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ÚVOD 
 

Ačkoli v České republice přibývá odborných prací a zejména bakalářských prací, které 

se věnují či okrajově zmiňují fenomén mateřských center, žádná z nich se dosud nesoustředila 

na jejich zastřešující organizaci, občanské sdružení Síť mateřských center. 

Proč jsem si ke zkoumání vybrala právě Síť mateřských center? Nejde jen o to, že jako 

ženy a potenciálně budoucí matky se mě témata, která organizace předkládá, týkají osobně, 

jde o podstatu, o provázanost vztahů, které působí na všechny, ať ženy, muže, matky, otce či 

děti. Společnost je taková, jací lidé ji tvoří a lidé jsou takoví, v jaké společnosti vyrůstají, ale 

mezi jedincem a společností je důležitým mezičlánkem rodina, která má poskytovat sociální, 

emocionální a také ekonomické zázemí, z nějž jedinec vychází do společnosti. A nefunguje-li 

rodina, mohou být tedy poškozeni nejen jednotlivci, ale dopady pocítí celá společnost. Jedním 

z hlavních účelů vzniku a působení Sítě mateřských center je právě podpora fungující rodiny 

a podpora postavení jejích členů ve společnosti.  

Mým cílem je podrobit tuto organizaci rozboru v podobě případové studie a za pomoci 

teoretických východisek aplikovaných na výsledky získané studií odpovědět na výzkumné 

otázky: jak organizace vznikla, jaké činitele měly hlavní vliv na její vývoj až do dnešní 

podoby a co její působení přináší současné společnosti. Tato případová studie je založená na 

kvalitativních metodách výzkumu, konkrétně na kombinaci historiografické rekonstrukce 

vzniku a vývoje této organizace na základě veškerých oficiálních dokumentů organizace a 

metody polostrukturovaných rozhovorů. Přínos své práce vidím v komplexním představení 

Sítě mateřských center, jež je nepochybně velmi významnou organizací, neboť je jednak 

nejvyšším zastřešujícím orgánem mateřských center v ČR, ale zároveň je i jedním ze dvou 

pilířů mezinárodní organizace zastřešující mateřská centra po celém světě (MINE). 

Celá bakalářská práce je členěna do dvou částí. Teoretická část postihuje základní 

definice sociálního hnutí (Diani), neziskového sektoru (Frič, Potůček), neziskových 

organizací (Salamon, Frič) a zastřešujících organizací neziskového sektoru (Dohnalová), 

předkládá výsledky výzkumů zahraničního vlivu na vznik a vývoj neziskových, případně 

zastřešujících neziskových organizací (Hašková, Křížková, Vodrážka, Havelková, 

Mansfeldová) a popisuje i charakteristické rysy prožensky orientovaných neziskových 

organizací a otázku rozvoje ženské identity prostřednictvím svépomocných aktivit 

(Chaloupková, Vodrážka). V krátkosti zmiňuje i fenomén mateřského centra jako základního 

kamene celé zastřešující Sítě mateřských center (Chaloupková, Kolínská). Na základě těchto 

východisek budu interpretovat výsledky svých analýz. 
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Analytická část je rozdělena na 1) Metodologickou část, ve které vysvětlím metodu 

výzkumu, techniku sběru a analýzy dat a rozhovorů a 2) Popisnou a Interpretační část, 

věnovanou samotnému popisu vzniku a fungování organizace (představím její strukturu, 

organizační zázemí, získávání a nakládání s financemi, spolupráci s obdobně zaměřenými 

organizacemi, strategie včetně prezentace na veřejnosti, atd.), přičemž poslední kapitola 

konfrontuje fakta získaná během výzkumu s teoretickými východisky této práce.  

V závěrečné části stručně shrnu nejvýznamnější poznatky svého zkoumání vzniku, 

vývoje a působení organizace. Bakalářskou práci doplňují přílohy – strukturovaná historie 

organizace v bodech, stručná charakteristika projektů a kampaní organizace a přehled 

tématických okruhů rozhovoru.  
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

Abychom mohli později teoretizovat role a fáze, kterými zkoumaná organizace během 

svého vývoje prošla, je třeba si nejprve ujasnit několik základních pojmů a předložit 

teoretická východiska. Protože se tématům neziskových organizací, občanského sektoru a 

sociálních hnutí věnovalo již mnoho autorů, pokusím se o stručný výklad. 

1. Sociální hnutí  

Pro výklad termínu sociální hnutí se nejčastěji používá trojdimenzionální definice, 

kterou vytvořil M. Diani1: „sociální hnutí je sítí neformálních interakcí mezi pluralitou 

individuí, skupin nebo organizací angažovaných v politických nebo kulturních konfliktech na 

základě sdílené kolektivní identity“ (Diani; 1992: 13 In Znebejánek; 1997: 29), protože 

vymezuje hranice, jimiž se sociální hnutí odlišuje od jiných forem kolektivního jednání (např. 

nátlakové skupiny, politické strany, sekty, ...). Hnutí se tedy vyznačuje decentralizovanou 

organizační strukturou, prostřednictvím interakcí se formuje jeho soudržnost a solidarita 

(pocit příslušnosti přesahuje délku trvání aktivity) a vzniká kolektivní identita (v době 

neveřejných aktivit udržuje kontinuitu) (Diani 1993 In Znebejánek 1997).  

Úspěšná hnutí se mohou sama institucionalizovat a změnit se ve formální organizace 

(Dohnalová, Malina 2006; Giddens 2003)2 s cílem zabezpečit koordinaci a stálost společné 

akce nezávisle na výměně konkrétních osob. Neformální vztahy mohou ovšem vznikat i 

uvnitř formálních organizací. Takové organizace se snaží o participaci členů na formulaci 

pravidel a na konkrétním rozhodování a o rovný přístup k informacím a řízení. Do odměn je 

tak zařazena možnost naplňování nemateriálních hodnot včetně tvůrčí spolupráce a přátelství, 

což má za následek identifikaci členů s organizací i jejími cíli. (Keller 1997). 

2. Neziskový sektor, neziskové organizace, zastřešující organizace 

Co se týče terminologie neziskového sektoru, není dosud ustálená3 (Frič 2001). 

Neziskový sektor bývá někdy označován jako „třetí sektor“ (Rakušanová 2005), což 

                                                 
1 Právě Dianiho definice se nejčastěji využívá zřejmě i proto, že je z množství existujících definic tohoto pojmu 
považovaná za jednu z nejvíce syntetických (Havelková 2008).  
2 I když Giddens tuto transformaci potvrzuje (2003: 553), zároveň upozorňuje, že přestože zavedená hnutí 
obvykle nabývají do určité míry byrokratického charakteru, „dělicí čára mezi sociálním hnutím a formální 
organizací nebývá vždy ostrá“ (2003: 479). 
3 A to ani z hlediska práva. Přesto není podle Hrubaly (1999) mezi právními teoretiky sporu o tom, že jde o 
právně relevantní kategorii, jejíž obsah vyplňuje mezeru mezi sektorem veřejným (stát) a soukromým (trh) 
(Hrubala 1999 In Dohnalová 2004). 
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upřesňuje jeho působení v rámci národního hospodářství (Potůček 1997) do oblasti mezi 

státem a trhem (Frič 2001), dále se užívá právě označení „neziskový“ či „nestátní“ 

(Dohnalová 2004), které vymezují tento sektor vůči komerčním a ziskovým organizacím a 

naznačují nezávislost na vládě (Frič 2001). Často se můžeme setkat i s termínem „občanský“ 

(Potůček 1997, Sokol 2002, Rakušanová 2005), zdůrazňujícím propojenost jeho organizací 

s občanskou společností (Frič 2001). 

Podle M. Potůčka (1997) se občanský sektor uplatňuje ve dvou základních funkcích: 

1) Funkce sociální představuje na jedné straně vlastní poskytování služeb (servisní funkce), na 

straně druhé uspokojení potřeby lidí sdružovat se, být součástí větších společenství: 

(participativní funkce); 2) Funkce politická zahrnuje působení neziskových organizací „v roli 

tlumočníků požadavků občanů. (...) Jejich prostřednictvím jsou vyjadřována přání a potřeby 

občanů, a tak se přetavují do politických nároků, které se tím stávají součástí politického 

procesu“ (Kjarum 1992 In: Potůček, 1997: 55).4 Tyto charakteristiky lze uplatňovat i na 

jednotlivé části sektoru, tedy na organizace občanského sektoru.  

Organizace občanského sektoru jsou skupiny jednotlivců (sdružení, spolky, svazy či 

společnosti) oddělené od státu a trhu, které vznikají a existují dobrovolně na základě 

sdílených hodnot a zájmu5 (Dohnalová, Malina 2006). Chci-li však mluvit o neziskových 

organizacích (NO), musím zmínit podmínku neziskovosti, a tak využiji charakteristiky 

obsažené ve „strukturálně-operacionální definici“ L. M. Salamona. Podle ní musí být jednotka 

neziskového sektoru: 

1. organizovaná, tzn. do určité míry institucionalizovaná – jedná se tedy o organizaci (ale 

ne nutně s formálním statutem, neexistují-li pro ní právní vymezení); 

2. musí mít soukromou povahu, tzn., že je institucionálně oddělená od státní správy; 

3. nezisková, tzn., že zisk takové organizace není rozdělen mezi majitele či vedení, ale 

bude využit k dosažení cílů organizace; 

4. samosprávná, tzn., že organizace není řízena zvenčí, ale sama má kontrolu nad svými 

aktivitami (má vlastní interní pravidla); 

                                                 
4 Např. Chaloupková (2007) nebo Rakušanová (2005) však již funkci politickou nevymezují, protože 
mobilizační aktivity, artikulaci problémů a úsilí prosazovat jejich řešení zahrnují do funkce participační. 
5 Organizace občanského sektoru patří svou podstatou k soukromoprávním subjektům, v České republice spadají 
do sféry působnosti občanského zákoníku. Právní úprava jednotlivých typů organizací občanského sektoru je 
zatím roztříštěná, promítá se do několika obecných zákonů (občanský a obchodní zákoník, daňové zákony) a do 
samostatných zákonů pro jednotlivé typy neziskových organizací. Nejčastějším typem právní formy NNO v ČR 
je občanské sdružení (společenství osob), typickým znakem je členská základna. (Dohnalová, 2004). 
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5. dobrovolná, tzn., že významným prvkem organizace je dobrovolná činnost, ať už jde o 

participaci na konkrétních aktivitách nebo ve vedení organizace (Salamon 1996 In Frič 

2001); dle mých zjištění organizace Síť mateřských center tyto znaky splňuje, lze  

tedy potvrdit její označení jako „neziskové“.  

Dalším znakem NO je, že určitou měrou přispívají k veřejnému blahu. Podle toho je 

můžeme rozlišit na organizace a) vzájemně prospěšné – pro ty je hlavním cílem uspokojení 

potřeb a zájmů samotných členů (skupinový zájem); a b) veřejně prospěšné – hlavním cílem 

je služba obecným (veřejný) zájmům, jsou otevřené široké veřejnosti (Frič 2001). Typologii 

neziskových organizací Frič (2001) dále rozšiřuje o označení podle typu převládající činnosti 

na organizace servisní a advokační, tedy ty, které se orientují na poskytování služeb6 (např. 

sociálních) a ty, které se zaměřují na obhajobu práv a zájmů různých skupin, upozorňují na 

problematické otázky, projevují veřejně své názory a kontrolují rozhodování státní správy.  

Pro typizaci organizace z hlediska sledovaného zájmu a obecného zaměření pak Frič 

kombinací výše uvedeného vymezuje čtyři typické okruhy: 

 

Tabulka 1: Typologie NO podle Friče (2001) 

 
Druh sledovaného zájmu  

Zaměření činnosti  
Veřejný 

 

 
Kolektivní – vzájemný 

 
Servisní 

 

Servisní veřejně 
prospěšné NO 

Servisní vzájemně 
prospěšné NO 

 
Advokační 

 

Advokační veřejně 
prospěšné NO 

Advokační vzájemně 
prospěšné NO 

 

Zdroj: Frič (2001: 14) 

 

Určitým doplněním činnosti veřejně prospěšné advokační NO může být její inovační 

funkce, tzn. když organizace současně s poukazováním na problémy přináší i návrhy na jejich 

řešení. Víceméně neformální vztahy uvnitř organizace totiž poskytují volnost při hledání 

nových způsobů nápravy, které bývají inovativnější a efektivnější než řešení vzešlá od 

                                                 
6 Jedná se většinou o služby, které neposkytují ani státní instituce a které stojí i mimo zájem ziskového sektoru 
(Dohnalová 2004). Na rozdíl od státních a tržních subjektů však NO vidí v poskytování těchto služeb své poslání 
a vzhledem k tomu, že nejsou zatížené takovou byrokracií jako veřejná správa, blíží se v této oblasti mnohem 
efektivněji také skutečným potřebám občanů. (Frič 1998) NO svým působením doplňují nebo zcela suplují 
aktivity státem pokrývané neefektivně či vůbec (Dohnalová; 2004: 147). 
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státních institucí (Frič 1998). V neposlední řadě uveďme komunitní a demokratizační 

rozměr takových organizací: NO totiž posilují v lidech pocity solidarity a komunity, pomáhají 

lidem budovat jejich sociální kapitál a tím, že povzbuzují jejich vzájemnou interakci a důvěru, 

pozitivně ovlivňují fungování trhu a demokracie. Jako záchytný bod v prostoru mezi občanem 

a státem NO zároveň umožňují lidem participovat na veřejné politice i jinak, než jen 

prostřednictvím voleb (Frič 1998). 

Podle Sokola (2002) tvoří občanský sektor „síť dílčích sdružení a organizací, která se 

nedá uspořádat do prosté hierarchie a pro niž je charakteristické množství různých 

horizontálních vazeb a spoluprací“ (Sokol; 2002: 7). Přesto v rámci této sítě dochází k dílčímu 

hierarchizování, jehož výsledkem jsou tzv. zastřešující organizace občanského sektoru. 

Dohnalová a Malina (2006) je obecně charakterizují jako organizace, jejichž cílem je 

napomáhat celému občanskému sektoru, případně jeho velkému úseku (jde tedy o nadstavbu 

nad jednotlivými organizacemi – jako v případě Sítě mateřských center). Frič (2001) 

upozorňuje, že vlivem absence vnitřní struktury neziskového sektoru trápí všechny jeho 

organizace palčivé problémy (financování, vztah ke státu, daně, ...), které je možné řešit právě 

jen na centrální úrovni – vytvořením vrcholového orgánu, schopného stát se rovnocenným 

partnerem zejména pro vládu a státní správu; ovšem dosavadní snahy o takový postup 

vyvolávaly v představitelích mnohých NO strach z oligarchizace občanského sektoru (která 

přesto spontánně probíhá), a tak je to zatím proces oborové a regionální integrace, co pomáhá 

překonávat nezdravou rivalitu mezi neziskovými organizacemi. Dohnalová (2004) rozlišuje 

síťovací aktivity NO: 

 

1) podle principu spolupráce, na jehož základě se sdružují – většinou jde o práci:  

- v konkrétním oboru („oborová integrace: koordinace aktivit organizací působících 

ve stejné oblasti a zároveň v různých regionech, zajištění metodologického a 

koncepčního vedení“ (Dohnalová, 2004: 84)) (tj. případ Sítě mateřských center); 

- nebo o působnost v určité geografické oblasti (regionální princip), kdy „komunitní 

koalice“ koordinují aktivity různých sdružení za dosažení společných cílů, 

komunikují s veřejnou správou a oslovují veřejnost;  

- případně o sdružování v celostátní mezioborové síti, která obhajuje zájmy společné 

pro celý občanský sektor a vůči veřejné správě zastává funkci mluvčího a 

reprezentanta občanského sektoru (Rada NNO, Asociace NNO v ČR) ; 

 

2) na základě vymezení členství, (definováno ve stanovách nebo jednacích řádech) na: 
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- pouze neziskové organizace (či jiné právnické osoby) – zájmová sdružení; 

- NO i fyzické osoby – v případě sítí založených podle zákona č. 83/1990 Sb. o 

sdružování občanů (toto vymezení uvádí i stanovy Sítě mateřských center (2007)); 

- fyzické osoby – organizace poskytující služby neziskovým organizacím; 

- NO a zástupce veřejných orgánů – jedná se o mezisektorové platformy (RVNNO); 

 

3) podle úrovně formalizace na: 

- neformální spolupráci (volnější, nevyžaduje formální stvrzení členství); 

- formalizovanou spolupráci – vzniká např. registrací uskupení jako občanského 

sdružení (dle zákona č. 83/1990 Sb.) a je obvyklá zejména v případě dlouhodobé 

koncepční spolupráce, což je právě případ zkoumané organizace Síť mateřských 

center. 

3. Ženský aktivismus u nás po roce 1989 – kdo určuje podmínky?  

Vodrážka (2006) interpretuje výsledky výzkumů zahraničního vlivu na české ženské 

organizace jako dvě zásadní „vlny“. Hašková a Křížková (2006) tyto dvě fáze konkretizují 

jako vlivy socio-ekonomické transformace7 a evropské integrace. 

První vlna přišla po revoluci v roce 1989, kdy v devadesátých letech většina 

významných českých ženských skupin vznikla exogenním vlivem a bez finanční a metodické 

podpory a solidarity „zvenčí“ by se neobešla; druhá byla spíše institucionální a jako součást 

integračních procesů do Evropské unie zdůrazňovala genderovou politiku8 a „nutila českou 

vládu, politickou reprezentaci, ale i média k tomu, aby ženské organizace byly brány za 

'partnery'“ (Vodrážka; 2006: 64). Nebýt těchto západních vlivů, ženská nezisková scéna by 

dnes vypadala jinak. 

S tímto vymezením v zásadě souhlasí i Hašková a Křížková (2006). Shodují se, že 

zakládání organizací či svépomocných skupin bylo v 90. letech často iniciováno ženou 

(ženami), která prošla nějakou zahraniční zkušeností (západní Evropa, Amerika, Kanada). Šlo 

např. o emigrantky, o ženy, které byly v kontaktu se západními feministkami nebo o ženy 

aktivní v určité organizaci nebo hnutí, které v rámci této organizace (hnutí) vytvořily vlastní 

                                                 
7 Toto období chápou jako období předcházející tomu, v němž byla zintenzivněna jednání o vstupu ČR do EU – 
tj. období volně vymezené lety 1989-1997 (Hašková, Křížková 2006). 
8 Integrace do Evropské unie sice znamenala institucionální podporu genderových témat, ale mnohé aktivistky se 
podle Vodrážky (2006) zároveň obávají, že tyto změny nařízené shora nebudou vnitřně přijaty a ještě se na 
základě formalismu nakonec obrátí proti ženám samotným (připomíná se spontánní rušení mateřských školek 
jako socialistického přežitku a následné pracné budování mateřských center). 
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ženskou skupinu podle zahraničního vzoru. Některé skupiny vznikající v této době se 

soustředily především na zajištění služeb pro speciální skupiny žen, a tak substituovaly stát, 

který v dané oblasti selhával. Vlivem tehdejší finanční politiky státu vůči malým občanským 

skupinám tyto často zanikaly, neboť musely ve velké míře využívat dobrovolnické práce a 

neformálních sítí; financování českých ženských skupin bylo tedy v první polovině 90. let 

většinou zprostředkováno díky individuálním kontaktům jednak se soukromými zahraničními 

nadacemi, jednak na bázi rozvojové pomoci ze západní Evropy, USA a Kanady, ale i 

s mezinárodními organizacemi a vyznačovalo se značnou flexibilitou v určení, na které 

aktivity je možné takto získané peníze použít. K legitimizaci sebeorganizování žen za účelem 

zlepšování jejich postavení ve společnosti docházelo prostřednictvím kontaktů českých a 

zahraničních ženských aktivistek na mezinárodních setkáních, konferencích a seminářích9; 

prostřednictvím dlouhodobého působení některých zahraničních ženských aktivistek v ČR a 

také díky větší dostupnosti teoretických materiálů a literatury. Později bylo prohloubení 

kontaktů aktivistek ze střední a východní Evropy reakcí na nepochopení jejich pozice (ve 

společnostech se zkušeností socialistického režimu) „západními“ feministkami. Tak se začaly 

v rámci tohoto specifického evropského regionu vytvářet ženské sítě. 

V souvislosti s druhou vlnou se představitelky vládní i občanské scény zabývající se 

otázkami genderové rovnosti a posilováním postavení žen shodují v tom, že nebýt příprav ČR 

na vstup do EU, nedosáhla by tato problematika takové míry politické a mediální pozornosti, 

jaké se jí dostalo10 (Hašková, Křížková 2006). Jakými mechanismy došlo k akcentování 

tohoto tématu a jaké další změny ještě přinesly? Šlo především o legislativní požadavky EU 

v oblasti genderové rovnosti a postavení žen a o nové možnosti ve financování NO, které 

odstartovaly proces formalizace ženských občanských skupin a tedy významnou změnu 

v jejich zaměření, aktivitách, strategiích i partnerství. 

Evropská integrace přinesla ženským občanským skupinám v regionu střední a 

východní Evropy pokles „rozvojového“ financování (odchod dřívějších zahraničních a 

mezinárodních sponzorů dále na východ) a růst jejich profesionalizace (formálně se registrují, 

budují kanceláře a přijímají zaměstnance s expertními znalostmi a dovednostmi zaměřenými 

tematicky tak, jak to vyžadují sponzoři, kterými jsou pro české NO v současné době hlavně 

                                                 
9 Účast žen ze střední a východní Evropy byla často financována ze „západu“ (Hašková, Křížková; 2006: 86). 
10 Změny, ke kterým v této oblasti došlo, však byly většinou pouze formální, mechanicky převzaté podle 
direktivy EU, a do života obyvatel ČR se zatím konkrétně nepromítly. Navíc bylo téma rovnosti mužů a žen 
chápáno jen z hlediska ekonomického (nikoli sociálního) vyrovnávání a bylo považováno za méně důležitou 
podmínku vstupu do EU (Hašková, Křížková 2006). 
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EU a stát11), odstartovala také soustředění se těchto skupin na projektové aktivity s jasně 

definovanými cíli, rozpočtem a časovým plánem. Otevřela se větší možnost lobbyingu na 

vládní úrovni a pronikání do rozhodovacích struktur (např. Rada vlády pro rovné příležitosti, 

odbor rodinné politiky MPSV). Sice se tedy posílil vliv ženských občanských skupin v rámci 

politických rozhodovacích procesů, ale jen v rámci témat hlavního politického proudu12. 

Co se týče financování, existuje přímá souvislost vlivu procesů evropské integrace a 

dnešní závislosti českých ženských NO na grantových projektech. Projektové financování 

není tak flexibilní jako to „rozvojové“ z 90. let, je jednoznačně časově a tematicky omezené a 

soustředí se na podporu aktivit vedoucích k projektovým výsledkům, tzn. že jej nelze užít na 

pokrytí provozních nákladů. To se ukazuje jako palčivý problém, a tak musí všechny české 

ženské občanské skupiny kombinovat různé finanční zdroje. První místo mezi sponzory si 

ovšem drží EU a český stát (prostřednictvím ministerských grantů, které jsou ale opět 

vyvolány potřebou vykazovat na dané téma spolupráci mezi vládním a nevládním sektorem – 

na lokální úrovni je podpora ženských NO státní správou zanedbatelná), podpora od 

veřejnosti nebo podniků téměř neexistuje. A protože grantové soutěže EU nabízejí nezvykle 

velkou finanční podporu, zajímají se o ně navíc vedle ženských NO i formalizovanější NO 

zabývající se původně jinými oblastmi. V oblasti „genderových“ projektů se tedy vlivem 

působení EU zvyšuje 1) soutěž o finanční prostředky; 2) tlak na projektovou orientaci NO a 3) 

požadavky na profesionalizaci NO. 

Důležitou kapitolou je pak vliv evropské integrace na proměnu orientace a poslání 

českých ženských NO. Pakliže se totiž finance výrazně pojí jen s určitým okruhem témat, 

nezbývá organizacím, které se od nich svým zaměřením odlišují, než se těmto tématům 

přiblížit, nebo zaniknout. Ono „přiblížení“ znamená reformulovat své zaměření pro účely 

vypisovaných grantových soutěží. Nově dostupné fondy EU také podmiňují úspěšnou žádost 

o finanční podporu projektu vytvářením početných řešitelských týmů, což vede k uzavírání 

koalic mezi ženskými občanskými skupinami. Ty však nemusí vždy prohlubovat kooperaci a 

zájem o problematiku, mohou být pouze formálním, strategickým a dočasným spojenectvím 

bez potenciálu budoucí produktivní spolupráce (Hašková, Křížková 2006). 

                                                 
11 Nově vzniklé státní instituce pro prosazování „evropského“ gender mainstreamingu měly za úkol kooperovat 
s ženskými NO, tudíž na tyto NO tlačily, aby se unifikovaly do zastřešujících organizací, se kterými by bylo 
možné komunikovat a předávat jim projednávané dokumenty ke komentování (Hašková, Křížková 2006). 
12 Formalizované ženské NO se v procesu příprav na vstup do EU naučily politicky taktizovat a využívat 
strategická spojenectví, ale bližší jsou jim v tomto směru nadnárodní organizace (Hašková, Křížková 2006). 



 

 11 

Požadavky spojené se vstupem do unie také ovlivnily intenzitu sociálního dialogu13 

mezi vládou a nestátními organizacemi. Hledaly se nové formy spolupráce státu a sociálních 

partnerů, jejichž zástupci se mohli zúčastňovat veřejných jednání, a i když neměli stejné 

postavení jako poslanci (či senátoři), mohli se do nich zapojit. Tato spolupráce je vždy odvislá 

od vůle aktuální vlády a jedná se spíše o „konzultaci politik“, než o „sjednávání politik“ 

(Mansfeldová 2005). Konzultace na rozdíl od dohody nemusí vést k závaznému plnění, ale 

představuje již určitý průnik, bránu k partnerské spolupráci odborníků znalých praxe a 

zástupců vládní exekutivy. Podle Mansfeldové (2005) narůstá význam sociálního dialogu 

umožňujícího realizaci občanských aktivit a vysokou úroveň participace na regionální úrovni 

– ta je typická provázaností širšího rozhodovacího horizontu a konkrétních aktivit a zájmů. 

Důvody dřívější absence sociálního dialogu mezi státem a NO nastiňuje Frič (2001): 

Minulé vlády přisoudily neziskovým organizacím status jistého doplňku či nadstandardu 

státních služeb (nepřipustily, že by NO mohly být v poskytování svých služeb efektivnější) a 

obracely se na ně jen v případě náhlých krizí, se kterými si nedovedly poradit (např. 

povodně). Spolupráce státní správy a neziskového sektoru byla tedy velice omezená (protože 

vzájemná komunikace nebyla nijak institucionalizovaná); bezkoncepční pragmatismus 

pravicových vlád totiž reagoval jen na vnější tlak, který ovšem NO nedokázaly před 

zahájením evropské integrace samy vyvinout. 

