez toho otce, a úplně s jinými lidmi a s dětmi. (…) Jako 

mají tu přípravu do té školky, si myslím, že to tam mají jednodušší potom, mají to o hodně 

jednodušší. Že už jsou zvyklé, že někam jdou, že se jim tam nic nestane.“ [C] 

 

Centrum D se považuje i za náhradu, pokud se dítě nedostane do 

mateřské školy: 
 

„Příprava nebo náhrada, když se ty děti opravdu nedostanou do školek, tak zase můžou v tom 

kolektivu nějakým způsobem.“ [D] 

 

Naopak centrum B nevidí mezi jeslemi a mateřskou školou a mateřskými či 

rodičovskými centry žádnou souvislost, s mateřskými školami si nekonkurují ani 

nespolupracují. Ani centrum E nechápe mateřská a rodičovská centra za náhradu 

nebo alternativu, spíše jako doplnění možností pro rodiče na rodičovské 

dovolené: 
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„Školky a jesle jsou pro rodiče, kteří jsou třeba zaměstnaní a potřebují to dítě někam dát, kdežto 

mateřské centrum je pro rodiče, kteří jsou s ním doma a chtějí s ním nějak trávit dohromady 

čas. (…) Jako je nabídka toho nějakého krátkodobého hlídání v těch centrech, ale určitě to není 

suplování školky nebo jeslí nebo něco takového, to určitě ne.“ [E] 

 
4. PROBLÉMY 

• nízká angažovanost 
V centru D cítí, že se na pomocnice mohou spolehnout. V centrech A, B, C i 

E se ale objevily stížnosti na to, že je málo aktivních matek, že radši nechají dítě 

si hrát a samy si sednou a chtějí si poklábosit, víceméně jen využívat služeb a 

nechat se bavit, že je málo nápaditých matek, že jsou líné a nemají ani potřebu 

něco podnikat: 
 

„No… s tím je trošku problém, ale… Jo, jsou takové maminky, které se angažují, jsou tady 

maminky, které nám vedou ty kroužky, jo, že prostě opravdu, berou si z toho, já nevím, deset 

korun třeba. (…) Některé nám to dělají úplně zadarmo. (…) Pak, když potřebujeme pomoc 

s nějakými soutěžemi, tak jsou takové maminky, které jako ochotně přijdou a pomůžou. (…) A 

pak jsou takové, které ne. Těch je víc. (…) Je to tak prostě, asi ta doba je…“ [C] 

„Ty maminky jsou rády, když přijdou a posadí se, někdo se stará o jejich děti. (...) Ty maminky 

samy si radši sednou, než aby byly s tím dítětem, to spíš berou jako něco, kde se můžou 

posadit, nezúčastnit se těch aktivit.“ [B] 

„A tady je víc maminek, které přijdou a klábosí. (...) Když já jsem šla do mateřského centra, tak 

prostě jsem si tam šla s tím dítětem hrát. (...) A tady třeba jsem zjistila, že je víc in si to dítě 

nechat pohlídat, než s ním jít na výtvarný kroužek. Což je jako smutné, no. Že prostě radši, 

když to mám říct ošklivě, tak se toho dítěte zbaví, než aby s tím dítětem něco vytvářely třeba.“ 

[A] 

„S těmi neuděláte nic, s nimi neuděláte nic, protože prostě mají takový přístup k životu, ale já si 

myslím, že je spousta jiných, které se třeba naopak zapojit chtějí.“ [E] 

 

Centra mají tendenci domnívat se, že „jinde“ to funguje jinak, matky se 

aktivně podílí na chodu a přípravě programu mateřského centra. Chlumecké 

centrum srovnává obec a větší město:  
 

„Protože určitě ústecké maminky chtějí od mateřského centra něco jiného než chlumecké, ta 

mentalita na té vesnici, já neříkám, že jsme na vesnici, ale v té menší obci, je jiná, než v tom 

městě. (...) Myslím si, že to  je o té obci. Víte sama, že ve velkém městě ta inteligence trošku 

jiná než na obci. (...) Já teda nejsem odsud, tak jako zase nechci... Já jsem tady ráda! (...) Je to 

