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Abstrakt
Disertační práce se věnuje soudobé reflexi role babičky a jejím proměnám od 2. poloviny
20. století. Téma prarodičovství bylo dosud v českém prostředí řešeno v zásadě pouze
v přítomné perspektivě. Cílem práce je přinést hlubší vhled do role babičky a lépe
porozumět vztahům, které z této role vyplývají. Ke splnění cíle je zvolen historickosociologický přístup, který pohlíží na roli babičky jako na roli časoprostorově
podmíněnou. Specifikem výzkumu je méně využívaný náhled na roli babičky z pozice
vnoučete. Do této pozice jsou postaveni zástupci tří odlišných rodinných generací, což
umožňuje zachytit podobu role babičky a její proměny v určitém časovém úseku. Práce
si stanovila za cíl zodpovědět tři výzkumné otázky: Jak se proměnila role babičky na
základě (vzpomínkových) vyprávění tří dotazovaných generací? Jakou představu o
současné roli babičky mají zástupci tří dotazovaných generací? Jaké faktory utvářejí
vykonávání role babičky v očích dvou starších generací? Na základě realizovaného
výzkumu založeného na polostrukturovaných rozhovorech je problematika přiblížena na
příkladu národnostně českých městských rodin z východních Čech. Disertační práce
přináší pohled na měnící se i stabilní prvky role babičky. Dále představuje základní
věkové a příbuzenské charakteristiky ženy vstupující do role babičky. Skrze definování
vlastností nositelky role babičky z pohledu respondentů byla odhalena některá opomíjená
očekávání od nositelek dané role. V práci je ukázáno, že role babičky má své významy
nejen pro všechny tři rodinné generace, ale také pro rodinu jako celek. Dále práce
představuje faktory, které se podílejí z pohledu dvou starších generací respondentek na
způsobu vykonávání role babičky.
Klíčová slova: role babičky, prarodičovství, příbuzenství, stáří

Abstract
The dissertation deals with contemporary reflection of the role of grandmother and the
changes of this role since the second half of the 20th century. The topic of the
grandparenthood has been dealt mainly in the present perspective in the Czech sociology
so far. The aim of the dissertation is to bring a deeper insight into the role of grandmother
and to better understand the relationships stemming from the role. The historicalsociological approach which understands the role of grandmother as space-time
conditioned is chosen to achieve the goal of the dissertation. The dissertation is specific
by less usual view of the role of grandmother from the viewpoint of the grandchild.
Individuals from three different family generations are put in this viewpoint. It allows to
observe the image of the role of grandmother and its changes in the observed period of
time. The goal of the dissertation is to answer three research questions: How has the role
of grandmother changed on the basis of narrations of three family generations? What idea
of the contemporary role of grandmother have three family generations? Which factors
shape the performance of the role of grandmother in the view of the older generations?
The dissertation is based on the research using semi-structured interviews and the issue
is presented on the example of the Czech urban families from the Eastern Bohemia. The
dissertation provides the insight into the changing and stable elements of the role of
grandmother. It also describes the basic age and kinship characteristics of women entering
the role of grandmother. Some neglected expectations from women in their role of
grandmother has been revealed through the definition of grandmothers' qualities. The
dissertation shows the importance of the role for all three family generations and also for
the family itself. The dissertation also presents the factors that contribute to shaping the
way of the role of grandmother performance.

Keywords: role of grandmother, grandparenthood, kinship, old age
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ÚVOD
V české společnosti přibývá v důsledku prodlužující se délky dožití zástupců nejstarších
generací. Tito lidé mají zejména ve svých prarodičovských, mnohdy ale i
praprarodičovských rolích nezastupitelný význam z hlediska rodiny a jejího fungování.
Disertační práce je proto zaměřena na téma prarodičovství. Věnuje se konkrétně
proměnám role babičky zhruba od 2. poloviny 20. století a reflexi role babičky
v národnostně české městské rodině. Daná problematika je na základě realizovaného
výzkumu přiblížena na příkladu rodin žijících ve východních Čechách.