4. Koncepce ženské identity; antifeminismus a „aktivismus bez hnutí“ 

Vodrážka (2006) potvrzuje výsledky výzkumů Haškové a Křížkové (2006), že vliv 

evropského integračního procesu se projevoval víceméně jen v rámci určitých témat a 

nepodílel se například vůbec na tvorbě politiky ženské identity.  

K posílení ženské identity dopomohla podle Heitlingerové (2001 In Vodrážka 2006) 

samotná existence, respektive práce v ženské skupině, která zároveň rekonstituovala i tak 

elementární zkušenost, jako přátelství mezi ženami. Přidáme-li osobní kontakty, ke kterým 

docházelo jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni (konference, setkání), ukáže se, že 

ženské aktivity mají nejen sociální, ale i existenciální „sebepodpůrný efekt“ - ženské 

organizace tedy nepřímo fungují jako skupiny pozvedávající vědomí žen o jejich společných 

snahách, pohledech a zkušenostech (consciousness-raising groups). 

                                                 
13 Podle Mansfeldové (2005) je tento pojem chápán nejednoznačně, proto uvádí i sousloví často souběžně 
užívané pro jednání mezi sociálními partnery, které nesměřuje k uzavření kolektivních smluv, a sice „kolektivní 
vyjednávání v širším slova smyslu“. Její studie je sice zaměřená především na oblast tripartitního jednání mezi 
sociálními partnery, zaměstnanci a zaměstnavateli, resp. zaměstnanci (odbory), zaměstnavateli a vládou, ale 
dotýká se i sociálního dialogu mezi představiteli občanských aktivit a vlády, čili ji lze aplikovat i na náš případ.  
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Výzkumy, z nichž vychází Vodrážka (2006), dále potvrdily, že jak ve společnosti, tak 

i mezi jednotlivými aktivistkami je k feminismu, a dokonce i k pojmu „ženský aktivismus“ 

zakořeněn silně ambivalentní vztah14. Polistopadový antifeminismus souvisí vlastně s tehdejší 

vlnou antikomunismu a postkomunistickým traumatem z „organizovanosti“ a „aktivismu“. 

Vodrážka (2006) vidí limity a problémy české ženské aktivistické scény právě v absenci 

feminismu ve formě existenciálního nebo politického směru – bez něj prý „nelze dosáhnout 

hlubších, trvalejších a významnějších společenských změn“ (Vodrážka; 2006: 75) - a ženský 

aktivismus v ČR proto definuje jako „aktivismus bez hnutí“ nebo jako nadějnou formu 

společenského protohnutí.  

Odpověď na otázku existence ženského hnutí v ČR má v dosavadních odborných 

pracích různou podobu. Zatímco Vodrážka (2006) představu polistopadového ženského hnutí 

odmítá15, jak bylo řečeno výše, Havelková (2008) s ním polemizuje, opírajíc se právě o již 

zmíněnou Dianiho trojdimenzionální definici sociálního hnutí, jejíž první dva znaky podle ní 

česká ženská aktivistická scéna splňuje. Pochybnost může dle Havelkové, vzhledem 

k neochotě NO definovat se jako ženské organizace, vzbudit znak „sdílené kolektivní 

identity“; tato tendence však časem ustupuje (ačkoli k tomu dochází vnějším vlivem, nikoli na 

základě vnitřní identity organizací). Navíc je nutné uvážit, že charakter českého ženského 

aktivismu se od toho západního liší ze dvou důvodů: neprocházel stejným vývojem a napojil 

se na poměrně pozdní stadium jeho vývoje. Proto dnes u nás řada ženských organizací 

považuje „ženskou“ identitu za nadbytečnou16, přestože samy nevědomky staví i na 

základech, které během své existence vytvořilo západní feministické hnutí. Paradoxně tak 

aktivity pracující na změně v oblasti genderových vztahů probíhají s feminismem i bez něj. 

Dalším českým specifikem je také častá absence „kypivé“ fáze hnutí17, na níž má jeho 

institucionalizace v organizace navázat (vzniku Sítě mateřských center určitá počáteční fáze 

předcházela, naplno však odstartovala díky exogennímu vlivu), což mezi odborníky vyvolává 

spory o to, zda lze již institucionalizované organizace zahrnout pod označení „hnutí“. 

Havelková (2008) namítá, že použijeme-li pro české podmínky místo slova „kypivý“ výrazy 

                                                 
14 To souvisí se situací po roce 1989, kdy se některé pravicové ženské skupiny ostře distancovaly hlavně od 
zpolitizovaného Českého svazu žen (který tehdy jako jediný prezentoval ženské hnutí, ač se místo ženské 
problematiky soustředil na propagaci komunismu) a ženské komunistické představitelky se staly polistopadovým 
feministickým „strašákem“, „jako by existovala nějaká kolektivní vina žen“ (Vodrážka 2006: 70).  
15 Vodrážka (2006; 77-79) dokonce uvádí 17 důvodů, proč nelze mluvit o ženském hnutí u nás. 
16 Holý (2001) poznamenává, že na pojetí potřeby ženské identity českých žen měla velký vliv komunistická 
ideologie svými prohlášeními, že ženy v socialistických zemích žádná hnutí západního typu nepotřebují (protože 
v socialismu již dosáhly plné emancipace), která se promítla do veřejného mínění a myšlení českých žen 
v názorech, že emancipace žen je oprávněná v západních liberálních demokraciích, ale v české situaci není 
nezbytná.     
17 Např. západní feministické kampaně z konce 60. a první poloviny 70. let 20. století (Havelková 2008).   
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„hledání“ či „sebenalézání“, vyjádříme onen proces výstižněji a zároveň vyvrátíme 

zjednodušený popis situace jako prostého importu. K otázce kolektivní identity pak ještě 

dodává, že za sdílený motiv můžeme považovat potřebu veřejné diskuze o naší genderové 

kultuře a potřebu s tím souvisejících úprav; ovšem souhlasí s Vodrážkou, že charakter hnutí 

oslabuje absence náležitého veřejného dialogu mezi zastánci různých pozic uvnitř ženského 

aktivismu. Havelková (2008) tedy na otázku ženského hnutí v ČR jednoznačně neodpovídá, 

ale bez ohledu na jeho označení připisuje tomuto aktivismu jako celku významnou roli 

v politických i kulturních záležitostech. 

5. Prožensky orientované neziskové organizace 

Jelikož se tedy v současné době nelze spolehlivě vymezit vůči pojmu ženské hnutí v 

ČR, budu se v této práci, jako dosud většinová část české akademické obce18, držet označení 

proženský aktivismus, a to ve smyslu následující charakteristiky: proženské aktivity nemusí 

být explicitně feministické, ale vykazují zaměření na zlepšení postavení žen ve společnosti 

(Hašková, Křížková, Linková 2006). S kategorií prožensky orientovaných NO pracuje i 

Chaloupková (2007), když uvádí jejich základní charakteristiky. Podle ní vykazují tyto 

organizace v ČR typicky následující aktivity: 

- Sociálně- psychologická pomoc a poradenství: vzájemná pomoc a výměna zkušeností, 

ale i profesionální podpora, např. psychologická, sociální, právní apod.. 

- Vzdělávací projekty: rozšiřování informací o dané problematice (důležitým 

informačním kanálem jsou média), vzdělávací a preventivní programy. 

- Expertní činnost: výzkumná a monitorovací činnost, na níž navazují širší participační 

aktivity jako připomínkování zákonů, prosazování legislativních změn a spoluúčast v 

rozhodovacích procesech. 

- Zprostředkování informací a kontaktů: tyto aktivity se zaměřují jak směrem k 

veřejnosti, tak i na výměnu zkušeností mezi členkami, popř. mezi jednotlivými 

neziskovými organizacemi. „Pro další rozvoj ženského neziskového sektoru je 

důležité i zprostředkování zkušeností a kontaktů s podobně zaměřenými organizacemi 

jak doma, tak v zahraničí (např. informací o možnostech získávání finančních zdrojů 

                                                 
18 Označení ženské hnutí u nás nepoužívají ani odborníci na danou problematiku, ani sami aktéři (pouze média), 
místo toho volí slabší označení ženské či proženské aktivity, ženské organizace či ženský aktivismus (Havelková 
2008). 
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pro ženské projekty a možnostech spolupráce). Významné je z tohoto hlediska členství 

v mezinárodních asociacích a koordinačních skupinách“ (Chaloupková 200719).  

 

Proženské organizace se do širších participačních aktivit (kampaní, připomínkování 

zákonů, lobování – což odpovídá druhému znaku Dianiho definice) zapojují buď samostatně 

(organizace zaměřené na postavení žen obecně) nebo prostřednictvím zastřešujících 

organizací či členství v Asociaci pro rovné příležitosti.  

Kromě organizací, které jsou primárně zařazovány jako ženské, se projekty zaměřené 

na ženy a problematiku genderové rovnosti formují často i v rámci organizací soustřeďujících 

se na podporu rodin a péče o děti, které v rámci svých aktivit upozorňují na nedostatky 

sociální politiky (např. na situaci rodičů-samoživitelů a žen na mateřské a rodičovské 

dovolené). V ČR mají mezi nimi podle Chaloupkové (2007) největší zastoupení svépomocné 

kluby rodičů (převážně žen na mateřské či rodičovské dovolené), tzv. mateřská centra.  

5.1. Mateřská centra 

„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 kontaktů 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. (…) Provoz mateřských center je zpravidla podporován 

místní samosprávou, popřípadě církevními organizacemi“ (Chaloupková 2007).  

Mateřská centra vznikají jako klasický příklad aktivit občanské společnosti z potřeby a 

zájmů občanů. Zřizují je zpravidla matky na mateřské dovolené, které se zároveň podílejí na 

jejich samosprávě a zajišťují v nich program (tvořivé, vzdělávací, sportovní, rekvalifikační i 

jednorázové akce) (www.materskacentra.cz [březen 2008]). Česká mateřská centra tedy 

představují příklad budování občanské společnosti zdola, z tzv. občanského podhoubí 

(Kolínská 1995). 

Právní subjektivita center není determinující, může se jednat o samostatné občanské 

sdružení nebo může centrum fungovat pod záštitou jiné organizace.  

 

Přínos MC20 pro matky:  

                                                 
19 http://www.genderonline.cz/view.php?cisloclanku=2007010603 
20 Zkratka pro mateřské centrum, používaná i zastřešující organizací Síť mateřských center. 
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- Mateřská centra mají neformální charakter a jejich základním přínos je umožnění 

matkám s malými dětmi vyjít z izolace (kam se celodenní péčí o dítě dostávají)21.  

- Práce spojená se založením občanského sdružení (shánění prostorů a peněz, 

budování samosprávy MC, koncipování a zajišťování programů, starost o public 

relations22, fundraising23) vyžaduje orientaci v zákonech, kontakt s obecními úřady 

a samozřejmě zájem o obecné dění, a je tedy školou manažerských schopností i 

občanského života. Některé matky s touto zkušeností se aktivně zapojují i do 

komunální politiky. 

- Tím, že MC pomáhají ženám udržovat jejich profesní orientaci, posilují i jejich 

sebevědomí.  

 
Přínos MC pro děti: 

- Děti nacházejí v MC přirozené společenství vrstevníků a vidí svoji matku v jiné 

roli než v domácnosti. 

 

Přínos MC pro občanskou společnost: 

- Rodiny se v MC učí využívat volný čas, MC tedy působí i jako prevence 

kriminality.  

- MC poskytují společenství, solidaritu a otevřenost všem generacím, pomáhají 

vytvářet přátelské vztahy, podněcují zájem o životní prostředí; stávají se 

komunitními centry. 

 

Otevřenost MC (otevřena všem rasám, různým sociálním vrstvám, lidem s různým 

postižením, uprchlíkům a dalším) umožňuje integraci do společenství „odlišných“, učí 

toleranci a předchází xenofobii. (www.materskacentra.cz [březen 2008]) 

V případě MC se tedy nejedná o klasické servisní organizace (služby jsou často 

zajišťovány svépomocí a centra navíc saturují participační potřebu občanů24), naopak, po roce 

2001, kdy se mateřská centra sdružila do zastřešující organizace – Sítě mateřských center, 

                                                 
21 „..MC nejsou jen pro děti, nejsou náhradou za školky a jesle, ale jsou nesmírně významná právě pro mladé 
matky..“ (J. Šiklová In Kolínská; 1995: 11). 
22 Public relations (volně přeloženo jako „vztahy s veřejností“, často uváděná zkratka PR) jsou techniky a 
nástroje, pomocí kterých instituce nebo firma buduje a udržuje vztahy s okolím a veřejností a snaží se je 
ovlivňovat. Jde o dlouhodobou cílevědomou činnost, která má mimo jiné zajišťovat poskytování informací 
veřejnosti a získávání zpětné vazby - důležitým aspektem PR je tedy obousměrnost komunikace. PR jsou 
důležitou složkou sociální komunikace. http://cs.wikipedia.org/wiki/Public_relations  
23 Fundraising: „objevování a vyhledávání možných dárců a způsoby, jak tyto dárce žádat o peníze (finanční 
podporu)“ (Dohnalová; 2004: 138). 
24 MC mají tedy participativní funkci (Potůček 1997).   
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která si klade za cíl posilovat hodnoty rodiny, mateřství a rovných příležitostí mužů a žen – 

vykonávají i funkci advokační (Frič 2001). „Jako celek tak mateřská centra vytvářejí 

platformu pro zviditelňování problémů rodin s dětmi a prosazování rovných příležitostí osob 

pečujících o rodinu“ (Chaloupková 2007). 
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II. ANALYTICKÁ ČÁST 

A. METODOLOGICKÁ ČÁST 

1. Metoda 

Už když jsem si vytyčovala téma této práce, bylo jasné, že pro její výzkum využiji 

kvalitativního přístupu. Jeho výhodou je, že umožňuje vyhledávat a analyzovat jakékoliv 

informace, které přispívají k osvětlení výzkumných otázek, umožňuje provádět deduktivní a 

induktivní závěry a analýza dat a jejich sběr probíhá současně – teprve po nasbírání dat a 

provedení jejich analýzy se tedy mohu podle výsledků rozhodnout, která data potřebuji, 

s čímž souvisí možnost neustále přezkoumávat mé domněnky a závěry (Hendl 2005). 

Konkrétně jsem pro svůj výzkum použila deskriptivní případovou studii. Hendl 

(2005) charakterizuje případovou studii obecně jako strategii, při níž sbíráme velké množství 

dat a jde nám o zachycení složitosti případu, o popis vztahů; Stake (1998) ji definuje jako 

„úsilí o porozumění určitému sociálnímu objektu v jeho úplné jedinečnosti a komplexitě“ 

(Stake 1998 In Hendl 2005: 105). Podle Yina (1994) jsou „případové studie nejvýhodnější 

strategií, když nás zajímají otázky „proč“ a „jak“ pro daný problém, přičemž nemáme 

kontrolu na průběh události a zaměřujeme se na přítomný fenomén v rámci jeho reálných 

kontextů“ (Yin 1994 In Hendl; 2005: 109). Jako objekt zkoumání jsem si vybrala občanské 

sdružení Síť mateřských center, takže vzhledem k tomu, že se jedná pouze o jeden případ, 

mluvíme o jednoduché případové studii. Jsem si vědoma toho, že tento fakt limituje možné 

zobecnění mé studie. Upřesněné označení deskriptivní jsem použila proto, že v této práci jde 

spíše než o vytváření hypotéz či tvorbu teorie o kompletní popis daného fenoménu (Hendl 

2005), díky němuž bude možné odpovědět na základní výzkumné otázky: co ovlivnilo vznik 

organizace, jakým vývojem během své existence prošla (včetně identifikace faktorů změny) a 

jaké jsou její role v naší společnosti. 

2. Metody sběru dat, prameny  

Při shromažďování datového materiálu pro mou práci jsem se držela postupů Yina 

(1994), který požaduje pro případovou studii využívání více zdrojů dat kvalitativního i 

kvantitativního charakteru, přičemž empirickým zkoumáním je myšleno zaměření na 

shromažďování empirických dat o případu. Konkrétně mohou data pro případovou studii 

poskytovat rozhovory, záznamy pozorování nebo dokumenty (Hendl 2005); já jsem ve své 
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práci využila dvou základních metod - analýzy25 dokumentů a rozhovorů. Měla jsem tedy 

k dispozici dva druhy pramenů (v duchu datové triangulace; Hendl 2005), a to výhradně 

primární povahy - data získaná během rozhovorů a texty a dokumenty organizace. Nejprve 

jsem zkoumala dokumenty, poté jsem provedla pilotní rozhovor, po jehož analýze jsem se 

v dalších rozhovorech snažila rozvést témata, která dosavadní data postihovala nedostatečně. 

Vzhledem k tomu, že rozestup mezi prvním a posledním rozhovorem byl více než měsíc, 

střídala jsem během svého výzkumu fáze sběru a analýzy dat, což mi umožnilo stále hlubší 

porozumění zkoumané organizaci a výzkumným otázkám. 

2.1. Dokumenty 

Organizace Síť mateřských center disponuje v tomto směru bohatou materiálovou 

základnou, která je přístupná nejen na internetu (virtuální data), ale i v tištěné podobě. Já jsem 

shromažďovala a využívala data získaná z následujících dokumentů: stanovy organizace, 

dokumenty upravující činnost organizace (Strategické cíle, Etický kodex), výroční zprávy 

organizace (dále VZ), čtvrtletník Půl na půl (dále PP), webové stránky organizace a 

nejrůznější textové materiály (např. tiskové zprávy, sborník Ohlédnutí26, aj.), které Síť 

mateřských center vydává v rámci informačních kampaní o své činnosti a svých projektech.  

K využití tohoto typu pramenů mě přivedly jejich výhody: rozmanitost a jistota, že 

nedojde ke zkreslení jejich obsahu mým působením (nereaktivní povaha dat). Při zpracování 

dokumentů jsem věnovala pozornost především jejich vnitřním znakům (obsahu) a jejich 

analýzou rozumím zkoumání, jehož prostřednictvím jsem mohla rekonstruovat vznik, vývoj a 

působení organizace (Hendl 2005). 

2.2. Rozhovory 

Rozhovory jsou důležitým pramenem této studie, neboť pomohly osvětlit události a 

postoje týkající se organizace, které její dokumenty reflektovaly jen částečně nebo vůbec. Pro 

zajištění reliability výzkumu (Disman 2002) jsem zúžila okruh respondentek na členky 

organizace, které mají s její činností zkušenost již od jejího založení, případně byly založení 

účastny, a které se na její činnosti aktivně podílí i v současné době27. Těmito kritérii a navíc 

                                                 
25 „Analýza spočívá v rozdělení celku na jeho komponenty a zkoumání, jak tyto komponenty fungují jako 
relativně samostatné prvky a jaké jsou mezi nimi vztahy, … výzkumník zkoumá data a hledá propojení mezi 
nimi a výzkumnými otázkami, zůstává otevřený nečekaným aspektům dat, používá grafy a tabelace, ... tato fáze 
se prolíná se sběrem dat.“ (Hendl 2005: 35, 114)  
26 Plné znění názvu tohoto sborníku zní: „Síť mateřských center v České republice, Ohlédnutí za uplynulých 10 
let“; byl vydán v roce 2003. 
27 Tento požadavek se ukázal jako problematický z prostého důvodu: vzhledem k finanční situaci této neziskové 
organizace je její fungování zajišťováno částečně dobrovolnicky a aktivní pracovnice, které se rekrutují 
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velkou pracovní vytížeností možných kandidátek byl výběr značně omezen, ale nakonec se 

podařilo zrealizovat rozhovory se dvěma důležitými představitelkami sdružení. Za těchto 

okolností je bohužel dosažení anonymity respondentek poněkud diskutabilní, přesto jsem se o 

něj pokusila - při odkazování na data získaná touto cestou používám tedy zkratky R1, R2, R3. 

Rozhovory jsem vedla jako polostrukturované28. První čtyři tematické okruhy 

pilotního rozhovoru jsem převzala od Chaloupkové (2002), pátý okruh od Černé (2006), 

s úpravami pro můj případ (viz Příloha 3) a po zmapování situace a odkrytí témat, kterým 

bylo třeba věnovat se podrobněji, jsem další rozhovory vedla již podle těchto vytyčených 

bodů. Před zahájením rozhovorů jsem si od respondentek vyžádala informovaný souhlas 

(Hendl 2005). Co se týče metody vedení rozhovoru, byla jsem si vědoma základních kritérií, 

že otázky nesmí být sugestivní, měly by být předkládány v logickém pořadí a citlivá témata je 

vhodné klást na konec rozhovoru (Disman 2002). Při realizaci rozhovorů jsem se držela prvků 

feministického výzkumu, které zmiňuje Kiczková (2006) – snažila jsem se vytvořit uvolněnou 

a důvěryhodnou atmosféru29 a vztah mezi mnou (tazatelkou) a respondentkou jsem pojala 

jako subjekt-subjektový a interaktivní. Pokud respondentka při odpovědi odbočila od tématu, 

či jej uchopila z mého hlediska příliš vágně, nechala jsem ji v klidu dokončit myšlenku a až 

po vyčerpání odpovědi jsem přidala doplňující či směrující otázku; otevřela-li respondentka 

odchýlením od tématu novou perspektivu či postoj, snažila jsem se reagovat situačně, abych 

je také zmapovala. Když došlo např. na citlivé téma vztahu organizace k ženskému či 

feministickému hnutí a respondentky znejistěly s odkazem na zkreslené vnímání těchto pojmů 

veřejností, nabídla jsem jim, aby je samy definovaly a pak vůči nim vymezily postoj svůj i 

organizace.  

Realizace rozhovorů30 proběhla ve dvou případech na půdě organizace (v jejím 

pražském sídle), v jednom případě v domácím prostředí respondentky. Přes všechny 

organizační komplikace mi respondentky věnovaly dostatek času, působily uvolněně, byly 

příjemně naladěny, na dotazy odpovídaly velice otevřeně a rozhovor většinou pokračoval i po 

ukončení záznamu.  

                                                                                                                                                         
nejčastěji z řad matek na mateřské dovolené po jejím skončení nastupují opět do standardního pracovního 
procesu, tudíž dochází v těchto periodách k jejich fluktuaci. 
28 Výzkumník má připravený seznam témat, které je nutno probrat, výhodou je možnost formulování otázky 
podle situace (Disman 2002) - ačkoli je tedy definován účel a určitá osnova, proces získávání informací je velice 
pružný (Hendl 2005).  
29 O úspěšném naplnění tohoto kritéria svědčí skutečnost, že respondentky několikrát během rozhovorů 
zapomněly, že je interview zaznamenáváno na diktafon a až později se se smíchem zalekly, co vše „prozradily“, 
načež jsem je znovu ujistila, že rozhovory v plném znění nezveřejním a případné citace budou anonymizovány – 
tak jak jsem jim sdělila již před zahájením rozhovoru. 
30 v délce 50, 100 a 120 minut 
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Záznamy rozhovorů na diktafonu jsem zpracovala technikou doslovné transkripce, 

měla jsem tedy možnost provést jejich podrobné vyhodnocení. Protože mi šlo především o 

obsahově-tematickou rovinu, přenesla jsem texty do spisovného jazyka a vypustila 

nadbytečná citoslovce (Hendl 2005), to byly však mé jediné zásahy do transkripce.  

B. POPISNÁ A INTERPRETAČNÍ ČÁST 

Tato část práce se na základě analýzy shromážděných materiálů a teoretických 

východisek věnuje samotnému popisu a výkladu vzniku, vývoje a funkcí organizace. 

1. Vznik a vývoj 

Vznik organizace Síť mateřských center rozhodně nelze považovat za nějaký náhlý 

blesk občanské aktivity z čistého nebe nově se formujícího českého porevolučního 

neziskového sektoru. Formální vznik Sítě mateřských center v roce 2001 totiž není skutečným 

začátkem její historie, protože její součástí je i historie vývoje samotných mateřských center u 

nás. A aby to bylo ještě zajímavější, založení prvního mateřského centra v České republice 

bylo svým způsobem podmíněno také předrevoluční existencí ekologického hnutí Pražské 

matky31, které právě na sklonku minulého režimu spoluzakládala nynější prezidentka Sítě, Rut 

Kolínská (PP 4/2006).  

Právě náhodné „pohádkové“ setkání Rut Kolínské a Aleny Wagnerové32 na Tři krále 

v roce 1990 pomyslně odstartovalo průnik myšlenky mateřských center na naše území 

(Kolínská, 1995). Alena Wagnerová vyhledala Pražské matky s cílem seznámit je s projektem 

                                                 
31 Pražské matky (PM) jsou občanské sdružení usilující o zlepšení životního prostředí, o zvýšení zájmu veřejnosti 
o tuto problematiku, a především o odpovědnější přístup občanů i veřejné správy. Sdružení se uskupilo na 
přelomu let 1988-89, kdy reagovalo na kritické hodnoty znečišťujících látek v pražském ovzduší a nevyhovující 
smogovou vyhlášku. (V květnu 1989 uspořádaly PM 1. demonstraci v tehdejší ČSR upozorňující na neřešené 
enviromentální problémy.) Dnes pomáhají řešit problémy s dopravními projekty, zelení a suburbanizací města. 
Do roku 2001 zaštiťovaly PM také činnost mateřských center; poslední grant MC, který procházel přes účet PM 
doběhl v roce 2002. (http://pmatky.ecn.cz/ [březen 2008]) 
32 Alena Wagnerová, moravská socioložka a žurnalistka, která se po svatbě v roce 1969 přestěhovala do 
německého Saarbrőckenu, kde prožila část života (sama se zde zapojila do činnosti několika organizací) a 
seznámila se zde s již do praxe převedenou myšlenkou MC, nejen že stála u zrodu těchto center u nás, ale 
podporuje je svou aktivitou a účastí na mnoha akcích Sítě MC i nadále. (Kolínská 1995, Ohlédnutí 2003) Její 
volba nepadla při „zvěstování myšlenky mateřských center“ na Pražské matky náhodně; Alena byla totiž 
propojena s Chartou 77, a protože několik jejích signatářů bylo i členy PM, dozvěděla se touto cestou o hnutí 
samotném, i o jeho cílech a působení. Neznala však žádnou členku osobně, a když při svých toulkách Prahou 
potkala početnou rodinu Kolínských, která pořádala jakousi soukromou charitativní tříkrálovou sbírku, napadlo 
jí zeptat se, zda neví, kde sdružení Pražské matky sídlí. (Kolínská 1995, R2) Náhoda tak svedla cesty A. 
Wagnerové a R. Kolínské dohromady.  
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mateřských center, který vznikl v Německu, kde se úspěšně rozšířil33, a i když počáteční 

reakce nebyly úplně nadšené, nevzdala se, neustále zásobovala Rut Kolínskou informačními 

materiály o MC v Německu a především zorganizovala exkurzi tříčlenné delegace Pražských 

matek (v čele s Rut Kolínskou) do MC v Mnichově (Ohlédnutí 2003). Tato událost byla 

takříkajíc osudová právě pro dnešní prezidentku Sítě, protože zážitek z praktického fungování 

center předčil všechna předchozí vyprávění, a přestože necítila osobní potřebu takových 

zařízení, pochopila jejich přínos pro ostatní. Pražské matky ovšem o rozšíření svých cílů 

v tomto směru zájem nejevily, a tak paní Kolínská zvolila jakýsi kompromis: vytvořila 

v rámci PM tzv. Pracovní skupinu pro mateřská centra (R2), která jako svůj první počin 

uspořádala v Praze první seminář o MC (1991), na němž zástupkyně německých mateřských 

center představily širokému publiku nejen počátky vzniku této idey, ale popsaly i samotné 

budování prvních center v Německu. (Kolínská 1995). Seminář navázal na návštěvu 

v Mnichově, kde již tehdy přislíbila svou účast Monika Jaeckel z Deutsche Jugendinstitutu a 

finanční podporu poskytla Nadace Heinricha Bölla. Do publika byly přizvány zástupkyně 

nejrůznějších českých organizací a byla to právě představitelka sdružení YMCA Praha34, 

která po jeho skončení kontaktovala Rut Kolínskou s nabídkou volného prostoru, díky čemuž 

mohlo být v roce 1992 otevřeno v ulici Na Poříčí první mateřské centrum na našem území 

(Ohlédnutí 2003). 