úplně jiné prostředí než v tom městě, tam bych jako s dítětem byla šílená. To bych asi 
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v mateřském centru byla od rána do večera. (..) A tady právě, že se dá jít do přírody a být 

venku... (...) Myslím si, že ty maminky, které vyrůstaly na té obci, tak prostě... Myslím si, že to 

má co dělat s tou inteligencí, že to prostě s tou motivací maminky, proč vůbec, jestli vůbec do 

toho centra přijdou. (...) Nechci samozřejmě nikoho shazovat. (...) Myslela jsem si, že na té 

vesnici ty mámy budou takové aktivnější. (...) Že budou rády za to, že se děje nějaká akce na té 

vesnici. A viděla jsem, že v tom městě jsou spíš ty maminky takové akčnější, že jsou pospolu a 

samy vytvářejí ten program, že se daleko více zapojují, kdežto tady vlastně využívají jenom 

služeb. (...) A prostě si myslím, že v těch městech je daleko víc dobrovolnic, takové akčnější, že 

opravdu se zapojí do toho programu, že přispějí svým nápadem nebo prací. (...) Těch 

nápaditých maminek je fakt málo, no. To je hrozná škoda.“ 

 

Jenže jak je vidět, ani ve městech není angažovaných maminek mnoho. 

Centrum E si všímá rozdílu mezi severními Čechami a například Moravou: 
 

„Tady na severu je strašně těžké, protože tady jsou lidi spíš zvyklí přijímat komerčně, že přijdou 

a: Já se chci nechat bavit. Že třeba na té Moravě je daleko víc taková ta komunita těch... A je to 

třeba i o tom zařízení, jo, že třeba jsou ty maminky zvyklé jako: Jé, tady jsou staré hračky, to 

jsou použité hračky a Jé, tady to není úplně super vybavené. Kdežto kdybyste třeba viděla 

centra na Moravě nebo někde takhle v těch východních Čechách, tam prostě jsou kolikrát ještě, 

já nevím, prostory „kdo co přinese z domu“: nábytek, kdo co kde prostě dostal, přinesl, a je to 

vyloženě jakoby komunita. A je to, já si myslím, třeba i tím, že je tam hodně věřících lidí; ti pak 

mají prostě úplně jiný přístup, u nás je to hrozně materialistické na severu. (...) Jsou maminky, 

které přijdou jakoby: Jé, co mi tady můžete nabídnout, já se dostatečně nebavím. Nebo přijdou: 

Dejte mi kafe a bavte moje dítě.“ [E] 

 

Centrum C zase srovnává Ústí a Prahu, ale nakonec dochází k závěru: 
 

„Ale asi je to všude stejné, když se bavíme s ostatními mateřskými centry, (…) všichni se s tím 

potýkají. Je to tak prostě, asi ta doba je… (…) No, jsou líné, no prostě, jsou líné, já to říkám, ty 

matky (…) Ani v té Praze. Pak když se sejdeme s těmi centry, taky přesně, mají tam ty aktivní 

matky, které chtějí, a pak přesně ty, které si fakt chtějí jen sednout a povídat.“ [C] 

 

• finance 
Centrum C přiznává, že všechno se odvíjí od financí a opět porovnává 

situaci v Ústí a jinde, tentokrát na Moravě: 
 

„A je to teda všechno o penězích samozřejmě, v jakém jste kraji, protože tamhle na Moravě jim 

dávají peníze, nám tady nedávají, protože tady je hokej a fotbal, a tady to jde všechno na 

hokejisty a fotbalisty. No sháníme furt peníze, prostě furt se píší projekty. (…) Prostě když vám 
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město dá, když prostě tady ten úřad bude za vámi stát, bude chtít takové zařízení na tom svém 

obvodě mít, tak vám bude přispívat. (…) Teď se ten starosta zdá dobrý, ale on se ten předtím 

taky zdál dobrý, no, a nebyl.“ [C] 

 

I pro centrum E jsou peníze největším problémem, od města zatím nic 

nedostali, přestože město o peníze žádali: 
 

„Myslím si, že město třeba už má pocit, že už těch (center) je hodně tady, ale to je jen můj 

názor, to nemám nikde podložené, nikde potvrzené.“ [E] 

 

Naopak centrum A si spolupráci s obcí pochvaluje, vnímá to ale i tak, že 

mateřské centrum pro obec znamená jistou výhodu: 
 

„Takže musím říct, že v tomhle nám obec pomohla; taky si myslím, že to je i její zájem, protože 

oni staví nové baráky, takže mladí lidi, mladé rodiny, že je to i podnět pro ně, když pak uvidí, že 

v té obci opravdu něco funguje, tak si myslím, že radši se rozhodnou pro tuhle obec, třeba když 

se rozhodují mezi dvěma, a chtějí založit rodinu, tak prostě ví, že s tím miminem mají co dělat, 

mají nějakou aktivitu. Tak si myslím, že je to tak nějak plus trošku i pro obec.“ [A] 

