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1 Úvod 

Jako téma své bakalá ské práce jsem zvolila projekt mate ského centra jako 

volno asové aktivity. Domnívám se, že mate ské centrum p edstavuje prost edí, 

které m že pomoci ešit situaci žen – matek, jež nastoupí na mate skou a pozd ji 

rodi ovskou dovolenou. Z hlediska ženy toto období p estavuje výraznou, až 

zlomovou zm nu v jejím život . Mate ství je pov tšinou napln no veskrze 

kladnými emocemi, jako radost z r stu dít te a hluboké napln ní poslání. Nicmén  

v dnešní spole nosti orientované na výkon, p ináší i adu stinných stránek. Žena, 

která p estala docházet do zam stnání, z stává spole  s dít tem, o které pe uje, v 

domácím prost edí. Dochází k postupnému p erušení p vodních sociálních vztah . 

Pokud se mladá rodina st huje do jiného m sta, její izolace je ješt  prohloubena 

tím, že se nachází v novém prost edí. asto se stává, že širší rodina, jako jsou 

babi ky, vedou sv j aktivní život nebo pracují a o to víc žena – matka z stává 

osam lá  v  domácnosti.  Nemá  s  kým  sdílet  svoje  emoce  a  prožitky  a  nemá  kde  

hledat podporu p i všednodenních rutinních aktivitách v domácnosti. Pokud se jí 

nepoda í navázat nové vztahy, m že se dostat do psychické a sociální izolace. Ta 

ináší ur ité symptomy, které se týkají p edevším ženy samotné, ale ovliv ují i její 

okolí a ostatní leny rodiny. Jedná se nap íklad o syndrom ty  st n a syndrom 

vyho ení. Vedle toho matky s malými d tmi p irozen eší otázky, jak vhodn  

podn covat d ti, jak je správn  vést a vychovávat, jak ešit výchovné problémy, 

kam jít na h išt , jak ešit zdravotní problémy. Prostor pro ešení t chto otázek 

že poskytovat i mate ské centrum.  

V eské republice mnoho žen využívá model t íleté mate ské dovolené. Nej ast jší 

reproduk ní strategií je mít dv  d ti zhruba po t ech letech. Do zam stnání se 

nej ast ji navrací p i p ijetí nejmladšího dít te do školky. Nemalým problémem je 

nedostate ná kapacita p edškolních za ízení, takže ženy z stávají doma s d tmi i do 

4 let v ku dít te, tzn. p i dvou d tech stráví až 7 let v domácnosti. Ženy hledají 

nové kontakty a možnosti sociálních vazeb a smysluplného trávení volného asu 

pro sebe i své d ti. Taková situace dává potenciál k ešení. 

Jak jsem zmínila, z hlediska ženy je p echod na mate skou a pozd ji rodi ovskou 

dovolenou velkým životním zvratem. Takové nové situace se na školách neu í a tak 
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ke slovu p ichází ešení, která samotné ženy nacházejí skrze ob anské iniciativy a 

svépomoc. Podílím se na organizaci mate ského centra, jehož aktivity popisuji. Ty 

ží osmým rokem. Vzhledem k propojení zkušeností z mate ského centra a studia 

jsem se rozhodla ov it n které teorie v praxi. 

Ve své práci postupn  p iblížím pojem mate ské dovolené, problematiku žen na 

mate ské dovolené, následn  pojem volného asu, funkce volného asu a budu se 

zabývat inností mate ských center. Lze p edpokládat, že p i volno asových 

aktivitách se lidé poznávají, sbližují a tím p ekonávají sociální a psychologickou 

izolaci. Vzhledem k tomu, že zmín né aktivity probíhají v mate ském centru, které 

je sou ástí Sít  mate ských center, popisuji myšlenku a historii mate ských center 

jako celku. Podrobn ji tená e seznamuji i se statusem a fungováním konkrétního 

mate ského  centra  v  ernošicích  a  s  jeho  aktivitami,  v  n mž  p sobím  již  p t  let.  

Získala jsem tak adu zkušeností s organizací centra, plánováním a realizací 

programu pro rodi e a d ti a financováním jeho chodu. Setkala jsem se zde s mnoha 

matkami, které hledaly zp sob, jak smyslupln  trávit volný as, p i n mž by 

rozvíjely své d ti a sebe samotné. 

Sekundárním výstupem práce m že být inspirace i pro ostatní mate ská centra a do 

jisté míry p íru kou pro pokra ovatelky – další matky na mate ské a rodi ovské 

dovolené.  
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Cíl: 

Ve své práci hledám odpov  na základní otázku, zda skrze funkce volného asu 

tráveného aktivitami v mate ském centru lze ešit problém psychické a sociální 

izolace matek. P emž v p ípad  p ekonání sociální izolace by m lo jít o nalezení 

napl ujících vztah  a smysluplných aktivit jak v mat in  nové roli, tak v novém 

prost edí, kde se svým dít tem tráví v tšinu asu. 

Stanovuji první hypotézu: Platí, že funkce volného asu tráveného v mate ském 

centru m že napomáhat ešit problém psychické a sociální izolace matek.  

Konkrétní mate ské centrum, ve kterém pracuji, vzniklo na základ  pot eby matek 

setkávat se pravideln . Stanovuji tedy druhou hypotézu: Pravidelná setkávání 

v mate ském centru jsou hlavním d vodem, který matky do centra p ivádí.  

K potvrzení i vyvrácení obou hypotéz jsem zvolila metodu kvalitativního 

výzkumu. 

Vedle toho se zabývám otázkou, do jaké míry dokážou popsané aktivity mate ského 

centra uspokojit matky uživatelky. 
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Teoretická ást 

Ve vztahu k otázce, kterou si v úvodu své práce stanovuji, se v této teoretické 

kapitole zabývám v zásad  t emi oblastmi, a to mate skou dovolenou z r zných 

úhl  pohledu, situací matek na mate ské dovolené a mate skými centry. 

Nejd íve se budu v novat termínu mate ská dovolená. Stru  popíši jeho 

legislativní výklad a historii vzniku až po sou asný stav.   

2 Mate ská dovolená a rodi ovská dovolená 

Mate ská a rodi ovská dovolená jsou ur ovány rodinnou politikou státu. Stát se 

snaží napomáhat zdravému fungování rodiny, která je považována za základ 

spole nosti již od po átku narození dít te.  Založení rodiny a výchova dít te 

tšinou znamená odchod jednoho z rodi  ( ast ji matky) ze zam stnání. Matka 

stane s dít tem doma a rodina tak p ichází o p íjem, p emž náklady na zajišt ní 

dít te stoupají. Dle naší legislativy mají rodi e právo na mate skou a pozd ji 

rodi ovskou dovolenou, p i níž jsou oprávn ni erpat finan ní podporu od státu. 

2.1 Mate ská dovolená a rodi ovská dovolená v historickém vývoji 

Z dostupného internetového zdroje1 uvádím historii vzniku mate ské dovolené. 

První zákony týkající se sociálního zajišt ní matek, které pe ují o dít , se za ínají 

objevovat na p elomu 19. a 20. století. Po druhé sv tové válce se v oblasti 

sociologie rodiny dostal do pop edí problém „zániku“ tradi ní nukleární rodiny, 

rodinných sítí a zm ných rolí muž  a žen v moderní rodin .2 V této dob  také v 

Evrop  vzniká první ucelený koncept sociální politiky, zavád jící mate skou 

dovolenou. Politika tohoto konceptu spo ívala ve snaze vrátit ženy, které b hem 

války zastávaly práci muž , op t do domácnosti. Dalším silným motivem tohoto 

konceptu bylo zvýšení porodnosti. 

V pr hu 60. let nastává ur itá zm na v souvislosti s pohledem na koncept 

mate ské dovolené. Hlavní myšlenkou té doby je, že mate ská dovolená má být 
                                                
1 Lábusová E. Vícerychlostní rodi ovská dovolená. [Internet] 2007, [30.4.2013] 

<http://www.evalabusova.cz/clanky/vicerychlostni_rodicovska_dovolena.php> 
2 MATOUŠEK, Old ich,  (s. 65) “Rodina jako instituce a vztahová sí ”, Sociologické 

nakladatelství, 2003 



12 

dobou, kdy se žena bude intenzivn  v novat dít ti, zatímco její pracovní místo bude 

chrán no zákonem. V období sedmdesátých let až do roku 1998 byla mate ská 

dovolená postupn  rozší ena z jednoho roku na t i roky. 

Zajímavé z hlediska vývoje konceptu mate ské dovolené je, že ve své dob  byla 

výlu  záležitostí žen. Ke zm  dochází v 90. letech, kdy se z mate ského 

ísp vku stal p ísp vek rodi ovský s možností získat jej pro jednoho z obou 

rodi . Tedy do pé e o d ti se mohli zapojit i muži – otcové. Rok 1995 p inesl 

zrušení zákona o rodi ovském p ísp vku. Ten se transformoval do zákona o státní 

sociální podpo e, kde se dále vyvíjel.  V roce 2001 byla mate ská dovolená 

rozd lena na mate skou dovolenou do prvního p l roku života dít te, dále pak rodi  

že erpat rodi ovskou dovolenou. 

Jak je z ejmé z p edchozího textu, termín rodi ovská dovolená nebo rodi ovský 

ísp vek je termínem novodobým.  Z hlediska b žné mluvy je více zaveden termín 

mate ská dovolená, proto jsem p ijala tento termín pro svou práci jako nad azený 

ob ma. Používám-li termín mate ská dovolená, mám na mysli ob  jeho složky – 

tedy mate skou i rodi ovou dovolenou 

2.2 Mate ská dovolená v sou asné podob  

Dle zákona . 262/2006 Sb., zákoníku práce a pozd jších p edpis  pat í mate ská a 

rodi ovská dovolená do skupiny d ležitých osobních p ekážek v práci. 

Mate ská dovolená je obdobím p ed porodem a n jaký as po porodu dít te. 

Mate skou dovolenou nastupuje t hotná žena 6, nejd íve však 8 týdn  p ed 

termínem porodu. Nastane-li porod d íve, než ur il léka , a žena tak vy erpá mén  

než 6 týdn  mate ské dovolené, náleží jí mate ská dovolená ode dne jejího nástupu 

až do uplynutí 28 týdn . Mate ská dovolená nesmí být v souvislosti s porodem 

kratší než 14 týdn  a v žádném p ípad  nem že kon it ani být p erušená p ed 

uplynutím 6 týdn  ode dne porodu. 

Mate ská dovolená souvisí s porodem a pé í o dít  a trvá 28 týdn . Narodí-li se více 

tí, trvá 37 týdn . Po dobu erpání mate ské dovolené p ísluší zam stnankyni od 

zam stnavatele, u n hož pracovní pom r trvá, pracovní volno bez náhrady mzdy. 
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Pro ú ely dovolené na zotavenou se posuzuje jako výkon práce, znamená to, že tato 

doba se také zapo ítává do dn  podmi ujících vznik nároku na dovolenou. 

Od 7. týdne po porodu m že i otec st ídav  nebo výlu  pe ovat o dít /d ti a 

pobírat p ísp vek v mate ství (vždy ale jen jeden rodi ). 

Rodi  pe ující o dít  má nárok na dávku z nemocenského pojišt ní, tzv. pen žitou 

pomoc v mate ství (PPM), a to pokud se ú astnil na nemocenském pojišt ní 

v uplynulých dvou letech jako zam stnanec nebo jako OSV 3 alespo  270 dn  (z 

toho 180 kalendá ních dn  v období jednoho roku p ed porodem). Pokud si žena 

platila nemocenské pojišt ní kratší dobu, má nárok na nemocenskou dávku pouze 6 

týdn  p ed a 6 týdn  po porodu. 

Od 1. 6. 2010 se PPM vypo ítává jako 70 % z denního vym ovacího základu. 

Maximální výše PPM je 28.890 K  / m síc (30 dn ), minimální pak 7.600 K  / 

síc. Vyjde-li PPM nižší, má rodi  nárok na doplatek do výše rodi ovského 

ísp vku, tedy do 7.600 K .4 

2.3 Rodi ovská dovolená v sou asné podob  

Rodi ovská dovolená p edstavuje období následné pé e o dít . V zákon  je 

definována takto: „K prohloubení pé e o dít  je zam stnavatel povinen poskytnout 

zam stnankyni a zam stnanci na jejich žádost rodi ovskou dovolenou. Rodi ovská 

dovolená se poskytuje matce dít te po skon ení mate ské dovolené a otci od 

narození dít te, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dít  

dosáhne v ku t í let.“ (Zákon . 65/1965 Sb., zákoník práce, § 158) Ze zn ní zákona 

je patrné, že o rodi ovskou dovolenou m že žádat i otec. V sou asnosti existují 

ty i varianty erpání rodi ovské dovolené, respektive p ísp vku, a to: 

Zrychlená: do dvou let dít te, m sí ní p ísp vek je ve výši 11.400 K . Na tuto 

variantu mají nárok pouze ti rodi e (ženy), jejichž denní vym ovací základ pro 

výpo et PPM p ed odchodem na mate skou dovolenou byl minimáln  380 K  / den. 

                                                
3 Osoba samostatn  výd le inná 
4 MPSV, Státní sociální podpora,  [Internet], [20.3.2013] < http://www.mpsv.cz/cs/2> 
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Klasická: do t í let v ku dít te, rodi erpá 7.600 K . Na tuto ástku má nárok také 

rodi  pe ující o dlouhodob  (t žce) zdravotn  postižené dít , a to do 7 let jeho v ku. 

Pomalá: do ty  let v ku dít te, do jeho 9 m síc  rodi erpá 7.600 K , další 

síce již jen 3.800 K . Tato ástka také p ipadá matkám, které nem ly nárok na 

pen žitý p ísp vek v mate ství (osoby vedené v evidenci ú adu práce, ty, které si 

jako OSV  neplatily nemocenské pojišt ní a studentky, které nedokon ily 

studium). 4 

Dle publikace Tomešové Bartákové z roku 2009 možnost z stat s dít tem doma 

v plném rozsahu rodi ovské dovolené využívá v tšina žen, p emž pr rná délka 

pé e byla 43 m síc , a asi 30 % žen z stává s dít tem doma déle.5 Doba  se  pak  

prodlužuje u druhých, p íp. dalších d tí6. Jen 1–2 % žen z stává doma minimální 

dobu, tzn. jen do cca p l roku dít te, p emž se v tšinou jedná o vysoce 

kvalifikované ženy.  

2.4 Problematika žen na mate ské dovolené 

Zm na životní situace ženy, která nastoupí na mate skou dovolenou je nesmírná. 

kdy je nazývána situací zlomovou: „Jeden den dít  není a pak je“. P estože po 

stránce fyzické již mate ství probíhá dev t m síc , po psychické stránce žena 

ichází do nové situace nep ipravená. Ženu, nyní matku, zasahuje v n kolika 

oblastech. Nov  je to pé e a výchova dít te, pé e o domácnost, zm na 

v partnerských a sociálních vztazích. P estože je mate ství pov tšinou napl ující a 

radostné, mohou se v tomto období projevit ur itá psychická i sociální rizika.  Tato 

problematika by mohla být v nována v jisté podob  i otc m, kte í z stávají s d tmi 

doma. Vzhledem k tomu, že v naší spole nosti to není obvyklé, budu se dále 

vyjad ovat k ženám – matkám. 