Program prvního centra vznikal živelně a spontánně, členky se rekrutovaly jak z řad 

kamarádek a známých, tak díky bezprostřednímu kontaktu centra s ulicí prostřednictvím 

jakési „výlohy“ i z náhodných zvědavých kolemjdoucích35 (R1). Postupně vzniklo na území 

Prahy druhé a třetí centrum; Rut Kolínská zajišťovala počáteční poradenství všem zájemcům 

o založení centra a pořádala semináře na téma „Jak začít?“, ale i semináře o životním 

prostředí, ekologii v domácnosti (samozřejmě ve spolupráci s PM) apod.. Pracovní skupina 

Pražských matek zkrátka nespala na vavřínech a naopak viděla, že to vše je jen začátek. Rut 

Kolínská říká, že se inspirovala nejen modelem německých mateřských center, ale i jejich 

                                                 
33 Projekt mateřských center se zrodil v Německém institutu pro mládež (Deutsche Jugendinstitut) na základě 
dlouholetých studií a zkušeností z práce s rodiči. Na jeho realizaci se kromě matek podílely i instituce jako 
Německý svaz žen v domácnosti a organizace SOS dětské vesničky, v rámci níž první centra na počátku 80. let 
vznikla (Kolínská 1995). MC se pak během dvou desetiletí rozšířila (díky svépomoci a samozřejmě působení 
nadnárodních ženských organizací) do 15 zemí - důležitým aspektem jejich působení a úspěchu je skutečnost, že 
reflektují historickou potřebu obyvatel světa - obnovují rodinné a sousedské vztahy tam, kde byly narušeny 
modernizací (západní Evropa a USA), socialistickým režimem (ČR a SR), válkou (Bosna a Hercegovina), 
chudobou a aids (Keňa), kolonialismem (Kanada) nebo migrací (Filipíny)… (PP 1/2006: 13). 
34 YMCA Praha je křesťansky orientované občanské sdružení (členem mezinárodní YMCA) zaměřující se na 
práci s dětmi, mládeží a rodinami; jeho posláním je podpora všestranného rozvoje člověka (kromě organizace 
volnočasových a kulturních aktivit poskytuje i sociální služby). (http://www.praha.ymca.cz/, [duben 2008]) 
35 R2: „ ..tam ještě fungovala ta úžasná věc, co nám doporučily ty Němky, že mateřské centrum by mělo být 
propojené s ulicí výkladní skříní, oknem, nebo něčím, aby byl ten kontakt s ulicí, přirozený..“. 
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zastřešující organizací a s vizí, že něco podobného je možné vybudovat i zde (R3: „..ten 

model, to měla paní Kolínská a ona si ho trošku upravila podle našich možností..“) od 

počátku shromažďovala adresy všech nových center36, udržovala kontakt s jejich 

představitelkami a dokonce pořádala i jejich setkání. K jakémusi „síťování“ center tedy 

docházelo prostřednictvím paní Kolínské již na neformální úrovni37 (R2, R3). 

Kromě každoročních seminářů motivujících další ženy k aktivitě a zakládání MC 

v místě jejich bydliště a poskytování nezbytného poradenství, stála Rut Kolínská dokonce i za 

vydáním „sbírky zkušeností a zážitků německých matek“, kterou s pomocí dalších 

dobrovolnic přeložila a uspořádala. Vznik publikace „Mateřská centra“, přibližující teorii i 

praxi MC, podpořila i organizace Pražské matky, a tak mohla od svého vydání v roce 1995 

inspirovat a pomáhat matkám v MC po celé republice (Kolínská 1995). 

Ovšem, i když by se mohlo zdát, že vše šlo shodou náhod hladce, skutečná situace tak 

růžová nebyla. Sama Rut Kolínská v první výroční zprávě Sítě MC v ČR (souhrnná pro léta 

2002-2004) konstatuje, že právě zaštítění tak etablovanou organizací, jakou tehdy Pražské 

matky byly, velmi usnadňovalo první krůčky mateřských center zejména při pronikání do 

médií, ale i co se týče navazování spolupráce s úřady. Ta prošla poměrně dlouhým vývojem a 

její začátky znesnadňovala jednak neznalost a nemožnost zařazení této formy občanské 

aktivity do úředního jazyka a kolonek38, jednak politicky zjitřené období po převratu a 

následný proces socio-ekonomické transformace39, kdy panoval názor, že „teď jsou na řadě 

důležitější otázky“40. K tomu se přidávalo nepochopení okolí (R3: „..proč se ty matky vlastně 

potřebují scházet?..“) a dokonce i těch matek, které měly pocit, že se jich problém izolace v 

domácnosti netýká (R2). Mnozí si neuvědomovali budoucí význam činnosti, která v dané 

době nepřinášela empiricky měřitelný výsledek. Centra se sice vždy mohla opřít o podporu 

                                                 
36 R2: „..já jsem to vzala na sebe jakoby (..) ..to směřování dál k tomu pokračování, které v podstatě bez té Sítě 
by nešlo, jo..“. „Já jsem se právě tak inspirovala, jo, proto, když vzniklo druhé centrum, třetí, tak jsem sbírala ty 
adresy a vlastně zpočátku ta práce spočívala teda v nějakém tom adresáři a potom jsem začala dělat semináře 
Jak začít? a ještě jsme dělaly různé semináře třeba s Pražskými matkami o životním prostředí, ekologie 
v domácnosti, nebo takováhle témata, a tak jsme to propojovaly..“. 
37 R3: „..ona Síť existovala dlouhou dobu neformálně právě proto, že paní Kolínská (..) ..díky tomu, že se ty lidi 
na ní obraceli vlastně od začátku, protože nikdo jiný to tady nedělal, tak ona měla jakoby podchycené všechny ty 
lidi po celé republice a neformálně vlastně ta síť už fungovala..“. 
38 R2: „ ..bylo to náročné (..) ..najít pochopení na úřadech toho smyslu mateřských center, to byla velmi tvrdá 
práce..“. 
39 Hašková a Křížková (2006) vymezují období socio-ekonomické transformace volně lety 1989-1997 jako 
období předcházející zintenzivnění jednání o vstupu ČR do EU. 
40 Tuto tendenci zejména pravicových vlád a jejich ekonomistního pohledu na společenskou transformaci 
potvrzuje ve vztahu k celému sektoru i Frič (2001). Také podle Havelkové (2008) si ženské otázky musely 
nejprve vůbec vydobýt status politického problému.     
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osobností, jako např. profesor Zdeněk Matějček41 nebo Jiřina Šiklová42, kteří význam center 

viděli43 (R1), přesto se jako účinnější ukázalo udržování kontaktů se zahraničím.  

Klíčová byla především spolupráce s německými mateřskými centry, díky nimž se 

mohla česká mateřská centra prezentovat na mezinárodních akcích a získávat zde cenné 

podněty (R2) (pro příklad uveďme účast zástupkyň českých MC na spolkovém kongresu MC 

ve Stuttgartu v roce 1996 nebo na akademii GWIA44 v roce 2001 či prezentaci českých MC 

na EXPO 2000 (VZ 2002-2004)). Center tedy postupně přibývalo a už jako neformální síť 

dosáhly takových met jako členství v Huairou komisi OSN45 (1999; v roce 2000 dokonce síť 

pod záštitou PM hostila zasedání této komise v Praze) a v GROOTS International46 (2000) 

(PP 1/2006), z čehož opět kromě informačního přínosu plynula i důležitá možnost získávání 

finanční podpory (R2).  

S narůstáním počtu center a rozšiřováním aktivit za hranice Prahy i České republiky 

však již nebylo možné fungování takové sítě udržet na neformální úrovni, navíc za poměrně 

primitivních podmínek organizačního zázemí. Proto byla v roce 1999 svolána valná hromada, 

která měla tyto problémy vyřešit. Ukázalo se, že centrům v ostatních krajích vadí 

pragocentrismus plynoucí z propojení MC a PM; toto propojení působilo neprůhledně i na 

úřady, jimž se těžko vysvětlovalo vzhledem k tomu, že centra již působila po celé republice. 

                                                 
41 prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc. (1922-2004) byl světově uznávaný dětský psycholog, věnoval se studiu 
podmínek vývoje dětí v ústavech a stal se moderním reformátorem péče o děti vůbec. Zdůrazňoval 
nezastupitelnou úlohu rodiny. http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdeněk_Matějček 
42 PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. (*1935) - česká socioložka a publicistka http://cs.wikipedia.org/wiki/Jiřina_Šiklová 
43 Podporou je myšlena např. účast na konferencích a seminářích, která kromě informační hodnoty přinášela i 
důležité zvýšení zájmu médií o Síť. Jiřina Šiklová ovlivnila Síť mimo jiné i prostřednictvím spolupráce s Gender 
studies o.p.s. (viz bod 3. Působnost organizace - Horizontální působení) (R2).  
44 GWIA (Grassrots Women´s International Academy) je mezinárodní akademie, na jejímž ustanovení se 
podílely i organizace GROOTS a MINE (obě viz níže), která vznikla za účelem poskytovat všem členským 
skupinám možnost prezentace, což se děje za účasti politiků, odborníků a novinářů – GWIA se stala uznávaným 
světovým prostředkem spojování občanského, odborného a politického světa. (PP 1/2006; PP 7, 9/2007) 
45 Huairou Commission - vznik této organizace souvisel s problémem, že ženy byly tradičně odrazovány od 
pokusů ovlivňovat národní a globální fóra. V roce 1995 se na světovém fóru NNO (Huairou, Čína) podařilo za 
podpory odborníků ustanovit mezinárodní organizaci, jejímž cílem je podněcovat vznik udržitelných komunit a 
ovlivňovat politická jednání. Podle Huairou komise lze udržitelnost života podpořit tím, poskytne-li se ženám 
příležitost veřejně se vyjádřit a prosazovat své názory lokálně i globálně. Komise úzce spolupracuje s OSN a 
kromě podpory šíření zkušeností ženských svépomocných skupin a prosazování jejich programů také lobuje za 
jejich postavení. Více: www.huairou.org (PP 1/2006). 
46 GROOTS (Grassroots Organizations Operating Together in Sisterhood) – cílem této organizace je vytvořit 
celosvětové hnutí posilující hlas a dodávající odvahu ženám, které 1) chtějí naplňovat své představy o životních 
podmínkách tam, kde žijí; 2) chtějí vytvářet novou politickou kulturu. GROOTS se snaží takovým ženám získat 
dlouhodobé partnery a podporu. Vizi odstartovala 3. světová konference žen (1985, Nairobi), kde se účastníci 
shodli, že do hledání cest ke snižování chudoby a sociální exkluze je třeba zapojovat ty, jichž se to týká (ženy). 
Spolupráce boří národnostní i politické bariéry, je založena na výměně zkušeností, na společném hledání 
vzájemné pomoci. GROOTS respektuje autonomii členských skupin, kulturní, náboženské i jiné rozdílnosti; 
pomáhá v šíření a spojování s dalšími organizacemi (národní, regionální i globální) i v komunikaci a partnerství 
s vládou, sponzory, politiky a odborníky na životní podmínky (bydlení, infrastruktura, péče o děti,...) Více: 
www.groots.org (PP 1/2006). 
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Jako dočasné řešení zvolily zástupkyně MC tříčlenný tým (nechyběla v něm samozřejmě R. 

Kolínská) s pověřením zastupovat síť na veřejnosti, ale ukázalo se, že situace bude vyžadovat 

radikálnější řez a výsledkem další valné hromady, svolané v roce 2001, byla shoda o nutnosti 

osamostatnit se47. Výše zmíněný tým byl pověřen vypracováním stanov a 22. 10. 2001 

Ministerstvo vnitra zaregistrovalo nové občanské sdružení Síť mateřských center 

v České republice. Jak píše Rut Kolínská: „V naší práci se mnoho nezměnilo, ale tímto 

krokem jsme přijaly zodpovědnost“ (VZ 2002-2004). 

 

Ve stejném roce, kdy vznikla samotná Síť, založila ve spolupráci s německými MC i 

mezinárodní síť mateřských center MINE48 (R. Kolínská byla zároveň zvolena jednou ze tří 

členek správní rady této organizace). Prostřednictvím této sítě i dalších kontaktů se 

zahraničím, které umožňují díky účasti na různých projektech a konferencích neustálé čerpání 

a vyměňování si zkušeností (čímž de facto zvyšují kvalifikaci participujících), začalo být 

působení Sítě MC v ČR poměrně úspěšné – jednak se „hnutí“ MC rozšířilo po celé České 

republice a centra začala aktivně promlouvat do života občanské společnosti jednotlivých 

regionů49, jednak můžeme za úspěch považovat rostoucí uznání, kterého se Síti či jejím 

představitelkám dostalo. Jeho projevem jsou nejrůznější ocenění: Necelý rok fungování sítě 

MINE stačil, aby OSN vyjádřila její prospěšnost a význam udělením Dubajské ceny50 (2002), 

oceněno bylo i založení české Sítě MC, resp. její prezidentka Rut Kolínská se stala českou 

laureátkou ceny Žena Evropy51 (2002), aby v následujícím roce její zásluhy potvrdila i 

mezinárodní verze tohoto titulu52 (Žena Evropy 2003). Neméně důležité bylo pro Síť vítězství 

                                                 
47 R3: „ ..to vzniklo hodně spontánně, že vlastně najednou tu potřebu, aby to bylo formální trošku už ta Síť, aby 
to mělo nějakou, že jo, vážnost, že vznikla jako hromadně, že najednou si řekli teda ale to by bylo dobré založit to 
občanské sdružení, které nám bude sloužit všem potom, nebo společně nás bude koordinovat nějak.. Ale určitě si 
myslím, že paní Kolínská to v té hlavě měla, protože ona ty vize má relativně do budoucna, aniž by je sdělovala, 
jenom potřebuje, aby si na to ti lidé přišli sami a potom se to jenom snaží jako nějak trošku formovat..“. 
48 „Myšlenka MC se během dvou desetiletí díky svépomoci rozšířila do patnácti zemí a potřeba koordinovat 
vzájemnou spolupráci a výměnu zkušeností mezi MC v různých koutech světa přivedla představitelky 
německých a českých MC k založení mezinárodní sítě MC MINE (Mother Centers International Network for 
Empowerment)“ Kontakt a více informací: www.mine.oc (PP 1/2006: 13). 
49 K tomu byly určeny např. projekty Local to local - cílem bylo budování, udržení a rozvíjení rovnocenného 
partnerství MC s představiteli obce při vytváření místní politiky či Growing from bottom up – na podporu 
regionální spolupráce MC. (VZ 2006) 
50 OSN oceňuje každé 2 roky v rámci programu Habitat 10 projektů, jejichž realizace přináší nejlepší zkušenosti 
ve zlepšování životních podmínek. V roce 2002 obdržela Dubajskou cenu (The Dubai International Award for 
Best Practices to Improve the Living Environment) organizace MINE, a to za posilování občanské společnosti 
k obnovení sousedských vztahů a komunitního života a za podporu rovných příležitostí žen a mužů 
v rozhodovacích procesech. (Cenu převzala R. Kolínská a její německá kolegyně A. Laux.) (VZ 2002-2004) 
51 „Cílem tohoto ocenění, které se uděluje od roku 1987, je upozornit širokou veřejnost na práci výjimečných 
žen, jež se zasloužily veřejnou činností, uměleckým dílem či vědeckou prací o evropskou spolupráci. Rut 
Kolínská, prezidentka Sítě MC, získala tuto cenu za založení sítě mateřských center.“ (VZ 2002-2004) 
52 Získala ji konkrétně za budování a propagaci mateřských center. (VZ 2005)  
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Rut Kolínské v soutěži Sociálně prospěšná podnikatelka roku53 (2005). Takovéto výrazy 

uznání byly vždy nejen dobrou příležitostí k medializaci a šíření povědomí o činnosti Sítě, ale 

často přinesly i významný posun ve vnímání mateřských center vůbec, což se pozitivně 

projevilo i na ochotě a způsobu spolupráce s místní i státní správou (R2) („S tím, jak si síť 

získávala mezinárodní uznání, se postupně rozvíjel i dialog se státní správou a samosprávou.“ 

(VZ 2002-2004)). Tento vývoj trefně glosuje první vydání bulletinu Půl na půl (1/2006: 5), 

„doma není nikdo prorokem“. 

 

Nebyla to však jen zahraniční ocenění, která donutila vládní instituce otevřít se 

sociálnímu dialogu (Mansfeldová 2005) se Sítí. V roce 1996 totiž Česká republika podala 

oficiální žádost o členství v Evropské unii a tím nastartovala proces své integrace do tohoto 

společenství, s nímž souvisela nutnost dostát jeho požadavkům nejen v ekonomické, ale i v 

sociální rovině. Aktuální se tak stala problematika genderové rovnosti a rovných příležitostí 

mužů a žen54 (Hašková, Křížková 2006). Rut Kolínská byla jmenována členkou nově 

ustavené Rady vlády pro rovné příležitosti mužů a žen55 (poradní orgán bez exekutivní moci), 

rozvinula se spolupráce Sítě s Ministerstvem práce a sociálních věcí56 (připomínkování 

zákonů, poradní funkce Sítě při projednávání návrhů). MPSV začalo vypisovat dotační 

programy pro NO v oblasti podpory rodiny (2004, 2005) (VZ 2005) a později služeb pro 

rodinu (2006) (VZ 2006), díky čemuž získala Síť takové prostředky na svou činnost, že si 

mohla dovolit profesionalizaci ve smyslu kvalifikovaných zaměstnanců, kteří začali úspěšně 

vypracovávat evropské projekty57. Ty přinesly jednak finance pro další rozšiřování a 

profesionalizaci (mimo jiné byla zkvalitněna práce Sítě pro jednotlivá centra ustavením 

komunikačního mezičlánku, tzv. krajské koordinátorky, v každém regionu, která na této 

úrovni může zastupovat centra i při jednání se státní správou), ale také faktické rozšíření 

                                                 
53 „Soutěž pořádá Schwabova nadace pro sociální podnikání ve spolupráci s Bílým kruhem bezpečí, Světovým 
ekonomickým fórem, Komerční bankou a HR Partners.“ Rut Kolínská získala toto ocenění v roce 2005 za 
inovátorské řešení podpory matek s malými dětmi. (PP 1/2006: 5, VZ 2006) 
54 R2: „ ..jakoby se tam v tom začaly snoubit ty cesty, třeba jak nás Evropská unie tlačila do těch rovných 
příležitostí, tak najednou se to jakoby blížilo..“. 
55 Toto jmenování, které přišlo v návaznosti na české ocenění paní Kolínské titulem Žena Evropy (2002), lze 
vyložit i tak, že tímto v očích státních úředníků získala příhodně neformální statut určitého „experta“ mezi 
zástupci občanského sektoru (Hašková, Křížková 2006).  
56 R3: „..třeba dneska jsme v Praze pracovali na koncepci rodinné politiky, že byli přizvaní lidé z mateřských 
center k tomu přímo, to jsou jako věci, které před pár lety by bylo, prostě tenkrát by ani neotevřeli dveře, jo, jako 
to se změnilo hodně, ten přístup..“. 
57 R3: „..ze začátku to dělali ti tři lidé, ten výkonný tým (..) ..pak přišly myslím dvě administrativní pracovnice, 
pak byl nějaký obrovský projekt nebo dva, díky těm se přizvalo pár lidí na spolupráci, že, na projektového 
manažera a na ty různé funkce v projektu (..) ..ono to bylo totiž tak něco jiného, že se nedalo úplně čerpat úplně 
obecné zkušenosti, protože to mělo taková specifika..“. „Takže ty projekty mají zároveň i zpětný vliv na to, jak ta 
Síť funguje..“.  
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hlavních cílů organizace právě o prosazování rovných příležitostí žen a mužů (R2). Síť 

mateřských center tedy nastoupila cestu profesionalizace, kterou vidí částečně jako 

nevyhnutelnou (R3), částečně se jí obává, protože princip svépomoci je právě to, co mateřská 

centra vyděluje jako ojedinělý prostředek budování komunitních vztahů od tržní společnosti 

založené na rolích prodejce/poskytovatel – zákazník58 (R2) a do budoucna ji čeká především 

důležitý úkol osamostatnit se od prozatímní částečné finanční závislosti na evropských 

fondech a grantech MPSV. 

2. Základní charakteristika organizace 

2.1. Struktura a organizační uspořádání 

Na základě popisu vzniku organizace si již umíme představit, že její struktura také 

proběhla bouřlivým vývojem, který si vyžádaly jak vnitřní, tak vnější okolnosti.  

Na začátku byla jakýmsi zastřešujícím orgánem mateřských center „Pracovní skupina 

Pražských matek pro mateřská centra“, za jejíž tělo i duši lze označit Rut Kolínskou59 (R2, 

R3). Paní Kolínská trvala na nezbytnosti komunikace napříč centry, ovšem s narůstajícím 

počtem center přerůstala jejich koordinace přes hlavu i jí (PP 4/2006). Když se na 2. valné 

hromadě neformální sítě MC v roce 2001 zástupkyně center shodly na nutnosti formalizovat 

se v podobě oficiální organizace, musela již být ve stanovách podávaných spolu s návrhem na 

registraci u Ministerstva vnitra uvedena i předpokládaná struktura řídících orgánů60 (R3).  

Ústředním orgánem organizace byla již od začátku valná hromada (VH). Na ní se 

původně volila až sedmnáctičlenná rada, která řídila Síť v období mezi VH, a která si sama 

mezi sebou zvolila výkonný tým fungující již jako skutečné vedení sdružení. Stanovy tehdy 

také určovaly, že bude-li organizace v dobré finanční situaci, může se pozice ve výkonném 

týmu stát placenou. Určitý problém takovéto struktury, která ovšem není neobvyklá, 

                                                 
58 R2: „..my toužíme po určité profesionalizaci (..) ..jakoby, že je to služba těm klientům, pro klienty (..) ..ale na 
té tržní to úplně nebude, ale už jen to, že je to jen jako služba, že tam není to společenství, ta aktivita všech těch 
lidí, že ti se pasují jako na toho zákazníka, ne na spolutvůrce, z toho mám teda strach velký, no..“. 
59 R2: „.. nazývalo se to (..) ..pracovní skupina Pražských matek pro mateřská centra, ale pracovní skupina jsem 
byla já..“. 
60 Občanské sdružení (společenství osob) je nejčastějším typem právní formy NNO v ČR, typickým znakem je 
členská základna (Dohnalová, 2004). K jeho vzniku není třeba povolení státního orgánu; Ministerstvo vnitra ČR 
posuzuje jednotlivé žádosti o registraci (kromě žádosti se předkládají i dva stejnopisy stanov) a pokud sdružení 
splňuje zákonem stanovené podmínky, má povinnost jej zaregistrovat. Zakládacím i organizačním dokumentem 
jsou stanovy, které musí obsahovat mj.: název sdružení, sídlo, cíl činnosti, orgány sdružení, jejich volba a 
fungování, podmínky vzniku členství, práva a povinnosti členů, zásady hospodaření a další. Orgány občanského 
sdružení jsou valná hromada (členská schůze), mezi valnými hromadami řídí chod organizace výbor (rada, 
předsednictvo apod.) obvykle v čele s předsedou. Sdružení zaniká buď dobrovolným rozpuštěním, sloučením 
s jiným sdružením, nebo pravomocným rozhodnutím MV ČR o rozpuštění (Zahradníčková, 2001, In Dohnalová; 
2004: 77). 
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představoval fakt, že řadový člen neměl přímý dopad na výkonný tým. Člen pouze zvolil radu 

a neměl již vliv na volbu výkonného týmu, což z pohledu některých vedlo k nízké autoritě 

tohoto orgánu (R2).  

S postupem času přibývali členové, peníze a hlavně práce a přechod k určité 

profesionalizaci byl nevyhnutelný. Výkonná složka Sítě se zformovala do podoby placené 

kanceláře, vznikl komunikační mezičlánek mateřských center a Sítě, tzv. krajské 

koordinátorky, a po poradě s odborníky na lidské zdroje se v roce 2006 pozměnily i orgány 

sdružení (VZ 2006). V současné době lze tedy hovořit o dvou pilířích Sítě, jimiž jsou 

rozhodovací a výkonná složka, přičemž se tyto nezřídka v demokratickém duchu prolínají61. 

(R2) Organizační struktura Sítě, zobrazená ve schématu 1, má tedy formální podobu a 

zároveň je založena na relativně volných, slabě hierarchizovaných vztazích (Keller 1997). 

 

Schéma 1: Struktura organizace Síť mateřských center 

 

 
 

zdroj: vlastní zpracování na základě stanov organizace (2007) a rozhovorů R2 a R3 (2008) 
 

                                                 
61 R2: „..tady se sice drží to rozdělení té výkonné složky od rozhodovací, což je sice hezké, ale ve velikých 
organizacích to není možné, tam není možné, aby voluntaristicky tady bylo nějaké prezidium, takže většina z těch 
členů prezidia má na starosti nějakou činnost, kterou vykonává a vlastně je placený ne za to rozhodování, ale za 
tu činnost..“. 
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Rozhodovací složku, tedy orgány sdružení tvoří 1) valná hromada; 2) prezidium a 3) 

kontrolní komise: 

Ad 1)Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení; tvoří ji všichni členové sdružení, 

prezidium a kontrolní komise. Svolává ji prezidium dle potřeby, nejdéle však jednou za tři 

roky; mimořádnou valnou hromadu však může prezidium svolat vždy, když o to kontrolní 

komise nebo nejméně 1/3 členů sdružení požádá. Zajímavostí je, že VH je usnášeníschopná za 

přítomnosti jakéhokoli počtu členů sdružení; hlasování je tajné vždy v případě volby orgánů 

sdružení, v jiných případech může VH o tajném hlasování rozhodnout na místě.  

Ad 2) Prezidium (5 členů) tvoří prezidentka, 1. viceprezidentka a tři další 

viceprezidentky (každou členku zvlášť volí VH); funkční období trvá 3 roky, přičemž je 

možná opakovaná volba. Prezidentka a 1. viceprezidentka jsou statutární zástupkyně 

sdružení62, dohlíží na naplňování cílů a na chod organizace a řídí valnou hromadu. 