 

V centru B se na problém financí dívají z jiné strany. Sice vědí, že klientela 

v Ústí není schopná platit tolik jako v jiných velkých městech: 
 

„Jsme v Ústí nad Labem, kde vlastně ty maminky, vůbec veřejnost, klientela, není schopná 

platit tolik, jako někde v Praze a v jiných městech, v Plzni a tak dále, takže tady se to bez dotací 

nedá zvládnout, případně kdybychom to měli dělat bez dotací, tak ta cena se vyšplhá minimálně 

třikrát výš, za co by vlastně ty maminky ani nešly do nějakého centra, natož třeba ty děti dávat 

do nějakých kroužků.“ [B] 

 

Přesto je překvapuje neochota za služby platit a raději si koupit jiné zboží nebo 

služby: 
 

„Snažíme se opravdu o to spolufinancování, aby bylo každý rok víc a víc, právě proto, že za 

služby se má platit, měli bychom v tomhle vychovávat i současnou generaci maminek, že prostě 

není možné, aby stát dával na věci typu, že si půjdu s dítětem hrát do herny.26 (...) Maminkám 

                                                 
26 Centrum B ovšem výrokem, že není možné, aby stát přispíval na to, že si matky hrají s dítětem 
v herně, nevědomky popírá všechny ostatní funkce mateřských center a vyjadřuje se podobně, 
jako (většinou mužští) zastupitelé v obecních zastupitelstvech, když rozhodují o přiznání finančních 
prostředků na provoz mateřských center („To je přeci jen hloupé tlachání matek! Uvařit si kafe a 
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se to zdá hodně a klidně nám řeknou, že radši dají dvě stě korun v mcdonaldu než padesát 

korun na akci. Takže je to spíš nějaký takový jakoby pochod myšlenkový u těch maminek, že 

jsou schopné zaplatit za něco jiného, typ jiné služby, která třeba nemusí být tak dobrá. (...) A 

tomu dítěti na tu akci, což je padesát korun, dotované ještě vlastně, kdyby to dotované nebylo, 

tak by to muselo stát více, tak ještě ta padesátikoruna, která jakoby není tak vysoká, tak je to 

pro ně mnoho, protože se naučily, nevím odkud, že to stojí méně. Takže to je nějaká věc, že i ta 

výchova těch maminek, nebo té generace, že opravdu za služby se platí, když tam je někdo, 

kdo jim připraví nějaký program, tak ten člověk do toho dává svoje know-how, svoje úsilí, svůj 

čas a musí být nějakým způsobem zaplacený, tak tohle se musí naučit.“ [B] 

 

• vztah k ostatním mateřským centrům a k Síti mateřských center 
V centru A si myslí, že programy mateřských center jsou vesměs podobné, 

ale jiné ve městě a na vesnici, v centrech C a D se domnívají, že si program tvoří 

každé centrum samo vlastní a jinak se zaměřují. V centru D ovšem přiznávají, že 

cíl bude podobný, a v centru C, že se cíleně snaží nepřekrývat se s programy 

ostatních mateřských center: 
 

„Protože jako je mi jasné, že chodí támhle ještě do centra, (…) každé centrum má něco, takže 

to musíme jakoby trošku, abychom se nepřekrývaly. (…) Tak jako spíš se snažíme, teda já se 

snažím, nevím, jak ostatní mateřská centra, ta se možná nesnaží, to já jako zas tak nevím, ale 

já se vždycky koukám, kdy kdo co má, abychom to prostě neměli ve stejný den.“ [C] 

 

Centru C se zdá, že mateřských nebo rodičovských center je ve městě 

málo a uvítalo by, kdyby jich bylo ještě víc, aby rodiče nebyli odkázaní jen na těch 

pár, když jim třeba nevyhovují prostory nebo otevírací doba. Ani v centru B nevidí 

problém, pokud matky navštěvují víc center: 
 

„Některé maminky prochází všechna mateřská centra a tam si vyzvedávají ty nejlepší 

programy, což samozřejmě není problém, aspoň je pestrá nabídka těch různých aktivit a je to 

dobré pro zlepšování programu.(…) Vidíme, že kdyby bylo další mateřské centrum zase někde, 

kdyby prostě vzniklo další, tak si myslím, že má možnost dál fungovat, že ta poptávka je velká, 

určitě ano. (…) Mateřská centra mají určitě budoucnost.“ [B] 

 

                                                                                                                                                    
žvanit mohou doma, když si pozvou sousedky, beztak to dělají celý den, na to nemusíme mrhat 
veřejnými prostředky.“ [Jaeckel 1997: 171]). 
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Centrum E si nemyslí, že by mateřských nebo rodičovských center bylo 

přímo málo, ale přesto se i jim zdá dobré, když rodiče mají možnost navštěvovat 

více center.  