                                                
5 TOMEŠOVÁ BARTÁKOVÁ, Helena. Cesta zpátky. Návrat žen po rodi ovské dovolené 

na trh práce v eské republice,  Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009 
6 Kucha ová V., Zam stnání a pé e o malé d ti z perspektivy rodi  a zam stnavatel , 

[Internet] 2006, [21.4.2013] <http://praha.vuspv.cz/Fulltext/vz_195.pdf> 
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2.4.1 Matka a dít  - pé e o dít  a výchova dít te  

Role matky na mate ské dovolené spo ívá v pé i o dít , která je v podstat  tím 

nejd ležit jším, emu se matka v nuje. Dít ti dává tém  všechen sv j as a utvá í 

si s ním blízký, silný vztah. Tento vztah je v odborné literatu e popisován jako 

klí ový pro další psychický vývoj dít te.7  

Dále role matky dále spo ívá v podpo e, rozvoji a upev ování jednotlivých 

vývojových krok  a návyk  dít te a zajiš ování veškerých jeho pot eb. Dalo by se s 

nadsázkou íct, že pot eby dít te se stávají pot ebami matky. To se n kdy projevuje 

vyjad ováním pot eb dít te v množném ísle, jako „To máme ale hladí ek“, „Už 

bychom asi spinkaly“ apod. 

Výchova dít te probíhá a pojí se s jeho fyzickým, psychickým a sociální vývojem. 

ní se v závislosti na v ku dít te. Pro názornost uvádím n které p íklady pojetí 

náhledu na pot eby dít te. 

 Mat ek (2007), zam ení více na psychické pot eby dít te: 

 Pot eba ur itého množství, kvality a prom nlivost vn jších podn . 

 Pot eba ur ité stálosti, ádu a smyslu v podn tech. 

 Pot eba prvotních citových a sociálních vztah , tj. vztah  k osobám 

prvotních vychovatel . 

 Pot eba identity, tj. pot eba spole enského uplatn ní a spole enské hodnoty 

 Pot eba jistoty ve vztazích k lidem z nejbližšího okolí. 

 

 Dalším pohledem na pot eby d tí se zabývá Lábusová8:  

 Láskyplná komunikace s matkou, respektive rodi i (a to ješt  p ed 

narozením). 

 Respekt k osobnosti dít te a vyjad ování bezpodmíne né lásky. 

                                                
7  Více viz teorie attachmentu  „J. Bowbly, a M. Ainswortha  BOWLBY, John. Child Care 

and the Growth of Love. 2nd edition. [s.l.] : Penguin Books, 1965. 254 s.INSWORTH, 
Mary Salter, et al. Patterns of attachment : a psychological study of the strange situation. 
Hillsdale : Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 1978. 391 s.  

8 Lábusová E. Vícerychlostní rodi ovská dovolená. [Internet] 2008, [30.4.2013] 
<http://www.evalabusova.cz/clanky/rodicovstvi.php> 
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 Snaha matky porozum t pot ebám dít te a adekvátn  na n  reagovat. 

 irozená autorita rodi , jimž pé e o dít  nerozbije vlastní smysluplný sv t. 

 Láskyplné, ale d sledné vymezování hranic. 

edávání zkušeností z matky na dít  bylo v souvislosti s pojetím pé e o dít  v 

edešlých letech do jisté míry p erušeno umis ováním d tí do jeslí. Z vlastní 

zkušenosti i ze zkušeností matek navšt vujících mate ské centrum vím, jak tápaly 

i hledání správného výchovného p sobení a adekvátní pé e o dít . Situaci 

znep ehled uje i množství informací na toto téma. Z toho pramení zmatek matek 

znejist ných rozdílnými p ístupy prezentovanými v literatu e, vlastními 

zkušenostmi z d tství a neschopností naslouchat své raciem p ekryté intuici. 

2.4.2 Matka a domácnost - pé e o domácnost  

Období mate ství pro ženu znamená zm nu priorit z hlediska jejího p sobení a 

realizace. D ležitým se stává budování a spravování domácnosti jako místa zázemí 

pro dít  i celou rodinu.  Zodpov dnost za fungování domácnosti p ebírá nej ast ji 

žena, která z stává na mate ské dovolené. (V roce 2010 byl po et muž  pobírající 

rodi ovský p ísp vek maximáln  2,5% p íjemc ).9 Vedení domácnosti spo ívá v 

ad inností spojených s komunikací a vysv tlováním, jakým zp sobem co za ídit 

a obstarat. Muž se na t chto innostech také podílí, ale hlavní zodpov dnost z stává 

na žen . Ta je nej ast ji vykonavatelkou vlastních domácích prací, jako je úklid, 

praní, p íprava jídel, obstarávání nákup  a dalších aktivit nutných pro provoz 

domácnosti. (Zajímavé je podotknout, že ženy jsou astým adresátem 

marketingových akcí zam ených na zdravé stravování a také v této oblasti ve 

zna né mí e zp tn  ovliv ují trh. Ze své vlastní zkušenosti vím, jak pro mne bylo 

ležité získávat kvalitní biozeleninu pro p ípravu pokrm  pro dít . Získat zeleninu 

v biokvalit  znamenalo jet do specializovaného obchodu. O pár let pozd ji se i 

žné obchodní sít  snaží takovouto stravu nabízet.) 

                                                
9 eský statistický ústav, Muži a ženy v datech 2011, [Internet] 2011, [20.4.2013]  

http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/publ/1417-11-n_2011> 
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2.4.3 Matka a její osobní r st p es mate ství – p ínosy mate ství 

Na p ínosy mate ství a pé e o rodinu auto i nahlížejí r zným zp sobem. V 

publikaci od Vágnerové (2000, s. 348) se z hlediska vývojové psychologie v 

kapitole v nované mate ství uvádí, že narození dít te p ináší jistý emo ní a sociální 

zisk. Zplozením dít te se v plné mí e ženy – matky vyrovnávají svým rodi m a 

skrze tuto zkušenost dozrává i vztah k vlastním rodi m.10 

Dle Sobotkové (2007, s. 115) p ináší mate ství následující pozitiva: 

 rozvoj vztah  (mate ství p ináší nový a radostný vztah s dít tem, nový 

pohled na manžela jako na otce, nová p átelství), 

 osobní napln ní (mate ství jako p íležitost k sebevyjád ení a osobnímu 

rozvoji), 

 pokra ování rodu (prost ednictvím d tí p esáhne do budoucnosti), 

 mate ství a rodi ovství jako výzva (poznávat sebe i druhého tak, jak by to 

bez dít te nebylo možné), 

 rodi ovství je známkou dosp losti (dle výzkum  tento aspekt uvád lo 79% 

žen a 21% muž ).11 

Dalším pohledem na pozitivní p ínos mate ské role se zabývá Luxová 12 v brožu e 

„Rodinné kompetence“ (2008). Uvádí, že sou asným trendem p i výb ru 

zam stnanc  je požadavek na dob e rozvinuté, takzvané m kké dovednosti (soft 

skills), které nejsou výsledkem dlouholetých vysokoškolských studií, ani se 

automaticky nezískávají dlouholetou praxí v zam stnání. Tyto dovednosti jsou 

výsledkem pestrých životních zkušeností a ukazuje se, že práce pro rodinu je 

významná „tréninková oblast“ práv  t chto, dnes velmi cen ných, dovedností. Pat í 

mezi n : 

                                                
10 VÁGNEROVÁ, Marie, Vývojová psychologie, vyd. 1, Portál,  2000, 522 s. ISBN 80-

7178-308-0. 
11 SOBOTKOVÁ, Irena. Psychologie rodiny. 2., p eprac. vyd. Praha: Portál, 2007, 219 s. 

ISBN 9788073672508. 
12    Anima plus, Rodinné kompetence, [Internet] 2008, 12.3.2013]      

<http://www.animaplus.cz/dokumenty/Rodinne_kompetence.pdf 
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 Komunika ní dovednosti – um ní naslouchat pot ebám len  rodiny, 

vytvá ení kontakt  mezi sousedy nebo jinými rodi i a udržování t chto 

kontakt  (Pozvání kamarád  dít te ze školy na narozeninovou oslavu), 

 Organiza ní schopnosti – plánování a organizování úkol , rozlišování 

ležitých a ned ležitých projekt  (zvoní poš ák, va ím ob d, dít  do toho 

í a telefonuje kamarádka), 

 Um ní rozhodovat (se) – v rodin  je nutnost „rozhodování se“ každodenn  

vyžadována (jaký spot ebi  si m žeme vzhledem k naší finan ní situaci 

dovolit), 

 Flexibilita – um ní rychlého reagování na nové situace a zvládání neustálé 

zm ny (dít  onemocní a p ed dve mi je ne ekaná návšt va, p ítelkyn  

pot ebuje krátkodobou podporu), 

 Komplexní ešení problém  – nutnost rychlého a úsp šného ešení 

problém  (jak vyjdu s finan ním rozpo tem, jaké jsou prioritní výdaje, co 

mohu odložit), 

 Schopnost ešit konflikty – pracování s r znými názory, ešení 

nedorozum ní (Jak hlasité mohou být d ti, co o ekávat od soused ?), 

 Schopnost u it se – vyhledávání a vyhodnocování nových informací, 

obstarávání informací, 

 Týmová práce a empatie – p i zadávání úkol  vci ování se do situací 

ostatních lidí (d ti mají asto nápady, od kterých je musíme odradit, aniž 

bychom je demotivovaly), 

 Odolnost v i stresu – zvládání fyzické, psychické a emocionální zát že. 

Všechny tyto uvedené skupiny dovedností se prohlubují tím, že se v rodin  

edevším utvá ejí a prohlubují vztahy.13 Z výše uvedených pozitiv, které p ináší 

mate ství a správa domácnosti mohou profitovat ženy i jejich budoucí 

zam stnavatelé. Ší eji i celá spole nost, za p edpokladu, že je žena bude ochotna 

užívat stejn  motivovan  jako v rodin . Taková situace m že nastat v p ípad , 

pokud si je žena t chto skute ností v doma. K podpo e „ženských“ rodinných 

                                                
13  Anima plus, Rodinné kompetence, [Internet] [12.3.2013]  

<http://www.animaplus.cz/dokumenty/Rodinne_kompetence.pdf> 
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kompetencí m že p ispívat i skupina dalších žen s podobnými zkušenostmi nap . v 

rámci mate ského centra. 

2.5 Negativa pobytu na mate ské dovolené 

Pro získání uceleného pohledu na problematiku žen na mate ské dovolené popisuji i 

negativa pobytu na mate ské dovolené. 

i analýze podklad , tedy odborné literatury jsem nenalezla mnoho zdroj , které se 

problematikou izolace matek zabývají. V nují se spíše stavu t hotenství, 

následnému porodu a výchov  dít te. Pest ejší zdroje nabízejí ženské asopisy, 

které však nelze vnímat jako zdroj objektivních informací, nebo diplomové práce 

psané na podobná témata. V zásad  jsem se setkala s popisem pocitu izolace 

respektive syndromu ty  st n (syndromu skleníkového efektu), syndromu vyho ení 

a pocitu profesní stagnace.   

2.5.1 Syndrom skleníkového efektu na mate ské dovolené 

Jako úvod do problematiky uvádím citací z internetového zdroje: … Po narození 

dcerky Ely však p išla každodenní realita všedního dne a na adu situací Hana v 

íru kách pro novope ené rodi e marn  hledala odpov . „ la jsem p esn , že 

nechci být unavená "pracovnicematkomanželka", jako byla moje matka,“ íká Hana. 

„Celé dny jsem byla s dcerou – zpívala jsem  jí, mluvila na ni. ím víc jsem se Ele 

novala, tím víc pozornosti vyžadovala. Nem la jsem as na ostatní povinnosti – 

po nocích jsem va ila, žehlila a prala. Na manžela mi nezbýval as ani energie, 

cítila jsem, že se asi zhroutím.“14  

U v tšiny žen p i nástupu na mate skou dovolenou dochází k výrazné zm  jejího 

postavení v rámci sociální sít . Žena, která byla zvyklá docházet denn  do 

pracovního kolektivu v tšinou výhradn  dosp lých lidí, p ípadn  se ve er sejít s 

áteli, v novat se svým koní m, náhle z stává doma sama pouze s dít tem, které 

zejména zpo átku nedokáže adekvátn  komunikovat.  Žena z stává uzav ena v 

domácnosti bez p vodních kontakt . Tato situace nenastává ihned. Po porodu 

navšt vuje ženu ada známých a p átel. Po n jakém ase ale zájem p átel opadá a 
                                                
14 Rodina, Syndrom ty  st n, [Internet] 2008, [30.4.2013]  

<http://www.rodina.cz/clanek223.htm> 
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žena musí elit riziku sociální izolace. Narozením dít te a celodenní pé í o n  se 

žena dostává i do silné emocionální závislosti na dít ti.  Tento stav je nazýván 

emocionálním skleníkem nebo také syndromem „ ty  st n“. Celkové p etížení m že 

vést ke stresu, frustraci a závislosti na partnerovi, nebo v druhém, krajním p ípad  

odcizení se od partnera. 

2.5.2 Syndrom vyho ení u žen na mate ské dovolené 

Syndromem vyho ení asto trpí lidé, kte í se starají o druhé. Pro tuto rizikovou 

skupinu je p ízna né, že zaujímá postoje, innosti a zam stnání s maximálním 

nasazením a angažovaností.  Klí ovou roli zde hraje emo ní vy erpání, celková 

únava a pocit opot ebení, které se vyskytuje u lidí jinak psychicky zdravých.15 

Kavková ve své práci „Syndrom vyho ení u žen na rodi ovské dovolené“ 16 tento 

syndrom uvádí do souvislosti s pobytem na mate ské dovolené a popisuje ty i 

oblasti, kde se nej ast ji projevuje. 

 V oblasti rozumové: nap íklad pramenící z pocitu matky, že veškeré 

innosti, které p i pé i o potomka a domácnost vykonává, jsou jednotvárné a 

nenapl ují její o ekávání. Výsledky inností, do níž vkládá energii, asto 

nejsou vid t. To se týká jak pé e o dít , tak pé e o domácnost (kojení dít te, 

uspávání dít te, jídlo se sní, vyžehlené prádlo se ušpiní, umytá podlaha se 

zašpiní). Žen  navíc m že podv dom  chyb t zp tná vazba, na kterou je 

zvyklá ze zam stnání nap . už jen tím, že produkty její práce využívají další 

dosp lí lidé a reagují na n .  U ženy se objevuje také vy erpání v duševní 

oblasti, kdy dochází k útlumu kreativity. P estože jsou innosti spojené se 

staráním se o dít  naprosto nezbytné a mají jasný smysl, matka se m že cítit 

nerealizovaná a propadá pocitu, že se zabývá nesmysluplnými innostmi. To 

je dáno práv  výše uvedenou „nehmatatelností“ výsledku práce, neocen ním 

a jednotvárností aktivit. 

 V oblasti emocionální: že se dostavit ur ité odosobn ní i emo ní 

oplošt lost, depresivní nálada, smutek i pocit podrážd nosti. 

                                                
15 KALLWASS, Angelika s. 59: "Syndrom vyho ení v práci i osobním život ",   Portál, 2007 
16 Kavková, Syndrom vyho ení žen na mate ské dovolené, (Diplomová práce),  [Internet] 

2008, [13.02.2013] <https://is.muni.cz/th/174499/pedf_m/Dipl_Kavkova.pdf> 
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 V oblasti fyzické: nej ast ji jde o bolesti zad a hlavy, zvýšený pocit únavy, 

nevyspání a celkového nap tí, které je asto ešeno konzumací alkoholu, 

kávy nebo užíváním lék . Je zajímavé si uv domit, že ženy se asto p ed 

porodem p ipravují na p íchod dít te a pé i o n , a to jak po stránce 

materiální, tak psychické, ale nemají konkrétn jší p edstavu o tom, co se 

stane po porodu s jejich t lem a s jakými fyzickými zm nami se budou 

potýkat.  

 V oblasti sociální: nezájem o kontakt s p áteli, o hru s dít tem a další, d íve 

oblíbené aktivity. 