Studií zaměřujících se na téma prarodičovství není dosud v českém prostředí
mnoho. Zmínky o něm lze nalézt v sociologických pracích věnujících se životní etapě
stáří nebo pracích věnujících se rodině. Sociologie rodiny se však dnes věnuje zejména
rodině nukleární, rodině složené z rodičů a jejich dětí. Podle socioložky Dany Sýkorové
[2009: 50] by se měla sociologie rodiny zaměřit také na snahu porozumět rodinným
vztahům, které překračují rámec nukleární rodiny; měla by se pokusit jít „za pohled
zprostředkovaný kvantitativními výzkumy“ a „za statický pohled na rodinu.“
Výrazným tématem českých sociologických studií dotýkajících se prarodičovství
a role babičky je hlídání dětí. Hlubší vhled do samotné role babičky ale v našem prostředí
chybí. Zahraniční studie se naproti tomu dotýkají i jiných témat. Je zde zmiňováno širší
spektrum významů role babičky, existují studie pojednávající o ideálu role babičky
z pohledu různých generací a propracovány jsou také např. typologie role babičky
z hlediska jejího socio-historického vývoje.
Můžeme se tedy ptát, zda v naší společnosti existuje nějaká ucelenější představa
o ideální babičce a do jaké míry může být tato představa společná pro odlišné věkové
skupiny nebo pro různé rodinné generace. Dále se nabízí otázka, zda jsou s rolí babičky
v české společnosti spojeny také další významy kromě zmiňovaného hlídání. V českém
prostředí lze zaznamenat studie pojednávající o odlišném přistoupení prarodičů ke své
roli (opět zejména v souvislosti s hlídáním) s promítnutím věku, rodinného stavu apod.
Jak ale upozorňují američtí autoři Margaret M. Muellerová a Glen H. Elder [2003: 413],
vzdálenost, věk či počet vnoučat prarodiče zajišťují pouze strukturu příležitostí pro
interakci mezi generacemi. Nezajistí ovšem, že bude potenciál této struktury využit. Hrají
tedy v odlišných přístupech babiček nějakou roli také rodinné vzory či vlastní zkušenosti
s babičkami? Otázkou také je, zda a jakým způsobem se vykonávání role babičky
proměňuje či neproměňuje v čase. Dále se lze ptát, do jaké míry modeluje společnost
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podobu této soukromé, rodinné role. Co všechno působí na výsledná pojetí role babičky?
A do jaké míry vůbec mohou samy ženy ovlivnit to, jakým způsobem bude vykonávání
jejich role babičky vypadat?
Na základě výše uvedených otázek si disertační práce kladla za cíl přispět v rámci
sociologie rodiny k rozšíření dosavadních poznatků o roli babičky. Za tímto záměrem
byly zvoleny tyto tři výzkumné otázky: 1. Jak se proměnila role babičky na základě
(vzpomínkových) vyprávění tří dotazovaných generací? 2. Jakou představu o současné
roli babičky mají zástupci tří dotazovaných generací? 3. Jaké faktory utvářejí vykonávání
role babičky v očích dvou starších generací? Vzhledem ke snaze zaměřit se na
podrobnější charakteristiky role babičky a proměny, kterými tato role v průběhu
stanoveného období prošla, bylo upuštěno od snahy o genderovou vyváženost a výzkum
tedy nezahrnul zkoumání role dědečka.
K zodpovězení stanovených výzkumných otázek byl realizován kvalitativní
výzkum. V rámci něj byl zvolen historicko-sociologický přístup. Role babičky je
v disertační práci zkoumána v rámci vymezeného časového období a chápána jako
časoprostorově podmíněná. Znalost o vývoji a proměnách role babičky v tomto
stanoveném období umožňuje lepší porozumění současné podobě role babičky a ideální
představě o ní. Jako technika výzkumu byl zvolen polostrukturovaný rozhovor.
Výzkumný vzorek byl sestaven ze zástupců tří rodinných generací: dětí, matek a babiček.
Východiskem pro utváření vzorku respondentů byla nejmladší generace, u níž bylo pevně
stanoveno věkové rozmezí. Věk zástupců dvou starších generací již vzhledem
k různorodým rodinným vzorcům nebyl tak konzistentní. S respondenty bylo provedeno
42 rozhovorů. Etické zásady výzkumu byly zvažovány vzhledem k jednotlivým fázím
výzkumného procesu a v úvahu byl brán také věk nejmladších respondentů, kteří se
výzkumu zúčastnili.