Ani centrum A ostatní centra za konkurenci nepovažuje, naopak je toho 

názoru, že si vzájemně pomáhají: 
 

„Samozřejmě jsem objížděla mateřská centra, naštěstí to není žádný konkurenční boj, takže 

spíš jako ti, co pracují v těch centrech, jsou rádi nápomocní.“ [A] 

 

V centru C se zaměřují na spolupráci s ostatními ústeckými mateřskými 

centry. Ale stěžují si na nezájem center v okolí o spolupráci: 
 

„No, takže v podstatě nikdo ten zájem neměl. (…) Oni se vůbec nehrnou do nějaké spolupráce. 

(…) To už pak člověk vůbec nemá chuť s nimi něco. (…) Už jsem si říkala, tak já mám co dělat, 

abych já je tady tak nějak trošku třeba dala dohromady, tak ještě abych jakoby s tou Prahou… 

(…) Vůbec nevím, jestli by se to tady chytlo. (…) Jako netroufám si říct prostě. Z toho, co vidím, 

tak někdy ten zájem je a někdy není. Když není, tak je to blbé.“ [C] 

 

Stejně tak i v centru E a B si všimli, že se některá centra považují za 

konkurenci a proto nejsou schopni nějak víc spolupracovat: 
 

„Tady na severu je daleko těžší jakoby ta centra získat ke společné práci. (...) Prostě je spousta 

center, které nechtějí, protože to prostě berou jako konkurenci, takže málokdo chce do nějaké 

společné akce třeba. (…) Když jsme po nich chtěli nějakou společnou akci, tak nám řekli, že oni 

to nepotřebují, že si vystačí. (…) Na Moravě jsou jakoby větší komunity a lidi jsou schopní víc 

spolupracovat.“ [E] 

„Tak, jak to vnímáme, tak jsou to podobná centra jako my, takže někteří to můžou brát jako 

konkurenci, takže ta spolupráce je tímto trošku asi omezená. (...) V rámci akcí ta spolupráce asi 

možná moc není, no.“ [B] 

 

Výjimkou jsou centra C a E, která spolupracovala na některých akcích a 

další spolupráci plánují i do budoucna: 
 

„To jsme se spojili (…) a to je takové jako centrum, takové že s námi spolupracují trošku, nebo 

že prostě jsme se domluvili, že uděláme jako ve velkém takový aprílový maškarní bál (…) 

Protože když ty maminky přijdou k nim, k nám, no tak prostě, že jo, můžeme udělat takovou 

akci jednu, obě dvě centra z toho budeme mít.“ [C] 

„Netřeba dělat v jeden měsíc tři různé pohádkové parky, když se dá udělat jeden velký.“ [E] 
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Pro centrum A a D znamená Síť mateřských center informace (například o 

dotacích) a pomoc, centrum D zmínilo i povzbuzení. Centrum C přiznává, že se 

soustředí spíše na lokální spolupráci než na celorepublikové kampaně Sítě 

mateřských center, kterým se v Ústí nad Labem moc nedaří: 
 

„Jako teď zrovna zase přišlo z té Sítě mateřských center, že nějaká zase kampaň, ale třeba u 

nás mi přijde, že prostě ty kampaně vůbec nejdou. Prostí Ústí je úplně děsné na tohle. (…) 

Prostě tady to zorganizujete a ona pak žádná nepřijde. (…) Nevím proč. Prostě tohle je Ústí. 

(…) V Praze to funguje.“ [C] 

 

Rozdíl vidí v lenosti mamin, ale nakonec, stejně jako v otázce aktivních 

dobrovolnic, přiznává, že situace bude asi po celé republice podobná. 