Způsob svého jednání upravuje prezidium vlastním jednacím řádem, za svou činnost 

ovšem odpovídá valné hromadě a kontrolní komisi. Dojde-li k odstoupení členky prezidia, 

nastupují do funkce náhradnice v tom pořadí, v jakém byly zvoleny na VH; klesne-li však 

počet členek prezidia pod čtyři a již nejsou náhradnice, musí prezidentky svolat mimořádnou 

VH. 

Ad 3) Kontrolní komise je kontrolní orgán sdružení, volí ji valná hromada na období 3 

let (opakovaná volba je možná), ovšem komise se musí sejít minimálně jednou za rok. 

Zajímavé je právo členů kontrolní komise účastnit se jednání prezidia s poradním hlasem.  

I kontrolní komise má vlastní jednací řád, valné hromadě předkládá zprávy o své 

činnosti a výsledcích. (Stanovy Sítě MC, 2007). 

 

Výkonnou složkou jsou zaměstnanci Sítě, které můžeme zahrnout pod označení 

kancelář Sítě a krajské koordinátorky:  

Kancelář Sítě převádí do praxe naplňování strategických cílů organizace, zajišťuje její 

chod, koordinaci a komunikaci s členskými mateřskými centry, poskytuje poradenství, 

konzultace a vzdělávání pracovníků a vede celou agendu Sítě (administrativa, účetnictví, 

webové stránky, vybírání členských příspěvků, atd.). Zaměstnanci kanceláře se rekrutují 

jednak z řad prezidia (což je zajímavé, protože většina členů prezidia má na starosti nějakou 

činnost, tudíž není placená za rozhodování, ale za výkon určité činnosti (R2)), jednak jsou to 

                                                 
62 tzn. že mohou samostatně jednat a podepisovat se jménem sdružení při naplňování jeho poslání a cílů. 
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pracovníci, kteří uspěli ve výběrovém řízení vypsaném pro určitou funkci63 (prezidium se 

kromě zajišťování chodu kanceláře v tom smyslu, že v ní samo pracuje, podílí i na vypsání, 

vyhodnocení výběrových řízení a přijímání nových zaměstnanců kanceláře). Je-li finanční 

situace Sítě příznivá, nebrání se ani externí spolupráci (např. právní poradenství; v případě 

mediálního poradce se ale nakonec ukázalo, že si Síť vystačí sama (R2)). 

Počet zaměstnanců kanceláře se odvíjí od získaných finančních prostředků a 

probíhajících projektů, ale dá se říci, že vlivem rozšiřování činnosti Sítě se plynule zvyšuje i 

počet jejích zaměstnanců (R1, R2).  

Krajské koordinátorky spadají také pod zaměstnance Sítě, ale jsou tak trochu 

samostatnou kapitolou. Vytvoření tohoto postu si vyžádal jednak rostoucí počet center a svou 

roli sehrála i decentralizace státu, kdy v souvislosti s vytvořením krajů jako správní jednotky 

na ně byly převedeny i mnohé kompetence a finance (VZ 2002-2004, R2). Tehdy Síť 

pochopila, že je třeba přistoupit k vlastní restrukturalizaci a zvolit si regionální zástupkyně, 

které by ji zastupovaly na jednání s krajem a zároveň spravovaly územně příslušná mateřská 

centra a tlumočily jejich potřeby. Síť tedy vypsala výběrová řízení a od roku 2006 fungují 

krajské koordinátorky k oboustranné spokojenosti Sítě i center, která je pojištěna i jakýmsi 

předběžným schvalovacím mechanismem, kdy předtím, než je kandidátka vybrána, musí se 

k ní kladně vyjádřit krajská centra, aby později vlivem konfliktů nedošlo k narušení zpětné 

vazby vůči Síti (R2). Dnes už je instituce krajské koordinátorky pro Síť naprosto esenciální 

součástí její struktury, protože jakýkoli výpadek, v jehož důsledku by se krajská centra opět 

začala obracet se všemi svými dotazy a problémy na Síť, by zřejmě způsobil její kolaps64.  

Koordinátorkami bývají většinou ženy-matky, které se o této pracovní příležitosti 

dozvěděly prostřednictvím MC (často byly vůdčími osobnostmi centra a nezřídka se 

na vedení centra i nadále podílí)65. Pozice koordinátorky je tak mimo jiné jednou z cest, jak 

neztratit zkušenosti a dovednosti maminek, které by po ukončení mateřské dovolené mohly 

                                                 
63 Na rozdíl od krajských koordinátorek (viz níže) není pro mnohé pracovní pozice v kanceláři Sítě tak esenciální 
zkušenost s mateřským centrem, protože se často jedná hlavně o administrativní činnost či činnost vyžadující 
specifické vědomosti (např. účetnictví, právní poradenství, atd.). Přesto jsou zaměstnankyněmi hlavně ženy, což 
dle mého názoru souvisí s výší finančního ohodnocení a nepoměrem množství placené a dobrovolné práce. 
64 R3: „..bez krajských koordinátorek už by ta Síť fungovat nemohla, protože to by byl kolaps, kdyby se najednou 
všichni zase se vším začali obracet jenom na tu Síť, kde sedí tři lidé, to by prostě nebylo únosné..“. 
65 Z této charakteristiky vybočuje prozatím bezdětná studentka, která se ovšem již dříve v centru angažovala 
pořádáním programů, takže pro ní nebyla jeho problematika neznámá; velkou výjimkou pak byla maminka na 
mateřské, která neměla s chodem v centru žádné zkušenosti, což se poměrně dlouhou dobu jevilo jako zásadní 
nedostatek, neboť bylo z tohoto důvodu těžké získat důvěru představitelek center, které měla tato koordinátorka 
zastupovat (R3). Na základě výzkumu jsem došla k závěru, že motivací pro práci koordinátorky je jednak chuť 
pokračovat v činnosti pro sdružení, využít nabytých zkušeností a dovedností, a jednak možnost být se svým 
potomkem i v pracovní době, protože na jednáních v mateřských centrech není přítomnost dětí žádným 
problémem. 
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v jistém smyslu ztratit motivaci být v aktivním styku s centrem66. (R3) Finanční ohodnocení 

jejich znalostí a práce jim tak umožní pokračovat v činnosti, která jim přináší uspokojení a 

celé společnosti užitek. 

 

Všichni zaměstnanci Sítě musí akceptovat skutečnost, že kromě práce, za kterou 

obdrží tabulkový plat, se od nich očekává i podíl takzvané dobrovolnické činnosti, jejíž výkon 

mnohdy časově předčí onu honorovanou část (VZ 2006, R2).  

Výše uvedená fakta korespondují se zjištěními Chaloupkové (2007), že činnost většiny 

prožensky orientovaných organizací je částečně závislá na dobrovolnické práci a počet 

zaměstnanců se mění v závislosti na velikosti realizovaných projektů a finančních 

možnostech. Rozhovory také potvrdily, že těmito faktory ovlivněná omezená personální 

kapacita a profesní vytíženost členek je vedle nedostatku finančních prostředků významnou 

překážkou rozvoje aktivit Sítě, zvláště vzhledem k rostoucí administrativní náročnosti 

grantových projektů (Chaloupková 2007). 

2.2. Členská základna 

Členové Sítě jsou základní cílovou skupinou, na kterou se Síť MC67 orientuje. Ostatně, 

jak už povaha neziskové organizace ukládá, a deklarují to i její stanovy, sdružení nebylo 

založeno za účelem podnikání, ale prospěch z jeho činnosti má být použit na naplňování 

úkolů, které také souvisí s fungováním MC. 

Stanovy sdružení určují, že členem Sítě se kromě mateřských center (bez rozdílu 

právní subjektivity) mohou stát i fyzické osoby68. Ovšem přijetí nového člena není pouhou 

formalitou, rozhoduje o něm prezidium Sítě MC na základě podané písemné přihlášky69, 

přičemž přihlíží k doporučení příslušné krajské koordinátorky (doporučení si vyžádá kancelář 

Sítě). Přijatý člen obdrží o členství potvrzení, které by mělo v případě center sloužit i jako 

záruka kvality. Samotná značka mateřské centrum totiž není registrovaná70, jedinečné je však 

                                                 
66 R3: „..člověk to dělal v době, kdy tam měl ty svoje děti a přišlo mi dobré ty zkušenosti, které mám a vůbec to 
nadšení z toho všeho, co se děje kolem toho (..) ..mě to přišlo přirozené, no, do toho přejít..“. 
67 Oficiální zkratka názvu občanského sdružení je ve stanovách uvedena jako „Síť MC v ČR“; v rámci proměn 
struktury bylo v roce 2007 odhlasováno i zkrácení názvu na „Síť MC“ (VZ 2006). 
68 Je tomu tak v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, který je aplikován v případech, kdy se 
zakládají zastřešující občanská sdružení (Dohnalová 2004).  
69 K přihlášce pro MC je třeba přiložit kopii zaregistrovaných stanov daného občanského sdružení či organizace, 
v rámci které MC působí. Není-li ve stanovách zřizovatele zmínka o zřízení a provozování MC, je třeba přiložit 
zřizovací listinu o provozování MC (mezi subjektem a jeho zřizovatelem), která by měla obsahovat datum, od 
kdy organizace subjekt zřizuje, cíle a náplň činnosti MC a podpisy obou stran. (www.materskacentra.cz [březen 
2008]) 
70 Ne všechna centra na území republiky jsou členy Sítě, dokonce pod názvem MC existují i ryze tržní subjekty, 
což může bohužel myšlenku center v očích veřejnosti poněkud diskreditovat (R1). 
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členství v zastřešující organizaci Síť MC o.s. - ta je ochrannou známkou registrovanou u 

Úřadu pro průmyslové vlastnictví (Stanovy 2007, R2).  

Činnost členského mateřského centra (nárůst počtu členských MC zobrazuje graf 1) 

musí být v souladu s Garancí Sítě MC (schválena prezidiem v roce 2007), která zaručuje, že 

toto mateřské centrum odpovídá následujícím kritériím: 

- je samostatnou neziskovou organizací nebo je zaštítěné jinou neziskovou organizací; 

- je otevřené a dostupné všem sociálním skupinám bez ohledu na původ a smýšlení; 

- dodržuje princip svépomoci; 

- plní sociálně preventivní funkci; je místem setkávání všech věkových kategorií, s 

důrazem na osoby pečující o malé děti; 

- motivuje k aktivnímu rodičovství; 

- poskytuje všeobecně důležité informace především z oblasti rodinné problematiky; 

- umožňuje sebevzdělání, předávání vlastních zkušeností a vědomostí; 

- nabízí seberealizaci; 

- stává se otevřenou bránou, odkud vycházejí aktivity pro širokou veřejnost; 

- podílí se na rozvoji občanské společnosti. 

 

Graf 1: Růst počtu členských center Sítě MC v období 1992 – 1.6.2008 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů ve VZ 200671 

                                                 
71 Údaj o počtu členských MC k 1.6. 2008 jsem telefonicky ověřila 2.6. 2008 u pracovnice kanceláře Sítě MC. 
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Kromě standardního členství zná Síť i instituci čestného členství - prezidium jej 

uděluje fyzické osobě, která se významně zasloužila o rozvoj cílových činností sdružení. 

Z každého členství ovšem vyplývají práva a povinnosti (pro čestného člena platí právo 

účastnit se všech akcí sdružení a zasedání valných hromad, nemůže však volit ani být volen 

do orgánů sdružení a nemá povinnost hradit členské příspěvky) (Stanovy 2007): 

 

Práva členů 

Člen má právo podílet se na činnosti sdružení, volit a být volen (po dosažení 21 let) do 

orgánů sdružení, obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich 

vyjádření. Každý člen má dále právo být informován o činnosti sdružení, má možnost i 

nahlédnout do hospodaření Sítě v její kanceláři, přestože tento dozor je již svěřen kontrolní 

komisi. Členové Sítě mají též právo využívat její služby (zajišťuje je kancelář), které jsou 

poskytovány buď na osobní bázi nebo prostřednictvím webových stránek organizace (Stanovy 

2007). Služby Sítě (tj. servisní vzájemně prospěšné aktivity (Frič 2001)) můžeme rozdělit na 

tři hlavní oblasti: 

1. Poradenství 

Poradenství je základní službou Sítě, do níž vedle podpory a metodického vedení 

nově vznikajících center patří i konzultace a rady pro ty již fungující. Za tímto účelem 

byla vytvořena zejména instituce krajské koordinátorky; v případě, že jde o 

komplikovanější problém, je možné se obrátit i na konkrétní zaměstnankyně kanceláře 

Sítě. Dále je možné využít i on-line poradnu, na kterou se členové obrací s dotazy 

z oblasti „know-how“72, účetnictví a práva, ale i kvůli informacím a přihláškám do 

grantových programů. 

2. Vzdělávání 

Síť nabízí širokou škálu seminářů od základních, zaměřených na zakládání a 

vedení MC, po specializované73, uskutečňované v rámci konkrétních projektů.  

3. Možnost sdílení a výměny zkušeností 

Kromě pořádání různých společných akcí, setkání a konferencí, na nichž je možné 

si vyměňovat různé informace, zajišťuje Síť pro své členy důležitý komunikační kanál, 

jímž jsou webové stránky. Zde se mohou registrovaná centra prezentovat jednak v sekci 

                                                 
72 Know-how („vědět-jak“) je anglické sousloví, popisující technologické a informační předpoklady a znalosti 
pro určitou činnost (http://cs.wikipedia.org/wiki/Know-how).  
73 Pro představu uvádím např. semináře vzešlé z projektu Půl na půl: Pracovněprávní a sociálně právní minimum; 
Slaďování pracovního a rodinného života; Jak zvýšit sebedůvěru, sebehodnocení a umění komunikace (specifika 
při přijímacím pohovoru); či projektu Společnost přátelská rodině: kurzy vzdělávání v ICT; kurzy podnikání. 
(www.materskacentra.cz [březen 2008]) 
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otevřené pro veřejnost, jednak mají pro interní komunikaci vyhrazenu neveřejnou část 

domény. Ta obsahuje archivní materiály - školicí manuály, tzv. Úterní dopisy, zprávy 

z výzkumů, výroční zprávy apod..  

Pravidelným e-mailovým bulletinem je týdeník Úterní dopis74, v tištěné podobě 

vychází čtvrtletně bulletin Půl na půl75. V procesu budování se nachází i archiv a 

knihovna, které jsou všem členům přístupné ve fyzické podobě v kanceláři Sítě (VZ 2006, 

R2). 

 

Povinnosti členů 

Členové Sítě jsou povinni dodržovat stanovy sdružení a jiné dokumenty přijaté 

sdružením a aktivně se podílet na plnění jeho cílů. Dále jsou povinni odvádět Síti roční 

členský příspěvek76 (Stanovy 2007), který ovšem netvoří hlavní finanční zdroj pro zajišťování 

činnosti Sítě, je pouze rezervou pro překlenování krizových období (R2); jeho nezaplacení je 

však důvodem k pozastavení členství (Stanovy 2007). 

 

Ráda bych zde zmínila i jednu zdánlivě nepodstatnou záležitost, a sice názvy 

členských center Sítě77. Název členského centra vlivu Sítě nepodléhá78, a tak se nejčastěji 

kromě označení MC „XY“79 setkáme s rodinnými centry (RC), dále s Kluby maminek, Centry 

pro rodiče a děti (CPR, CEDR), Mateřskými (a) rodinnými centry (MRC), Centry volného 

času (CVČ), Komunitními (mateřskými, dětskými, rodinnými) centry (KC, RKC, KMC, DC), 

ale členy jsou i MC pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi, Rodinné a integrační 

centrum, Mateřské sdružení, Baby club nebo Klub dvojčat a vícerčat.  

Při analýze názvů členských sdružení Sítě (procentuální zastoupení center pod 

nejčastějšími označeními zobrazuje graf 2) se ukázala zajímavá tendence: jakoby se právě 
                                                 
74 Úterní dopis je virtuální zpravodaj (mailinglist), který informuje členy Sítě o činnosti své i jednotlivých MC, 
o novinkách z oblasti grantové a rodinné politiky, o možnostech fundraisingu, ale i kampaních a seminářích, 
kterých je možno se účastnit; přináší nápady a podněty pro práci v MC, atd... (VZ 2005). 
75 Jeho vydávání je uskutečňováno v rámci projektu Půl na půl – je jím tedy finančně omezeno (VZ 2006). 
76 Aktuálně ve výši 1000,- Kč pro mateřská centra a 100,- Kč pro fyzické osoby; Síť se ovšem snaží podporovat 
solidaritu se slabšími, proto může finančně slabším členům v oprávněných případech na základě písemné, řádně 
odůvodněné žádosti (účetní uzávěrka, aktuální stav hospodaření) poplatek snížit. (www.materskacentra.cz 
[duben 2008]) 
77 Při jejich analýze jsem vycházela ze seznamů členských center uvedených ve VZ 2002-2004, 2005 a 2006. 
78 V souvislosti s proklamací Sítě, že název členského centra ani rozsah jeho činnosti není rozhodující, se 
ukázala odvrácená strana tržní ekonomiky – objevily se subjekty, které se Sítí nemají formálně nic společného, 
ale využívají myšlenky a označení MC za účelem zisku. Jak jsem uvedla výše, značka „mateřské centrum“ 
zaregistrovaná není; jedinou zárukou o povaze subjektu pod hlavičkou MC je tedy deklarace jeho členství v Síti. 
R1: „..my to máme Síť, jako Síť registrovanou, takže člen Sítě je určitá záruka a kredit..“.  
79 Asi nepřekvapí, že v názvech nejčastěji figurují různé zdrobněliny (MC Sluníčko, MC Srdíčko, ...), květiny 
(MC Sedmikráska, MC Pampeliška, ...), zvířata (MC Klokánek, MC Ovečka, ...) či pohádkové postavy (MC 
Budulínek, MC Cipísek, ...), ale také odkazy na adresu (Hostivice: MC Hostík, Řeporyje: MC Řepánek, ...).  
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v názvech nově zakládaných center projevoval postupně se měnící vztah společnosti 

k vnímání rodiny jako celku. Například v první polovině roku 2007 tvořila rodinná centra 

(RC) jednu pětinu ze všech nově zaregistrovaných center, postupný nárůst center pod 

označením rodinná v jednotlivých letech zobrazuje graf 3. V kontextu s rozšířením cílů Sítě 

mě tedy napadlo, zda již není odkaz k mateřství v názvu organizace „zastaralý“ či příliš 

jednostranný. Zeptala jsem se na to během svého výzkumu a důvodem užití označení 

„mateřské, mateřských“ je původní převzetí názvu z Německa a prvotní orientace sdružení 

skutečně především na problematiku matek na mateřské dovolené. Pozdější rozšíření témat na 

celou rodinu se ostatně s názvem nijak nevylučuje, navíc, díky relativnímu rozšíření 

veřejného povědomí o těchto institucích a získanému věhlasu, by změna názvu mohla být 

kontraproduktivní (R1). 

 
Graf 2: Členské organizace podle označení v názvu (stav k 1.6. 2007) 
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Legenda: MC (mateřské centrum); RC (rodinné centrum); CPR, CEDR (centrum pro 

rodinu, centrum pro rodiče a děti); KM (Klub maminek); M(a)RC (mateřské a rodinné 

centrum); KC, RKC (komunitní centrum, rodinné komunitní centrum); KMC (kulturní 

mateřské centrum); CVČ (centrum volného času); ostatní (Centrum mladé rodiny, Mateřské 

sdružení, Dětské centrum, Rodinné integrační centrum, Mateřský klub, MC pro rodiny se 

zdravotně postiženými dětmi, Klub dvojčat a vícerčat, Baby club) 

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů ve VZ 2006  
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Graf 3: Růst počtu členských center Sítě MC pod označením Rodinná centra (stav k 1.6. 2007) 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů ve VZ 2002-2004, VZ 2005 a VZ 2006  

 

2.3. Cíle organizace 

Občanské sdružení Síť MC sice vzniklo na základě potřeby mateřských center, která 

vyplynula ze zkušeností jejich dlouhodobé spolupráce (R2), ale na formulaci cílů činnosti 

sdružení měly vliv i vnější okolnosti. 

Stejně, jako se původní záměr mateřských center pomoci matkám vyjít z izolace 

způsobené péčí o dítě a domácnost rozrostl o programy pro celou rodinu a budování 

komunity, i prvotní poslání Sítě MC se rozšířilo z pouhé nutnosti „koordinovat, propagovat a 

rozšiřovat hnutí MC v ČR a jeho zapojení do mezinárodních organizací“80 na oblasti podpory 

právní ochrany rodiny a mateřství, podpory rovných příležitostí mužů a žen, otázky trvale 

udržitelného života a jeho kvality, posilování nejen mateřské, ale i otcovské role ve 

společnosti a také mezigeneračních vztahů. Ve výsledku se tedy organizace svými ambicemi 

profiluje vlastně celospolečensky a neomezuje se jen na služby pro své členy, ale chce 

dosáhnout i pozitivních výsledků trvalejšího charakteru, což je nutné podepřít také změnami 

„shora“ (legislativa, přístup úřadů, ...). 

                                                 
80 (www.materskacentra.cz [březen 2008]) 
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V kontextu s Dohnalovou (2004: 85) jsem hlavní úkoly deklarované Sítí MC rozdělila 

do tří nosných kategorií, viz tabulka 2. 

 

Tabulka 2: Hlavní cíle Sítě mateřských center 

 
 
Obecné a specifické cíle 

 
- koordinace mateřských center v České republice  
- společná lobby81, fundraising 
- vzdělávací činnost 
- posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohy 
rodičů, mateřské a otcovské role ve společnosti  
- podpora právní ochrany rodiny, mateřství a rovných příležitostí 
pro všechny  
- podpora zdravého života ve zdravém prostředí  
 

 
Cíle zaměřené na vnější 
vztahy 

 
- rozšiřování povědomí veřejnosti o MC  
- spolupráce s médii  
- reprezentace MC navenek v ČR i v zahraničí  
- spolupráce se státními i nestátními organizacemi; zlepšení 
spolupráce MC se státní a místní správou a samosprávou 
- členství a spolupráce s partnerskými organizacemi v zahraničí 
(MINE, podíl na práci Huairou komise OSN a GROOTS 
International) 
 

 
Cíle směrované ke 
 Členům 

 
- podpora a metodické vedení nově vznikajících MC  
- konzultace a poradenství pro již fungující centra  
- dokumentace společných akcí a vedení archivu o činnosti 
jednotlivých MC  
- pořádání seminářů, konferencí, kongresů s tématikou MC  
- pořádání celorepublikových kampaní a projektů 
- hledání finančních zdrojů a získávání finančních prostředků na 
práci sdružení vlastní činností 
 

 

Zdroj: vlastní analýza na základě údajů uvedených ve stanovách organizace, 

Strategických cílech Sítě MC, Etickém kodexu Sítě MC a rozhovorech82 

 

Ne všechny cíle však byly Síti vlastní od začátku jejího působení: Jak docházelo 

k jejich vývoji a rozšíření? 

                                                 
81 Lobování: „snaha ovlivňovat zákonodárství ovlivňováním názorů a přesvědčení zákonodárců, zákonodárného 
personálu a vládní administrativy“ (Dohnalová; 2004: 144); stanovy Sítě (2007) lobby vymezují na oblast 
navrhování a prosazování legislativních či jiných opatření ve prospěch rodiny a rovných příležitostí pro všechny. 
82 Např.: R1: „..vlastně Síť vznikla (..) ..postupně i z potřeby mít nějaké společné lobby..“. 
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Již „prenatální“ spojení Pražských matek a Sítě MC odkazuje k zájmu o myšlenky 

trvale udržitelného života a možnosti ekologické výchovy83; záměr prezentace v ČR i zahraničí 

zase souvisí s potřebou lobby a fundraisingu - ten, kdo je vidět, totiž posiluje i svůj „hlas“ a 

může lépe ovlivňovat věci veřejné84 (R2, R3). 

Členství a spolupráce se zahraničními organizacemi se se Sítí neodmyslitelně pojí od 

jejích počátků: metodická podpora z německé strany pomohla samotnému uchycení a rozvoji 

myšlenky MC u nás, i kontakty s GROOTS International a Huairou komisí (které Síti přinesly 

úplně první finanční prostředky) vedly přes německé kolegyně. Založení a práce pro 

mezinárodní síť mateřských center MINE je částečně vnímána i jako morální splácení 

počáteční německé podpory, kdy Síť chápe důležitost poskytování metodické pomoci a 

poradenství dalším zemím, kde ještě zápasí se zdánlivě neřešitelnými problémy, které tam 

brání zakládání a rozšiřování mateřských center (R2). Na spolupráci s domácími neziskovými 

organizacemi však měly vliv i grantové požadavky EU, jak jej popisují Hašková a Křížková 

(2006). 

Spolupráce se státní a místní správou se jako nevyhnutelná pro fungování Sítě stala 

vlastně „z nouze ctností“ – protože legislativní vymezení a nařízení pro občanská sdružení 

jsou v České republice dosti zmatená a povrchní (Frič 2001), bylo třeba zvolit plán 

postupného budování vztahů, nacházet společnou řeč a podporu, tedy nespoléhat se jen na 

paragrafy a tabulky, ale vtáhnout úředníky do problematiky a usilovat o lidský přístup. To 

platí i v případě lobování ve prospěch rodiny (co se týče lobby v oblasti problematiky rovných 

příležitostí žen a mužů, „hlas“ Sítě v tomto směru jistě posílila i direktiva EU (Hašková, 

Křížková 2006)).  

Samotné lobování je dnes neodmyslitelnou součástí prosazování cílů organizace, 

můžeme jej označit přímo i za jeden z cílů sdružení, ale nebylo cílem plánovaným85. 

Představitelky prvních mateřských center se totiž těšily především z jejich existence a z 

nadšení návštěvnic a na průnik do vyšších správních sfér nepomýšlely. Příběh seznámení86 a 

postupného pochopení důležitosti této aktivity pro celé působení Sítě87 navíc nezačal příliš 

                                                 
83 „Spojení Pražských matek a mateřských center považoval každý za logické vyústění zájmů i poté, kdy nová 
MC překročila území Prahy. Těšilo nás, že se díky MC šířily myšlenky trvale udržitelného života a možnosti 
ekologické výchovy.“ (R. Kolínská: VZ 2002-2004) 
84 R3: „.. čím víc jsme vidět, tím víc se právě ozývají (..) ..protože ta Síť je už vnímaná jako organizace, která má 
nějakou prestiž, takže i pro ně je jako prestižní (..) ..že podporují Síť mateřských center..“. 
85 R2: „..tam nastal problém (..) ..kvůli hlídání dětí (..) ..my jsme na základě tohoto problému začali vlastně naší 
lobbovací kariéru (..) ..v počátcích jsme nějaké tyhle ambice neměli, měli jsme ambice zakořenit ty centra a to 
bylo všechno..“. 
86 podrobně je počátek lobování nejen za mateřská centra (1997) popsán v bulletinu Půl na půl 8-9 (2007: 14-16) 
87 R1: „..ty lidi k tomu museli přijít, pochopit, že je to nutné, jo, protože spolupráce s ministerstvem už byla 
některými nazírána jako jakoby, prostě nepochopení smyslu politiky, že jako všichni měli pocit že se do něčeho 
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optimisticky. Skutečný impuls k zásadnímu vstupu na scénu politické lobby totiž vyvolala 

v roce 1997 lidská nepřejícnost. Tehdy platil zákon o státní sociální podpoře, který určoval, že 

rodič si smí v rámci pobírání rodičovského příspěvku nechat pohlídat dítě maximálně tři dny 

v měsíci v jeslích, mateřské škole či „jiném předškolním zařízení“. A když přišlo z jednoho 

malého města anonymní udání, že v mateřském centru dochází k nekontrolovanému hlídání 

dětí, které zřejmě porušuje zmíněný zákon, jaly se zástupkyně tehdy ještě neformální sítě (R. 