Domnívám se, že do jisté míry jsou negativní pocity zvlášt  novope ených matek 

zp sobeny tím, že se konfrontují s obecn  rozší eným ideálem š astné matky. Obraz 

spokojené matky s dít tem je p edkládán zejména médii (v reklamách, filmech, 

asopisech) nebo publikacích zd raz ujících p ínosy mate ství a také n kdy ze 

strany p íbuzných a p átel, kte í poukazují na mate ství jako smysl života žen. 

Matka pak m že být zmatená z toho, že elí negativním pocit m, které jsou 

v ostrém kontrastu s podv domými obrazy, p íp. o ekáváním ostatních, zejména 

partnera.  

Prevencí vyho ení je uv dom ní si svého stavu, vzdání se p edstavy ideální matky, 

nalezení asu jen pro sebe, uv domování si existence vn jšího sv ta, ú astn ní se 

celorodinných akcí (výlety atp.), možnost zm nit vykonávané innosti v pr hu 

dne, dále se vzd lávat nebo si z ídit „své“ místo pro relaxaci. V našem p ípad  jsou 

prevencí, ale i ešením stavu vyho ení, volno asové aktivity, které poskytuje 

mate ské centrum. Prost edkem pro ešení takové situace m že být aktivn  

zorganizovaný as, podpora ze strany spole enství s podobnými zkušenostmi. 

Takovýto prostor mohou poskytovat práv  mate ská centra. 

2.5.3 Stagnace získaných zkušeností a pocity p etížení 

Hlavá ová uvádí ve své práci "Psychika ženy na mate ské dovolené“ 17, že k astým 

pocit m, jež mají dopad na psychiku ženy pe ující o dít  v domácnosti, 

souvisejícím s jejím d ív jším sociálním a profesním za azením, pat í pocit 
                                                
17 Hlavá ová M., Psychika ženy na mate ské dovolené, (Diplomová práce), FFUK, Katedra 

psychologie, 2009 
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stagnace všech doposavadn  nabytých zkušeností v oblasti profese, p ípadn  

jazykové výbavy. Ženy popisují pocity nevytížení, ztráty vlastní hodnoty i 

schopnosti logicky a jasn  uvažovat. Dále uvádí, že k celkové spokojenosti 

kterých žen nep ispívá ani zm na fyzického vzhledu, nadváha, uvoln né svalstvo 

išní st ny, kojením zm ný tvar prs . 

2.6 „Matka a partner“ Otázka partnerského vztahu  

Rodi ovství lze posuzovat jako významnou zkušenost, která m ní vývoj osobnosti. 

Závislost malého dít te a odpov dnost rodi  p ináší rozvoj mnohých kompetencí. 

Auto i odborné literatury nahlížejí na dít  jako na sbližujícího initele partnerského 

vztahu.18  

Narození dít te m že p sobit jak pozitivn , tak negativn . Jak popisuje J. 

Langmaier a D. Krej ová19 dále i M. Vágnerová20, po narození dít te dochází k 

poklesu spokojenosti u všech manželství. U n kterých pár  (více u muž  než žen) 

dochází k pocit m ztráty pozornosti. Vágnerová dále upozor uje, že p edstava, že 

narozením dít te se mohou manželské neshody zmírnit, je iluzí. Spokojenost v 

partnerském vztahu je základem pro zdravou výchovu. Matka, která se cítí v 

partnerském vztahu bezpe , nepromítá své pot eby na dít . Stejným zp sobem je 

i pozitivní napl ování otcovské role závislé na uspokojujícím vztahu s partnerkou. 

ípadná nespokojenost otce ve vztahu pak vede k odcizení od ženy i dít te nebo 

dalším možným patologickým vztah m v rámci rodinného systému. 

Narození dít te a pé e o n j je psychicky i fyzicky náro ná. Žena pot ebuje a 

oce uje fyzickou pomoc partnera p i pé i o dít . M že tak získat as pro regeneraci 

vlastních sil. Zde hraje d ležitou roli i osobnostní vyzrálost partner . Žena, která 

vhodn  podpo í partnera p i pé i o dít  a oprostí se od jediné správné p edstavy, jak 

by m la pé e probíhat, podpo í i partner v r st skrze rodi ovství. 

                                                
18 MAT EK ZDEN K, POKORNÁ  MARIE, KARGER PETR, Rodi m na nejhez í 

cestu, 1. vyd. Praha: Nakladatelství H & H, 2004, 189 s. 
19 LANGMEIER JOSEF, KREJ OVÁ  DANA, „Vývojová psychologie“,  2. aktualiz. vyd. 

Praha: Grada Publishing, 2000, 368 s. 
20 VÁGNEROVÁ, Marie, Vývojová psychologie, vyd. 1, Portál,  2000, 522 s.  
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Další d ležitou pot ebou je sdílení spole ných radostí z r stu a pokrok  dít te, k 

emuž pat í i sdílení obav a strachu nap . v p ípad  nemoci. 

K dosp lému partnerství pat í i sexuální život. Ten bývá rodi ovstvím poznamenán. 

Žena je asto vy erpána celodenní pé i a no ní nevyspalostí a od partnera o ekává 

ohleduplnost. 

Vzhledem k tomu, že zajišt ní rodiny s malými d tmi obnáší adu nových náklad , 

je d ležité i ekonomické zajišt ní ze strany partnera. Žena v tomto období m že 

poci ovat siln jší závislost na partnerovi, a to vzhledem k nemožnosti ekonomicky 

zajistit domácnost. 

2.7 Matka a finan ní situace - Otázka možného návratu do práce  

estože role matky má v naší spole nosti obecn  vysoký status uznání, žena je 

vnímána jako strážkyn  domácího krbu, pro matky p i návratu do profesního života 

je tato role pov tšinou p ekážkou. Jak ve své práci “Sociální exkluze matek s d tmi 

do t í let“ popisuje Václava ehounková21, ženy, které se rozhodnou skloubit 

rodinu a zam stnání, naráží na mnoho p ekážek institucionálního i spole enského 

charakteru. Upozor uje na vyšší nezam stnanost z d vodu „rizikovosti“ matky pro 

zam stnavatele. Ten u ženy p edpokládá vysokou absenci a menší pracovní 

nasazení z d vodu pé e o dít . Upozor uje na málo využívaná opat ení 

zam stnavatel  pro podporu žen v dob , kdy pe ují o malé d ti. Jedná se o práci na 

áste ný úvazek, flexibilní pracovní dobu, sdílení pracovního místa (v R není 

prakticky využívána), práci z domova nebo firemní školky. Upozor uje, že míra 

nezam stnanosti  žen  s  d tmi  je  o  20%  vyšší  než  žen  bez  d tí.  Žena,  která  po  

skon ení mate ské hledá pracovní uplatn ní, je také konfrontována s problémem 

dlouhodobé ztráty kontaktu s profesí. K tomu se m že p idat i pocit vnit ní stagnace 

v profesi, jak jsem uvedla v p edchozí kapitole. Komplikaci p ináší i nedostatek 

dostupných p edškolních za ízení pro umíst ní dít te b hem pracovní doby.22  

                                                
21 ehounková V., Sociální exkluze matek s d tmi do t í let, (Bakalá ská práce), UK, 

Fakulta humanitních studií, 2010 
22 eský statistický ú ad, Harmonizace rodinného a pracovního života, [Internet] 2010, 

[13.02.2013] http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/ainformace/7887002B6B23> 
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2.8 Problematika spole enského klima a žena na mate ské 

dovolené (Matka a spole nost) 

Na problematiku žen na mate ské dovolené m žeme nahlížet též z hlediska 

sociálního. Existuje zde n kolik názorových proud . Ivo Možný23  upozor uje, že 

pé e žen o domácnost m la d íve stejnou spole enskou hodnotu jako práce muž  v 

zam stnání. Pozd ji ve spole nosti p evládl názor, že vyšší hodnotu má práce v 

zam stnání, jelikož je finan  ohodnocena. Problémem je, že pé e žen o 

domácnost má pouze užitnou hodnotu a není finan  ohodnocena a z tohoto 

vodu je sou asnou tržní spole ností degradována. Tento autor dále podotýká 

smutnou skute nost dnešní doby, že práv  placená práce v zam stnání se stala 

jediným u nás výlu ným st edobodem spole enského života. Nikoliv tedy rodina, 

sousedství i obec. „V zam stnání dnes lov k navazuje neformální známosti, 

potkává lidi a utvá í vztahy s lidmi, a kolem práce je organizován rituál drobných 

oslav, malých potlach  a vzájemného lichocení a drobných srandi ek, jež iní život 

leh ím a p íjemn jším.“(Možný, 2008, s. 119-122) Autor dále popisuje vývoj 

degradace hodnot práce v domácnosti. Ten nastává v pr hu pr myslové revoluce, 

kdy proletá ská žena první pocítila následky degradace práce v domácnosti.  S 

nástupem kapitalismu vyvstal rozdíl mezi prací placenou – tedy zam stnáním a 

neplacenou prací doma. Jestliže v tradi ní spole nosti práce kolem domácnosti 

zapojovaly ženu do sociálního systému, pro pr myslové proletá ky i m anské 

dámy té doby se stala domácnost místem sociální izolace. Následky historických 

zm n ešíme dodnes ve vlnách r zných intenzit feministického hnutí a gendrové 

rovnosti. 

estože je rodi ovství a sla ování pracovního a rodinného života v novaná 

pozornost jako nikdy v historii, upozor uje Eva Lábusová24 v lánku „Rodi ovství, 

intuitivní nebo kulturní záležitost“, že západní rodi ovství prochází krizí.  Z 

odpov dí psychologa Josefa Zemana z brn nského Národního centra pro rodinu, 

které daná autorka uvádí ve své práci, považuji za zajímavé následující myšlenky: 

inu krize vidí v pochopení rovnosti muž  a žen jako stejnosti obou pohlaví. 

                                                
23 MOŽNÝ IVO, Rodina a spole nost,  Praha: Sociologické nakladatelství, 312s. 2008 
24 Lábusová E. Vícerychlostní rodi ovská dovolená. [Internet] 2008, [30.4.2013] 

<http://www.evalabusova.cz/clanky/rodicovstvi.php> 
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Bohužel pak dochází i k potírání hranice biologické a kulturn  vytvo ené oblasti 

osobnosti lov ka. Domnívá se, že aktuální role muž  a žen mohou být prom nlivé, 

ale to neznamená pop ení mužského a ženského principu bytí. 

2.9 Možnosti aktivit a pé e o matky a smysluplného trávení 

„volného asu“ na mate ské dovolené 

Jak je z výše uvedených odstavc  z ejmé, žena na mate ské dovolené hledá nové 

spole enství, kde m že napl ovat svou novou životní roli. Pojem volný as matek 

na mate ské dovolené by se mohl zdát protimluvou, ale na situaci m žeme nahlížet i 

z toho hlediska, že žena má prostor sv j as v sou innosti s pot ebami dít te voln  

organizovat. Ze zkušenosti z mate ského centra jsem zjistila, že funkce volného 

asu mohou být také východiskem k ešení n kterých negativních situací, které 

pobyt na mate ské dovolené p ináší. 

2.9.1 Definice a výklad pojmu volného asu a volno asových inností 

Pojem volného asu se dá nahlížet r znými zp soby. Auto i odborných publikací jej 

charakterizují jako as, se kterým m že lov k nakládat voln , dle svého uvážení a 

svých zájm . Základními funkcemi volného asu je zábava (obnovení dušeních sil), 

rozvoj osobnosti (spoluú ast na vytvá ení kultury) a regenerace pracovních sil. 

Dle Pávkové je volný as doba, kdy si své innosti m žeme svobodn  vybírat, 

láme je rádi a p ináší nám pocit uspokojení a uvoln ní. 

Podle Hofbauera25 je  volný  as  „…( leisure time), kdy lov k nevykonává innosti 

pod tlakem závazk , jež vyplývají z jeho sociálních rolí, zvlášt  z d lby práce a 

nutnosti zachovat a rozvíjet sv j život. Nebo ješt  p esn jší je charakteristika 

innosti, do níž lov k vstupuje s o ekáváním, ú astní se jí na základ  svého 

svobodného rozhodnutí, a která mu p ináší p íjemné zážitky a uspokojení.“ 

                                                
25 HOFBAUER B ETISLAV, “D ti, mládež a volný as”, Portál, první vydání, 2004, s 13 
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2.9.2 Funkce volného asu 

Z výše vymezeného pojmu m žeme dále vymezovat funkce volného asu. V 

následujícím odstavci je popsán jakýsi ontogenetický vývoj, jak jej popsali badatelé, 

zabývající se volným asem. 

V publikaci B etislava Hofbbauera26 nalezneme krátké historické ohlédnutí. Za íná 

vymezením oboru v povále ném období, kdy Joffre Dumazedier vymezuje 

psychologickou funkci volného asu, která z ásti vyrovnává vliv práce, zahrnuje 

ležitý faktor o ekávání a nad je (attente), rozptýlení (divertissement), které 

ináší nap íklad hra, rozvoj intelektuální, um lecký a fyzický, tvo ivost a vzd lání. 

 Dále Sue Roger, sou asný francouzský sociolog uvádí následující funkce volného 

asu: 

 Psychosociologická (uvoln ní, zábava, rozvoj) 
 Sociální (socializace, symbolická p íslušnost k n které sociální skupin ) 
 Terapeutická 
 Ekonomická (pozitivní vliv na uplatn ní lov ka v profesní innosti, výdaje 

astník  vynakládané na aktivity volného asu, pojetí volného asu jako 
prožívání, anebo pouhé spot eby vedoucí k odcizení) 

Dalšími možnostmi a funkcemi volného asu se zabýval n mecký pedagog Horst 

W. Opachowski, který za základní považuje: 

 Rekreaci (zotavení a uvoln ní), 
 Kompenzaci (odstran ní zklamání a frustrací). 
 Výchovu a další vzd lání (u ení o svobod  a ve svobod , sociální u ení), 
 Kontemplaci (hledání smyslu života a jeho duchovní výstavba), 
 Komunikaci (sociální kontakty a partnerství), 
 Integraci (stabilizaci života rodiny a vr stání do spole enských organism ), 
 Enkulturaci (kulturní rozvoj sebe samých, tvo ivé vyjád ení prost ednictvím 

um ní, sportu, technických a dalších inností). 

Z eských pramen  uvádím funkce volného asu dle Hofbauera (2004)27 pokládají 
relaxaci, regeneraci, kompenzaci, sociální prevenci a výchovu. 

                                                
26 HOFBAUER B ETISLAV, “D ti, mládež a volný as”, Portál, první vydání, 2004 
27 Tamtéž 
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3 Mate ská centra 

Mate ská centra jsou posledním termínem, kterým se budu v teoretické ásti 

zabývat. P iblížím samotný pojem mate ského centra, dále organizaci sdružující 

jednotlivá centra a historii vzniku center. P iblížím i možnosti financování center. 