Centrum E sice není členem Sítě mateřských center a ani se ke vstupu 

nechystá, přesto to neznamená, že by Síť nepovažovali za užitečnou. Prospěšná 

může být především začínajícím centrům, kterým může pomoci v organizačních 

záležitostech, ale zde v centru E již mají jisté zkušenosti, takže pomoc a rady Sítě 

nepotřebují. Roli hrají také osobní neshody. Pozitivně ovšem hodnotí, společně 

s centrem B, že Síť mateřských center ve vysoké politice zastupuje matky a 

rodiny: 
 

„A určitě přínosná je tím, že má hlas za tu rodinu výš, to určitě jo, že za tu rodinu, nebo za ty 

matky a to, že se jako bojuje a takhle. To jako jednotlivé centrum se tam určitě nedostane do té 

vyšší politiky potom. (...) V tom vlastně je dobré to MPSV,27 to si myslím, že to byl jakoby 

hrozně dobrý tah, to vlastně pomalu byla zásluha Sítě. Kdy vlastně lobbováním za tady to, že 

vlastně ta mateřská centra jsou podporovaná, to je třeba velký přínos.“ [E] 

„No a potom třeba v oblasti získávání dotačních prostředků určitým způsobem ta Síť 

mateřských center může připomínkovat dotační řízení, co by se tam třeba mohlo změnit, takový 

jako poradní orgán Ministerstva práce a sociálních věcí. (…) Takže si myslím, že v tomhle to je 

dobrá věc, no.“ [B]  
 

5. NÁZEV 
Název „mateřské“ centrum nevolili proto, aby tím vyjádřili, že vstup je 

povolen pouze matkám. Ze zkoumaných center nikdo název nepovažoval za 

zásadní problém, který by měl tatínky od návštěvy odradit:  

                                                 
27 Ministerstvo práce a sociálních věcí. 
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„No, je to jakoby mateřské centrum, ale ono mateřské centrum totiž… Na mateřské vlastně 

může být i tatínek, jo.“28 [D] 

„Tak si myslím, že až tak na názvu, (…) že to není podstatné.“ [A] 

 

Někteří se tímto dotazem zdáli zaskočeni: 
 

„No, ono... Takhle, ono je to pro rodiče, ale... Teď nevím, jak vám na to mám odpovědět, no... 

(…) Ono vlastně otcovské centrum vzniklo asi jediné před, nebo ne jediné, ale jedno z mála, a 

jako otcovské centrum… Tak to si myslím, že radši ten táta přijde do mateřského centra než 

máma do otcovského. Asi takhle, že ta pravděpodobnost je tam větší. A mám pocit, že my i teď 

musíme mít přímo v názvu určitý… že to není… Vlastně ne, počkejte, ono to může být i rodinné 

centrum, ale to… ale prostě to tak nějak vyplynulo, no. (...) V první řadě jsme chtěli upozornit na 

to, o čem to je. Takže mateřské centrum, maminky na mateřské dovolené. Takže ono... Kolik 

máte teď tatínků na mateřské dovolené, že jo? Tak ono to narůstá.“ [A] 

 

Jiní měli poměrně jasno: 
 

„Je to mateřské centrum, ale je to vlastně to dítě s někým dospělým. (…) To je nějaký terminus 

technikus a já si myslím, že to problém není, tak jako jsou funkce ředitele a na funkce ředitele 

může být i žena, nebo asistentka, a může tam být zase muž, jsou prostě ty termíny nebo názvy 

určitých funkcí, které se prostě nemění. (…) V tom problém nevidím.“ [B] 

 

Mateřské centrum založené Oblastní charitou spadá pod Centrum pro 

rodinu. 

V jediném „opravdu“ rodinném, ne mateřském, centru ve zkoumaném 

vzorku o názvu přemýšleli a zvolili ho záměrně: 
 

„Protože nechceme být jenom pro matky na mateřské, ale pro celé rodiny. A to mateřské 

centrum trošku už zavání právě jenom jakoby, že je to pro maminky, pro nikoho jiného, takže 

my vlastně chceme být pro celé rodiny.(…) Určitě je cílem, aby chodili i tatínci, a i babičky a 

dědečkové prostě. (…) Zatím se to neosvědčilo, takové že se dělaly třeba programy Dny pro 

tatínky.“  

 

K podobným závěrům došla i Chaloupková [2002] ve své bakalářské práci. 

Organizace se od označení „ženská organizace“ distancují, protože jsou s ním 

spojeny negativní konotace. Vodrážka dokonce uvádí, že některé organizace 
                                                 
28 Například zde je dobře vidět zaměňování mateřské a rodičovské dovolené v běžné řeči. Na 
mateřské dovolené tatínek být NEMŮŽE (viz kapitola Mateřská a rodičovská dovolená). 
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raději „nakonec vypustily z názvu své organizace adjektivum „ženská“, aby 

předem eliminovaly negativní společenské odsudky a postoje“ [Vodrážka 2006: 

69-70].  