Kolínská a J. Hermannová) vysvětlovat situaci na MPSV88 (dlouhou anabázi vyjednávání 

vyvolal termín „jiné obdobné školní zařízení“, který vyžadoval mnohokrát opakované 

vysvětlování, co je vlastně smyslem a funkcí MC). Trvalo zhruba rok, než konečně došlo ke 

schůzce s pracovnicemi příslušného odboru a jejich vyjádření bylo pro výše zmíněné 

zástupkyně sítě doslova šokem89. Po počátečním zdrcení však tento zážitek vlastně 

odstartoval aktivity Rut Kolínské a jejích kolegyň, jejichž výsledkem jsou mnohé důležité 

legislativní úpravy, pozměňovací návrhy a pozice Sítě mateřských center jako poradního 

hlasu na jednáních týkajících se rodinné politiky90 (R1: „..stále intenzivnější je to lobby, kde 

jsme pochopili, že teda když něco chceme změnit, tak pro to něco musíme udělat, minimálně 

aspoň křičet, tak se snažíme..“.) 

Zajímavá je cesta „kterak Síť MC k otázkám rovných příležitostí žen a mužů a 

slaďování rodinného a pracovního života přišla“. Toto rozšíření vyplývá jednak z logiky věci 

– Síť si uvědomovala, že téměř každá matka se bude po skončení mateřské dovolené muset 

rozhodovat, zda opět nastoupí do práce, což pro ženu představuje anabázi překonávání mnoha 

bariér a předsudků – jenže dlouho neměla dost financí, aby se mohla věnovat i této 

problematice (R2). Vlivem okolních událostí se však nakonec spojilo takříkajíc příjemné 

s užitečným, protože orientace na rovné příležitosti přinesla Síti i nové možnosti související 

s alfou a omegou všech neziskových organizací – fundraisingem. Celý proces se urychlil 

v souvislosti s přípravou a následným vstupem České republiky do Evropské unie, kdy se 

                                                                                                                                                         
zaplétáme a pořád jako: my jsme apolitičtí. A to je blbost, jo, jakmile jste angažovaná v této společnosti, tak se 
nutně profilujete politicky, to neznamená, že stranicky, ale politicky. Ale už si myslím, že to je jakoby takové 
obecné, to pochopení..“. 
88 Chtěly diskutovat také o zmíněných třech dnech v měsíci, které byly podle nich poněkud nedostačující (pro 
příklad uvedly situaci, kdy musí matka pravidelně navštěvovat rehabilitační cvičení a vzhledem k tomu, že měsíc 
má čtyři týdny, musela by vždy jedno cvičení z důvodu dodržení zákona vynechat) (PP 8-9/2007). 
89 Autoritativním způsobem jim bylo sděleno, že matky mají být zkrátka doma s dětmi, za což jsou státem 
„placené“, a že zákonné tři dny jsou odvozeny od nemocenských dávek, které zaměstnanec pobírá také jen po 
tuto dobu (PP 8-9/2007). 
90 V roce 2001 došlo ke změně zákona – možnost nechat si pohlídat dítě byla ze tří dnů v měsíci prodloužena na 
pět, od roku 2006 dokonce na čtyři hodiny denně pro rodiče dítěte ve věku od tří do čtyř let (PP 8-9/2007). 
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objevily možnosti čerpat z evropských strukturálních fondů91. Síti se tehdy náhle otevřel 

slibně vyhlížející obzor pro získávání finanční podpory na její činnost, ovšem žádný grant 

nebyl programově vypsán tak, aby o něj Síť se svým dosavadním zaměřením mohla úspěšně 

požádat (R2, R3). Evropské projekty tak pro Síť znamenaly poměrně zásadní přelom: 

prakticky zapříčinily (resp. umožnily) rozšíření základních témat Sítě, neboť ta se vlastně 

musela přizpůsobit novým podmínkám (Hašková, Křížková 2006), díky čemuž však získala i 

zdroje na zajištění svého fungování.  

Co se týče samotného naplňování konkrétních cílů, jde Síť cestou spolupráce se 

státními orgány i organizacemi, s orgány místní samosprávy a s českými i zahraničními 

neziskovými organizacemi (VZ 2005) (podrobněji viz níže - bod 3. Působnost organizace). 

2.4. Ekonomické zdroje a fundraising 

I financování organizace se proměňovalo. Dlouhou dobu byla její činnost zajišťovaná 

dobrovolnicky, svépomocí, Rut Kolínskou (několik let řídila koordinaci Sítě ze soukromého 

bytu! (VZ 2005)) a jejími kolegyněmi z mateřských center (R2). 

První peníze na provoz získala díky přímluvě koordinátorky GROOTS International 

ještě neformální síť zaštítěná Pražskými matkami od velvyslanectví USA, vyúčtování však 

proběhlo již v době existence oficiální Sítě (R2). Poté nově založené sdružení úspěšně 

požádalo o finanční podporu Kanadskou ambasádu92 (program Fond Kanady) a 

velvyslanectví Spojeného nizozemského království93 (program MATRA). První výroční 

zpráva sdružení (2002-2004) to komentuje tak, že ačkoli bylo v daném období podáno několik 

žádostí o grant, byla Síť zkrátka v tomto směru úspěšnější za hranicemi ČR. Významnou a 

dlouholetou finanční i metodickou oporu znamenala pro Síť holandská Nadace Bernard van 

Leer94 (Bernard van Leer Foundation), která si Síť vyhledala také na doporučení GROOTS 

International, a díky níž se „rozjela“ krajská spolupráce Sítě a členských center (VZ 2005, 

R1). 
                                                 
91 R2: „..my jsme to téma návratu do zaměstnání otevřely, protože, ač na to nejsme jakoby primárně nastavení, 
ale každou tu matku to jednou čeká a teď se to snoubilo teda s tou evropskou nabídkou, tak jsme to takhle 
přijali..“. (..) „To spíš jako uspíšily ty evropské projekty, protože ono něčemu se intenzivně věnovat, to opravdu 
pak potřebujete ty peníze, a když ty peníze nemáte, tak se snažíte teda dělat to, co je vám jakoby úplně nejblíže, 
než to, co je vzdálené..“. 
92 Z tohoto grantu se hradily odměny členů výkonného týmu (cca 2.700 Kč/měsíc každé člence), překlad 
publikace Leadership Support, nákup notebooku, cestovné a částečně i náklady na telefon (VZ 2002-2004). 
93 Z programu MATRA byly v roce 2003 hrazeny semináře o fundraisingu a PR „Jak pokračovat“, odměna 
jednoho koordinátora a tisk brožury a organizace seminářů s tématem Leadership Support (VZ 2002-2004). 
94 Tato nadace umožnila jednak realizaci projektů Growing from bottom up I (2005 - 2006) a Growing from 
bottom up II (2006 - 2008), které podpořily krajské a celorepublikové setkávání Sítě a v druhém období i činnost 
krajských koordinátorek, jednak se díky ní podařilo vybudovat tolik potřebnou kancelář Sítě včetně zakoupení 
nutného vybavení (nábytek, PC, tiskárna, telefon, internetové připojení, ...) (VZ 2005). V roce 2008 však 
podpora touto nadací skončí z důvodu ukončení jejího působení na území ČR (R2). 
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Odkud se však vzaly ekonomické prostředky, umožňující další provoz Sítě, postupné 

vybudování její kanceláře a nakonec i ustavení placených pracovních míst? Zdrojů je několik 

(nutnost kombinace více finančních zdrojů odpovídá zjištěním Haškové a Křížkové (2006)); 

společná je pro ně určitá nejistota, protože většinou vyžadují nejprve zpracování projektu, a až 

poté se rozhodují o přidělení financí. Nejtěžší je sehnat peníze na samotný provoz 

organizace95 (R2, R3) (tuto skutečnost potvrzuje např. i Rakušanová96 (2005)). 

 

Největší část financí získává Síť: ze státních dotací (vypisuje MPSV, kraje či obce – 

ze státního rozpočtu, příp. z rozpočtu hl. m. Prahy), z evropských fondů (Evropský sociální 

fond) a formou grantů, které vypisují různé nadace a organizace (Bernard van Leer 

Foundation, Groots International, Huairou komise OSN, Program Procter & Gamble ve 

spolupráci s nadací VIA, ...) (R2, R3). 

Jelikož si Síť uvědomuje, že jeden z významných ekonomických zdrojů neziskových 

organizací v ČR vůbec, Evropský sociální fond, v roce 2013 „vyschne“, snaží se již dnes 

hledat nová řešení svého financování (R3). Jednou z cest je orientace fundraisingu na 

společenskou zodpovědnost firem a určitá spolupráce s tržním sektorem. Firemní dárcovství 

zatím fungovalo například prostřednictvím programu společnosti Procter & Gamble či Fondu 

pro mateřská centra97, do kterého přispěla Hypo stavební spořitelna, ale zástupkyně Sítě se 

shodly na tom, že kultura českých firem v tomto směru ještě značně pokulhává za 

zahraničím98 (přesto považují tento zdroj za perspektivní: „..myslím si, že tu ten trend je, aby, 

..že za chvilku už opravdu bude trapné, když firma nedělá nějakou dobročinnou činnost, 

                                                 
95 R3: „.. financování v České republice funguje tak, že buď mohou vypisovat granty ministerstva, kraje nebo 
obce, a potom jsou Evropské sociální fondy, které ale mají svá témata trošičku odlišná, ty jako nechtějí 
financovat žádnou základní činnost, ale nějaký inovativní přístup a tam jsou témata teda slaďování pracovního a 
rodinného života a teď snad ekologie (..) ..takže vlastně když člověk chce získat peníze na něco, co potřebuje, tak 
ale musí vymyslet projekt, který se „nacpe“ do těch potřeb toho projektu, takže jako musí samozřejmě nabrat 
spoustu dalších lidí na ten projekt a je to takové trochu problémové, protože my máme jiné potřeby, než oni 
nabízí..“. R2: „..to je teda takové nešťastné, jo, že vlastně to není pochopené úplně, že ten chod je důležitý, aby 
vůbec se mohla ta činnost rozvíjet..“. 
96 Většina dárců má sice zájem na tom, aby se jejich peníze dostaly prostřednictvím NO na obecně prospěšné 
účely, ale jen málo jich je ochotno poskytnout prostředky na její chod, přestože jde o „spojené nádoby“. 
97 Jedná se o tzv. „fond ohrožení“, který má podpořit ty programy, které jsou v MC ohrožené v důsledku 
grantového finančního schodku: R3: „.. jakože dostali třeba z ministerstva polovinu toho, co žádali, tím pádem 
jim nezbylo na nějaký program, který už funguje a teď ho nemají z čeho financovat, takže by skončil, musel by 
kvůli tomu zaniknout, takže (..) ..existuje tenhle fond, že si mohou žádat, vlastně museli napsat takový 
monoprojekt v tom centru na jednu stránku, proč ty peníze nemají, museli poslat i svůj rozpočet, který měli vloni, 
který měli teď a jaký tam je ten mínus a napsali, na co to potřebují, přesně co by za to nakoupili (..) ..dostalo (..) 
..patnáct center nějaký příspěvek, ale spoustě těch center, která třeba žijí s dvaceti tisíci na rok, to opravdu 
pomohlo, že si mohli koupit vybavení nějaké, které jim chybí k tomu programu..“. 
98 Ani Rakušanová (2005) nepovažuje firemní dárcovství v ČR za příliš rozvinuté; jako příčinu vidí také otázku 
firemní kultury českých podnikatelů, v zahraničí se totiž tyto aktivity úspěšně rozvíjí již mnoho let. 
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doufám..“ (R3)). Spolupráce s firmou Wyeth99 na propagaci jejich produktu pak ukázala nový 

způsob získávání důležitých prostředků na předem nespecifikované potřeby (R2, R3); k 

podpoře svých kampaní a fondů láká Síť i na svých webových stránkách, recipročně nabízí 

možnost prezentace prostřednictvím PR materiálů a spolupráci na společných projektech100. 

 Na obzoru se také rýsuje myšlenka sociálního podnikání101, jímž by Síť opět mohla 

získat finance výlučně jen na svůj chod (jednalo by se pravděpodobně o poskytování určitých 

sociálních služeb za poplatek)102 (R1, R2, R3). 

Zajímavým počinem v oblasti fundraisingu byl projekt dárcovské SMS na podporu 

činnosti Sítě, který byl spuštěn v roce 2006; skončil však kvůli nezájmu veřejnosti, jehož 

příčinou byla zřejmě nedostatečná „atraktivnost“ tématu (R2). Naopak úspěchem byla 

korunovaná sbírka pořádaná ve spolupráci s občanským sdružením COOLHELP103 a sbírka 

v rámci projektu Tesco charita roku pro MC104 - jejich výtěžek znamenal nezanedbatelný 

příspěvek do rozpočtu Sítě. 

Sponzorství firmami či jednotlivci bývá spíše jednorázovou záležitostí a takovéto dary 

zpříjemňují především celorepubliková setkání (VZ 2006), ale Síť je samozřejmě vítá, protože 

není nikdy vyloučeno, že po bližším seznámení s jejími aktivitami se vzájemná spolupráce 

neprohloubí. Určitou vlaštovkou alternativního sponzorství je pak např. podpora službou – 

konkrétně bezplatný tisk propagačních kartiček Sítě105. 

Pokud jde o členské příspěvky, ty nelze považovat za ekonomický zdroj v pravém 

slova smyslu, neboť Síť jasně deklaruje, že zůstávají jako rezerva pro překlenování krizových 

období, která nastávají pravidelně na začátku roku, v „hluchém“ období mezi čerpáním grantů 

(R2, www.materskacentra.cz [duben 2008]). 

 

                                                 
99 Wyeth Whitehall Czech s.r.o. (projekt Očkování - nová vakcína, prevence pneumokokových infekcí): cyklus 
přednášek v MC (www.materskacentra.cz [duben 2008]); finanční odměnu čerpala Síť, část šla na provoz 
kanceláře, část přímo jednotlivým centrům (R3). 
100 např. kampaň Táta dneska frčí tak zřejmě i v rámci „společenské zodpovědnosti“ podpořily firmy Novera 
spol. s r.o. a PKS MONT a.s.. (www.materskacentra.cz [duben 2008]) 
101 R1: „..chceme se zaměřit víc jednak na firemní zodpovědnost společenskou, a jednak na vlastní sociální 
podnikání..“. 
102 Vedlejší podnikatelská činnost je neziskovým organizacím povolena (pokud to právní úprava daného typu 
organizace nevylučuje), ale nesmí být provozována na úkor hlavního účelu, pro který byla organizace zřízena 
(Dohnalová 2004). 
103 Akci pořádalo sdružení Coolhelp (účastnilo se 10 NO) a spočívala v prodeji silikonových náramků (Síť měla 
oranžové) po vzoru Lance Armstronga. Výtěžek byl použit na vydání metodické publikace pro MC (VZ 2005). 
104 Projekt Tesco charita roku má za cíl prostřednictvím veřejné sbírky podpořit každý rok jednu NO. V roce 
2005 proběhla tato sbírka ve 25 obchodech Tesco po celé ČR za pomoci 61 doprovodných akcí realizovaných 
jednotlivými MC. Kromě finančního výtěžku přinesl tento projekt i zvýšení veřejného povědomí o činnosti Sítě 
a MC a mnohdy odstartoval vzájemnou spolupráci MC v jednotlivých regionech (VZ 2005). 
105 Zajišťuje firma Bonoart, s.r.o.. (www.materskacentra.cz [duben 2008]) 
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Finanční situaci Sítě v letech 2002 – 2006 zobrazuje graf 4, ze kterého vyplývá, že 

fundraising se stával s přibývajícími zkušenostmi i počtem zaměstnanců úspěšnějším, tudíž 

bylo možno realizovat i více projektů, na které byly získané finance použity.  

 

Graf 4: Hospodaření Sítě MC (2002 – 2006) 
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3. Působnost organizace; „síťování“ 

Síťování, čili vyhledávání, navazování a udržování kontaktů s dalšími institucemi, je 

pro Síť naprosto přirozenou záležitostí. Ostatně, nebýt počátečních spojenců v podobě 

německých mateřských center, organizace GROOTS International, Huairou komise OSN a 

v neposlední řadě Pražských matek, k průniku mateřských center a samotnému vzniku Sítě 

MC v ČR by možná ani nedošlo. Postupem času se přidávaly další spolupracující organizace, 

Síť začala navazovat vztahy i s vysoce postavenými institucemi a její působnost překročila 

rámec občanského sektoru. K rozdělení kontaktů Sítě použiji závěry Chaloupkové (2007), 

která vymezuje tři kategorie, jimiž se může dosah působnosti organizace projevovat: 

1) Vertikální působnost vyjadřuje míru, do jaké mají neziskové organizace možnost 

ovlivňovat rozhodovací mechanismy; 

2) Horizontální působnost tvoří vztahy mezi jednotlivými subjekty neziskového sektoru; 

3) poslední rovinou působnosti organizace je její geografický dosah.  
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Ad 1) Vertikální působnost 

Ačkoli Síť vnímá veškerou svou spolupráci s institucemi jako horizontální, 

partnerskou, a k lobbyingovým aktivitám byla donucena spíše okolnostmi (R2), je dle mého 

názoru dobré tuto kategorii zmínit zvlášť, protože přes počáteční nulové ambice v ní dosáhla 

úctyhodných výsledků. 

Základní institucí, jejímž prostřednictvím se Síť přímo podílí na přípravě legislativy a 

tvorbě rodinné politiky v ČR, je Ministerstvo práce a sociálních věcí106 (MPSV). 

Lobby Sítě se poprvé viditelně projevilo v roce 2004, kdy díky němu MPSV vypsalo 

nový dotační program na podporu fungující rodiny107, který pokračoval i v roce 2005. 

Významným posunem v posuzování specifik činnosti MC ze strany úředníků MPSV pak bylo 

umožnění vzniku a členství Sítě v pracovní skupině MPSV „Služby pro rodinu“, která 

vytvářela standardy pro MC108. Činnost v této skupině byla v roce 2006 úspěšně završena 

zakotvením MC mezi službami pro rodinu109. V témže roce MPSV finančně podpořilo projekt 

Profesionalizace Sítě MC v ČR, který umožnil vybudovat síť krajských koordinátorek a 

rozvinout spolupráci s krajskou správou a samosprávou (VZ 2006). 

Dalším důležitým státním orgánem, v němž má Síť své zastoupení, se stala Rada 

vlády pro rovné příležitosti žen a mužů110 (RVRP), do níž byla v roce 2002 po obdržení 

ceny Žena Evropy nominována Rut Kolínská (VZ 2002-2004). Součástí Rady je pracovní 

skupina pro rodinu111, která podává prostřednictvím RVRP návrhy na novely zákonů. 

V roce 2005 se tak například podařilo prosadit k přijetí vládou „Koncepci rodinné politiky“112 

a podílet se na tvorbě „Akčního plánu na podporu rodiny“, nebo podpořit změny v zákoně o 

státní sociální podpoře, zejména v oblasti péče o malé děti (VZ 2005). Nezanedbatelnou je 

také spolupráce Sítě se stálou komisí pro rodinu, která je součástí Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR (komise se na Síť obrací jako na odborný poradní hlas; Rut Kolínská byla 

např. přizvána na jednání o návrhu vícerychlostní rodičovské dovolené) (R2). 

                                                 
106 Spolupráci s odborem pro rodinnou politiku označuje Sít za partnerství; ovšem dodává, že tomuto vztahu 
napomohlo členství Rut Kolínské v Radě vlády pro rovné příležitosti (VZ 2006). 
107 MC si tak mohla poprvé zažádat o celoroční podporu své činnosti, přičemž právě členství v Síti se pro MPSV 
stalo garancí kvality při posuzování projektů a přidělování dotací ze státního rozpočtu (VZ 2005). 
108 Z důvodu nezahrnutí MC ve standardech sociálních služeb MPSV totiž nebyla uvedena ani v seznamu 
sociálních služeb (VZ 2005). 
109 Protože však MC neposkytují sociální služby pro osoby, které se ocitly v nepříznivé situaci, v rámci nichž 
bylo do té doby možné žádat o akreditaci (cílem MC je prevence sociálního vyloučení rodičů, kteří řádně a 
celodenně pečují o své děti), musel být vypracován nový systém akreditací, který by fungoval podobně jako 
v oblasti sociálních služeb (VZ 2006, PP 5-6/2007). 
110 RVRP je stálý poradní orgán vlády v oblasti vytváření rovných příležitostí pro ženy a muže a připravuje 
návrhy směřující k jejich prosazování a dosažení. Více: http://www.mpsv.cz/clanek.php?lg=1&id=383. 
111 Byla to opět paní Kolínská, kdo stál za ustavením této skupiny a od roku 2005 ji také vedla (VZ 2005). 
112 Jednalo se o vůbec první koncepci rodinné politiky vypracovanou po roce 1989 (VZ 2005). 
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Ad 2) Horizontální působnost 

Síť neustále navazuje a udržuje kontakty s mnoha subjekty (nejen) občanského 

sektoru. Tato činnost přináší možnost vyměňovat si zkušenosti a podněty, ale může být 

podmíněna i spoluprací na evropských projektech (např. s Gender studies). Tento přehled 

vychází z údajů získaných během druhého rozhovoru a z výročních zpráv Sítě: 

 

Pražské matky, o. s. 

S tímto sdružením pojí Síť neoficiální fáze její historie, kdy fungovala pod jeho 

záštitou, a zájem o otázky trvale udržitelného života a ekologii (VZ 2002-2004, R2). 

Gender studies113, o.p.s. 

První kontakt se Sítí proběhl prostřednictvím Jiřiny Šiklové, která Gender studies 

založila (R2); vzájemnou spolupráci komentuje výroční zpráva 2006 lapidárně: „díky 

spolupráci s GS se Síť odvážila vstoupit na pole evropských projektů Půl na půl a Společnost 

přátelská rodině“. 

Asociace pro rovné příležitosti114 

Tato asociace sdružuje organizace mající ve svém programu prosazování rovných 

příležitostí mužů a žen; jejím členem je kromě Sítě např. i výše zmíněné sdružení Gender 

studies. Síti umožňuje členství získávání a vzájemnou výměnu důležitých informací z dané 

problematiky (VZ 2002-2004, R2). 

Liga otevřených mužů115, o. s. 

Myšlenka nutnosti emancipace mužů byla dlouho pouze osobní metou Rut Kolínské; 

po setkání se zakladatelem LOM se zrodila společná kampaň Táta dneska frčí (R2). 

Národní síť zdravých měst ČR116 (NSZM ČR) 

                                                 
113 GS je NNO sloužící jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich 
postavení ve společnosti. Cílem organizace je shromažďovat, zpracovávat a rozšiřovat informace související s 
genderovou tematikou. Prostřednictvím projektů GS aktivně ovlivňuje změny týkající se rovných příležitostí v 
různých oblastech (institucionální mechanismy, trh práce, politická participace žen, informační technologie, 
apod.) Více: http://genderstudies.cz [duben 2008]. 
114 Asociace vznikla jako sdružení NNO vzniklých po roce 1989. Zabývá se nejrůznějšími aspekty rovnosti žen a 
mužů ve společnosti, hlavním cílem je podílet se na utváření podmínek pro rovné příležitosti ve všech aspektech 
veřejného a profesního působení. Asociace zprostředkovává výměnu informací mezi svou členskou základnou a 
centrálními úřady, zabývá se lobbyingem, organizuje pro své členky semináře a diskuse a každoročně 
připomínkuje dokument Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti mužů a žen. Více: 
http://genderstudies.cz/gender-studies/kdo-jsme.shtml. 
115 LOM je NO nabízející reflexi mužských rolí i možnosti pro jejich rozvoj. LOM vyvolává diskuse, publikuje 
reflexivní texty a ankety, pořádá odborné i kulturní akce. Podle LOM závisí vyrovnávání šancí mužů a žen 
nejvíce na jejich vzájemném a otevřeném dialogu a mužská perspektiva a její prezentace jsou pro reálné vztahy i 
genderová studia nezbytné, proto spolupracuje i se ženami a ženskými organizacemi a připravuje a realizuje 
projekty, jejichž cílovou skupinou jsou muži různých věkových kategorií. Více: http://ilom.cz [duben 2008]. 
116 Tato asociace vznikla u nás v roce 1994 (na základě projektu OSN z roku 1988) a je jedinou v ČR, která má 
ve svém statutu systematickou podporu praktické realizace hodnot udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života v 
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Jak už bylo řečeno, Síti je téma zdravého životního stylu a hodnoty udržitelného 

rozvoje blízké. Proto spolupracuje i s tímto projektem (VZ 2002-2004, R2). 

Spolupráce s vysokými školami v České republice 

Rut Kolínská konzultovala již několik diplomových a bakalářských prací na téma 

mateřská centra, dokonce byla dvěma diplomovým a jedné bakalářské práci oponentkou (R2). 

Univerzity v Praze, Olomouci a Brně byly také osloveny s nabídkou spolupráce na výzkumu 

přínosu MC společnosti, zatím však neúspěšně (VZ 2006, R2). Určitou vizí do budoucna je 

dosažení realizace kurzů, či snad přímo oborů s tematikou MC na VŠ, ovšem tuto touhu po 

určité profesionalizaci střídá obava ze ztráty onoho principu občanské aktivity zdola, principu 

svépomoci (R2). 

 

Ad 3) Geografický dosah 

Domácí dosah působení organizace Síť MC v ČR je zřejmý na první pohled. Ač má 

sídlo v Praze, jedná se o celorepublikovou síť pokrývající prostřednictvím členských center a 

zejména krajských koordinátorek všechny regiony našeho státu (spolupráce s ostatními 

organizacemi také není limitovaná lokalitou). Navíc svým politickým lobby ovlivňuje i 

občany-nečleny organizace. Pokud jde o projekty a kampaně, záleží na jednotlivých centrech, 

zda se k dané aktivitě připojí a jestli tudíž bude dosah konkrétní akce jen regionální, nebo 

celorepublikový (R3). 

Vzhledem k zahraničním kontaktům jde však působnost organizace ještě dál, za 

hranice ČR a dokonce i Evropy. Na webových stránkách (www.materskacentra.cz [duben 

2008]) se Síť ke své mezinárodní činnosti vyjadřuje následovně: „Mezinárodní spolupráce 

umožňuje prezentovat práci mateřských center v zahraničí na setkáních se spolupracujícími 

organizacemi nebo na velkých projektech, zejména ve spolupráci s OSN jako je World Urban 

Forum, Unites Cities, Expo a podobně“. Nejdůležitějšími partnery na tomto poli jsou Síti 

organizace GROOTS International, Huairou komise OSN a MINE.  