3.1 Mate ská centra: obecný výklad pojmu   

Mate ské centrum (nebo n kdy rodinné centrum, klub maminek, rodi ovské 

centrum a podobn ) je dobrovolnická organizace. „Mate ská centra (MC) z izují 

zpravidla matky na mate ské dovolené, ty se zárove  podílejí na provozu, 

samospráv  a zajiš ují programy. Umož ují matkám s malými d tmi vyjít z izolace, 

do které se celodenní pé í o dít  dostávají. MC jsou založena na principu rodinné 

svépomoci a vzájemné služb , poskytují spole enství, solidaritu a otev enost všem 

generacím. MC nabízejí pomoc svépomocí, vzájemné naslouchání, vým nu 

zkušeností a laické poradenství.“28 

Z hlediska právního rámce se nej ast ji jedná o nestátní neziskové organizace (dále 

NNO). Nej ast jší forma je pak ob anské sdružení, ale existují i obecn  prosp šné 

spole nosti, právnické osoby nebo p ísp vkové organizace. Na mate ská centra se 

nevztahuje Zákon c . 108/2006 Sb. o sociálních službách ani Zákon c . 258/2000 

Sb. o ochran  ve ejného zdraví, který se týká konkrétn  mate ských škol, zejména 

ásti ohledn  hygienických požadavk  na prostory a provoz škol, p edškolních a 

školských za ízení, na zotavovací akce a školy v p írod  a jiné podobné akce pro 

ti. Mate ská centra své požadavky na hygienu eší prost ednictvím stanov ve 

vlastním provozovacím ádu. Ten obsahuje pravidla, která musí maminky a jejich 

ti dodržovat i v zájmu svém i mate ského centra.29   

Idea mate ských center k nám p išla z N mecka. První modelové mate ské centrum 

bylo založeno v roce 1980 v Salzgitter Badu. V eské republice je iniciátorkou 

myšlenky mate ských center Rút Kolínská. V roce 1990 se inspirovala fungováním 

mate ských center práv  v N mecku. V roce 1992 na základ  její iniciativy u nás 

                                                
28 Sí  mate ských center, Co jsou mate ská centra [Internet] 2008, [20.4.2013] < 

http://www.mate ská-centra.cz/sít-mc-v-cr-/co-jsou-mc/ > 
29 Horáková M., Právní aspekty vzniku a fungování mate ských center, 2011, Masarykova 

univerzita [Internet] 2010, [20.3.2013] 
<https://is.muni.cz/th/62712/pravf_b/Marketa_Horakova_BP.pdf> 
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pak vzniklo první mate ské centrum v YMCE Praha. Do roku 1999 se zvýšil po et 

mate ských center v celé eské republice na 78 a v letošním roce je jich p es 300. 

Vznik takové ady nových center p ímo reaguje na babyboom, který u nás nastal 

v posledních letech.30  

3.2 Význam mate ského centra a jeho role 

Mate ská centra jsou ur ena p edevším pro matky a jejich d ti, které zde mohou 

vystoupit ze své sociální izolace na rodi ovské dovolené. Tato izolace je asto 

zp sobena skokem z pracovního procesu do celodenní pé e o dít . „Prvotním 

smyslem mate ských center pro matky z stává prevence sociálního vylou ení a 

posilování mate ské role žen. Matky mají nejen zájem rozvíjet své schopnosti a 

dovednosti, ale snaží se o další vzd lání a rekvalifikace, aby se p ipravily a 

usnadnily si návrat na pracovní trh. Mimo jiné tím, že se podílejí na innosti 

mate ských center jako dobrovolníci, neztrácejí své pracovní návyky a navíc 

rozši ují své pracovní kompetence.“ (Kolínská, s 94-95) 

Ženy dále oce ují možnost zapojení se v rámci komunity, což vede ke zvýrazn ní 

ležitosti jejich práce. 

Jedná  se  o  odpo inek  od  domácího  prost edí  a  zdroj  nové  inspirace  pro  innost  s  

tmi a možnost nezávazn  si pohovo it s jinými matkami. 

Centrum p itahuje p átelskou atmosférou, pro každého se najde místo a otev ená 

náru . 

Práce pro centrum je p ínosná pro osobní rozvoj.31 

„P ínos mate ských center probíhá v n kolika rovinách. D ti tu tráví as v 

irozeném spole enství vrstevník , zvykají si nenásilnou formou na jiné, než 

domácí prost edí, u í se komunikaci ve spole nosti, mohou rozvíjet své schopnosti a 

                                                
30 Sí  mate ských center, Historie sít  MC, [Internet], [20.3.2013] < http://www.materska-

centra.cz/sit-mc-v-cr/historie-site- mc-v-cr/> 
31 KOLÍNSKÁ RÚT, „MC jako ostr vky pozitivní deviace“,  Máma a já: asopis mladé rodiny, 

2009, ro. IV, . 4, s. 100-101. 
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dovednosti. D ti také mají jedine nou p íležitost vid t svou matku v jiné roli než 

doma, kde v tšinou plní roli ženy v domácnosti.“32  

Z dlouholetých zkušeností vyplývá, že se mate ská centra podílejí na odstran ní 

anonymity. Poskytují chrán ný a otev ený prostor pro navázání nových kontakt  

skrze spole né zájmy a volno asové aktivity. Pomáhají k posilování sociálních a 

rodinných vazeb mezi jednotlivci v rámci rodiny nebo rodinami navzájem. M sto, 

které je pro rodi e a d ti zpo átku plné anonymních lidí, se díky mate ským 

centr m stává místem známých tvá í. 

Jednotlivá mate ská centra jsou ve v tšin  p ípad  sou ástí sít , což jim p ináší 

sdílení  know-how  a  další  p ínosy,  které  popisuji  níže.  S  cílem  p iblížit  tená i  též  

širší kontext p sobení sít  mate ských center zmi uji velmi stru  údaje z jeho 

historie a dále se zam uji na její fungování a kampan  v eské republice. Mate ská 

centra jsou sice založena na dobrovolnictví, nicmén  pro svou innost pot ebují 

finan ní prost edky, proto v nuji tomuto tématu též jednu kapitolu své práce. Po 

chto pasážích práce, které objas ují spíše širší souvislosti našeho tématu, 

následuje ást týkající se významu a role mate ského centra. 

3.3 Sí  mate ských center, o. s. 

3.3.1 Historie sít  MC ve sv  

Sí  mate ských center je ob anské sdružení, které sdružuje leny, jednotlivá 

mate ská centra. Myšlenka sít  jednotlivých mate ských center pochází z N mecka. 

Na za átku osmdesátých let se zde rozvinulo hnutí, jehož výsledkem je 480 center 

po celém N mecku. V roce 1989 pak vznikla v Hamburku Národní asociace 

mate ských center. Vznikla tak platforma pro užší a koordinovanou spolupráci 

mate ských center. Poskytuje rady, jak založit nové mate ské centrum, zabývá se 

problematikou komunitní práce a rozvoje ob anských iniciativ a dále se zabývá 

rozvojem sociálních služeb v regionech. 

                                                
32 KOLÍNSKÁ  RÚT,  „Mate ská centra jsou pro celou rodinu“, Máma a já: asopis mladé rodiny, 

2009, ro. IV,. 1, s. 94-95. 
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3.3.2 Sít' mate ských center v eské republice a její charakteristika 

V eské republice o deset let pozd ji vzniká Sí  mate ských center, o. s. (dále jen 

Sí  MC), která je ve své právní form  ob anským sdružením. Na základ  pot eby 

jednotného zastupování jednotlivých mate ských center na ve ejnosti vznikla 

samostatná organizace. P vodn  neformální sít mate ských center se rozrostla 

natolik, že jí bylo nutné dát formální podobu. Valná hromada v 1999 se rozhodla k 

transformaci a v roce 2001 k založení samostatného ob anského sdružení. V roce 

2002 na ustavující sch zi vstoupilo do Sít  mate ských center v republice 67 

mate ských center. Tato organizace má podobu ob anského sdružení. V sou asnosti 

má více než 300 len .33 

Jako hlavní strategické cíle si Sí  MC stanovuje propagaci a rozši ování hnutí MC v 

eské republice a jeho zapojení do mezinárodních organizací. Dalším cílem je 

podpora hodnot rodiny a mezigenera ních vztah , úloha rodiny ve spole nosti. 

Podpora právní ochrany rodiny, mate ství a rovných p íležitostí a také podpora 

zdravého života ve zdravém prost edí.34 

lenem se m že stát jakékoliv mate ské centrum, které je otev ené a dostupné všem 

sociálním skupinám, aniž by záleželo na jeho právní subjektivit .  O vzniku lenství 

rozhoduje valná hromada na základ  p ihlášky. P ijímání len  probíhá podle platné 

sm rnice.35 Mezi estné leny pat í ti, kte í myšlenku MC podporují: PhDr. Alena 

Wágnerová, jedna ze zakladatelek, PhDr. Ji ina Šiklová, socioložka, profesor 

Zden k Mat ek, známý d tský psycholog, Monika Jaeckel, socioložka.36  

                                                
33 Sí  mate ských center o.s., [Internet] [20.3.2013] < http: //www.materska-centra.cz> 
34 Sí  mate ských center o.s., Strategické cíle, [Internet]  [21.3.2013]   < 

http://www.materska-
centra.cz/download.php?FNAME=1212069923.upl&ANAME=SitMC_Strategicke_cile.pd
f> 

35 Sí  mate ských center o.s., Žádost o lenství, [Internet] [21.3.2013] 
<http://www.materska-
centra.cz/download.php?FNAME=1273937400.upl&ANAME=stanovy_Sit%20MC.pdf>    

36 Sí  mate ských center o.s., estní lenové, [Internet] [20.3.2013]  <http://www.materska-
centra.cz/clenove/cestni-clenove/> 
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Pro  své  leny  (jednotlivá  mate ská  centra)  Sí  MC  po ádá  seminá e,  poskytuje  

poradenství v oblasti správy financí, práva, metodického vedení, získávání grant . 

Sí  mate ských center poskytuje svým len m adu výhod37: 

 pomáhá vzniku nových mate ských center, svým len m poskytuje podporu 

a metodické vedení (nap . legislativa, organizace, ú etnictví, fundraising 

atp.) 

 radí, jak rozši ovat služby mate ských center (nap íklad hlídání d tí, d tská 

išt , po ádání akcí a program  pro d ti a rodi e) 

 vytvá í prostor pro vzájemnou spolupráci, vým nu zkušeností a informací 

mezi MC 

 koordinuje spole né projekty pro MC v eské republice (vzd lávací 

seminá e, konference, kongresy s tématikou MC) 

 informuje a spolupracuje s médii 

 zastupuje zájmy svých len  ve spolupráci se státními i nestátními 

organizacemi 

 zastupuje zájmy svých len  v zahrani í a spolupracuje se zahrani ními 

subjekty podobného zam ení, v sou asné dob  má více než 300 len .  

3.3.3 Projekty a kampan  po ádané síti MC v eské republice 

Sí  MC spolupracuje s r znými státními a nestátními organizacemi a snaží se 

vytvá et a ovliv ovat p íznivé podmínky pro život rodin s d tmi a jejich zapojení do 

spole nosti. Pomocí grant  a dotací m že organizovat r zné kampan  a projekty, 

které vedou k napl ování výše uvedených cíl . Jsou zam ené p evážn  na 

prorodinou politiku, otázky zam stnávání žen s d tmi p edškolního v ku nebo 

rozvoj samotných mate ských center. Uvádím aktuální projekty, které jsou na 

webových stránkách.38  

                                                
37 Sí  mate ských center o.s., lenství výhody, [Internet] [21.3.2013 <http://www.materska-

centra.cz/clenove/vyhody-clenstvi> 
38 Sí  mate ských center o.s., Projekty a kampan , [Internet] 21.3.2013] < 

http://www.materska-centra.cz/kampane-a-projekty/kampane-v-roce-2013 > 
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Spole nost p átelská k rodin  

Tento projekt je zam ený na motivaci zam stnavatel  k uplat ování rovných 

íležitostí p i zam stnávání muž  a žen. Jedná se o zavád ní takových opat ení, 

které pomohou sla ovat rodinný i profesionální život jejich zam stnanc .  D raz je 

kladen na rodinu v každé životní fázi.39  

Krok za krokem 

Cílem projektu je usnadnit rodi m s d tmi, kte í se po mate ské dovolené (i v jejím 

rámci) rozhodnou nastoupit do zam stnání, tento návrat. Aktivity projektu 

podporují rozvoj služeb o p edškolní d ti, což je specifický požadavek této cílové 

skupiny.40  

Nové zam stnání sob  – možnost zam stnání tob  

Kampa  („Sob  i  tob “)  si  klade  za  cíl  zvýšit  zam stnanost  cílové  skupiny  

fyzických  osob  pe ujících  o  d ti  do  15-ti  let  v ku.  Jádrem  projektu  je  vzd lávání  

pe ovatel /ek o d ti a následné vytvá ení nových pracovních míst v této oblasti.   

Jedná se o dynamicky se rozvíjející a aktuáln  velmi žádanou oblast trhu práce, 

která je navíc pro zvolenou cílovou skupinu atraktivním pracovním uplatn ním.41  

Kampa  k ídla a ko eny naší rodiny 

Cílem kampan  je upozornit na d ležitost rodiny v sou asné dob , kdy požadavky 

na výkon, spot ebu a individuální pot eby neprávem zasti ují hodnoty rodiny a 

vztah  jejích jednotlivých len  rodi  (matek a otc ), d tí i prarodi .42 

                                                
39 Sí  mate ských center o.s., Spole nost p átelská rodin , [Internet] [21.3.2013] < 

http://www.materska-centra.cz/kampane-a-projekty/projekty-site-mc/spolecnost-
pratelska-rodine/  > 

40 Sí  mate ských center o.s., Krok za krokem, [Internet] [21.3.2013] < 
http://www.materska-centra.cz/kampane-a-projekty/projekty-site-mc/krok-za-krokem /  > 

41 Sí  mate ských center o.s., Nové zam stnání sob  –možnost zam stnání tob , 
[21.3.2013] < http://www.materska-centra.cz/kampane-a-projekty/projekty-site-mc/> 

42 Sí  mate ských center o.s., K ídla a ko eny naší rodiny, [Internet] 21.3.2013] < 
http://www.materska-centra.cz/kampane-a-projekty/kampane-v-roce-2013 /k ídla-a-
ko eny> 
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Kampa  M sto pro d ti 

Cílem kampan  je vnímat životní prost edí v obcích s ohledem na d ti jako 

mnohovrstevnatou problematiku, hledat spolu s p edstaviteli cesty ke zlepšení 

konkrétních podmínek v dané obci a na základ  výsledk  p ípadn  p ímo návrh 

realizovat. 43  

Z vý tu probíhajících kampaní je vid t, že mate ská centra necht jí na problémy 

pouze poukazovat a ekat, až je n kdo napraví. Matky s d tmi samy hledají a 

nabízejí zastupitel m m st ešení a snaží se o navázání dlouhodobého p átelského 

vztahu a spolupráce. asto sta í jen velmi málo a d tem bude v dnešním sv  

lépe.44 

3.4 Možnosti financování mate ských center 

Provoz mate ských center m že být financován z n kolika r zných zdroj . Jedná se 

o finan ní zdroje získané z obecních i krajských rozpo  a dále grant  r zných 

nadací a nada ních fond  z ízených nej ast ji dob e prosperujícími spole nostmi. 

Další možné p íjmy mohou centra získávat z vlastní innosti i ve ejnými sbírkami. 

Materiální prost edky lze získat i z individuálního a firemního dárcovství. 

3.4.1 Ve ejný rozpo et 

Jednou z možností financování mate ského centra jsou prost edky z ve ejných 

rozpo . Do této kategorie spadají státní dotace (p edevším z Ministerstva práce a 

sociálních v cí, dota ní ízení pro NNO v rámci projektu podpory rodiny), krajské a 

obecní dotace. 

V rámci dota ního ízení pro rozd lení neinvesti ních dotací ze státního rozpo tu 

pro NNO na rok 2012 v oblasti podpory rodiny bylo rozd leno celkem 92 868 378,- 

.  Toto dota ní ízení se dotýká mate ských center nejvíce.45  

                                                
43 Sí  mate ských center o.s., Kampa  m sto pro d ti, [Internet] [21.3.2013] < 

http://www.materska-centra.cz/kampane-a-projekty/kampane-v-roce-2013/mesto-pro-
deti> 

44 Sí  mate ských center o.s., M sto pro d ti, [Internet][21.3.2013] < http://www.materska-
centra.cz/kampane-a-projekty/projekty-site-mc/spolecnost-pratelska-rodine> 

45 MPSV, [Internet]  [21.3.2013] < 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/12538/zapis_100212.pdf> 
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Z obecních rozpo  mohou získat mate ská centra finan ní prost edky v podob  

ísp vku na nájem, energetickou spot ebu apod. Dále obce vypisují nejr zn jší 

grantové programy, kde mohou mate ská centra podávat návrhy svých projekt . 