S tím souvisí i další téma: 
 

6. ŽENSKÁ ORGANIZACE+ FEMINISMUS 
Přestože Chaloupková [2002: 34] je přesvědčena, že mateřská centra lze 

považovat za součást ženského hnutí, otázka, zda se považují za ženskou 

organizaci a sami sebe za feministku/feministu, často vyvolala smích. Žádná 

z organizací se za ženskou nepovažuje. Opět se potvrdilo, že Češky 

s feminismem nechtějí mít nic společného. 

V centrech D a E jsem dostala poměrně jasné odpovědi a dotazované nijak 

dál nerozvíjely, co si pod pojmem feminismus představují: 
 

„Ne, to já ne, určitě ne, určitě tohle ne.“ [E] 

„Ne ne ne, asi nejsem. Na to mám takový názor, že ty chlapy potřebujeme.(…) Jako feministku 

ne.“ [D] 

 

 Centrum C se sice rozpovídalo, ale na konci rychle změnilo téma a začalo 

pokládat otázky mně. Možná bylo odpovídání na tuto otázku nepříjemné, proto ta 

snaha vyhnout se pokračování v tomto tématu. 
 

„Ne, já ne, já vůbec jako. Vůbec ne. (…) Protože já prostě nemám, já prostě, já nechci být 

feministka, nechci prostě, aby všechno ty ženy dělaly, aby ty ženy se prostě staraly a všude 

jenom jako, já si myslím, že to má být tak, jako že ten chlap tam je, že se stará taky, že prostě 

mají dítě, tak se starají oba, že jo. Já nemám tu potřebu jakoby zastávat všechny ty práce 

mužské. A že ty ženy jsou diskriminované – jako jsou. Ve své podstatě někdy jsou 

diskriminované, z té práce třeba, ale zase v jiných věcech nejsou, že jo. (…) Nevím, tohle jsme 

tady třeba ještě ani moc neřešily, s těmi ženskými, ale myslím si, nevím, přemýšlím, jestli tady 

nějaká taková feministka je, přímo ale z těch mamin asi ne. Asi ne. Nebo takhle, co si vybavuji, 

jestli by tady nějaká… já si myslím, že ne. A vy jste z Ústí?“ [C] 

 

 Koordinátorka rodinného centra se za feministku také určitě nepovažuje: 
 

„Určitě ani bychom tam takhle nechtěli být zařazované, právě proto jsme šli i do toho rodinného 

centra a ne vyloženě mateřského. (…) Protože to s tím spousta lidí už spojuje taky, nebo dost 
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lidí si kolikrát řeklo: Jo, vy jste ty ženské z toho mateřského centra. Takže my bychom se tomu 

chtěli vyhnout.“  

 

Centrum A nejprve reagovalo podobně: 
„Prosím? Já? Feministka ne, to určitě ne.“  

 

Ale nakonec je z toho velmi zajímavá odpověď, především díky přiznání, že o tom 

dotazovaná moc neví, a také díky tomu, že si všimla negativního obrazu 

feministek v médiích: 
 

„Ale nezavrhuju emancipaci žen, to určitě ne. A jsem takového názoru, že feministky… Tak víte 

co, já o tom asi moc nevím, já spíš jako… Feministka, já si myslím, že to má takový nádech – 

něco jako když se řekne sociální pracovnice – že ta má taky jen negativní ty přívlastky a ta 

feministka taky, protože tady není obraz žádný nikde, ani v médiích, prostě nějakého kladného 

vztahu feministka vůči muži; vždycky nějaký rozpor nebo to. Takže za to se určitě nepovažuju, 

v tomhle ohledu, ale… Myslím si, že to… Vážím si každé ženské, která dokáže být, vychovat 

dítě, je samostatná a třeba toho chlapa ani až tak jako nepovažuje za nějakou berličku.“ [A] 

 

Z odmítavé řady, a to není bez zajímavosti, vybočil jediný dotazovaný muž: 
 

„Tak feminismus určitým způsobem je samozřejmě dobrý. (…) To, že existuje, může trošku 

vydráždit ty muže, aby se trošku lépe chovali jako džentlmeni, možná trošku to v nich zahýbalo, 

ale všechny extrémy jsou špatné, a to je samozřejmě u tohohle. Pokud někdo dává důraz 

jenom na to, že je žena, že žena ve vrcholných pozicích je to nejlepší, tak samozřejmě může 

být, ale pak si musí sám ten člověk uvědomit, jestli teda chce mít rodinu, nebo ne, a pro to se 

musí něco obětovat. Takže jako v souvislosti s těmi mateřskými centry, pokud mateřská centra 

můžou nějakým způsobem pomoci ženám, které chtějí třeba dělat kariéru, tak je i pro ně ta 

podpora, že ve chvíli, kdy tomu dítěti je aspoň pár měsíců, tak je možné třeba k nám docházet, 

nebo s babičkou, a může žena vlastně dělat kariéru. Takže my proti tomu nějak zásadně 

nejsme.“ 
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Z Á V Ě R  
  

Mateřská centra jsou v naší společnosti poměrně novým fenoménem, ale 

za posledních 15 let jich vznikly skoro tři stovky a stále přibývají nová, i v průběhu 

tohoto výzkumu bylo založeno další rodinné centrum. Rodičům se tak nabízí 

možnost zajímavě vyplnit čas svůj a svých dětí během rodičovské dovolené. 