 

GROOTS International  

Prostřednictvím kontaktů s kolegyněmi z německých mateřských center (především 

díky Monice Jaeckel), se Síť seznámila i s tímto celosvětovým sdružením svépomocných 

ženských skupin (R2). Již v roce 1999 byla tehdy ještě neoficiální síť přijata za člena a od té 

doby má možnost zapojovat se do mezinárodních projektů, prezentovat svou činnost na všech 

                                                                                                                                                         
podmínkách měst, obcí a regionů. Zdravé město je zejména komunitním projektem, který otevírá prostor pro 
aktivity a zájmy obyvatel. Více: http://www.nszm.cz. [květen 2008]. 
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fórech pořádaných GROOTS i na akademiích GWIA117 a získávat jak metodickou, tak 

finanční podporu. Samotné GROOTS získává finanční podporu od nejrůznějších soukromých 

dárců, velkých firemních nadací a z programů OSN118 (PP 1/2006). 

 

Huairou commision 

Síť MC je členem této komise a podílí se na její činnosti (Rut Kolínská se účastní 

strategického plánování) prostřednictvím členství v GROOTS International (Huairou komise 

sdružuje jednotlivé sítě ženských organizací - GROOTS je jejím členem) (PP 1/2006). 

Význam členství v Huairou komisi tkví také v tom, že úzce spolupracuje s OSN a kromě 

podpory šíření zkušeností ženských svépomocných skupin a prosazování jejich programů také 

lobuje za jejich postavení119 (VZ 2006); nezanedbatelná je též možnost získání finančních 

prostředků (díky Huairou komisi mohla Síť např. vyhlásit tři ročníky mezinárodního projektu 

Local to Local) (VZ 2005).  

 

MINE  

V roce svého oficiálního vzniku (2001) založila Síť spolu s představitelkami 

německých MC mezinárodní síť mateřských center MINE (R. Kolínská je jednou ze tří členek 

správní rady). Vedla je k tomu potřeba koordinovat vzájemnou spolupráci a výměnu 

zkušeností mezi MC v různých koutech světa (PP 1/2006); součástí práce v MINE je pořádání 

mezinárodních exkurzí, které metodicky pomáhají zakladatelkám MC a umožní jim vidět 

myšlenku MC převedenou do praxe (tak jako se kdysi přijely do Mnichova inspirovat Rut 

Kolínská a spol.)120. Pro mateřská centra v ČR znamená členství v MINE jednak další 

možnost výměny zkušeností, jednak se prostřednictvím MINE mohou podílet na 

celosvětových projektech121, což přináší další informační obohacení (R2). Význam MINE a 

tedy i Sítě MC v ČR potvrdilo např. mezinárodní Dubajské ocenění „Best Practice“ od UN-

Habitat, které bylo uděleno „za posilování občanské společnosti k obnovení sousedských 

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

procesech“ (Ohlédnutí 2003). 

                                                 
117 Mezinárodní akademie GWIA je společnou formou prezentace Huairou komise, organizace GROOTS, příp. i 
organizace MINE a jejich členů. Každá akademie má své speciální téma (př. GWIA v rámci World Urban Fora 
ve Vancouveru 2006, kde byly tématem inovativní projekty v rámci překotné urbanizace) (R2, PP 7/2007). 
118 Více na www.groots.org. 
119 Více na www.huairou.org. 
120 Např. návštěva lokální političky a zulské ženy z JAR (ČR 2006), exkurze Španělek a Polek (ČR 2008) nebo 
seminář českých a slovenských zástupkyň MINE o zakládání MC v Bosně i Hercegovině (2005), aj. (R2, R3, VZ 
2006). 
121 např. mezinárodní výzkum „Jak chceme vychovávat naše děti?“ (VZ 2006) 
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Podle Sokola (2002) se členství a činnost v jednotlivých organizacích občanského 

sektoru v zásadě nemusí vylučovat, nevylučují-li se jejich obsahové cíle; v případě Sítě je to 

právě shoda obsahových cílů, která ji vede ke členství a spolupráci s ostatními organizacemi. 

4. Strategie Sítě MC 

Strategie naplňování cílů Sítě jsou velice provázané. Činnost Sítě je závislá na dobré 

práci kanceláře Sítě a jejích zaměstnanců, kteří prostřednictvím zpracovávání projektů a 

kampaní (jejichž součástí je i komunikace s médii) zajišťují public relations a fundraising 

organizace (díky němuž pak mohou svým členům poskytovat služby a koordinovat je). Na 

„silném hlasu“, tedy dobré PR, staví lobby Sítě122, které zase zpětně ovlivňuje fundraising a 

podmínky občanů a společnosti, což je v souladu s cíli sdružení.  

4.1. Informační činnost; mediální prezentace 

Zvyšování povědomí veřejnosti (i odborné) o MC, o Síti a jejich činnosti je důležitým 

úkolem, který v konečném důsledku usnadňuje, ne-li přímo umožňuje plnit jejich funkce123. 

Nejdůležitějšími informačními kanály jsou: 

 

1) Internet – prostřednictvím kvalitně vypracované webové prezentace oslovuje Síť 

veřejnost i své partnery (informuje o aktuálních projektech a kampaních), na e-mail je členům 

zasílán informační list Úterní dopis. Toto médium tedy umožňuje rychlou a snadnou 

komunikaci organizace a jejích členů.  

 

2) Tiskové materiály – vydávání vlastních tiskovin je bohužel silně omezeno 

nedostatkem financí124. Proto také Síť s těmito materiály šetří, nejčastěji jsou k dispozici 

v členských MC, samozřejmě v kanceláři Sítě a povinné výtisky shromažďuje Národní archiv. 

Ke každému projektu a kampani jsou v rámci jejich rozpočtu vydávány informační 

letáky125; jejichž distribuce závisí také na jednotlivých MC, které se akce účastní (R2). 

                                                 
122 R2: „..já se snažím lobbying vidět jako horizontální záležitost, a to je ten cíl toho, jo, stát se partnerem, 
protože (..) .. je to poradní hlas, ale je to poradní hlas, který má svojí váhu opravdu, proto je to partnerství a to 
se celkem, bych řekla, čím dál tím víc daří a, ale daří se to i proto, protože máme silný hlas..“. 
123 a) NO mohou přispívat k mobilizaci občanů s cílem podpořit svá řešení společenských problémů či zabránit 
prosazení vládních řešení nerespektujících občanské zájmy jen tehdy, když o nich veřejnost ví a má-li o nich 
pozitivní mínění. Absence veřejného povědomí o existenci a činnosti organizace tedy může být vážnou bariérou 
v získávání podpory obyvatelstva pro veřejně prospěšné cíle (Frič 1998);  
b) R3: „..tam je návaznost, protože když budu vidět, a někdo mě uvidí, tak mi může dát peníze, protože mu bude 
sympatické to, co děláme, je to všechno v návaznosti..“. 
124 R2: „..tiskové zprávy normálně (..) ..dostanou do rukou média a jinak PR materiály, v tom trošku 
pokulháváme, protože na to nemáme ty peníze..“. 
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3) Veřejné akce – souvisí většinou s jednotlivými projekty a kampaněmi, jejich 

podobu si však může každé MC libovolně upravovat (nápadům se meze nekladou: výstavy, 

pochody, happeningy, ...). Síť se drží zásady nezasahovat do aktivit svých členů126 (nesmí 

samozřejmě porušovat Etický kodex Sítě), neboť každá prezentace může být přínosná a 

z logiky věci vyplývá, že kde jsou vidět centra, mluví se i o Síti, a na konferencích Sítě se 

obvykle představují centra.  

V tomto ohledu si však Síť také zakládá na pozitivním přístupu k dané problematice a 

má-li veřejná akce upozornit na nějaký místní problém, mělo by být součástí vyjádření 

nespokojenosti i navrhnutí konstruktivního řešení. Tato strategie bývá totiž úspěšnější, je 

přijímána kladně, budují a prohlubují se díky ní vztahy místního sdružení a správy (R3). 

 

4) Média – asi nejdůležitější dopad má však prezentace Sítě prostřednictvím médií; 

zajišťováním PR je pověřena Rut Kolínská (R2, R3), která Síť zastupovala již ve všech 

druzích sdělovacích prostředků a Síti zajistila medializaci nejen svými vystoupeními a 

rozhovory, ale též díky získání českých i mezinárodních ocenění.  

Tiskové zprávy Sítě a informace o jejích akcích se navázáním dlouhodobějších 

kontaktů s několika novináři poměrně pravidelně objevují v denících a týdenících na 

celostátní, místní, ale i krajské úrovni (jmenujme např. Lidové noviny, MF Dnes, Deníky 

Bohemia a týdeníky Literární noviny a Katolické noviny). Od roku 2006 Síť trvale 

spolupracuje s nově vzniklými časopisy Máma a já (pravidelná dvoustrana) a Uzlíček 

(elektronický), prezentovala se i v časopisech Děti a my a Pátek. Své kampaně a projekty 

představuje a na akce zve také prostřednictvím partnerských webových stránek, jimiž jsou 

informační portály pro rodiny www.AZRODINA.cz a www.peknyden.cz. Rut Kolínská 

vystupovala v pořadech rozhlasových stanic Radiožurnál, Křesťanské vysílání, ČR 6 (pořad 

Na Bělidle), Regina a v České televizi kromě zpravodajství i v pořadech Sama doma, Před 

půlnocí či v Černých ovcích. Reportáže o akcích a kampaních Sítě se již několikrát objevily i 

v hlavních zprávách ČT (VZ 2006, R2, R3, www.materskacentra.cz [duben 2008]). 

Protože si Síť za léta svého působení ověřila, že upoutat pozornost médií víceméně 

pozitivními tématy není vůbec jednoduché127 (R1,R3), snaží se na svou činnost upozornit 

                                                                                                                                                         
125 V případě projektu Půl na půl dokonce pravidelný čtvrtletní bulletin. 
126 R3: „..je vlastně zpracovaný takový manuál od Sítě, jak se dá třeba tahle kampaň pojmout a nabídne se do 
jednotlivých mateřských center a (..) ..každé to centrum si může ještě vymyslet opravdu svůj způsob, jak tu 
kampaň pojme..“. 
127 R1: „..to oslovování médií si myslím, že je jakoby dostatečné, akorát jim, jak říkám, některá ta témata 
nepřipadají atraktivní ve smyslu, že jsou příliš pozitivní, jo, že.. člověk slyší, že to není čtivé, že to není zajímavé, 
protože je to moc pozitivní..“. R3: „..zdravé rodiny a děti prostě nejsou tak zajímavé téma..“. 
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kromě informování o průběhu svých projektů a kampaní i zvaním novinářů na 

celorepublikové i regionální konference a setkání (výhodou je vždy přítomnost známých 

odborníků, politiků a osobností). Dobrou příležitostí jsou pak např. akce provázející populární 

kampaň Táta dneska frčí nebo předávání certifikátů Společnost přátelská rodině vybraným 

institucím a firmám (R3). 

  

Projekty Sítě umožňují: 1) částečné finanční pokrytí základních služeb; 2) rozšiřování 

a zkvalitňování činnosti (mnohé projekty jsou zaměřené na profesionalizaci služeb Sítě, na 

podporu krajských a celorepublikových setkávání, na prohloubení komunikace Sítě a MC 

s místní správou a samosprávou, atd.); 3) účastnící se členská centra mohou díky nim rozšířit 

vlastní nabídku a prezentovat sebe i Síť veřejnosti (VZ 2006) – v příloze č. 2 přikládám 

krátkou charakteristiku jednotlivých projektů jako ilustraci toho, jakým způsobem naplňují 

cíle Sítě a jak se promítají do její podoby a fungování.  

Projekty můžeme (podle vzoru VZ 2006) rozdělit do tří kategorií: 1) určené na 

základní činnost Sítě; 2) na podporu činnosti jednotlivých MC; 3) financované z evropských 

fondů. 

Oproti projektům jsou kampaně zaměřené výhradně na zvýšení povědomí o Síti, MC 

a jejich činnosti (R2, R3). Probíhají většinou celorepublikově ve stejném období, čímž je 

usnadněná medializace - Síť nejprve nabídne kampaň s tipy na její realizaci do členských 

center a poté informuje média o akci např. tiskovou zprávou včetně konkrétního seznamu 

MC, která se zapojí. Smyslem je také pracovat na pozitivním vnímání rodiny veřejností a 

ukázat, že její existence a dobré fungování je základní potřebou člověka i společnosti. 

Výhodou kampaní je, že na jejich pořádání není v podstatě nutné sehnat takové finance jako 

v případě projektů, protože se jedná víceméně o jednodenní či jednotýdenní záležitosti, kdy 

akce probíhá v rámci standardní činnosti centra (R3). 

4.2. Lobby; politický rozměr působení Sítě MC 

Za další strategický pilíř Sítě považuji jednání a spolupráci s úřady státní správy jak na 

vládní, tak na regionální úrovni. Je to totiž účinná cesta změny, i když její výsledky se 

projevují až v dlouhodobějším horizontu. Lobování Sítě na vládní úrovni jsem popsala 

v kapitole 3. Působnost organizace jako „vertikální působnost“, ale zajímavý je také efekt 

jejího působení na krajské úrovni. Ten můžeme pozorovat ve dvou rovinách: 

a) Budování vztahů s místními úřady a samosprávou cestou partnerství a vzájemné 

podpory (kromě různých projektů posilujících tyto vztahy mě zaujala například i milá kampaň 
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Dopis starostům, v níž MC vyjádřila své poděkování obcím za podporu a spolupráci, nebo 

obdobný „Tříkrálový dopis“ hejtmanům; (VZ 2002-2004, PP 5-6/2007)) je jedním z cílů 

organizace; k jeho naplňování používá vpravdě diplomatické metody. Jak jsem zmínila, Síť se 

snaží jít „nenásilnou“ cestou poukazování na problémy a zároveň navrhování jejich řešení. To 

přináší prospěch oběma stranám, protože jedné spadnou vypracované návrhy takřka „do 

klína“ a druhá se tím vyvaruje zklamání, které může nastat v případě, řeší-li problém úředník 

neznalý praxe daného prostředí (R3). Servisní a participační funkce Sítě se tedy rozšiřuje i o 

další odstín jejího působení, funkci inovační (Frič 1998).  

b) Matky, které při zakládání a provozování občanského centra procházejí skutečnou 

školou občanského života a jsou nutně v častém styku s úřady, po těchto zkušenostech 

nezřídka kandidují do krajských zastupitelstev a jsou úspěšné i v pozicích starostek, takže 

poté mohou samozřejmě efektivně a přímo ovlivňovat veřejné dění. Tuto skutečnost lze de 

facto označit za jakousi sekundární strategii lobby Sítě a MC128 a další naplnění participační 

funkce Sítě (Frič 1998) (R3).  

  

Vidíme tedy, že politický rozměr působení Sítě má kromě lobby na vládní úrovni i 

podobu aktivizace žen z MC v komunální politice a v neposlední řadě se projevuje i na té 

„nejobyčejnější“, ale zároveň velice důležité, občanské úrovni jako komunitní a 

demokratizační činitel (Frič 1998), jak to výstižně komentuje Alena Wagnerová: „Mateřská 

centra jako součást občanských aktivit a iniciativ spoluvytvářejí neformální komunikační 

pletivo, které je výztuží každé demokracie. Právě v malých skupinách a iniciativách se 

odehrává boj o občanskou společnost. Práce v mateřském centru je práce politická v tom 

nejvlastnějším slova smyslu, je to práce pro polis“ (Wagnerová, 1998:7). Podpora přímé 

účasti občanů prostřednictvím MC na řešení otázek dotýkajících se způsobu jejich života 

posiluje jejich vědomí odpovědnosti za sebe i za své okolí, pocit sounáležitosti s komunitou, 

místem či oblastí, což přispívá k rozvoji demokracie (Duben 1996, Frič 1998).  

4.3. Další strategie 

Samotná Síť si od roku 2006 zvolila pro svou práci systém strategického plánování, 

v rámci kterého zformulovala základní vize organizace v dokumentu „Strategické cíle a 

koncepce rozvoje“ (2007), schváleném valnou hromadou. Kromě stanovení jednotlivých cílů 
                                                 
128 R3: „..tím, jak jsou aktivní, tak kandidují ve volbách a stanou se z nich zastupitelky, postupně starostky a ony 
vědí co chtějí, a to je to, co možná je jakoby druhý plán tohohle všeho, jako ta občanská společnost, to je 
obrovská síť, že, Síť je obrovská síť občanské společnosti, která vzniká zespodu a tak se už dá něco změnit, že jo, 
když už tam prostě v té politice budou ti lidé, (..) ..že se teda to dá i tímhle způsobem ovlivnit, že vlastně ti lidé se 
rozhodnou, tak já si nebudu stěžovat, ale já teda jdu tam a budu to měnit, to je jedna z cest..“. 
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a strategií si vytyčila také dodržování postupů vedoucích k jejich realizaci: podpora stability 

organizace (péče o členská MC; o pracovníky – např. vzdělávání, technické zázemí; 

fungování vnitřní komunikace; supervize), zajišťování PR, lobby a fundraisingu a 

pokračování zahraniční spolupráce (MINE, GROOTS, Huairou komise); určitou strategií je 

také spolupráce s domácími organizacemi. Tento plán má přispět k vyšší systematizaci a 

profesionalizaci práce (VZ 2005) a má také zajistit demokratický princip fungování Sítě129. 

Jako strategii svého druhu bych označila také transparentnost celé organizace - 

všechny výroční zprávy (včetně finančních zpráv), tiskové zprávy, apod. jsou na webových 

stránkách přístupné veřejnosti. A možnost prověření činnosti (jakým způsobem, s kým 

spolupracuje) a hospodaření organizace, ji činí přitažlivější jak pro případné partnerství na 

projektech, tak pro potenciální sponzory, dárce, nadace, státní i mezinárodní instituce130. 

5. Shrnutí poznatků případové studie 

Tato kapitola shrnuje poznatky z případové studie organizace, které mají za 

současného využití teoretických východisek odpovědět na výzkumné otázky. 

5.1. Vznik a vývoj Sítě MC v teoretickém kontextu  

Co se týče počátků hnutí MC u nás, můžeme říci, že vzniklo exogenním vlivem 

(období jeho vzniku lze dát do souvislosti s 1. vlnou zahraničního vlivu; Vodrážka 2006), 

protože jeho průnik do tehdejšího Československa iniciovala Alena Wagnerová, která měla 

zkušenost s jeho fungováním v Německu a díky německým MC se také těm českým dostalo 

metodické a posléze prostřednictvím členství v mezinárodních organizacích i finanční 

podpory. Jednomu z typů zakládajících osobností ženských sdružení v 90. letech podle 

Haškové a Křížkové (2006) odpovídá i Rut Kolínská, jakožto žena již dříve aktivní v hnutí 

Pražské matky, která pod záštitou této organizace zakládala první MC inspirovaná německým 

vzorem a díky mezinárodním organizacím získávala i finance na první projekty neformální 

sítě.  

Vznik oficiální Sítě MC v ČR sice její představitelky označují za spontánní krok (R1, 

R3), ale můžeme se oprávněně domnívat, že k němu vedl i jistý tlak ze strany úřadů, které 
                                                 
129 R2: „..co je psáno, to je dáno a člověk musí mít nějaký cíl konkrétní, jasný, a když je to váš osobní cíl, tak po 
tom nikomu nic není, že, ale čím víc lidí se na tom podílí, tak musí nějakým způsobem jednotně se k tomu vyjádřit 
a musí být omezení i pro to takzvané všemocné prezidium, nemůže být zvolen někdo, kdo si dělá co chce, tam 
myslím, že je to jako normální demokratický princip, který jakmile se přestane využívat, tak to je ohrožení 
organizace..“. 
130 R3: „.. mají třeba nějaký svůj fond na ty charitativní účely, tak takové ty větší firmy si hledají, komu to dají, ty 
peníze, už si vyhledávají, kdo je pro ně zajímavý, aby to bylo průhledné to vyúčtování, aby to prostě někde 
nevyhodili..“. 
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v důsledku procesu evropské integrace tendovaly k jednání spíše se zastřešujícími orgány 

než s jednotlivými organizacemi (Hašková, Křížková 2006). Institucionalizace sítě tak byla na 

jedné straně přirozeným přechodem do „vyšší fáze“, dokladem úspěšnosti hnutí (Dohnalová, 

Malina 2006; Giddens 2003), jehož rozšíření tuto potřebu vyvolalo, na druhé straně jí 

k tomuto kroku nenápadně „navedly“ i vnější okolnosti. Zahraniční vliv (v rámci 2. vlny; 

Vodrážka 2006) však umocnila především nově otevřená možnost čerpat finanční prostředky 

z evropských fondů, která byla hlavní příčinou rozšíření cílů organizace v souladu s jejich 

tematickým zaměřením i pokračující profesionalizace Sítě MC vyvolané nutností 

kvalifikovaného zpracovávání evropských projektů (Hašková, Křížková 2006). Požadavky 

evropské direktivy také usnadnily pronikání Sítě na partnerskou úroveň při jednání se státní 

správou a zákonodárci - podpořily sociální dialog (Mansfeldová 2005, Frič 2001), takže se 

Síť stala skutečnou platformou pro vyjadřování přání a potřeb občanů, které jsou jejím 

prostřednictvím přetavovány do politických nároků (Potůček 1997). Došlo tedy k rozšíření 

vzájemně prospěšné servisní funkce Sítě o funkci veřejně prospěšnou advokační (Frič 2001).  

5.2. Artikulace identity organizace 

Síť mateřských center je sice členem Huairou komise, která „sdružuje jednotlivé sítě 

ženských organizací“ (PP 1/2006: 14), sama se však v žádných svých materiálech jako ženská 

či proženská organizace nevymezuje131. Z jejích charakteristických znaků a činnosti lze 

ovšem vyčíst určité rysy odpovídající tomuto označení. Jsou-li jedněmi ze základních cílů Sítě 

„posilování mateřské role ve společnosti“ a „podpora právní ochrany mateřství“ (Stanovy 

2007), pak můžeme činnost vedoucí k jejich naplnění chápat jako činnost směřující ke 

zlepšení postavení žen ve společnosti, což je podle Haškové a Křížkové (2006) znak 

proženského aktivismu. I další aktivity Sítě lze zařadit podle typologie Chaloupkové (2007) 

do kategorie prožensky orientovaných132. Prostřednictvím mateřských center pak Síť 

působí také jako organizace primárně posilující ženskou sebedůvěru. Jednotlivá centra mají 

                                                 
131 Možná i proto, že obsahová stránka tohoto pojmu je jí cizí: Považujete se za ženskou organizaci? R1: „Tak, 
my jsme teda členy ještě tady u nás Asociace pro rovné příležitosti, protože tak nějak jsme se tím zabývali a tady 
to téma, které nás nějakým způsobem spojuje s ostatními ženami i nematkami je.. ale těžko můžu říct o 
mateřských centrech, že jsme jako ryze ženská organizace, protože bych tím opravdu zrušila ty muže, kteří nás 
podporují, spolupracují s námi, minimálně nám umožňují tady ty aktivity, to by nešlo, jo. Na druhou stranu asi 
jsme tak obecní..“. 
132 Poradenství: vzájemná pomoc, výměna zkušeností, i sociální či právní podpora; vzdělávání: rozšiřování 
informací o dané problematice, vzdělávací programy; monitorování problematiky a participace na řešení 
problémů: připomínkování zákonů, prosazování legislativních změn, spoluúčast v rozhodovacích procesech; 
zprostředkování informací a kontaktů: jak mezi členkami, tak veřejnosti, příp. mezi ostatními NO i na 
mezinárodní úrovni (Chaloupková 2007). 
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totiž jakožto svépomocné skupiny matek133 „sebepodpůrný efekt“ (Heitlingerová In Vodrážka 

2006), neboť pozvedají nejen sebevědomí těchto žen, ale i společné vědomí o ženských 

schopnostech prostřednictvím spolupráce, kontaktů a setkání, a to dokonce (díky Síti) i na 

mezinárodní úrovni (plní funkci consciousness-raising groups). 

V neposlední řadě pak pro proženskost Sítě mluví rozšíření její orientace na 

problematiku rovných příležitostí134 (Chaloupková 2007). V tomto kontextu je zajímavé 

zmínit vnímání tohoto tématu, s jehož odstíny jsem se setkala během výzkumu. Stanovy 

(2007) neuvádí obecně přijímanou definici „rovné příležitosti pro ženy a muže“, ale jako cíl je 

popsáno „prosazování legislativních či jiných opatření ve prospěch rodiny a rovných 

příležitostí pro všechny“. Nejde však přímo o lobby za práva žen, např. v oblastech platové 

diskriminace a diskriminace na trhu práce, ale spíše o snahu navrátit společenskou prestiž 

určitému typu volby matek - R3: „..ta rovná příležitost je o tom, aby ti lidé měli volbu toho co 

chtějí, a aby na ně nebylo pohlíženo nějak špatně, když se třeba ty ženy nechtějí vrátit do 

práce a chtějí se věnovat jenom té rodině (..) ..to je o té rovné příležitosti, že ona má tu 

příležitost zůstat doma a věnovat se dětem a být jakoby plnohodnotná v té společnosti, mít 

stejný kredit (..) ..tohle je pořád brané jako ženy kontra muži, ale ony to jsou ty rovné 

příležitosti jako i žena-kariéra (..) ..žena, která zůstává doma, tak vždycky ta co dělá kariéru, 

tak je braná s větší prestiží (..) ..tady opravdu žena, která zůstane v domácnosti, nemá prestiž, 

prostě je jenom žena v domácnosti, nedělá vlastně nic, že, ale to je její volba, to je to co ona 

chce dělat, tak to má být brané jako na nějaké té společenské úrovni, jako že se nemusí nikde 

stydět to říct. Vždyť je to úžasné, že někdo se té rodině chce věnovat a z dětí nevyrostou 

sociální případy“. Přesto projekty, které Síť realizovala z finančních prostředků poskytnutých 

evropským sociálním fondem, mluví ve svých anotacích o záměrech „zvýšit zaměstnatelnost 

a kvalifikaci ohrožených skupin na trhu práce“135, „vyrovnávání genderových nerovností na 

trhu práce a rozvoj inovativních řešení této problematiky“136, „vyrovnávat šance žen a mužů 

                                                 
133 Do center chodí dnes už i otcové, ale zakladatelkami a hlavními organizátorkami byly zatím vždy matky (R3: 
„..do mateřských center už chodí i tatínkové, ale vždy ten popud většinou vyjde od těch maminek, které jsou na té 
mateřské..“), vztah otců k Síti je zajímavě vyjádřen v R1: „..teď vyjde takové číslo poslední bulletinu (..) ..Půl na 
půl (..) ..to věnujeme právě těm otcům, co jsou v pozadí, šedým eminencím každé aktivní matky v mateřském 
centru..“. 
134 Jak již bylo řečeno, Síť je členkou Asociace pro rovné příležitosti (jejímž hlavním cílem je podílet se na 
utváření podmínek pro rovné příležitosti ve všech aspektech veřejného a profesního působení) a prostřednictvím 
R. Kolínské i Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.  
135 Projekt Společnost přátelská rodině (www.materskacentra.cz [duben 2008]); projekt Praxe & Práce (VZ 
2006). 
136 Projekt Půl na půl – rovné příležitosti pro ženy a muže (PP 1/2006). 
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na trhu práce“137, z čehož tedy jednoznačně vyplývá, že Síť tyto cíle do svého programu 

integrovala pod vlivem tematické orientace evropských projektů.  

