
 

 

 

Kandidátky z mateřských center a komunální volby 2014 

Výsledky dotazníkového šetření 

(Předkládané výsledky pocházejí ze všech krajů kromě Olomouckého a Plzeňského) 

 

 

Matky z mateřských center se postupem času zcela přirozeně začaly zapojovat do komunitního 

života včetně zapojování do rozhodovacích procesů. Proto jich stále více kandiduje 

v komunálních volbách. Zkušenosti kandidujících napovídají, že se jedná o trend, který bude 

pokračovat: 

 „Velmi přínosná – první – zkušenost s komunální politikou. Hodláme pokračovat v kandidatuře 

i do budoucna, chceme se více zapojit do občanského dění. Vzhledem k tomu, že 

reprezentujeme určitou skupinu obyvatel, připadá nám napojení na místní samosprávu 

i logické.“  

„Postřeh z dvou volebních období: je hrozně málo lidí, kteří se angažují v MC v zastupitelstvech, 

respektive žen, které by mohly ovlivnit více život v obcích. Konkrétně: v zastupitelstvu sedí více 

mužů, dále více starších lidí, kteří už nemají děti a tím pádem zapomínají na potřebu právě 

těchto MC.“ 

 

Počet kandidátek a úspěšnost 

Obdobné šetření jsme provedli už v roce 2010, díky tomu můžeme letošní výsledky 

dotazníkového šetření porovnávat.  

Oproti minulým komunálním volbám v roce 2010 se počet kandidátek téměř zdvojnásobil – 

z 68 na 129 kandidátek. Počet center, která vyslala své zástupkyně do volebního klání, narostl 

téměř třikrát – z 25 na 71 MC.  

Zvýšila se i úspěšnost, bylo zvoleno 41 osob, což představuje 31,78% oproti 26,86% v roce 

2010. Významný počet zastupují i ty, které kandidovaly už podruhé – 56 osob.  

Z řad zvolených zastupitelek některé ženy docílily také vyšší pozice: 4 radní, 2 místostarostky 

a 2 starostky.  

Potvrzuje se také to, že v komunálních volbách se ženy prosazují výrazněji, a to zejména ty, 

které jsou aktivní v rámci občanské společnosti:  

„V naší vsi přišlo k volbám téměř 83 % občanů. Byly zvoleny 4 ženy z celkového počtu 

7 zastupitelů.“ 

Není to však daným pravidlem: 

„Jsme velmi zklamaní, ne proto, že jsme neuspěli, ale proto že z 11 zastupitelů se dostala jen 

1 žena.“ 



 

 

 

Názorové spektrum kandidátek 

Většina kandidátek se zapojila mimo tradiční či další etablované strany.    

Pouze 16 žen kandidovalo v rámci svého členství ve straně – z toho více než polovina 

v místním uskupení.  

 

 

 

 

Ostatní se zapojily jako nezávislé kandidátky, a to především v místních nezávislých uskupení 

(73%).    

 

 

 

 

 



 

 

 

Postřehy z volení kampaně, z výsledků a povolebních vyjednávání 

Průběh kampaně 

„Zajímavá zkušenost srovnání předvolební kampaně v nových médiích (facebooku) oproti 

realitě. V PC světě jsou lidé nepřejícní, závistiví, zlí - jak se říká: ´klávesnice snese všechno´ 

oproti realitě ve které jsou lidé, pravý opak ´facebookových rýpalů´.“ 

„Vyplatila se nám osobní kampaň, bylo to náročné, ale úspěšné.“ 

 „Předvolební styl - mužský styl - rychle, včera už bylo pozdě, nemocné děti ani kupa jiné práce 

nevadí, práce mnoho máme všichni. Jsem ráda, že jsem to přežila se ctí a vždy si hlídala 

priority. A teď jsem ráda, že jsem v zastupitelstvu a jsem zvědavá, o čem to bude.“ 

 

Volby samotné 

„Spousta lidí volby vzdala, s tím, že není koho volit ...“ 

„Je mi moc líto, jaká nízká je volební účast. Národ bude raději doma nadávat, než aby něco 

změnil, a bude stejně pořád volit stejné strany.“ 

 

Výsledky a povolení vyjednávání 

Poměrně příznivé výsledky nakonec potlačila či narušila povolební vyjednávání. Dokonce se 

v několika případech stalo, že se poražené strany „lekly“ a raději vytvořily nesourodou koalici, 

aby vytlačila vítězné seskupení do opozice.  

„Bylo smutné, že při vyjednávání o vedení města už vůbec nešlo o společné cíle nastavené 

z volebního programu, ale boj o moc.“  

„Pocit zmaru: zase jsme vyhráli a zase skončili sami v opozici“ 

„Zůstávám opoziční zastupitelka (místostarostka ze mě nebude), pánové si koalici upekli sami.“ 

 

 

Závěrem 

Jako jeden z největších přínosů mateřských center považuji „školu občanského života“, která se 

v centrech odehrává spontánní přirozenou cestou. S nadšením pozoruji neúnavný a zvyšující 

se zájem matek o věci veřejné. Trápí mne však, že nakonec často narážejí na nepochopení 

a dokonce bojkot poražených stran. Nejsou to jen ženy, ale obecně ti, kteří stejně jako ony 

získali kredit poctivou občanskou prací ve prospěch místní komunity. Poražení vracejí do lokální 

politiky trapné politikaření, které nemůže přinést nic dobrého.  

Pevně věřím, že se matky z mateřských center nenechají odradit! 

Rut Kolínská 
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