Nej ast ji se jedná o kulturní akce po ádané pro ve ejnost. V našem p ípad  se 

jedná o grant na práci s mládeží.46  

3.4.2 Nadace a nada ní fondy 

Na tomto míst  p edstavím hlavní nadace a nada ní fondy, ze kterých mohou centra 

ve St edo eském kraji erpat finan ní prost edky.  Jedná se zejména o St edo eský 

humanitární fond pro sociální oblast.47 

3.4.3 Nadace rozvoje ob anské spole nosti 

Hlavní ideou nadace je posilování rozvoje neziskového sektoru, dobrovolnictví a 

dárcovství. Tato nadace poskytuje finan ní p ísp vky v rámci jednotlivých 

grantových program  na konkrétní projekty NNO registrovaných v eské republice, 

tedy obecn  prosp šné spole nosti, ob anská sdružení a ú elová za ízení církví.48  

3.4.4 Evropský sociální fond v eské republice 

Tento fond umož uje erpání prost edk  ze strukturálních zdroj  Evropské unie. 

Nabízí programy, které umož ují erpání finan ních prost edk  z ESF. Tyto 

programy se týkají témat jako podpora rovných p íležitostí, snižování 

nezam stnanosti nebo podpora sociálního za le ování osob.49 

                                                                                                                                   
 <http://www.mpsv.cz/cs/11305> 

46 M sto ernošice, Granty, [Internet] [21.3.2013]  
<http://www.mestocernosice.cz/mesto/mesto-
cernosice/granty/?ftresult=grant+pro+práci+s+mládež%C3%AD> 

47 St edo eský kraj, Granty, [Internet] [21.3.2013] <http://www.kr-
stredocesky.cz/portal/odbory/socialni-oblast/granty/rok-2012.htm> 

48 Nadace rozvoje ob anské spole nosti, [Internet] [21.3.2013] <http://www.nros.cz/cs/> 
49 Evropský sociální fond v R, [Internet] [21.3.2013] <http://www.esfcr.cz/> 
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3.4.5 Projekty Sít  mate ských center na podporu získání finan ních 

prost edk  

Možnost získání financí poskytuje také samotná Sí  mate ských center o. s. a to 

skrze projekty, které organizuje. V sou asné dob  jsou to projekty podpory 

integrace cizinc  do spole nosti, podpory vzd lávání matek, podpory zkvalit ování 

a rozši ování innosti mate ských center. 

3.4.6 Firemní dárcovství a individuální dárcovství 

Další d ležitou aktivitou mate ských center je fundraising. Jedná se o získávání 

finan ních i nefinan ních prost edk . Mate ská centra mohou být podporována jak 

firmami, tak individuálními dárci. Mate ská centra z ízena jako charitativní projekt 

mají asto ur ené finan ní prost edky od svého dárce. Centra vzniklá jako ob anská 

sdružení se ast ji uchází o prost edky z grant . Existují i centra, která spolupracují 

s firmami a individuální dárci jsou zastoupeni v menší mí e. Rozpo ty v tších 

center se pohybují v rozmezí stovek tisíc. Menší centra vysta í se sto tisíci ro . 

Dárci p ispívají nejen finan  ale i materiální podporou. Jedná se o vybavení 

center, spot ební materiály na výtvarnou innost, ob erstvení p i r zných akcích, 

cenami pro vít ze sout ží po ádaných mate skými centry. Úsp šnost hledání 

finan ních zdroj  tedy fundraisingu závisí na zkušenostech a aktivit  vedení centra 

a samoz ejm  ochot  firem a jednotlivc  centr m p ispívat. 

3.4.7 Vlastní innost center 

Mate ská centra mohou získávat prost edky z vlastní innosti. Nej ast ji se jedná o 

lenské vstupné v podob  jednotlivých vstup  na aktivity po ádané centrem. Dále 

jsou to služby, které mate ská centra poskytují jako nap íklad kroužky nebo hlídací 

služba. Možným zdrojem je i prodej výrobk , které matky samy vyrobily. N která 

centra vlastní i živnostenský list na prodej svých výrobk . Další možností je 

pronájem prostor, ve kterých mate ské centrum sídlí. 

3.5 Možná budoucnost MC 

Do budoucnosti se dají takto vybudovaná centra prom ovat v centra 

multigenera ní. V sousedním N mecku pat í k nejnov jším trend m tzv. 
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multigenera ní bydlení, kde se v jednom dom  potkávají t i generace. Dále slouží k 

budování spole ných ve ejných prostranství (nová h išt ) a ovliv ování místní 

samosprávy. 
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Praktická ást  

4 Mate ské centrum v ernošicích 

V teoretické ásti jsem se v novala obecnému vymezení problematiky žen na 

mate ské dovolené a dále pak mate ským centr m obecn . V praktické ásti se této 

problematice budu v novat v konkrétním mate ském centru Tam Tam Mraveništ , 

jeho aktivitám a konkrétním matkám, které toto centrum navšt vují. Cílem 

praktické ásti je zjistit, zda skrze aktivity a program mate ského centra se da í 

konkrétním matkám p ekonávat p edpokládanou sociáln  psychologickou izolaci 

echodu na mate skou dovolenou. 

4.1 Motivace matek k návšt  mate ského centra 

Ke zjišt ní motivace návšt vnic mate ského centra jsem provedla dotazníkové 

šet ení. Na jeho základ  jsem zjistila následující motivace pro návšt vu mate ského 

centra. Naše návšt vnice je nej ast ji vysokoškolsky vzd laná žena, která má dv  

ti a je s nimi na mate ské dovolené. Do m sta se p ist hovala pr rn  p ed 5 

lety, žije v dom  bez rodi , kte í jí vypomáhají s hlídáním d tí mén  než 1 x 

sí . Nejsiln jší motivací pro návšt vu mate ského centra je nej ast ji navázání 

kontaktu s ostatními ženami v podobné situace a také nalezení vrstevnické skupiny 

pro své d ti.  

 

Z konkrétních odpov dí na otázku „Z jakých d vod  jste za ala navšt vovat 

mate ské centrum? Popište svou motivaci:“ uvádím konkrétní odpov di 

respondentek: „Mén  izolace, kolektiv dosp lých pro m  a pro dcery, vým na 

informací, zábava (R1), Setkání s ostatními maminkami a d tmi stejného v ku (R2), 

Zapojení do místní komunity (R3), Smysluplné trávení asu s d tmi, zapojení se do 

místní komunity a setkávání se s maminkami (R4), Socializace dít te i matky v 

blízkosti bydlišt  (R5), Dcera cht la spole nost, aby nebyla doma sama a já abych 

se seznámila s matkami (R6), Seberealizace a kvalitní program pro dít  v kolektivu, 

navázání vztah  (R7), Kontakt s lidmi s podobným osudem a kontakt s d tmi pro 

dít  (R8), Pot eba stýkat se s jinými dosp lými, sdílet pocity a prožitky ze soužití s 

miminkem a na druhé stran ešit jiné otázky, než jen mate ství a získávat informace 
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o r stu a pot ebách dít te (R9). Hlavn  kv li malé, že je mezi d tmi (R10), 

Spole nost d tí a maminek (R11), Kv li synovi, aby byl mezi d tmi (R12), Z d vodu 

navázání p átelství pro sebe a své d ti, rozbití stereotypu (R 13), Sdílet pocity a 

starosti s t mi, kte í jsou na tom podobn , pro dít  zábavná forma trávení asu s 

vrstevníky (R14), Nikoho jsem neznala, cítila jsem se izolovan  (R15), Spole né 

trávení asu (R16), Zabavení dít te, odreagování, zm na, spole nost (R17), Zajistit 

tem sociální kontakt (R18), Hledala jsem seberealizaci, nové sociální kontakty a 

kamarády pro dceru (R19).“ 

Z výše uvedených motivací je z ejmé, že matky hledají nové sociální kontakty s 

ženami  v  podobné  situaci,  ale  také,  a  v  ješt  v tší  mí e,  sociální  kontakty  pro  své  

ti. Toto je myslitelné pouze v p ípad , že volný as, který zde matky s d tmi tráví, 

je napln n atraktivním programem, který dané osoby p ivádí k sob  opakovan  a 

umož uje jim prožívat p íjemné spole né chvíle.  

Vzhledem k tomuto zjišt ní níže popisuji aktivity mate ského centra, které v 

ernošicích umož ují naplnit výše uvedené pot eby. Uvádím zcela konkrétní 

detaily p ípravy a realizace jednotlivých inností, aby mohl být návod a postup 

prakticky využitelný i jinde.  Aktivity mate ského centra v záv ru zhodnocuji 

pomocí dotazníku, který respondentky vyplnily. 

4.2 Zpracování mate ského centra jako projektu 

V této ásti práce p edkládám své praktické zkušenosti s prací a vedením 

mate ského centra v ernošicích. Aktivity s tím spojené lze vnímat jako projekt, 

protože zahrnují fáze plánování, realizaci a vyhodnocování. V praxi se osv ilo 

lit innosti na stálé a jednorázové. Vedle toho organizujeme specifické akce, které 

jsou ur ené jen pro rodi e (nap íklad p ednášky). Projektem se snažíme ešit situaci 

matek na rodi ovské dovolené z hlediska napl ování a smysluplného trávení 

volného asu. Projekt popisuje innost Mate ského centra, popis vybraných aktivit a 

naše zkušenosti v praxi s hledáním finan ních prost edk  a celkovou organizací 

provozu centra. 
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4.3  Specifika rychle rostoucího m sta s mladými rodinami 

sto ernošice se nachází v údolí Berounky na jihozápad od Prahy. Jeho 

geografická podoba a lenitost terénu je p edur ena k reziden ní zástavb . Po et 

obyvatel od roku 2004 do roku 2012 vzrostl z 4576  obyvatel na 6346. Jde 

edevším o rodiny s malými d tmi. Vedle toho jsou ernošice obcí s rozší enou 

sobností, do jehož správního obvodu pat í území celého okresu Praha-západ (79 

obcí, 95 580 obyvatel k 31. 12. 2005). Tyto demografické aspekty ur ují problémy, 

se kterými se m sto potýká. P edškolní za ízení (státní i soukromá) jsou p epln ná a 

musí  odmítat  mladší  d ti.  Nov  p íchozí  obyvatelé  neznají  nikoho  ve  m st  a  

tšinou jejich širší rodina v etn  prarodi  žijí v jiných m stech. Obyvatelé 

ernošic dojížd jí za prací do Prahy. Sou asn  vzniká i jistá evnivost mezi 

starousedlíky a nov  p íchozími. Negativní dopady této situace, sociální izolovanost 

a osam lost, se dotýká zejména matek na mate ské dovolené. 

4.4 Vznik a fungování Mate ského centra Tam Tam Mraveništ  

V ernošicích vzniklo mate ské centrum neformáln  v roce 2005. Formální podobu 

ob anského sdružení získalo v roce následujícím. Zakladatelky z ad místních 

matek jej pojmenovaly Tam Tam Mraveništ  (dále jen MC). Jejich zám rem a cílem 

bylo vytvo it místo pro výchovné a vzd lávací aktivity pro d ti p edškolního a 

školního v ku a jejich rodi e spolu s aktivním využitím volného asu. Jedná se o 

neziskové, dobrovolnické a nepolitické ob anské hnutí.  

Je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra eské republiky. Orgány 

sdružení jsou valná hromada, p edsedkyn  sdružení a místop edsedkyn  sdružení. 

Valná hromada je nejvyšším orgánem, tvo í ji všichni lenové (resp. lenky) a má 

povinnost se scházet alespo  jednou ro . Hlavními finan ními prost edky jsou 

lenské p ísp vky. Dále sdružení získává finan ní prost edky z dar , grant , dotací 

nebo sponzorských p ísp vk  fyzických nebo právnických osob. Centrum má 

povinnost vyú tovat prost edky ze získaných grant . Získaný majetek a finance 

slouží k uskute ování a napl ování cíl  sdružení. 

V praxi je mate ské centrum nejen právnickou osobou, ale sou asn  synonymem 

pro volno asovou aktivitu a místo setkání. V našem konkrétním p ípad lenky 

mate ského centra organizují pravidelná setkání s p ipraveným programem dvakrát 
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týdn  a vedle toho po ádají b hem roku jednorázové aktivity. Tuto innost popisuji 

v jednotlivých kapitolách dále v textu. 

4.5 Získávání finan ních prost edk  Tam Tam Mraveništ  

Finan ní p ísp vky na provoz centra získáváme n kolika zp soby. Jedním z nich je 
výb r lenského p ísp vku na organizované programy. lenské vstupné jsme ur ily 
ve výši 60,- korun za jeden vstup na dvouhodinový program. Alternativou jsou 
„permanentky“ v hodnot  500,- korun na 10 vstup . Cílem zavedení „permanentek“ 
bylo podpo ení návšt vnosti. Toto se nám osv ilo.  Ze zkušenosti se nám 
potvrdilo, že pokud se schází stálá skupina, lépe se pracuje p i jednotlivých lekcích. 
Matky, které permanentky zakoupily, se na základ  toho rozhodly ast ji p ijít. 

Dalším zdrojem získání financí je získání dar  a grant . O n kterých informuje Sí  
mate ských center prost ednictvím emailu (jedná se o grant vypisovaný MPSV50). 
Dále informuje o dotacích od Ministerstva vnitra v rámci projektu „Integrace 
cizinc  2013“ pro mate ská centra, která mají v adách svých návšt vník  cizince.51 
Sí  mate ských center tak napl uje výše uvedenou funkci podpory svých len  v 
oblasti fundraisingu. 

Každoro  se ucházíme o grant, který poskytuje m sto. Jedná se o „Grant na práci 

s mládeží“. Ze státního rozpo tu tak m sto p erozd luje prost edky neziskovým 

organizacím a spolk m, pracujícím na jeho území. Práv  p i získávání tohoto grantu 

jsme byly nejúsp šn jší. Grant m sta, z poloviny pokrývá provoz našeho 

mate ského centra.52  (Viz p íloha . 4 )   

Další možností je ucházet se o granty vypisované jednotlivými firmami jako 

nap íklad Nadace VIA, z fondu spole nosti T-Mobile pro zam stnance. Tato 

spole nost podporuje jednotlivé projekty na zlepšení životního prost edí. 

Podmínkou je ú ast zam stnance firmy na akci. V našem p ípad  se jednalo o 

manžela jedné z lenek.  Tímto zp sobem jsme žádaly o grant na revitalizaci 

tského  h išt  v  naší  obci.  Grant  jsme  nezískaly,  ale  zpracovaný  projekt  z stal  a  
                                                
50 MPSV, Dota ní ízení pro rok 2013, [Internet]  [21.3.2013] < 

http://www.mpsv.cz/cs/13357> 
51 MVCR, lánek,   [Internet]  [19.3.2013] <http://www.mvcr.cz/clanek/vyzva-k-podavani-

zadosti-o-poskytnuti-dotace-ze-statniho-rozpoctu-integrace-cizincu-2013.aspx> 
52 M sto ernošice, Grantym  [Internet]  [18.3.2013] 

<http://www.mestocernosice.cz/mesto/mesto-cernosice/granty/> 
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sto  našlo  jiného  investora,  který  ve  spolupráci  s  m stem  na  základ  námi  

vytvo eného projektu akci financoval. H išt  se otevíralo v ervnu roku 2012. Na 

mate ském centru z stala p íjemná práce organizovat slavnost na po est otevírání 

išt .  