Spojování s feministickým hnutím se Síť přesně podle závěrů Vodrážky (2006) spíše 

brání138 a není žádných pochyb o tom, že je to kvůli negativním konotacím, které toto 

označení ve společnosti navozuje (respondentky se při rozhovoru v reakci na otázku, zda jsou 

ženskou organizací, samy vymezily vůči radikálnímu feminismu, aniž by byl tento pojem 

předtím zmíněn139). Z obavy, že jejich snaha a veškeré aktivity budou „smeteny“ dnes 

bohužel diskreditujícím označením feministické, hledají ochranný štít především 

v mateřství140, potažmo v rodičovství141 a v tématu podpory a emancipace role otce ve 

společnosti (např. kampaň Táta dneska frčí)142. Jako určitý obranný mechanismus lze vnímat i 

„měkkost“ v prosazování požadavků a lobby Sítě143. Určitá touha po změně postavení ženy a 

                                                 
137 Projekt Dítě není handicap (VZ 2006). 
138 R1: „.. teď je otázka, co to je feminismus, jako jak to pojmete.. jestli je to hnutí, které se zabývá postavením 
ženy, tak proč ne (..) ..ale co mě se hrubě nelíbilo a myslím si že to tady i uškodilo feminismu jako takovému, to 
byl ten agresivní feminismus, který sem vtrhnul po revoluci, zejména teda z té Ameriky, a to sem bylo násilně 
něco vnucováno, co teda si myslím, že poškodilo celé to hnutí, ale mě teda těší, že najednou se to vnímá jako, 
daleko milejší mi je termín rovné příležitosti nebo genderová problematika, protože tam už je ta druhá 
problematika, ale Gender studies je taky vnímané jako nějaké jako seskupení, které se zabývá ženami... To tak 
není vůbec..“.  
139 Můžete být ženskou organizací v tom smyslu, že je jejím cílem změna vnímání pozice ženy nebo matky? R3: 
„..Já si myslím, že ano, ale že v takové únosné míře, že to není žádný radikální feminismus, nebo takový 
nepříjemný způsob už prezentace toho ženství, co se někdy zdá teda nepříjemný, myslím si, že je to pořád 
v takových mezích jako zdravého rozumu to prosazování toho (..) ..jako ty rovné příležitosti a tak, to si myslím, že 
jo, ale myslím si, že to dost často hraničí, že právě pak to ty radikální feministky někdy jako dost často shodí celé 
to hnutí, protože se projevují tak, že ani ženám to není příjemné a jako tam je hodně vratká hranice, aby člověk 
nezašel dál, než má..“. 
140 Byly jste někdy označeny za feministky? R1: „..trošku jsme byly brané jako třeba jako krkavčí mámy někdy, 
ale rozhodně nebyly jsme tak úplně jakoby s tím, tak moc silné to nebylo, no, protože pořád tam bylo vidět, že 
máme ty děti (..) ..my skutečně máme asi v tom pohledu asi kariérního postupu vidíme, že prostě jeden z těch 
rodičů se té role, já tvrdím, že nejlepší je, když je to vybalancovaný, jo, když můžou oba zároveň, ale kdežto cítím 
u těch holek, že, jakoby tam si nárokují to právo té ženy jakoby a já tam vidím pořád, že to rozhodování musí být 
skrz to dítě, jo..“. Takže nadřazujete to mateřství..? R1: „No, asi bych to tak řekla.. té kariéře..“. 
141 R1: „..jsme vnímáni i jako organizace, která vlastně podporuje a poskytuje služby pro rodinu a tam ten táta 
prostě to místo má, no, takže, ono je to strašně těžké, u nás vlastně vznikl ten feministický proud, který, částečně 
se dotýkáme a jsme nějakým způsobem společně jdeme, na druhou stranu (..) ..když bych já to charakterizovala 
jako že to je jakási snaha, proud, který se zabývá postavením ženy, tak já prostě vedle toho postavení ženy 
potřebuji mít i toho muže, no (..) ..jsem teď byla nedávno ve Washingtonu ve Světové bance jsme prezentovali 
v rámci té mezinárodní sítě GROOTS a po mé prezentaci nějaký pán se přihlásil a povídá: A kde jsou ty otcové?, 
jo, a zdá se mi, že to je jakoby celosvětový trend, najednou jakoby spojit oba ty proudy a to, co mně je blízké, 
prostě, tu spolupráci žen i mužů bez nějakého pocitu, že je to úkorné pro jedny či pro druhé..“.  
142 R2: „..já to téma podpory, nebo jak bych to řekla, emancipace mužů, to je moje téma, kterým se zabývám 
poměrně dlouho, tak jsem si říkala a zjistila jsem, že jakoby oni by chtěli být emancipovaní, akorát že potřebují 
si to vzájemně mezi sebou říct a vzájemně se podporovat (..) ..jak já teď mluvím s těmi muži, tak oni, jim chybí to 
ocenění toho (..) .. té otcovské role jo, nebo mají pocit, tím, že ta společnost je (..) ..že ta společnost bere chlapa, 
který umyje nádobí jako že je pod pantoflem, tak to myslím, že proto potřebují tu emancipaci, aby to přijali (..) 
..aby s tím neměli oni pocit, že ztratili nějaké sebevědomí, nebo že jsou méněcenní, musí si to sami v sobě nějak 
srovnat (..) ..takže tahle spolupráce s tou Ligou otevřených mužů je tímhle směrem docela, podle mého, 
přínosná..“. 
143 R2: „..nechceme dělat něco jakoby příliš provokativního, že chceme jít tou měkkou cestou, která se nám jeví 
jako přínosnější..“. R3: „když si žena začne něco, tak jako diktovat na obci a není to příjemné tak se to musí na 
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muže v sociální144 a ekonomické145 oblasti, se ale při výzkumu u respondentek přece jen 

objevila. Politiku rovných příležitostí tak představitelky Sítě pojaly v první řadě ve smyslu 

srovnání rozdílných voleb žen, resp. voleb rodičů, jako stejně hodnotných a „rovné příležitosti 

pro ženy a muže“, jak je pojímá dnešní politický diskurz, se objevují až jako sekundární 

plán146.  

Rysy feminismu tedy v ideovém fondu Sítě mají své místo, a i když nejsou součástí 

jejího vnějšího obrazu, mohou být pevnou oporou k dosažení „hlubších, trvalejších a 

významnějších společenských změn“ (Vodrážka; 2006: 75). Přestože se Síť k feministickému 

či ženskému hnutí oficiálně programově nehlásí, její činnost bych za „aktivismus bez hnutí“ 

(Vodrážka 2006) neoznačila. „Hnutí mateřských center“ (Kolínská 1995) totiž staví na 

základech kolektivní identity, neformálních interakcí a angažovanosti v kulturním a 

                                                                                                                                                         
něco navlíknout, že jo, no, tak třeba ten feminismus je dobrá, dobrá nadávka potom (..) ..člověk musí mít nějaký 
cíl (..) ..jestli chce něco opravdu změnit, tak musí být trpělivý, prostě, musí počítat s tím, že ti lidé jsou takoví, že 
to nepřijmou a musí se snažit hledat cestu, aby jim to mohli jakoby nějakým způsobem vysvětlit, ale (..) ..to není 
jen o feminismu, jako celkově o nějaké komunikaci, že jo, když prostě chci někoho naprdnout, to je strašně 
snadné, ale když ho potřebuji někam dostat, tak prostě musím volit nějakou jako taktiku (..) ..záleží právě, jaké si 
kolem sebe vytvořily klima, ale ono je opravdu rozdíl přijít na tu radnici s tím, my máme takovýhle problém a 
měly bychom takovéto řešení, a nebo když tam prostě tlučou do oken (..) ..jako ony se opravdu mohou lehce stát 
těmi rebelkami a opravdu nejsou oblíbené, ale ani u žen, ani u mužů v téhle radnici, to už pak jako nehraje roli, 
takže vždy záleží na té formě podání, no, jak jako člověk k tomu přinese i nějaké to řešení a návrh a že se na tom 
bude podílet tak to zní úplně jinak, než když jde jen kritizovat, že jo..“. 
144 R2: „..moje představa a to, co se snažíme prosazovat, je opravdu ne, že o výměně rolí, to není výměna rolí, 
každá ta osobnost má svojí pozici (..) ..prostě táta je táta a máma je máma, to se nedá zaměnit, ale (..) 
..spolupracovat se dá na té bázi péče o domácnost a o děti, tam se to dá dělit a tam by neměla být žádná zábrana 
toho podílu a samozřejmě to je pak představa, že ten táta dělá věci (..) ..prostě je dělá, protože chce ulevit své 
ženě, aby to nemusela dělat všechno jenom ona, prostě, že se podílí rovnocenně na tom chodu té domácnosti a že 
se nepodílí jenom těmi financemi, ale i tou prací, no (..) ..to je taková spravedlnost (..) ..když oba chodí do práce, 
tak oba jsou zákonitě unavení a musí tu domácnost, prostě se o ní oba postarat, a to je pravda, že teda ještě 
nefunguje úplně ideálně, ale o hodně víc se to změnilo..“. 
145 R3: „..určitě to souvisí i s tím, že když žena dělá stejnou pozici jako muž, no tak by měli mít stejné 
ohodnocení, jako jaký je důvod, proč ona by měla mít méně, což jako procentuelně to jako tak je, prostě ty 
výzkumy ukazují, že to tak je (..) ..ale není to hlavní téma rozhodně naše, no, u nás je to hlavní téma opravdu spíš 
vůbec tu rodinu povznést jako že to je součást té společnosti, protože opravdu to tak pořád není..“. 
146 (R3: „..pořád tady u nás není úplně běžné, že by muž šel na mateřskou (..) ..je to pořád na té ženské, no, což si 
myslím, že je škoda, je to strašná škoda, že kdyby byla ta příležitost, jo kdyby ty muži se necítili blbě, že by to 
bylo jako běžné (..) ..ono je hrozně těžké ovlivnit veřejnost, aby začala přemýšlet jinak, že jo, aby začala 
přemýšlet tak, že prostě tatínek může doma umýt nádobí a vynést koš a podobně (..) ..je to hrozně těžké, jako 
najednou vysvětlit (..) ..my chodíme oba do práce, tak si budeme dělit i tu domácí práci na půl, protože to tady 
nebylo (..) ..právě některá ta školení na to jsou zaměřená, aby se nad tím člověk jako pozastavil (..) ..že se bere 
jako samozřejmost že žena přijde domů a má tu druhou směnu a jestli se to změnilo nebo ne, já si myslím, že 
dost, jo, teda, když vidím generaci mých rodičů a mou generaci, tak je to už velký rozdíl, už se tatínkové nestydí 
jezdit s kočárkem a nestydí se přijít do mateřského centra s dítětem cvičit, myslím si, že se to mění, ale to 
opravdu bude ještě na dlouho asi (..) ..protože tak to bylo jako zažité, že ty ženy, že je ta domácí práce jenom na 
nich, no, že to je prostě jejich, a když ty maminky tak vychovávaly svoje děti tak ty neměly kde vzít ten jiný model, 
že jo, takže ty ho hledají tak jako různě se chytají (..) ..ona rodičovská dovolená pro muže je, jako od šestého 
měsíce (..) ..ale záleží na té rodině, jak se rozhodne, že jo, protože samozřejmě když on by měl nižší příjem než ta 
žena, tak to tak jako většinou je, že jo, že zůstane, ale přesto to má pak ta maminka, většinou že přijde domů a ta 
práce je zase na ní, no, tatínek to dítě tak nějak jako pohlídá během toho dne, ale většinou jako to je stejně tak, já 
si myslím, že to je ve změně jako opravdu myšlení a pohledu na to, aby ty ženy pořád nemusely jako bojovat 
právě, aby to bylo samozřejmé, že to je přece jasné, že mají všechno napůl..“). 
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politickém konfliktu (Diani 1992 In Znebejánek 1997)147, přičemž kolektivní identitu v tomto 

případě zosobňuje společná touha matek vyjít z domácí izolace, být občansky aktivní a 

zároveň se věnovat své rodině a rozvíjet sebe, své vztahy i vztahy rodinné; za angažovanost 

v kulturním konfliktu bych označila snahy o veřejnou diskuzi a změnu vnímání hodnot 

mateřství, rodičovství a fungující rodiny a politický konflikt v českých poměrech představuje 

v diplomatické formě lobby Sítě, které ovlivňuje legislativní úpravy a diskurz rodinné 

politiky.  

5.3. Hlavní veřejně prospěšné funkce Sítě MC 

 

Servisní Funkce 

Co se týče servisní funkce Sítě MC, není o jejím naplňování na vzájemně prospěšné 

úrovni (uspokojování potřeb členů sdružení (Frič 2001)) pochyb; prostřednictvím 

jednotlivých center však Síť působí i jako veřejně prospěšná servisní organizace, protože 

podle Garance Sítě (2007) poskytují členská centra všeobecně důležité informace především z 

oblasti rodinné problematiky, jsou otevřená a dostupná všem občanům a mají umožnit jejich 

setkávání, sebevzdělání, předávání zkušeností a seberealizaci. Saturují tedy i veřejnou potřebu 

sdružování (participativní funkce (Potůček 1997)). R3: (hovoří o vlastní zkušenosti s MC) „to 

jsem byla na mateřské vlastně s dvouletou dcerou (..) ..já jsem v Praze byla asi tři čtvrtě roku 

v práci, pak jsem byla hned už na rizikovém těhotenství, takže jsem tady opravdu nikoho 

neznala (..) ..to pro mě bylo teda ty dva roky doma opravdu náročné (..) ..já jsem potřebovala 

mezi lidi, nepotřebovala jsem ani nějaké úžasné programy, ale fakt tam pobýt, jako udělat si 

tam kávu, to dítě si na chvíli odběhlo do té herny samo pohrát, protože tam byly nové věci, než 

které znalo z domu, že se mi na chvíli uvolnily ruce, jako bylo to přesně proti té izolaci (..) 

..tak jsem to opravdu zažila na vlastní kůži (..) ..a byl to takový příjemný den pro mě, že jsem 

se na něj vždycky těšila, že se uvidím se spoustou zajímavých lidí, protože tam samozřejmě 

chodily ty maminky hodně a hodně různé a v tom mi to taky přišlo úžasné..“. 

Veřejně prospěšná servisní funkce center je v dnešní době navíc akcentovaná 

nedostatkem státní institucionalizované péče pro rodinu a děti do tří let. Uvažování tohoto 

                                                 
147 Vnímáte se jako součást nějakého hnutí? R1: „..já bych to jako hnutí viděla v tom smyslu, že vlastně ta 
myšlenka (..) ..ten zájem o vstup, o založení mateřského centra, o vstup do Sítě má stále stoupající tendenci (..) 
..já to tak beru, že je to určité hnutí, určitý nový možná proud myšlení i v tom smyslu té snahy, aby tady byla 
široká volba možností pro rodiče (..) ..je to snaha opravdu podporovat rodinu (..) ..dokud to nebude priorita 
státní politiky, tak si myslím, že pořád bude potřeba to hnutí zespoda..“. 
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faktu má zatím nejviditelnější důsledky na lokální a krajské úrovni148, ale díky lobby Sítě je 

nucen s ním kalkulovat i stát (R2: „..teď (..) ..poprvé magistrát vypsal grant na služby pro 

rodiny, že by se právě měly šanci vytvořit (..) ..pracovní místa v tom centru..“). Síť chce svou 

pozici na poli služeb pro rodinu upevnit zvýšením své profesionalizace, ale zároveň se obává 

ztráty svépomocného charakteru jednotlivých center. Nalezení rovnováhy mezi těmito dvěma 

faktory znamená pro Síť důležitý úkol. 

 

Inovační a advokační funkce 

Pro společnost a stát představují mateřská centra ekonomicky výhodnější a přínosnější 

náhradu či minimálně doplnění veřejné sociální péče, protože mají sociálně preventivní 

charakter149 (Garance Sítě MC 2007) – R3: „..když nefunguje rodina, tak pak je potřeba 

hodně sociálních služeb a nemá kdo pracovat a vydělávat ty peníze na ty sociální služby, je to 

hrozně provázané..“. Dalekosáhlý význam má pak v českých podmínkách inovační funkce 

Sítě v souvislosti s její politickou působností, tedy s její funkcí advokační – vzhledem k tomu, 

že je Síť prostřednictvím MC v bližším styku s potřebami občanů než byrokratická veřejná 

správa (Frič 1998), může navrhovat efektivnější řešení sociálních problémů a účinnější 

legislativní úpravy150. Tento proces je úspěšně (a s rychlejším dopadem) aplikován především 

na místní úrovni, protože matky z MC čile komunikují s lokálními úřady a nezřídka vstupují a 

reprezentují veřejné zájmy v komunální politice (R3); reakce vlády bývají naproti tomu o 

poznání méně pružné151. 

 

 

 

 

                                                 
148 R3: „..v každém kraji to je jinak, v každé obci,.. ale už to bývá takové jako samozřejmější, že třeba ta 
mateřská centra dostanou prostory od obce zdarma nebo za nějaký symbolický poplatek a mají podporu od té 
obce (..) ..a postupně si myslím, že už je to tak jako celkem běžná věc, že to opravdu vzniká i na malých vesnicích 
a začíná to být, teď kór, když je tolik dětí, tak mi přijde, že ten zájem je velký o ten vznik a i ty obce už to 
podporují trošku víc než dřív..“. 
149 Podle Dohnalové (2004) představuje občanský sektor optimální prostředí pro vytváření a přejímání 
prosociálních vzorů chování. 
150 R3: „..třeba ten projekt na ty sdílené úvazky, tak tam prostě šíří do těch firem tu informaci o tom, jak je to 
výhodné i pro toho zaměstnavatele i pro toho zaměstnance, tak stejně tak spolupracuje s MPSV na právě těchhle 
věcech ohledně rodičovské a mateřské..“. 
151 R3: „..tady je problém, že vlastně to, že ten zákon vešel v platnost [třírychlostní rodičovská dovolená] a 
nejsou na to připravené teda ty další zákony, že jo, že nemá návaznost právě na ty možnosti, takže teď se pracuje 
na svépomocném hlídání (..) ..ale bohužel to prostě, jako tamten zákon prošel, tenhle ne, takže najednou (..) ..ty 
maminky, co si teda zvolily tu krátkou formu, tak nemají kam to dítě dát, protože od dvou do tří let tady prostě 
neexistuje nic (..) ..protože jesle byly zrušené (..) ..určitě tohle jsou věci na kterých to ministerstvo [MPSV] 
pracuje, protože to potřebují (..) ..ale je to strašně nadlouho..“. 
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Komunitní funkce, podpora rodiny ve společnosti 

Síť pomáhá budovat v jednotlivých obcích komunitní vztahy a pocity solidarity152 

(Frič 1998) (R1: „..pomáháme ženám v různých obcích, malých či větších, aby tu komunitu 

nějakým způsobem posílily a něco tam vytvořily a posílily postavení rodiny v té komunitě (..) 

..a mnohá mateřská centra i přerůstají teda mimo jiné v komunitní centra pro všechny 

generace..“), svým způsobem tedy nahrazuje či obnovuje příbuzenské, stavovské nebo 

církevní struktury, které jsou zásadní v tradičních společnostech (Dohnalová, Malina 2006), 

takže přispívá ke „zdravému“ stavu naší moderní společnosti (jde tedy o saturaci lidské 

potřeby sdružovat se, být součástí větších společenství - funkce participativní (Potůček 

1997)). Pro zachování této funkce je však důležité udržet v jednotlivých centrech přes 

nastupující profesionalizaci jejich fungování i na principu svépomoci, který je úspěšně 

aplikován od jejich průniku do ČR153. 

Podpora fungující rodiny je nejsilnějším motivem Sítě, který stojí za všemi jejími 

aktivitami154 a provází ji od počátků její existence (dokonce jim i předchází) a projevuje se jak 

v rovině servisní, tak advokační. R1: „..mateřská centra a lidé, kteří se v nich angažují jsou 

tací, co jim jde o fungující rodinu..“; R3: „..je to dávání na vědomí jako, jsme tady součástí 

toho všeho a nejsou jen finanční mechanismy ty hlavní (..) ..je to takový ten zdravý rozum, 

jako ukázat, jo, to je výborné, že tady všichni (..) ..vyděláváte velké peníze, ale ta rodina, bez 

té to nepůjde (..) ..ono je to totiž hloupé, asi ten komunismus to zdiskreditoval, že, když říkal: 

rodina základ státu, ale ono to tak je..“. Od roku 2007 Síť dokonce ještě rozšířila svou 

orientaci v této oblasti – R1: „..jsme se rozhodli vlastně pro tu vícegenerační, prostě 

podporovat rodinu jako celek od početí k smrti..“. Podpora rodiny je také jedním ze způsobů, 

jimiž Síť přispívá k rozvoji občanské společnosti155: Posilováním rodiny je zároveň 

posilována i role a fungování celé struktury občanské společnosti - rodina přispěje k rozvoji 

občanské společnosti i státu tím více, čím více posílí sama sebe prostřednictvím 

svépomocných aktivit (Zeman 2002). 

                                                 
152 R3: (hovoří o vlastním zážitku) „..v tom mi to taky přišlo úžasné, že se vlastně potkaly lidé úplně od nějakých 
dělnických profesí po profesorky a vlastně tam si byli všichni rovni a opravdu si předávali ty zkušenosti, jedna 
prostě uměla vařit, druhá uměla německy a všechno se to tam tak jako mísilo, bylo to takové úžasné..“. 
153 „Nechci tvrdit, že by MC v naší zemi nevznikla (..) ..ale bylo by to určitě později a troufám si říct, že by 
pravděpodobně nešlo o aktivitu čistě zdola, což já osobně považuji za nejdůležitější moment při zakládání MC“ 
(R. Kolínská; VZ 2002-2004). 
154 Rut Kolínská (VZ 2006: 3): „Síla Sítě mateřských center spočívá ve spolupráci a vzájemné podpoře 
členských center přes jejich různorodost, stejně jako v širokém záběru zájmu zlepšovat podmínky života rodin 
s dětmi.“ 
155 Vztah mezi občanskou společností a rodinou je komplexní. Jako vedou aktivity neziskových organizací k 
posílení rodiny a přirozených lidských vztahů, tak je rodina, jakožto prostředí, ve kterém se rozvíjejí občanské 
ctnosti, zásadní pro rozvoj občanské společnosti a státu. Občanská společnost nemůže fungovat bez hodnot, které 
je ovšem schopna vytvořit pouze rodina: odpovědnost, angažovanost, tolerance, nezištnost. (Zeman 2002) 
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S podporou rodiny souvisí i podpora rovných příležitostí pro všechny, v rámci níž 

chce Síť přispět k otevření dalších možností volby pro rodiny156, ať už se to týká doby a 

vnímání pozice na rodičovské dovolené157 či prosazování nových forem flexibilních úvazků 

pro osoby pečující o děti (R3). 

 

Demokratizační funkce 

Na otázku, zda Síť MC zastává i demokratizační funkci, je možné odpovědět, 

podíváme-li se na její činnost skrze Fričovy (1998) poznámky o projevech naplňování této 

funkce. Jestliže Síť prostřednictvím členských MC povzbuzuje vzájemnou interakci lidí, 

tvorbu důvěry a reciprocitu, od kterých se odvíjí fungování trhu a demokracie, pak tyto entity 

ovlivňuje nepochybně v pozitivním smyslu158. Navíc, nejen že zvyšuje zaměstnatelnost 

ohrožených skupin na trhu práce v rámci různých projektů a díky principu svépomoci i 

aktivitou a podílem na vedení MC, ale rozšiřuje i samotný pracovní trh v jednotlivých obcích 

a regionech, protože vytváří nová pracovní místa (R2: „..my jako Síť a jednotlivá mateřská 

centra taky vytvářejí pracovní místa (..) ..zatím jsme vytvořili vlastně pětadvacet, v podstatě 

dohromady, protože, ono se to těžko sečítá, tak nějakých 120 pracovních míst..“). Demokracii 

pak podporuje také otevíráním veřejných diskuzí a poskytováním možnosti participovat na 

veřejné politice i jinak než prostřednictvím voleb (Frič 1998) a nepřímo snad aplikováním 

jejích principů na své fungování a svou strukturu159.  

Důležitý je i aspekt, že Síť pomáhá lidem budovat jejich „sociální kapitál“ a podílí se 

na rozvoji občanské společnosti (Garance Sítě 2007), jejíž fungování je jednou z podmínek 

existence demokratické společnosti (Rakušanová 2005). 

 

 

 

 

                                                 
156 R3: „..prosazování variant, které by mohly být k volbě (..) .. protože tady ty možnosti prostě moc nejsou, že, 
takže ony ty rodiny nemají jinou šanci vybrat si z toho, co je a nemohou to dělat jinak moc..“. 
157 R3: „..je pořád tady u nás ne úplně běžné, že by muž šel na mateřskou, že by tedy nějakou část byl na 
mateřské on (..) ..což si myslím, že je škoda (..) ..že kdyby byla ta příležitost, kdyby ti muži se necítili blbě, že by 
to bylo běžné (..) ..to je běh na dlouhou trať, ale myslím si, že se to mění, sice pomalinku, ale myslím si, že by ta 
Síť mohla ovlivnit to dění..“. 
158 „Založit MC je také školou občanské společnosti, formou pomoci druhým i sobě samému a způsobem, jak se 
učíme býti občany a o sebe se postarat sami, bez centrálního řízení a dohledu.“ (Šiklová In Kolínská; 1995: 12) 
159 Např. R2: „..tohle [strategické cíle] připravilo prezidium a valná hromada to schválila (..) ..a myslím, že je to 
jako normální demokratický princip, který jakmile se přestane využívat, tak to je ohrožení organizace..“ nebo 
realizace projektu Profesionalizace MC metodou Leadership Support Process, což je metoda komunikace 
pocházející z USA, které se využívá pro komunikaci v občanské společnosti - je založená na rovnosti všech 
zúčastněných a má pomoci lepší a jasnější komunikaci (VZ 2005). 
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III. ZÁVĚRY 

 

Data shromážděná v této práci a jejich analýza mě dovedly ke zjištění, že se v případě 

Sítě mateřských center jedná skutečně o zastřešující organizaci části občanského sektoru, 

která je výsledkem institucionalizace původního sociálního hnutí, jehož výstupními body byla 

jednotlivá mateřská centra, z nichž první vznikala exogenním vlivem, který se projevoval 

především metodickou a finanční podporou. Jelikož charakteristiky sdružení vykazují rysy 

proženského aktivismu můžeme jej zasadit také do kontextu proženských organizací, přičemž 

se přesně v souladu s dosavadními výzkumy samotná Síť mateřských center, v obavě 

z diskreditace, od tohoto označení spíše distancuje.  