Centra v Ústí nad Labem byla zakládána jak organizacemi, tak jednotlivci, a 

důvody k jejich založení byly rozličné. Napadá mě otázka, jestli se mateřská 

centra založená organizacemi dají řadit mezi grassroot hnutí. Například jedním 

z důvodů založení mateřského centra organizací YMCA v Ústí nad Labem bylo 

vést lidi ke křesťanským hodnotám ve společnosti. Tím se porušuje rovnoprávnost 

a zakládá se hierarchie, kdy jeden ukazuje, jak je to dobře a jak to má být. 

Centrum založené Oblastní charitou v Ústí nad Labem (nejen) matkám na a po 

mateřské a rodičovské dovolené nabízí vzdělávací kurzy vedené lektory – opět se 

objevuje hierarchie žák(yně) – učitel(ka), která popírá jednu ze základních 

charakteristik mateřských center. 

Mateřská a rodičovská centra mají množství funkcí, které se vzájemně 

doplňují. Umožňují rodičům vystoupit z osamění, setkat se s jinými rodiči, svěřit se 

s problémy ohledně výchovy dětí. Nabízejí zájmové i vzdělávací kroužky pro děti i 

dospělé. Děti se mohou setkat se svými vrstevníky a hrát si ve vybavené herně.  

Programy pro děti jsou v jednotlivých centrech podobné, centra se liší 

především v míře zaměření na rodiče. Některá centra se soustředí hlavně na děti, 

některá primárně na rodiče, některá na vztah mezi dítětem a rodičem. Všechna 

mají otevírací dobu a předem pevně daný harmonogram kroužků, který se ale 

upravuje podle zájmu rodičů i dětí. 

Všechna centra někoho zaměstnávají, dávají tak příležitost najít si práci 

především ženám s malými dětmi, které jsou ohroženou skupinou na trhu práce. V 

některých centrech vedou kroužky odbornice, v jiných aktivní matky. V hojné míře 

se objevily stížnosti na nízkou aktivitu návštěvnic. Centra mají tendenci domnívat 

se, že jinde (v Ústí, na Moravě, v Praze…) je situace lepší. 

Finance jsou jedním z ústředních problémů, ve všech centrech se 

návštěvnice a návštěvníci do jisté míry podílí na chodu centra placením vstupného 

do volné herny a za návštěvu dětských kroužků, zbytek peněz centra s většími či 

menšími problémy dostávají od města, státu nebo Evropské unie.  
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Některá z dotazovaných center by si přála navázat spolupráci s ostatními 

centry v okolí, problémem je, že některá z ostatních center je mohou chápat jako 

konkurenci a spolupráci nejsou příliš nakloněni. 

Téměř všechna centra jsou členy zastřešující organizace Sítě mateřských 

center, pro některá je členství užitečné, protože se k nim ze Sítě dostanou jisté 

informace a mohou se podělit o zkušenosti, pro jiná členství moc přínosné není. 

Centrum, které není členem Sítě mateřských center, přesto v některých ohledech 

její práci oceňuje. 

Některá centra se považují za přípravu pro děti před mateřskou školkou, 

aby si děti zvykly mezi cizími lidmi a ostatními dětmi, jiné centrum se – především 

svůj program pro děti bez rodičů – chápe i jako náhradu dětského kolektivu pro 

děti, které se do mateřské školy nedostaly. Další centra nevidí mezi jeslemi a 

mateřskou školkou žádnou souvislost, protože v předškolních zařízeních tráví děti 

svůj čas bez rodičů, v mateřském centru jsou rodiče s nimi.  

Nejčastějším tématem rozhovoru jsou pochopitelně děti, pokud už dojde na 

témata o postavení ženy ve společnosti, mluví se o shánění zaměstnání pro ženu 

s malými dětmi a nedostatečné kapacitě školek. Objevila se tu odpověď, že 

mateřské centrum nahrazuje náves, což je v souladu s teorií, že nahrazuje dřívější 

rozšířenou rodinu nebo sousedskou či církevní skupinu. 