Další možností je získání nefinan ních prost edk  na provoz centra. V našem 

ípad  se jednalo o darovací smlouvu od zam stnavatele jedné z návšt vnic 

mate ského centra vým nou za propagaci v prostorách centra. Takto jsme získaly 

materiál pro tvo ení a výtvarnou innost. 

V neposlední ad  lze využívat p íležitostí získat nefinan ní podporu od místních 

firem,  nebo  firem,  které  v  obci  p sobí.  Op t  se  jedná  o  materiální  prost edky.  

kolik let po sob  se nám poda ilo zajistit dary pro opakované akce ve form  

ob erstvení a cen pro vít ze sout že (dorty z místní cukrárny). 

Ze zkušenosti m žeme potvrdit, že spole né úsilí p i hledání prost edk  na provoz 

mate ského centra bylo d ležitým faktorem pro podpo ení spole ných vztah  mezi 

lidmi podílejícími se na provozu.  To i v p ípad , že žádosti byly neúsp šné. 

4.6 Lidé kolem MC (organizátorky): Reakce osob, které jsou s MC 

spojeni 

Práce v mate ském centru je ve v tšin  p ípad  práce dobrovolná, již bylo zmín no 

v teoretické ásti. N která mate ská centra mají své zam stnance, zejména na pozici 

hlavní koordinátorky. Z naší praxe se nám nejvíce osv ila struktura, v níž úlohu 

hlavní koordinátorky má volená p edsedkyn  sdružení. Ta je jakýmsi hlavním 

komunika ním lánkem. Obsahem ízení mate ského centra je zajišt ní chodu 

mate ského centra tedy pravidelných program , získávání financí, administrativní 

innost související s provozem, zajišt ní zázemí spolupráce na organiza ní struktu e 

a programu. Z vývoje fungování centra se vytvo ily dva týmy, které obstarávají 

pravidelný program. Tým tvrte ní a páte ní. Jednotlivé lenky tým  se mezi sebou 

domlouvají na zajišt ní pravidelného programu (kdo p ipraví divadlo, kdo výtvarné 

innosti). P i organizování jednorázových akci (jako jsou Ko árková rallye, Bazar a 

podobn  viz dále) se osv ilo, když je na jednotlivé akce jmenována 

koordinátorka. Ta za akci odpovídá a rozd luje úkoly ostatním. Tato struktura se 
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nám po zkušenostech s hromadným koordinováním jedné akce nejvíce osv ila. 

Nicmén  p i takovémto zp sobu práce dochází k r zným komunika ním 

problém m. N které innosti se kryjí, jiné se „zapomenou“. K úskalí dobrovolnické 

práce pat í i r zný p ístup ostatních len , a též partner  k aktivitám matek. 

Setkáváme se s r znou mírou zapojení, podpory i odmítání.  zná profesní 

minulost lenek týmu p ináší i r zné pracovní návyky, jak úkoly zajiš ovat. Z toho 

vyv rají spory nebo pocity nespokojenosti ostatních osob v týmu. Dalo by se íct, že 

dobrovolnická práce p ináší ú astník m možnost procvi it nejen organiza ní 

dovednosti, ale i své schopnosti v oblasti tolerance a komunikace, což nebývá vždy 

jednoduché. 

Dalším z úskalí je i skute nost, že mate ské centrum má jakési putovní vedení. 

Každá další generace koordinátorek a lenek realiza ního týmu sice pokra uje v již 

zapo até práci, ale vzhledem k charakteru organizace zde není p íliš prostoru pro 

zacvi ení. Dalo by se íct, že jakýmsi zp sobem se organicky rozpíná nebo zužuje 

na základ  p esunu maminek z mate ské dovolené do pracovního procesu a mí e 

jejich nástupu na p vodní nebo nová pracovní místa. 

4.7  Propagace a komunikace s leny a ve ejností 

i propagování innosti mate ského centra a jeho aktivit se nám osv ila 

spolupráce s místním tiskem. M sto vydává m sí ník Informa ní listy. Na základ  

uzav ené smlouvy o bezplatné inzerci zde m sí  zve ej ujeme program a aktivity 

našeho centra. Dle této uzav ené smlouvy také používáme výv sní informa ní 

tabule m sta. Osv ila se nám i emailová komunikace s návšt vnicemi setkání. Na 

emailové adresy zasíláme informace o pravidelných setkáních ve smyslu „p íští 

tvrtek si p ineste brambory, budeme vyráb t razítka“, informace o p ipravovaných 

akcích, jako je Bazar d tského oble ení, Ko árková rallye, nebo o p ednáškách 

po ádaných pro rodi e.  
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5 Program Mate ského centra Tam Tam Mraveništ  
5.1 Volno asové aktivity stálé 

V následujícím textu se budeme v novat popisu a p íkladu volno asových aktivit 

stálých, které po ádáme v mate ském centru v ernošicích. 

Na tomto míst  své práce uvádím p íklad programu, který plánujeme a realizujeme 

v mate ském centru b hem jednoho konkrétního m síce. 

Program na íjen 

4.10.  „Muzicírování“ a hraní s kuchy ským nádobím. 

5.10.  Krásn  to šustí, je to barevné a všude to poletuje, co to je? P ij te to zjistit 

do líste kového Mraveništ . 

11.10. Jež í Mraveništ : Co d lají ježci v zim ? P ipravíme pro ježka pelíšek a 

jednoho si vyrobíme! 

12.10. Drá ek Mrá ek. Co takhle dra í pohádka, tvo ení i dra í dovád ní. Tentokrát 

létání povoleno! 

18.10.  Masáže tlapek a jejich obtiskování s pomocí prstových barev 

19.10. Foukej, foukej, v ku! Povídání o po así a výroba v trného rukávu. 

25.10.  Podzimní setkání s kamarády u teplého aje. P ij te si vyrobit kamaráda 

pavou ka! 

26.10.  Kaštánkové mraveništ . Povídání o podzimu, sbírání ovoce a také spousta 

písni ek a íkadel. 

1.11.  Sv. Martin a výroba lampionu do pr vodu. 

5.1.1 Popis aktivity, termín konání, komu je aktivita ur ena 

Pravidelná setkání mate ského centra se konají od zá í do ervna každý rok. 

Program je p ístupný na webových stránkách mate ského centra. V termínu 

školních prázdnin setkání vzhledem k nízké návšt vnosti neorganizujeme. V tšina 

rodin odjíždí z m sta na dovolené. Ti, kte í z stanou, se setkávají spontánn . 

Osv ilo se nám po ádat setkání dvakrát týdn , vždy ve tvrtek a v pátek od 9 do 

11 hodin.  Pravidelná tvrte ní setkání jsou ur ena pro rodi e s d tmi do 2 let, 

páte ní pro rodi e a d ti od 2 do 5 let. Rozd lení vychází z toho, že každá v ková 
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skupina d tí má rozdílnou úrove  motorických, emocionálních i kognitivních 

schopností. Nicmén  toto rozd lení je prostupné pro ob  v kové kategorie. 

Na setkání p ichází nepravidelný po et i struktura maminek, babi ek a d tí, tedy 

uživatel  služby mate ského centra. Pro dosp lé a d ti p edstavuje mate ské 

centrum vždy jednu z alternativ trávení volného asu. Ú astníci o své návšt  

mate ského centra rozhodují dle dané situace a svého zdravotního stavu. P edem 

tedy není nikdy znám p esný po et a skladba ú astník . Tento aspekt p edstavuje 

ur ité specifikum fungování mate ského centra. Dává mu jisté limity, ale zárove  i 

íležitost pro to, aby p išli noví ú astníci, kte í nap . zpo átku cítí ostych nebo se 

rozhodují na poslední chvíli. 

5.1.2 Popis programu pravidelného setkání obecn  

Setkání za íná 20 minutami volné hry. Doprovázející dosp lý se zapisuje do 

prezen ní listiny. Tato listina slouží i jako podklad pro získávání grantu m sta. 

Program všech setkání je zahájen spole ným pozdravem a p ivítáním všech 

zú astn ných jménem. Úvodní ást slouží k nalad ní skupiny na spole nou innost 

a p edstavení následujícího programu, a to nap . následujícím zp sobem: 

„animátor“ ( ili jedna ze lenek), seznámí návšt vníky s tím co je dnes bude ekat, 

“… spole  si zahrajeme, zazpíváme a povíme íkanky …” a “ …a dnes nás eká 

Mraveništ  v nované drak m… známe draky papírové, co se pouští ve vzduchu, a 

také pohádkové, kte í hlídají poklady… a když princ má odvahu, tak získá 

princeznu nebo také poklad a na to si budeme dnes hrát.” 

V této fázi je d ležitá empatie animátora a jeho schopnost vnímat emocionální 

nalad ní skupiny.  Následují pohybové aktivity, jako jsou jednoduchá cvi ení s 

íkankami. íkanky jsou vždy stejné, jen s menšími obm nami nebo dopln ním 

nového. Pro d ti se tak stávají známými a mohou se je nau it. Stává se, že je malé 

dít  p i  p íkávání  íkanek  pasivní  a  budí  dojem,  že  slova  nezná.  P i  jiné  

íležitosti, mimo mate ské centrum, pak p ekvapí dokonalou znalostí celé 

básni ky. Pokra ujeme zpíváním, které d ti vede k vnímání rytmu, s tím, že 

používáme d tské hudební nástroje, jako jsou inely, d ívka, jednoduchý xylofon, 

ale i oby ejná chrastítka nebo malé plastové lahve napln né nap . kou. 
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Nedílnou sou ástí programu je výtvarná innost. Animátor si v tšinou p edem doma 

ipraví pot ebné v ci, které umožní a usnadní tvorbu. Jedná se nap . o šablony 

z kartonu, nakopírované obrázky pro vybarvování, listí a jiný p írodní materiál 

(kaštany, šípky, v tvi ky, brambory aj.) nebo recyklovaný materiál (kelímky, ví ka 

od lahví, použitý barevný balicí papír atp.). P edm t výtvarné innosti bývá 

jednoduchý, nicmén  p edpokládá pomoc rodi . Máme za to, že i dosp lý svou 

prací je vzorem a p íkladem dít ti a podle n j se dít  u í. Rodi , je-li to vzhledem 

k v ku dít te nutné, st íhá a dít  používá vodové barvy na vybarvení tvar . D ti 

snadno zvládají též umis ování tvar  na plochu papíru, lepení atp. Pom r zapojení 

rodi e a dít te se r zní. Usilujeme však o to, aby d ti byly hlavními aktéry. Touto 

spole nou prací vznikají asto i zdánliv  složité a pracné výtvory jako nap . figurky 

z p írodních materiál , lampiony, draci, koláže. 

V praxi mohu potvrdit platnost následující citace: „Hra je specifická, p evládající 

innost dít te v batolecím v ku, p ispívá k rozvoji osobnosti. Spontánnost hry je 

dána tím, že dít ti chybí sociální perspektiva. To podmi uje skute nost, že 

determinující se stává situace hry, jejíž sou ástí je i emocionální stav dít te, jeho 

momentální pot eby. Svobodné rozhodování dít te je omezeno jeho možnostmi a 

možnostmi sociálního prost edí. Usm ování d tské hry je nutné a žádoucí, ale ne 

nátlakem, nýbrž utvá ením situací a simulací. Výsledkem hry krom  prožívání 

radosti z hry samé, je produkt, který má sociální význam jen v kontextu dané 

sociální situace. Ve h e se utvá ejí základy pro budoucí interakci u ební a 

pracovní.53“ (Viz. p íloha . 1) 

5.1.3 Úterní herni ka ve školce na Vápenici 

Úterní herni ka v mate ské škole na Vápenici je ur ena pro maminky s d tmi všech 

kových skupin. Myšlenka organizace herni ky vznikla na podzim roku 2012. 

Naskytla se p íležitost využít prostory v budov  mate ské školky, která je svým 

vybavením p izp sobená pro pot eby d tí p edškolního v ku. Herni ka je 

organizovaná, na rozdíl od pravidelných setkání mate ského centra, odpoledne, a 

tak ji navšt vují p ípadn  rodi e, kte í mívají dopoledne, kdy organizujeme 

pravidelná setkání mate ského centra, jiné aktivity. N kterým d tem návšt va 

                                                
53  VESELÁ JANA, “Jak ve volném ase?”, Gaudeamus, 1997, s. 10 
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herni ky umožní poznat prost edí, kam budou chodit do školky.  

5.2 Volno asové aktivity jednorázové pro celou rodinu 

Tyto aktivity jsou ur eny pro nejširší ve ejnost, tedy i pro rodi e a d ti, kte í se 

neú astní pravidelných setkání. Konkrétn  organizujeme tyto akce: 

„Svatomartinský pr vod“, „Setkání s Poberounským vodníkem”, „Ko árková rallye 

- chodecký závod nejen pro tatínky a sout že pro rodinné týmy.“ Poslední z akcí 

rozepisuji podrobn ji jako ukázku koordinace inností organiza ního týmu lenek 

mate ského centra. 

Co se tý e Svatomartinského pr vodu, jedná se o p ipomenutí legendy o svatém 

Martinovi a aktu solidarity, kdy se rozd lil o sv j pláš . Setkání rodi  s d tmi má 

tedy i sv j mystický p esah. Zmín nou legendou za íná pr vod s lampiony 

zakon ený hrou ve tm  pod širým nebem. I zde plní akce funkci setkávání rodi  a 

tí mimo své domovy a vn  svých zahrad, p ípadn  napomáhá integraci rodin, 

které se do ernošic nov  p ist hovaly. 

„Setkání s Poberounským vodníkem” je inspirováno místním fenoménem eky, 

kde osoba p evle ená za vodníka provází d ti r znými hravými aktivitami, které 

jsou doprovázeny hrou na kytaru se zpíváním. Akce se koná venku u eky, ímž 

že pro n které ú astníky znamenat poznávání nových míst m sta, v n mž žijí. 
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5.2.1 Projekt: Závod rodi  s d tmi a ko árky a sout že pro rodinné 

týmy 

Popis, zám r a vývoj akce 

Jedná se o sportovn  spole enskou akci, která vznikla s myšlenkou zapojit tatínky 

do spole ných aktivit. Závod rodi  s d tmi a ko árky vznikl v dob , kdy se lenky 

mate ského centra staraly o batolata. Jako pracovní název, který se pak ujal i mezi 

astníky, bylo p ijato pojmenování “Ko árková rallye” a jeho podtitul zní 

„Chodecký závod ko árk  nejen pro tatínky“. Závod probíhá na ásti ernošické 

ulice a je dlouhý 1,5 km. Chodecký je nejen proto, aby se odlišil od „b žného“ 

závod ní, ale také vzhledem k nutnosti zajistit bezpe nost ú astník  a vzhledem ke 

snaze zmírnit rozdíly ve fyzické zdatnosti jednotlivých dosp lých a d tí. 

Již v prvním roce konání jsme cht ly ke strávení spole ného dopoledne p ilákat co 

nejvíce rodin, a protože závod je relativn asov  krátkou akcí, rozhodly jsme se, že 

po závodu budou následovat sout že pro d ti, jak jsou známé z akcí po ádaných k 

Mezinárodnímu dni d tí. 