První fáze formalizace Sítě mateřských center do podoby občanského sdružení 

vycházela z potřeby zastřešujícího orgánu poskytujícího metodickou podporu a zastupujícího 

zájmy MC, a také z potřeby vytvořit platformu pro připomínkování a prosazování rodinné 

politiky na komunální i vládní úrovni, přičemž váhu této platformy posilovala direktiva 

Evropské unie vyžadující těsnější spolupráci státního a neziskového sektoru. Na hlubší 

institucionalizaci organizace měla vliv především její ekonomická situace, jejímž stěžejním 

zdrojem se vedle státních dotací staly zejména Evropské strukturální fondy, které si však 

svými požadavky vyžádaly úpravy jak po strukturální (kooperace s dalšími NO, nutnost 

profesionalizace), tak po obsahové stránce (přizpůsobení zaměření a cílů sdružení). 

Skutečnost, že se Síť mateřských center v rámci svých aktivit nezaměřuje na jedinou oblast ze 

spektra občanských problémů, jak by napovídal její název, tak nesouvisí jen se samotnými 

kořeny celého hnutí mateřských center u nás, které se pojí s ekologickou organizací Pražské 

matky, ale i se současnými událostmi, které přinášejí nová aktuální témata (např. rovné 

příležitosti žen a mužů). 

 Kromě tlaku z Evropské unie (státní orgány musely konzultovat legislativní úpravy 

vyžádané v souvislosti s přístupovými jednáními do EU se zástupci NO, kteří mají zkušenosti 

z praxe) přispěly k těsnějšímu dialogu Sítě mateřských center se státní správou i její 

mezinárodní ocenění a situace v oblasti předškolní péče o děti (úbytek jeslí, školek, …) 

vyhrocená ještě sociálními reformami (třírychlostní rodičovská dovolená, …).  

Jakožto možná substituce či doplnění institucí státní péče naplňuje Síť MC svou 

veřejně prospěšnou servisní funkci. Zároveň působí jako preventivní sociální program saturací 

participační potřeby občanů a přináší alternativní řešení jejich problémů svépomocí v rámci 

komunity. Jak na servisní, tak na advokační bázi působí v rámci ČR inovačně, neboť přichází 
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s efektivními řešeními založenými na dlouholetých a každodenních zkušenostech. Působení 

organizace se tak promítá jak na místní, tak na celorepublikové úrovni, prostřednictvím 

členství a participace v mezinárodních organizacích jej lze zaznamenat i v celosvětovém 

měřítku a do vztahů dnešní společnosti zasahuje nejen v oblasti mezilidských a rodinných, ale 

i ve veřejných a pracovně-právních vztazích. 

Organizace má díky svým aktivním členům a silným mezinárodním a vládním 

partnerům velký potenciál ovlivňovat věci a hlavně názory veřejné a také jej, jak jsme viděli, 

uplatňuje. Touto cestou se jí tak snad podaří naplnit nejzákladnější myšlenku, od níž se odvíjí 

její aktivity, a sice podpořit pozici rodiny a jejích členů v dnešní společnosti, zajistit jim v ní 

důstojné místo a status, který bude uznáván napříč jejími komponentami. Aby se jí to však 

podařilo, má před sebou do budoucna dva velké úkoly: především vymanit se z finanční 

závislosti na dvou největších zdrojích (stát, EU) a osamostatnit se v tomto směru; a za druhé 

dosáhnout vyrovnanosti co se týče míry profesionalizace a formalizace, která by neměla 

ohrozit ducha spontánnosti a svépomocný princip nejen na úrovni jednotlivých mateřských 

center, ale v rámci celé její struktury. Oligarchizace vedení by totiž mohla vést k rozkladu 

celého svépomocného hnutí, neboť přestože je Síť MC jeho formálním a 

institucionalizovaným vyjádřením, nelze je rozdělit či ponechat jen zúžené spojení, naopak je 

nutné, aby komunikace a participace všech členek a představitelek tepala jako živá nervová 

buňka s výběžky do všech stran. 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1: Přehled historie organizace v datech 
 Cesta od přenosu myšlenky MC ke vzniku prvního mateřského centra v tehdejším 
Československu byla dlouhá (Kolínská 1995). Tento přehled strukturovaně postihuje ty 
nejdůležitější události, které ovlivnily rozvoj mateřských center na území naší republiky 
(většinou akcelerovaly vznik nových MC a znamenaly posun v jejich vztazích či příležitost 
k mediální prezentaci (PP 1/2006)) a vedly ke vzniku zprvu neformální sítě, později i 
k založení oficiální organizace.  
Uvedené mezníky vychází jednak z prezentací historie MC ve sborníku „Síť MC v ČR, 
Ohlédnutí za uplynulých 10 let“ (2003) a v prvním vydání čtvrtletníku Půl na půl (2006), 
jednak z výročních zpráv Sítě a z rozhovorů poskytnutých jejími představitelkami. 
 
1990 
- První informace o mateřských centrech v Německu – Alena Wagnerová oslovila Rut 
Kolínskou a organizaci Pražské matky, aby je seznámila s myšlenkou MC 
 
1991 
- Exkurze Pražských matek do Mnichova, následně 1. seminář o zakládání MC („Jak začít?“) 
v Praze ve spolupráci s nadací H. Bölla 
 
1992 
- Vznik 1. MC v České republice v rámci sdružení YMCA Praha 
 
1993 
- Účast na spolkovém kongresu MC v Mnichově 
 
1994 
- 2. seminář Jak začít? (vznik dalších cca 5 MC) 
 
1995 
- 3. seminář „Jak začít?“ 
- Organizace Pražské matky vydala publikaci Mateřská centra, která se nadlouho stala stěžejní 
literaturou pro zakladatelky MC 
 
1996 
- První setkání zástupců všech MC v ČR na Toulcově dvoře v Praze  
- Účast na spolkovém kongresu MC ve Stuttgartu 
 
1997       
- 1. kongres MC v ČR (pod záštitou místopředsedy vlády, J. Luxe), vznik Pracovní skupiny 
pro MC (v rámci Pražských matek) 
- počátek lobování (odstartován občansko-správním sporem o povahu a funkci MC)  
- funguje cca 27 MC 
 
1998 
- 4. seminář „Jak začít?“ 
- funguje cca 37 MC 
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1999 
- 5. seminář „Jak začít?“ 
- 1. valná hromada (VH) neformální sítě MC v ČR (zvolen výkonný tým pověřený vedením 
„sítě“ mateřských center: Rut Kolínská, Lucie Slauková, Jitka Hermannová) 
- Exkurze zástupců českých MC a zástupců státní a místní správy a samosprávy ve Stuttgartu  
- Účast na zasedání Huairou komise OSN, členství v HUAIROU Komisi OSN  
 
2000 
- 6. seminář „Jak začít?“ 
- Zasedání HUAIROU Komise OSN v Praze (hostitelem ještě neformální síť pod záštitou 
Pražských matek)  
- Členství v GROOTS International  
- Prezentace českých MC (prostřednictvím zástupkyň neformální sítě zvolených na VH 1999) 
na EXPO 2000; účast na zasedání OSN; účast na 1. evropské konferenci o rodině  
 
2001 
- 7. seminář „Jak začít?“ 
- 2. valná hromada neformální sítě MC v ČR 
- Účast na: zasedání HUAIROU Komise; GWIA a Habitat OSN; mezinárodní seminář „Jak 
začít?“; 2. evropská konference o rodině; konference slovenských MC 
- 22.10. zaregistrovalo Ministerstvo vnitra občanské sdružení Síť MC v ČR 
- spoluúčast na založení MINE (mezinárodní síť MC)  
 
2002 
- 1. valná hromada občanského sdružení Síť MC v ČR (setkání zakládajících MC, na kterém 
byly upraveny a odhlasovány stanovy a proběhla první volba Rady Sítě a členů dalších 
orgánů) 
- 10. výročí založení 1. MC v ČR  
Dubajská cena pro MINE - evropská síť MC  
- Rut Kolínská českou laureátkou ceny Žena Evropy 
- Rut Kolínská jmenována členkou Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů  
- Semináře: Jak pokračovat?; Účetnictví I, II 
- zaregistrováno cca 56 MC 
 
2003 
- 2. celorepublikový kongres MC (pod záštitou vládního zmocněnce pro lidská práva J. 
Jařaba; téma: Stala se rodina společenským problémem?) 
- Rut Kolínská oceněna mezinárodním titulem Žena Evropy  
- Semináře Jak pokračovat?, Komunikujeme nebo spolu jen mluvíme? 
- zaregistrováno cca 73 MC 
 
2004 
- 2. valná hromada Sítě MC v ČR  
- Účast na konferenci Safety City  
- Seminář metody Leadership Support Process 
- Předávání certifikátu Společnost přátelská rodině členským mateřským centrům  
- zaregistrováno cca 86 MC 
 
2005  
- Rut Kolínská oceněna titulem „Sociálně prospěšná podnikatelka roku“ 
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- Zahájení projektu Growing from bottom up I, posilování regionální spolupráce MC (2005-6)  
- Zahájení partnerství na projektu Půl na půl - rovné příležitosti pro ženy a muže (2005-2008)  
- Projekty: 
 Tesco charita roku, Procter & Gamble pro mateřská centra, Local to Local, Coolhelp  
- Síti se poprvé podařilo získat finance nejen na nájem kanceláře, ale i na mzdy zaměstnanců 
- prosinec 2005 – Síť MC v ČR sdružuje 119 MC  
 
2006 
- 3. valná hromada Sítě MC v ČR  
- Celorepublikové setkání MC v Brně  
- Vznik krajské struktury Sítě – krajské koordinátorky ve všech krajích ČR  
- Projekty: Profesionalizace Sítě MC v ČR, Společnost přátelská rodině, Growing from 
bottom up II; partnerství na projektech Dítě není handicap, Praxe a práce  
- Kampaň Jak se žije s kočárky, konference Být normální je dnes handicap? 
- Předávání certifikátu Společnost přátelská rodině členským mateřským centrům (novým 
členům od r. 2004) a organizacím přátelským k rodinám z celé České republiky  
- Síť MC v ČR sdružuje cca 190 MC  
 
2007 
- Projekt Sdílené úvazky jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti 
- Kampaně: Ruka, která hýbe kolébkou, hýbe celým světem; Dětská hřiště dnes a příště;  
Táta dneska frčí; Spolu u kulatého stolu  
- v rámci proměn struktury Sítě MC v ČR odhlasováno i zkrácení názvu na „Síť MC“ 
- Síť MC sdružuje cca 260 MC 
 
2008 
- Projekt Sdílené úvazky jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti 
- Konference Sdílené úvazky doma i v zaměstnání 
- Kampaně: Táta dneska frčí, Město pro děti, Přijďte pobejt 
- k 1.6. Síť MC sdružuje 270 MC 
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Příloha 2: Stručné představení projektů a kampaní Sítě MC 
 
PROJEKTY: 
 
a) Projekty na základní činnost Sítě 
Matky sobě: profesionalizace MC metodou Leadership Support Process (LSP)162 
 Cílem projektu163 (probíhal 2004 - 2005) byla větší profesionalizace zakladatelek a 
dobrovolnic z mateřských center. Po úvodním semináři metody LSP, kdy lektorky z Německa 
školily následné školitelky pro ČR, se projekt přesunul do regionů, kde probíhala série školení 
žen z mateřských center.  

• Growing from bottom up! I a II (Vyrůst ze dna) 
 Projekt je určen na podporu regionální spolupráce a budování Sítě za aktivní účasti 
jednotlivých MC (výchozím předpokladem projektu je myšlenka, že Síť je tak silná, jak silní 
jsou její jednotliví členové). První část probíhala v letech 2004 – 2006, druhá 2006 – 2008164. 
Výsledkem je významná podpora krajských a celorepublikových setkávání Sítě, rozvoj 
webových stránek i činnosti krajských koordinátorek.  

• Rozvoj profesionálních služeb Sítě MC v krajích  
Hlavním cílem bylo rozšíření a zlepšení služeb Sítě ve prospěch jednotlivých center a 

vybudování sítě krajských koordinátorek. Díky tomu se začala rozvíjet i spolupráce s krajskou 
správou a samosprávou165. 

• COOLHELP (viz bod 2.4. Ekonomické zdroje) 
 
b) Projekty na podporu činnosti jednotlivých MC 

• Local to Local 
Základním cílem tohoto projektu166 (2004 – 2006) je budování, udržení a rozvíjení 

rovnocenného partnerství MC s představiteli obce při vytváření místní politiky (dobré 
fungování MC závisí na vztazích s místní samosprávou). Výsledkem bylo zlepšení postavení 
účastnických MC v obci, vyšší podpora ze strany místních orgánů, institucí i občanů.  

• Tesco charita roku pro MC (viz bod 2.4. Ekonomické zdroje) 
• Procter & Gamble pro mateřská centra 

Cílem grantového programu této společnosti je podporovat MC v ČR prostřednictvím 
projektů, které posilují jejich komunitní roli (činnosti, které zlepšují sociální a kulturní 
podmínky života v obci či regionu)167. 
 
c) Projekty financované z EU 

• Síť je nositelem projektu Společnost přátelská rodině 
 Tento partnerský projekt168 Sítě a Gender studies má zvýšit zaměstnatelnost a 
kvalifikaci ohrožených skupin na trhu práce (matky s malými dětmi, ženy v předdůchodovém 

                                                 
162 Leadership Support Process je metoda komunikace pocházející z USA, která je založena na rovnosti všech 
zúčastněných a má pomoci lepší a jasnější komunikaci. Využívá se pro komunikaci v občanské společnosti a 
velice se hodí právě do MC, která vznikají nejčastěji svépomocně (VZ 2005). 
163 Projekt podpořilo velvyslanectví Nizozemského království v programu Matra; z rozpočtu projektu bylo 
hrazeno i vydání publikace o této metodě. 
164 Obě finančně podpořila holandská Nadace Bernard van Leer (VZ 2005, 2006). 
165 Projekt probíhal v letech 2006 - 2007 za finanční podpory MPSV. 
166 Jedná se o mezinárodní projekt, který vypsaly společně Huairou komise a GROOTS - proto mezi cíle projektu 
patřilo také předávání zkušeností o spolupráci s místními úřady všude, kde MC pracují. Na tento projekt navázal 
projekt Local to Local Dialog - metoda oslovování úřadů ve snaze o spolupráci (VZ 2006). 
167 Administrátorem projektu (2004) byla Nadace VIA, která díky úspěchu a spokojenosti firmy Procter & 
Gamble doporučila Síť jako příjemce podpory i pro následující roky. 
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věku), zlepšit znalosti a dovednosti v oborech pro ženy netradičních (př. ICT) a podporovat 
rozvoj flexibilního pracovního trhu s ohledem na rovné příležitosti žen a mužů. Součástí 
projektu je vyhledávání a oceňování zaměstnavatelů, kteří ve svých podnicích aktivně 
prosazují rovné příležitosti pro všechny169.  

• Síť je partnery projektů: Půl na půl – rovné příležitosti pro ženy a muže 
 Cílem projektu170 je vyrovnávání genderových nerovností na trhu práce a rozvoj 
inovativních řešení této problematiky. V rámci projektu probíhaly informační, mediální, 
vzdělávací, výzkumné, poradenské a lobbyingové aktivity, které přinesly přímý prospěch 
ohroženým skupinám na trhu práce a také tvůrcům politik. 
Součástí projektu jsou oslavy Dne rovnosti mužů a žen (19. června), kdy na území celé ČR 
probíhají různé kulturní aktivity a konference. (Půl na půl 1/2006) 

• Dítě není handicap 
Cílem projektu171 je vyrovnávat šance žen a mužů na trhu práce. Realizace probíhá ve 

dvou rovinách: pomáhá matkám s malými dětmi při návratu do zaměstnání tím, že zvyšuje 
jejich šance u přijímacího pohovoru a podporuje zlepšování spolupráce MC a dalších 
organizací zabývajících se slaďováním rodinného a pracovního života. 

• Praxe & Práce 
 Projekt172 je věnován rodičům žijícím Praze, kteří jsou po delší dobu vyřazeni 
(z důvodu péče o dítě) z pracovního procesu. Síť, jakožto partner projektu, vybrala 
odpovídající kandidátky, které se v rámci projektu zúčastnily vzdělávacího modulu, v rámci 
nějž vykonávaly také poloviční praxi v MC, za kterou jim byla poskytnuta mzdová, z níž si 
mohly hradit hlídání dětí v době návštěvy kurzů a praxe.  

• Sdílené úvazky jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti 
Projekt173 usiluje o zvýšení podílu sdílených úvazku na trhu práce a současně je 

zaměřen na zvýšení odborných, osobních a sociálních předpokladů dlouhodobě 
nezaměstnaných (primární cílovou skupinou jsou osoby pečující o dítě ve věku do 15 let nebo 
o dlouhodobě těžce zdravotně postiženého člena rodiny, sekundární cílovou skupinu tvoří 
těhotné, kojící ženy a rodiče po mateřské a rodičovské dovolené). K naplnění cílů je 
využíváno dvou oblastí aktivit: vzdělávací program „Zaměstnání – jak začít a jak pokračovat“ 
(rekvalifikační kurzy, kurz Zaměstnání – jak začít a pokračovat?, kurz Jak získat částečný 
úvazek?, jazykový kurz, individuální konzultační program, kurz Základy práce na PC) a 
„Informační program pro zaměstnavatele“. Výstupem projektu bude uplatnění účastníků 
programu na pracovním trhu, vytvoření informačních materiálů pro zaměstnavatele, vytvoření 
databáze zaměstnavatelů nabízejících alternativní formy práce a zvýšení informovanosti o 
sdílených úvazcích.  

                                                                                                                                                         
168 Financován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem ČR. 
169 Nezáleží na povaze zaměstnavatele (velikost či oblast působení), musí však splňovat následující podmínky: 
poskytují možnost zkrácených úvazků rodičům s malými dětmi; umožňují flexibilní pracovní dobu rodičům 
s malými dětmi; zaměstnávají ženy po mateřské dovolené; podporují možnost sdílených pracovních úvazků; 
umožňují rodičům s malými dětmi pracovat z domova či poskytují jinou formu podpory na pracovišti rodičům 
s malými dětmi. (www.materskacentra.cz [duben 2008]) 
170 Realizovaný (2005 - 2008) v rámci programu EU EQUAL na národní i mezinárodní úrovni; iniciátorem a 
realizátorem je Gender studies, partnerem Síť, financuje jej ESF EU a státní rozpočet ČR. Více na 
www.rovneprilezitosti.cz. V rámci tohoto projektu vydávala Síť bulletin Půl na půl. 
171 Realizován (2006 - 2008) Sítí ve spolupráci s Tempo Training & Consulting s.r.o., financován ESF a státním 
rozpočtem ČR. Hlavním výstupem jsou e-learningové kurzy sloužící všem členům Sítě, které kromě přípravy na 
úspěšné absolvování pracovního pohovoru nabízí i informace a odborné rady pro hledání práce a jednání se 
zaměstnavatelem. 
172 Nositelem projektu (2006 - 2008) je Education Gallery , o.p.s. za finanční podpory ESF, státního rozpočtu a 
rozpočtu hl. m. Prahy. Z prostředků projektu byly také pro vybraná MC zakoupeny PC. 
173 Realizátorem projektu (2007 – 2008) je Síť MC, spolufinancuje jej Evropský sociální fond a státní rozpočet 
ČR. 
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KAMPANĚ: 
 
• Ocenění Společnost přátelská rodině (Family Friendly Society) 

 Kampaň je zaměřená na posílení rodiny ve společnosti a podporu prorodinné politiky. 
Díky podpoře ze stejnojmenného projektu (viz výše) se kampaň rozšířila o soutěž pro 
zaměstnavatele a probíhají slavnostní oceňování těch, kteří podporují rodiny např. v podobě 
nabídky bezbariérového prostředí, rodinných slev, snahou o zachování zdravého životního 
prostředí atd . Síť očekává, že kampaní přispěje ke zvýšení společenské prestiže rodiny174. 

• Jak se žije s kočárky 
 Kampaň se konala poprvé v květnu 2006, kdy Síť využila zvýšené pozornosti na 
rodinnou problematiku v období kolem Dne matek a Mezinárodního dne rodiny. Záměrem je 
upozornit zodpovědné osoby i veřejnost na podmínky ztěžující rodičům každodenní život. 
Podoba kampaně záleží na jednotlivých centrech – většinou volí happeningový pochod 
nejproblémovějšími místy. Pro zvýšení atraktivnosti bývají k účasti přizváni představitelé 
obce, kterým jsou zároveň předány návrhy na řešení situace. Síť vyzvala k účasti i MC ve 
městech, kde problémy nemají – tam je možno kampaň využít k podpoře města a tím k 
navázání dobrých vztahů. 

• Konference „Být normální je dnes handicap?“ 
 V lednu 2006 uspořádala Síť MC v Brně konferenci zaměřenou na posílení povědomí 
společnosti o významném příspěvku mateřských center v oblasti prevence rizika sociálního 
vylučování rodin s malými dětmi. Síť upozornila především na disproporce spojené 
s přínosem MC pro společnost a s podmínkami jejich existence. 

• Ruka, která hýbe kolébkou, hýbe celým světem 
Jednalo se o celoroční kampaň (2007) v rámci oslav 15. výročí vzniku MC, která měla 

3 cíle: propagaci MC a Sítě; prohloubení spolupráce mezi MC, Sítí, místní samosprávou, 
odborníky a dalšími partnery včetně ziskového sektoru; zmapování historie MC v ČR. 

• Dětská hřiště dnes a příště 
Dětská hřiště patří k veřejným prostranstvím, ale jsou veřejností i státní správou 

vnímána často pouze účelově. Kampaň Sítě MC (2007) se snažila upozornit vedle užitné 
kvality dětských hřišť pro primární uživatele (děti a rodiče) i na kvalitu, která by měla kloubit 
estetické, užitné i ekologické hodnoty veřejného prostoru. Kampaň měla tři fáze: hodnocení 
stavu a užívání dětských hřišť, veřejná anketa týkající se problematiky dětských hřišť, 
moderovaná setkání veřejnosti se zástupci místní samosprávy, kde byly veřejně prezentovány 
výsledky předchozích aktivit.  

• Táta dneska frčí 
Kampaň (2007 – 2008) pořádá Síť MC společně s Ligou otevřených mužů (LOM). 

Hlavním cílem je podpořit otce, aby se více zapojili do života svých rodin i do života 
mateřských center. Jde také o vkusnou propagaci hodnoty otcovství, která dnes (stejně jako 
její nositelé) není příliš vidět. Kampaň má zároveň podpořit setkání otců a jejich dětí a 
povzbudit je, aby častěji vstupovali na půdu MC. Součástí kampaně je i anketa mezi otci 
(dosavadní výsledky potvrdili, že většina otců považuje otcovství za životní roli, přinášející 
potěšení a naplnění smyslu života. 

                                                 
174 Certifikát „Společnost přátelská rodině“ mohou získat státní i soukromé společnosti a organizace 
nejrůznějšího typu, kulturní instituce, školy, nemocnice, výrobní podniky a firmy, média, obce, úřady atd., musí 
však splnit základní kritéria (přihlíží se ke specifickým možnostem, které může hodnocený subjekt ve své oblasti 
nabídnout): podmínky musí mít trvalý charakter (písemně stvrzený); žádné bariéry; děti vítané; rodinné slevy; 
čisté a zdravé prostředí (nekuřácké); ohleduplnost k životnímu prostředí. Navrhovateli mohou být jak „uživatelé“ 
(= rodiny), tak i ti, kteří chtějí certifikát obdržet. Vyhodnocení probíhá na a) místní a b) celorepublikové úrovni 
(členy poroty vyberou a jmenují ad a) zástupci MC v místě; ad b) členky rady Sítě MC v ČR); hlavním 
mediálním partnerem je časopis Máma a já. (www.materska-centra.cz [duben 2008]) 
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• Spolu u kulatého stolu 
Kampaň (2007) měla přispět ke zlepšení a prohloubení spolupráce s představiteli obce.  

Ta je totiž nezbytnou podmínkou dobrého fungování MC. Symbolika kulatého stolu 
umožňuje rovnost všech účastníků, boří pomyslné bariéry a vnáší nový rozměr do 
vzájemných vztahů. Na každém kraji a v přihlášených MC proběhl kulatý stůl se zástupci 
krajského (místního) úřadu, téma si volili krajské koordinátorky, resp. jednotlivá MC, podle 
situace v konkrétním kraji, resp. obci.  

• Město pro děti 
Cílem kampaně (2008) je upozornit na stav veřejných prostranství (veřejná místa, kde 

se pohybují lidé – náměstí, parky, hřiště, odpočinková zákoutí, chodníky, ...) z uživatelské 
roviny malých dětí. Představit veřejnosti místa, která mohou být příkladem, a tam, kde stav 
nevyhovuje, hledat řešení na zlepšení. Kampaň proběhla ve třech etapách (centra se nemusela 
účastnit všech): mapování stavu, sbírání nápadů na řešení proměny, hledání možností 
realizace proměny. 

• Přijďte pobejt 
Cílem kampaně (2008) je představit široké veřejnosti, odborníkům, představitelům 

obce, sponzorům (stávajícím i případně budoucím) a médiím mateřské centrum jako službu 
pro rodinu, která patří do infrastruktury obce. Připoutat jejich pozornost tak, aby vedla k 
navázání či prohloubení vzájemné spolupráce. 
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Příloha 3: Struktura rozhovoru 
 
1. Základní představení organizace 

- Cíle a náplň činnosti 
- Na koho se organizace obrací? Koho chtějí oslovit? 
- Jak své cíle prosazují? 
- Provozní zázemí organizace (členská základna, organizační struktura, jak je 

zajišťována činnost organizace) 
 
2. Hodnocení činnosti 

- Úspěchy organizace a bariéry, se kterými se setkávají 
- Zkušenosti s médii 
- Hodnocení postojů veřejnosti 
- Hodnocení postojů státních institucí 

 
3. Vznik a aspekt vývoje organizace 

- Jak organizace vznikla? 
- Jaké byly jejich představy o činnosti na začátku a jak se vyvíjely? 
- Změnily se nějakým způsobem jejich cíle? 

 
4. Vztahy s jinými ženskými organizacemi 

- Existují podobně zaměřené organizace? 
- Čím se navzájem liší? 
- Spolupracují s nimi? Jakou má tato spolupráce podobu a jak ji hodnotí? 
- Jsou členem nějakého zastřešujícího sdružení? 
- Spolupracují se zahraničními organizacemi? 

 
5. Sebereflexe 

- Považují se za ženskou organizaci? 
- Proč mají v názvu „matky“/„mateřské“? 
- Mohou být členy muži? 
- Jaký mají vztah k feminismu? Co termínem feminismus rozumí? 
- Vnímají se jako součást širšího hnutí? 
- Jste okolím nazývány feministkami? A proč? 