Názvu se nepřikládá velká důležitost. Centra ho nepovažují za problém a 

uvítají mezi návštěvníky i tatínky nebo jiné rodinné příslušníky. Jediné rodinné 

centrum o názvu přemýšlelo a záměrně zvolilo „rodinné“, právě proto, aby dalo 

najevo, že je pro celé rodiny. 

Centra se sice vnímají jako součást širšího hnutí mateřských center, ale 

rozhodně se nevnímají jako součást ženského hnutí nebo sebe jako feminist(k)y. 
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P R A M E N Y  
 

Leták Program mateřského centra Baby club  

Webové stránky mateřského centra Baby club [cit. 20.4.2008] 

<http://hrajtesi.unas.cz/> 

rozhovor s koordinátorkou mateřského centra Baby club, 10.3.2008 

 

Leták mateřského centra Pohádka 

Leták Program mateřských center Pohádka a Broučci 

Webové stránky mateřského centra Pohádka [cit. 20.4.2008] 

<http://www.usti.ymca.cz/pronejmensi/pohadka/> 

Webové stránky mateřského centra Broučci [cit. 20.4.2008] 

<http://usti.ymca.cz/pronejmensi/broucci/>  

Webové stránky dětského koutku Rolnička [cit. 20.4.2008] 

<http://www.usti.ymca.cz/pronejmensi/rolnicka/> 

rozhovor s ředitelem YMCA v Ústí nad Labem, 3.4.2008 

 

Výroční zpráva 2006 Oblastní charity Ústí nad Labem 

Leták Projektu Integrace – Integrace žen do pracovního procesu 

Leták Centra pro rodinu Archa 

Leták mateřského centra Ovečka 

Webové stránky mateřského centra Ovečka [cit. 20.4.2008] 

<http://www.charitausti.cz/materske-centrum-ovecka/poskytovane-sluzby/> 

Webové stránky mateřského centra Ovečka [cit. 20.4.2008] 

<http://www.charitausti.cz/materske-centrum-ovecka/zajmove-krouzky-pro-

deti/> 

rozhovor s vedoucí Centra pro rodinu Archa, 6.3.2008 

 

Leták mateřského centra Sluníčka 

Leták Program mateřského centra Sluníčka 

Webové stránky mateřského centra Sluníčka [cit. 20.4.2008] 

<http://www.mc-slunicka.ic.cz/Alba/fotogalerie/index.html> 

rozhovor s koordinátorkou mateřského centra Sluníčka, 28.2.2008 
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Leták rodinného centra Slunečník 

Leták Nabídka rodinného centra Slunečník 

rozhovor s koordinátorkou rodinného centra Slunečník, 28.4.2008 
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1. Míra využívání různých forem denní péče o děti ve vzájemném porovnání 

 
zdroj: Kuchařová, Svobodová 2006: 38. 

 

 

2. Vývoj počtu jeslí a počtu míst v jeslích v letech 1990 až 2005 

 
zdroj: Kuchařová, Svobodová 2006:10. 
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3. Mateřské školy ve školním roce 1989/1990 až 2005/200 

 - podle zřizovatele 

zdroj: Kuchařová, Svobodová 2006: 12. 

 

 

4. Děti v mateřských školách ve školním roce 1989/1990 až 2005/2006 

- podle zřizovatele 

 
zdroj: Kuchařová, Svobodová 2006: 14. 
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5. Vývoj počtu neuspokojených žádostí a počtu nástupů do mateřských škol 

během školního roku v letech 2000-2006 

v porovnání s počtem dětí v mateřských školách 

 
zdroj: Kuchařová, Svobodová 2006: 29. 
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6. Statistika počtu nestátních neziskových organizací v České republice 

v letech 1990-2006 

 
zdroj:http://neziskovky.cz/_dataPublic/attachments/7476390104348ca853eb6f6da5a7b46c/stat_NN

O_tabulka_1990_2006.pdf 
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7. Některé propagační letáčky mateřských a rodičovských center 

v Ústí nad Labem. 
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strana 84 (celkem 85) 

8. Mateřská a rodičovská centra v Ústí nad Labem přibližně zakreslená v mapě 
 

 
zdroj: http://www.mapy.cz/#x=132255232@y=138038784@z=11@mm=ZP 
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9. Loga mateřských a rodičovských center v Ústí nad Labem 

 

          
   

 
 

 
 

 
 

zdroje: webové stránky a propagační materiály jednotlivých center 