Ko árková rallye se koná jednou ro  b hem m síce kv tna nebo ervna a v roce 

2013 se uskute nila již po tvrté. Stala se tedy do jisté míry sou ástí spole enského 

života  mladých  rodin.  Za  tu  dobu prošla  jistým vývojem,  který  odráží  jak  pot eby  

len  mate ského centra, tak o ekávání ú astník . Naším prvo adým zám rem bylo 

sejít se s ostatními rodinami ke strávení zábavných neformálních aktivit a obohatit 

náš volný as novými spole nými zážitky. Svou roli hrálo také zapojení tatínk , i 

když nešlo o nejd ležit jší aspekt akce. Uvažovali jsme, že závod ní je pro muže 

atraktivní a závod ní s ko árky se m že stát zábavou i pro n . D tské sout že byly 

hem prvního ro níku spíš jednodušší, orientované na základní dovednosti, jako je 

házení, skákání, hledání p edm  a b h. S tím, jak naše vlastní d ti rostly, se 

nila i nápl  závodu a sout ží. P i druhém ro níku za aly závodit též d ti na 

odrážedlech a p i t etím ro níku d ti nad to mohly tla it vlastní ko árky nebo jiná 

vozítka jako traka e, vozíky atp. Ze sout ží pro d ti se postupn  rozvinuly aktivity 

pro rodinné týmy, kdy všichni lenové rodiny plní r zné úkoly, jako je p ekonávání 

ekážek, spole né malování, vzájemná pomoc p i dosahování ur itého cíle (nap . 

napln ní koše papírovými koulemi.) 
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ast na závodu jsme zpest ily výzvou zú astnit se v kostýmech a maskách, což se 

velmi dob e osv ilo. Jednozna  znamenalo zapojení r zných len  rodiny p i 

vytvá ení rekvizit a od . Rodiny tak mohou prezentovat své tv í dovednosti a 

isp t ke spole né zábav . N které rodiny p ipravily nejen masky, ale upravily i 

ko árek nap . jako lokomotivu, letadlo nebo kon . D ti mají obecn  radost, když se 

mohou p evléct nap . za zví átka a zvlášt  d ata za princezny, víly atp.   

Sout žní duch je p i závodu podporován tím, že vyhlašujeme vít ze za kategorii 

muž , žen a zvláš  masek. Jako ceny p edáváme dárkové balí ky s p edm ty 

získanými od sponzor . N kdy se tedy jedná o hodnotné p edm ty, spíše však mají 

symbolickou hodnotu. 

Vzhledem k tomu, že se závod koná na místní komunikaci, která musí být uzav ena 

pro dopravu, jednáme vždy p edem s p íslušnými odbory M stského ú adu 

ernošice, s Dopravním inspektorátem pro Prahu - západ a také s M stskou policií 

ernošice.  Naše  dosavadní  zkušenost  s  ú ady  je  pozitivní.  Ú edníci  a  policisté  s  

námi spolupracují a vycházejí nám vst íc. M sto nám odpouští poplatek za použití 

ve ejného prostranství. Vedle toho žádáme organizaci Sokola p sobící v 

ernošicích, aby nám pronajali Sokolovnu a p ilehlou zahradu s d tským h išt m. 

Druhý ro ník akce nám p inesl pou ení, že je t eba zajistit prostory pro p ípadné 

nep íznivé po así. Tehdy jsme na poslední chvíli ráno p ed akcí hledaly, kam z 

otev eného ve ejného prostoru u místní základní školy závod a sout že p esuneme. 

i minulém ro níku jsme oslovily též Sbor dobrovolných hasi  v ernošicích – 

Mokropsech, kte í ochotn  p ivezli hasi ský v z a seznamovali dosp lé i d ti s 

hasi skou technikou. 

Popis akce jako projektu 

innosti spojené se závodem a sout žemi lze vnímat jako skute ný projekt. Má sv j 

asový za átek a konec a zahrnuje fáze p ípravy a plánování, realizace i aktivity po 

samotném uskute ní akce. Vyžaduje jak sledování a dodržování harmonogramu, 

tak plánování a erpání rozpo tu (i když tato ást je relativn  mén  významná a 

náro ná vzhledem k rozsahu finan ních zdroj , které jsou pro tuto akci ur eny). A 

kone  všechny aktivity, které se akce týkají a které vykonávají r zné osoby, je 

eba koordinovat. 
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Na p íprav  se podílí 5 až 7 lenek mate ského centra. B hem samotné realizace je 

zapojeno více dobrovolník , nebo  p ítomnost po adatel  je nutná jak na startu, tak 

v cíli závodní trasy – vždy minimáln  dv  osoby na každém míst  s tím, že ze 

zkušenosti nelze stihnout p esun ze startu k cíli. Dále dobrovolníci pomáhají na 

stanovištích jednotlivých sout ží, kterých je zhruba 6. 

Op t zkušenost nás vedla k tomu, že se vedení akce ujímají dv lenky mate ského 

centra, kdy jedna dohlíží na aktivity spjaté se závodem a druhá se sout žemi. 

Koordinace prací všech organizátorek probíhá p ed realizací formou sch zek. 

íprava závodu a sout ží, koordinace inností a propagace akce 

První myšlenky a plány, které se týkají každého nového ro níku akce, probíhají na 
elomu kalendá ního roku, kdy M stský ú ad v ernošicích vypisuje granty na 

podporu práce s d tmi a mládeží. V tomto moment  více revidujeme zkušenosti z 
minulého ro níku, rozhodujeme se, zda budeme provád t n jakou významn jší 
zm nu nebo rozší ení plánované akce a zvlášt , zda bude mít taková úprava dopad 
na rozpo et a je tedy nutno ji zohlednit v žádosti o grant. 

Další p ípravná fáze stanovení konkrétní termín po ádání akce, který musí být v 

souladu s volnou kapacitou prostor v Sokolovn , plánem akcí, které organizuje 

odbor kultury M stského ú adu ernošice, s volnými personálními kapacitami 

stské policie. (Bereme též v potaz Pr vod Karla IV., který každoro  prochází 

ernošicemi, který po ádá Hlavní m sto Praha.) 

Ve chvíli, kdy je termín stanoven, je nutno získat souhlas s využitím ve ejného 

prostoru ze strany odboru investic a správy majetku M stského ú adu, který je jeho 

vlastníkem. Tento souhlas je spolu s kladným vyjád ením Dopravního inspektorátu 

nutný pro vy ízení žádosti v odd lení dopravy M stského ú adu. Proces vy izování 

žádostí je komplikován faktem, že r zné ásti ú adu jsou umíst ny jednak v Praze a 

jednak v ernošicích. Dále se obracíme na M stskou policii, poskytující strážníky 

pro odklon dopravy na za átku a konci ulice, která je uzav ena. Technické služby v 

ernošicích nám zap ují dopravní zna ení nutné pro uzavírku. Všechny žádosti je 

nutno mít kladn  vy ízené nejpozd ji n kolik dní p ed termínem uzáv rky místního 

sí níku Informa ní listy (pro nás významným komunika ním kanálem sm rem 
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k ve ejnosti), což vychází zhruba 6 týdn  p ed realizací akce. To je i nutná doba pro 

uskute ní všech ostatních p ípravných prací. 

Co se týká závodu, zabýváme se p i p íprav  stanovením harmonogramu, tj. sraz 

astník , start závodu, p esun ú astník  k Sokolovn  a vyhlášení vít . Vedle 

toho  je  nutno  zajistit  startovní  ísla,  která  nám  zap uje  Sokol,  a  megafony  pro  

usnadn ní komunikace s ú astníky na míst . Také ur ujeme, kdo z po adatel  bude 

ítomen na startu (evidence ú astník , rozdání ísel, p edání informací a 

odstartování) a kdo v cíli (pro komunikaci s ú astníky ohledn  p esunu k sout žím, 

formálnímu ukon ení závodu a v neposlední ad  povzbuzování závodník ). 

Sout že jsou prakticky p ipravovány odd len  od závodu. Koordinátorka vymýšlí, 

kolik sout ží se zrealizuje, zda je bude propojovat spole ná tématika, které sout že 

budou nakonec zorganizovány a kdo z po adatelek bude na n  na míst  dohlížet a 

instruovat ú astníky. Pracnou ástí p íprav je shromážd ní pot ebného materiálu a 

drobných odm n za sout že a jejich uskladn ní. (Zna nou ást v cí, které se p i 

sout žích používají, poskytujeme my organizátorky.) 

Zavedením sout ží pro rodinné týmy usilujeme o p ekonání konceptu 

individuálního sout žení. P íklad seznamu sout ží: kreslení do mouky na plechu, 

zatloukání h ebík , házení papírových koulí na cíl, p ekážková dráha, sest elování 

kuželek vodní pistolí, slalom s medv dem na traka i, házení pe inou napln nou 

balonky. 

Propagace akce, využívá lokální média. V Informa ních listech uve ej ujeme s 

edstihem nejprve lánek o závodu a sout žích a m síc p edem upoutávkový 

„inzerát“, který má každoro  stejný formát a m l by se dostat svým vizuálním 

zpracováním do pov domí ve ejnosti. Sou asn  vyv šujeme plakátky (formát A4) 

na informa ní tabule m sta a na ve ejná místa, kudy procházejí rodi e s d tmi 

(školky, ekárny u léka , obchody). 

Financování akce 

Zdroje na financování akce tvo í jednak pen žní prost edky z grantu m sta a jednak 

cné dary (ob erstvení a odm ny). Jak už jsem zmínila výše, významnou roli hraje 
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využití nejr zn jších p edm i materiálu z domácností organizátorek. Dobrovolní 

hasi i se akce ú astní bez nároku na finan ní odm nu.  

cné dary získáváme opakovan  od místní pekárny (sladké pe ivo pro 

ob erstvení), cukrárny (dorty jako odm na za ú ast pro d ti) a dále od firem, na 

které mají organizátorky n jakou specifickou vazbu jako nap . zam stnavatel i 

zam stnavatel p íbuzného. Od takových firem získáváme v cné dary, které 

využíváme jako ceny pro vít ze závodu.    

Harmonogram akce a její realizace 

9:30   Sraz ú astník  

9:45   Start závodu 

10:00 – 10:45  P íchod závodník  do cíle 

10:30   Za átek sout ží a prohlídky hasi ské techniky 

11:45   Vyhlášení vít  

12:00 – 12:15  Ukon ení akce 

V p ípad  velmi špatného po así se závod ruší a sout že se p esouvají do t locvi ny 

v místní Sokolovn . 

hem srazu ú astník  v míst  za átku trasy závodu registrujeme ú astníky a 

rozdáváme startovací ísla, která nám slouží pro identifikaci vít  jednotlivých 

kategorií. P ed startem též p ipomínáme bezpe nostní pravidla (i tohoto d vodu je 

závod chodecký) a p edáváme instrukce ohledn  p esunu k sout žím a informace o 

asovém plánu. 

Dle naší zkušenosti již na startu panuje p íjemná atmosféra pospolitosti. Ú astníci 

se scházejí, povídají si, obdivují masky. Setkávají se tu asto nejen matky s d tmi, 

jak se znají ze svých aktivit b hem mate ské i rodi ovské dovolené, ale též jejich 

partne i  i  prarodi e  d tí.  Sousedé  se  tu  scházejí  prožít  spole né  chvíle  a  mají  

možnost se vzájemn  lépe poznat. 

Nejrychlejší dosp lí závodníci chodci, jdou-li jen s ko árkem, stihnou projít trasu za 

15 minut. Nejpomalejší d ti ujdou 1,5 km zhruba za hodinu. 



52 

ti s dosp lým, nebo dosp lými, které jej doprovázejí, absolvují jednotlivé sout že 

v po adí, které si sami ur í. Aby byla ú ast na všech sout žích atraktivn jší, 

dostanou d ti na za átku tabulku, do které sbírají na jednotlivých sout žích razítka. 

Po zvládnutí jednotlivých sout ží dostávají malé odm ny (malé figurky zví átek, 

samolepky, kuli ky p íp. drobné sladkosti). Prohlédnutí hasi ské techniky se 

osv ilo jako zajímavé zpest ení dopoledne nejen pro d ti, ale i dosp lé. 

Po vyhlášení vít  v kategoriích muži, ženy, masky a odm ní všech d tí, které se 

závodu zú astnily, kouskem dortu, se kolem poledne rozcházíme.   

Aktivity po ukon ení akce 

inností, které následují po ukon ení akce, není mnoho. Mezi nejvýznamn jší pat í 

zaznamenání poznatk  z aktuálního ro níku, kterých využijeme v následujícím 

roce, a dále informování ve ejnosti o akci, kterou jsme zrealizovaly, zve ejn ním 

lánku v Informa ních listech a též oblastních novinách Náš region. 
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6 Vyhodnocení dotazníkového pr zkumu 

„Nové volno asové kulturní chápání života by dokonce mohlo p ibývající 

uvol ování výd le né práce p esunout k pozitivním perspektivám: mén  práce jako 

šance k v tšímu porozum ní a lidskosti ve sfé e práce i volného asu.54“ 

Cílem práce bylo potvrzení nebo vyvrácení p edpokladu, že volno asová aktivita, 

která je provozována konkrétním mate ským centrem, m že pomoci v p ekonání 

psychické a sociální izolace. 

Zvolila jsem kvalitativní metodu sb ru dat. Tato metoda umož uje zjistit subjektivní 

názory a postoje ú astnic. Hlavním úkolem bylo zjišt ní motivace návšt vy 

mate ského centra a následné zhodnocení p ínosu jeho provozu pro n  jako 

uživatelky. 

V rámci kvalitativního výzkumu jsem zvolila metodu dotazníkového šet ení. 

edpokládám, že výzkum má nízkou reliabilitu a zárove  vysokou validitu. 

i p íprav  dotazníku jsem se zam ila na strukturu dotazníku, která obsahuje 

otázky zam ené na sociální zázemí uživatelek, ekonomické zázemí, možnost 

pomoci ze strany širší rodiny, motivaci k návšt  mate ského centra a popis 

ínos  a  hodnocení,  které  jim  tato  návšt va  mate ského  centra  dává.  Volila  jsem  

otázky uzav ené, polootev ené i otev ené. Z d vodu v tší otev enosti respondentek 

jsem zvolila anonymní vypln ní dotazníku. 

Výb r vzorku, pr h a prost edí výzkumu 

Dotazníky jsem rozdala p i pravidelném setkání v mate ském centru. Vysv tlila 

jsem respondentkám zám r svého výzkumu a zodpov la dotazy, které vyvstaly. 

Dotazníky respondentky vyplnily na míst  (15 ks) a 5 dotazník  vyplnily 

respondentky doma. Jednalo se o matky, které nem ly možnost vyplnit dotazníky na 

míst , nebo  jejich d ti vyžadovaly pé i. Po vypln ní doma jsem si dotazníky od 

respondentek vyzvedla. Z 20 ks  rozdaných dotazník  jsem zp t získala 19 ks. 

                                                
54 VÁŽANSKÝ M., „Volný as a pedagogika zážitku“ Vydavatelství Masarykovy 

univerzity,1992, s. 21, ISBN 80-210-0428-2 
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Zpracování dat 

Vypln né dotazníky jsem zpracovala do tabulky.  Uzav ené otázky jsem 

kvantifikovala, polouzav ené otázky zam ené na výb r 3 nejd ležit jších hledisek 

otázky jsem obodovala, tak aby výsledné hodnoty vypovídaly o hodnot  tématu. 

Otev ené otázky jsem analyzovala a kvantifikovala na základ  smyslu a poté dále 

interpretovala. Sledovala jsem dv  základní vyty ené problémové roviny, a to 

motivaci k návšt  mate ského centra, kterou jsem popsala v úvodu praktické 

práce, dále pak problematiku, jak se da í napl ovat konkrétnímu mate skému centru 

pot eby matek, jež ho navšt vují. 

Analýza dat 

První ást dotazníku byla v nována otázkám k zjišt ní bližších informací o 

respondentkách. Týkaly se v ku, dosaženého vzd lání, rodinného stavu, po tu d tí a 

jejich v ku.  V následujícím textu se v nuji podrobnému rozboru zjišt ných 

informací. K jednotlivým otázkám uvádím zjišt ná data. 

První otázka se týkala v ku respondentek, zjistila jsem, že mate ské centrum 

navšt vují ženy ve v ku od 29 do 40 let. Pr rný v k respondentek je 35,6 let. 

Jedná se tedy v tšinou o matky zralejší, které se rozhodly založit rodiny pozd ji, 

než je obvyklé. 

Vaše dosažené vzd lání? 

Respondentky jsou p evážn  vysokoškolsky vzd lané (12 respondentek), 2 s vyšším 

odborným vzd láním a 5 se st edoškolským vzd láním. Dá se tedy p edpokládat, že 

matky s vysokoškolským vzd láním se cht jí uplatnit nejd íve ve své profesi a poté 

založit rodinu.  

Jaký je Váš rodinný stav? 

Vdaných je 15 respondentek, svobodné jsou 4 respondentky.55  

                                                
55 Úvodní 4 otázky nebyly íslovány  
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Jaký je po et Vašich d tí a jejich v k? 

tšina dotazovaných má dv  d ti, a to u 10 respondentek, t i d ti uvedly 2 

respondentky a 7 respondentek má jedno dít . V k d tí se pohybuje od 6 m síc  do 

7 let. Pr rný v k d tí je 3 roky. Dá se p edpokládat r zná motivace návšt vy 

mate ského centra vzhledem k v ku d tí. U d tí do 1 roku bude p evažovat pot eba 

matek stýkat se s dosp lými ženami, ve vyšším v ku dít te matky hledají adekvátní 

prost edí a program pro trávení asu.  

1. Jaká je Váše profese p ed nástupem na mate skou dovolenou? 

Vzhledem k rozli nosti zjišt ných informací uvádím odpov di za jednotlivé 

repondentky. Je zajímavé zjišt ní, že se v mate ském centru setkávají ženy z 

zných profesí, které by je jinak nepotkaly. R1: Senior manager, R2: advokátka, 

R3: Manager zákaznického servisu, R4: Marketingová koordinátorka, R5: 

ekladatelka,  R6: kucha ka, R7: marketingová specialistka, R8: projektový 

specialista v bankovnictví, R9: projektová vedoucí, R10: prodava ka, R11: 

kade nice, R12: výzkumná pracovnice, R13: projektová manažerka, R14: lektorka 

anglického jazyka, R15: produk ní, R16: asistentka, R17: bioložka, R18: u itelka 

mate ské školy, R19: u itelka mate ské školy.  

2. Jak dlouho jste na mate ské dovolené? 

Respondentky jsou na mate ské dovolené v rozmezí od 7 m síc  do 6 let. V 

pr ru je to 3,5 let. 

3. Kolik let v ernošicích bydlíte? 

Do m sta se p est hovalo 15 respondentek, které zde žijí v rozmezí od 3 m síc  do 

9 let, pouze 3 respondentky žijí v míst  více než 10 let. 

4. Bydlíte v dom  nebo v byt ? 

14 respondentek žije v dom , 5 respondentek žije v byt . U respondentek, které žijí 

v dom , lze p edpokládat vyšší pot ebu se setkávat s dalšími lidmi vn  svých dom  

a zahrad, zvlášt  ty, které se do m sta p ist hovaly p ed relativn  krátkou dobou.  
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5. Bydlíte s rodi i (tedy prarodi i dít te) 

S rodi i žijí 3 respondentky a 16 respondentek žije bez rodi .  

6. Pomáhají Vám s pé í o dít  (prarodi e nebo jiní rodinní p íslušníci)? 

Mén asto než 3x do m síce hlídají jiní rodinní p íslušníci ve 2 p ípadech, 5 

respondentkám hlídají mén  než 3x m sí , dalším 6 nepomáhají v bec a u 5 

hlídají minimáln  1x v týdnu, jedna respondentka m že po ítat s pomocí rodi  

denn . 

7. Jaká je zhruba m sí ní ástka, kterou máte k dispozici pro obstarání domácnosti? 

ástku do 15 tisíc korun uvedlo 8 respondentek, 9 respondentek uvedlo ástku 15 – 

20 tisíc korun, 2 respondentky uvedly více než 40 tisíc korun a jedna respondentka 

odpov  nevyplnila. 

8. Stýkáte se b hem mate ské dovolené s p áteli/p ítelkyn mi? 

Tato otázka slouží k p iblížení množství sociálních kontakt  respondentek. Všechny 

respondentky se stýkají s p áteli. 

9. Stýkáte se b hem mate ské dovolené s bývalými kolegy? 

Tato otázka zjiš uje rozvrstvení sociálních kontakt  respondentek. S  kolegy se 

stýká pouze 1 respondentka a 18 se s kolegy  v tšinou nestýká.  

10. S ím byly spojeny negativní pocity, které jste prožívala p i p echodu ze 

zam stnání na mate skou dovolenou a v prvním roce rodi ovství? Vyberte a zapište 

podle závažnosti 1 až 3 (1 je nejzávažn jší)56  

Jako nezávažn jší uvedla v tšina respondentek pocit únavy, nevyspalosti a pocit 

neatraktivity po porodu (celkem 33 bod ). Dalším problémem byl pocit izolace (22 

bod ) a stejn  také nedostatek asu pro sebe (22 bod ). Na dalším míst  

respondentky adily pocit nerealizace (6 bod ), partnerské odcizení (5 bod ), 

finan ní problémy (4 body), pocit stagnace (2 body). Jedna z respondentek uvedla, 

že jí chybí as na práci a jedna jako problematické cítila „náro né“ dít . Lze si 

                                                
56  P i vyhodnocování m l nejzávažn jší problém 3 body, nejmén  závažný  1 bod 
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povšimnout, že negativní pocit izolace, kterým se v této práci zabývám, se umis uje 

co do významu na druhém až t etím míst . 

11. Máte-li dít  starší jednoho roku, jaký nejvýznamn jší problém ešíte 

v sou asnosti? Vyberte a zapište podle závažnosti 1 až 3 (1 je nejzávažn jší) 

Nejvíce respondentky eší problémy s výchovou dít te (29 bod ), dále nedostatek 

edškolních za ízení pro d ti (17 bod ), nedostatek h iš  (17 bod ), finan ní 

otázky (7 bod ), otázky správné výživy (5 bod ), slad ní rozdílných pot eb len  

rodiny (4 body), nedostatek organizovaných aktivit pro d ti 1 respondentka a 1 

respondentka uvedla pocit p etížení z inností týkající se aktivit kolem domu a 

z toho vyplývající nedostatek asu pro d ti.  

12. Z jakých d vod  jste za ala navšt vovat mate ské centrum. Popište svou 

motivaci? 

Obsah této otázky je uveden v úvodu praktické ásti  (4.2.).  

13. Co vám p ináší návšt va mate ského centra? 

Nej ast jší odpov dí na tuto otázku bylo napln ní pot eby stýkat se s ostatními 

matkami a navázání sociálních kontakt  s nimi, což zmínilo 10 respondentek. 

Získání sociálních kontakt  pro své dít  bylo uvedeno v 9 odpov dích. Radostn jší 

prožívání mate ství uvedly 4 respondentky, aktivitu pro d ti uvedly 4 respondentky, 

menší pocit izolace uvedly 2 respondentky, seberealizaci uvedla 1 respondentka. 

14. Podílíte se na práci mate ského centra? Pokud ano, jakým zp sobem.  

12 respondentek se nepodílí na práci mate ského centra, 4 uvedly, že organizují 

program, 2 respondentky uvedly, že by se v budoucnosti rády na fungování 

mate ského centra podílely. 

15. Jak jste spokojena s aktivitami mate ského centra? Vyberte t i a zapište podle 

oblíbenosti 1 až 3 (1 nejoblíben jší)57 

Na otázku výb ru 3 aktivit mate ského centra odpov ly respondentky 

následovn : Na první místo za adily program pravidelných setkání ( 44 bod ), dále 
                                                
57  P i vyhodnocování nejoblíben jší akce m la 3 body. 



58 

Bazar d tského oble ení a Ko árkovou rallye (15 bod ), (Bazar zmínilo více matek, 

Ko árková rallye získala lepší umíst ní), t etí místo v oblíbenosti má Herni ka (9 

bod ), Lampiónový pr vod (8 bod ) a p ednášky (7 bod ), Poberounský vodník (2 

body). Jedna z matek tuto otázku nezodpovídala, vzhledem k tomu, že mate ské 

centrum navštívila poprvé. 

16. Navázala jste p i t chto aktivitách nové vztahy (s dalšími matkami, d tmi, 

rodinami)? 

15 respondentek odpov lo kladn , 1 respondentka odpov la záporn , 1 

odpov la „nevím, možná asem“ a 1 respondentka „nevím“. U respondentek, 

které odpov ly kladn , se objevily tyto odpov di: „Ano, navázala jsem p átelské 

vztahy, trávíme spole  i dovolené“ (R15), „Ano, našla jsem p átele pro sebe i pro 

dít “ (R17).“Ano, s matkami, d tmi i rodinami“ (R18), „Ano, s matkami a poté i s 

celými rodinami“ (R19). 

17. Pomohly aktivity mate ského centra p i p echodu ze zam stnání na mate skou 

dovolenou? 

14 respondentek uvedlo, že ano, 3 respondentky uvedly, že ne, 1 respondentka 

odpov  nevyplnila.  

„Možnost  sdílení  nové  situace“  (R1),  „Seznámení  se  s  novými  lidmi  (R2),  „Ano,  

odpoutat se pouze od rodi ovských povinností“ (R3), „Ne, za ala jsem navšt vovat 

centrum pozd ji“ (R4), „Ano, odstranit pocit izolace, nebo alespo  se seznámit“ 

(R5), „Ano, sdílením negativních pocit  a p ekonání nejistot spojených s výchovou 

a pé í o dít  díky komunikaci s ostatními matkami (R9), „Kontakt s ostatními 

matkami“ (R12), „Ano, zejména p i druhé mate ské (R13), „Ano, našla jsem ženy v 

podobné situaci“ (R15), „Ano, spojení s ostatníma matkami a také komunitou“ 

(R18), „Ne, centrum jsem za ala navšt vovat až na mate ské dovolené“ (R19).  
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18. Jaké aktivity mate ského centra byste uvítala? 

Celkem 6 respondentek vyhodnotilo probíhající aktivity jako dosta ující, 3 

respondentky by uvítaly hlídací službu, 3 respondentky by uvítaly aktivity pro 

rodi e, jedna respondentka p ednášky o výchov , 1 respondentka by uvítala 

prázdninové aktivity, 1 respondentka by uvítala p eklad materiál  do angli tiny (je 

Angli anka). 

19. Jak ovliv uje návšt va mate ského centra Vaše dít ? 

Nej ast jší odpov dí, a to u 16 respondentek, byla socializace dít te a ocen ní 

kontakt  s vrstevníky, 2 respondentky zmínily u ení, 2 respondentky zvykání na 

pravidla, 2 zajímavý program, 1 respondentka uvedla, že návšt va dít  neovliv uje. 

20. Jste v zam stnaneckém pom ru? 

10 respondentek je v zam stnaneckém pom ru, 1 respondentka je OSV  a 8 

respondentek bude po mate ské dovolené zam stnání hledat. 

21. Dá se p edpokládat, že Vám zam stnavatel vyjde vst íc zkráceným pracovním 

úvazkem? 

Z 10 respondentek, které jsou v zam stnaneckém pom ru, 6 p edpokládá, že jim 

zam stnavatel vyjde vst íc s polovi ním úvazkem. Pro ostatní respondentky, které 

nejsou v zam stnaneckém pom ru, není tato otázka relevantní.  
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7 Záv r 

Období mate ské dovolené je v život  ženy obdobím specifickým, které provází 

mnoho zm n. K ešení t chto zm n používají ženy r zné „strategie“. Návšt va 

mate ského centra je jednou z nich. Lze konstatovat, že role mate ského centra je 

pro jejich nový životní styl významná. Mate ské centrum poskytuje chrán ný a 

otev ený prostor, kde je možné navázat nová p átelství, získat zajímavé informace, 

ípadn  rozvinout svoji aktivitu v rámci mate ského centra. Všechny tyto innosti 

jsou krokem pro p ekonání pocitu izolace. Je d ležité vyjít z domova a aktivn  se 

zapojit do komunity, kde žijí.  

V úvodu své práce jsem stanovila dv  hypotézy. První tvrdila, že skrze funkce 

volného asu tráveného aktivitami v mate ském centru lze ešit problém psychické 

a sociální izolace matek. P emž v p ípad  p ekonání sociální izolace by m lo jít o 

nalezení napl ujících vztah  a smysluplných aktivit jak v mat in  nové roli, tak v 

novém prost edí, kde se svým dít tem tráví v tšinu asu. Ze zkoumaných funkcí 

volného asu jsou to funkce kompenzace a sociální prevence, které napomáhají 

ekonat pocit psychické a sociální izolace. 

Z dotazníkového šet ení vyplynulo, že nejsiln jší motivací matek k návšt  

mate ského centra je hledání vrstevnické skupiny a programu pro d ti a teprve poté 

hledání sociálních kontakt  pro matky samotné. Dále ženy našeho konkrétního 

mate ského centra mnohem více eší pocit únavy a nevyspalosti a teprve poté až 

pocit izolace. M j p edpoklad, že funkce volného asu, tedy funkce sociální a 

volno asové aktivity mate ského centra, mohou ešit pocit psychické a sociální 

situace se naplnil pouze áste , nebo  ženy ze zkoumaného vzorku tuto izolaci 

tolik nepoci ují (z negativních pocit  se umístila na druhém míst ), anebo p i svém 

zam ení na d ti o ní nev dí. P emž je pro n  skupina v podobné situaci d ležitou 

sociální skupinou, se kterou cht jí navázat a udržovat kontakty. Toto zjišt ní je 

možné použít pro práci mate ského centra p i propagaci jeho aktivit, a to ve smyslu 

– „P ij te mezi nás, tvo it, hrát si a seznámit se!“ 

Druhá hypotéza tvrdící, že pravidelná setkání mate ského centra jsou 

nejvýznamn jším d vodem, pro  matky do centra p icházejí, se potvrdila. 

V dotazníkovém šet ení z vyhodnocení otázek týkajících se hodnocení po ádaných 
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aktivit se ukázalo, že nejoblíben jší jsou práv  tato setkání s p ipraveným 

programem pro d ti a že rozvoj dít te a jeho setkání s vrstevníky hrají podstatnou 

motiva ní roli.   

Z hlediska pot eb (a nám  k budoucímu rozvoji centra) je pro zhruba t etinu 

respondentek tato aktivita dosta ující. Je zajímavé, že aktivity, které ostatním 

matkám chybí (hlídací služba, p ednášky a tv í aktivity pro rodi e), se týkají 

práv  jich samotných, resp. jejich pot eby realizovat se, rozvíjet se a mít pro sebe 

více asu. 

Vedlejším zám rem mé práce bylo též popsat zkušenosti a poznatky, které máme p i 

organizování mate ského centra. V ím, že podrobný popis, který je sou ástí práce, 

že být inspirací a vodítkem nejen pro pokra ovatelky daného centra, ale též další 

tená e, kte í se podobným druhem innosti zabývají. Je mým p áním, aby práce 

splnila i tuto funkci užite ného návodu, pomohla rozvoji dalších mate ských center 

a p isp la k tomu, aby matky, jež jsou na mate ské dovolené, trávily sv j as 

s d tmi spokojen . 

V teoretické ásti jsem se zam ila na p iblížení psychické a sociální situace, v jaké 

se žena na mate ské dovolené nachází. V praktické ásti jsem ešila p ístup a postup 

i organizaci jednoho konkrétního mate ského centra a p ibližuji, jak se tomuto 

centru da í situaci ešit. Otázky v dotazníku jsou sm ovány k praktickému výstupu 

pro další fungování mate ského centra a budou p eneseny do praxe. Popis aktivit 

organizovaných mate ským centrem je podrobný z d vodu návodnosti pro další 

pokra ovatelky v této innosti. V ím, že jim bude k užitku.  
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