Představený výzkum, z něhož vychází disertační práce, je specifický v několika
ohledech. (1) V daném výzkumu je využit v českých sociologických výzkumech méně
užívaný náhled na roli babičky, a to náhled z pozice vnoučete. (2) Do pozice vnoučete
jsou postaveni respondenti zastupující tři odlišné generace, což umožnilo zachytit podobu
role babičky a její proměny v určitém časovém úseku. (3) Posledním specifickým
přínosem předkládané disertační práce je zprostředkování dětské reflexe role babičky
jako jedné ze tří zkoumaných generací.
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Disertační práce se snaží představit na příkladu zástupců tří dotazovaných
generací nejvýznamnější proměny, kterými role babičky prošla od 2. poloviny 20. století.
Zaměřuje se na typy babiček, na něž respondenti vzpomínali v rámci jednolivých období,
na nejběžnější formy kontaktu babiček a vnoučat a na podobu společně tráveného času.
Dále představuje náhled tří současných rodinných generací na nositelku role babičky, na
její základní charakteristiky a vlastnosti a na význam, který se s touto rolí pojí. Představen
je tedy pohled vnoučat, matek jako zástupců rodičovské generace a pohled samotných
babiček. V poslední části disertační práce jsou představeny faktory, které se podílejí na
způsobu vykonávání role babičky a které se objevovaly ve vyprávěních dvou starších
generací respondentek.
Struktura samotné disertační práce je následující. Po úvodu následuje kapitola
nazvaná „Role babičky ve světle vybrané odborné literatury,“ která představuje
dosavadní poznatky týkající se role babičky. Vychází z poznatků české sociologické
literatury a doplněna je také poznatky odborných zahraničních výzkumů a prací.
Následuje kapitola s názvem „Cíl, respondenti, teoreticko-metodologická východiska“
představující cíl výzkumu a stručné profily respondentů náležejících ke třem rodinným
generacím. Přibližuje také teoreticko-metodologické zakotvení výzkumného projektu,
postup sběru dat a jejich analýzy a věnuje se také etickým aspektům daného výzkumu.
Třetí kapitola „Obraz a role babičky v životě tří generací z východních Čech“ představuje
výsledky výzkumu, které jsou strukturovány v souladu s cílem výzkumu a se
stanovenými výzkumnými otázkami. Kapitola je členěna do tří větších částí. Za každou
z nich bezprostředně následuje podkapitola nazvaná „Shrnutí“, která má charakter shrnutí
a diskuse výsledků představených v dané části kapitoly. V závěru práce jsou poté shrnuty
stěžejní teze vycházející z realizovaného výzkumu.
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1 ROLE BABIČKY VE SVĚTLE VYBRANÉ ODBORNÉ
LITERATURY
Cílem následující kapitoly je na základě vybraných výzkumů a literatury představit
základní poznatky, které jsou o roli babičky známé. S ohledem na nastudovanou
sociologickou literaturu jsou v této kapitole přiblížena témata, která se v literatuře týkající
se role babičky často objevují. Kapitola je členěna do tří částí. V první z nich nazvané
„Základní rysy soudobé role babičky“ jsou představeny základní charakteristiky role
babičky, její definování či vymezení, význam a ideální pojetí role. Kapitola „Faktory
ovlivňující podobu role babičky“ představuje nejvýznamnější faktory ovlivňující roli
babičky, o kterých odborná literatura pojednává a které jsou ve výzkumech týkajících se
prarodičovství využívány. V poslední části nazvané „Role babičky v českých zemích od
19. století“ je poukázáno na historické proměny role babičky v českém prostředí.
V české sociologické literatuře chybí ucelené a detailní pojednání o roli babičky
a dědečka, o jejich podstatě, významu, základních charakteristikách, vymezení a o místě
prarodičů v rodině. Tato skutečnost se však začíná postupně měnit, neboť odborných
prací spojených s tématem prarodičovství v posledních letech přibývá [např. Hamplová
2014; Hasmanová Marhánková 2010; Hasmanová Marhánková 2015; Hasmanová
Marhánková 2019; Hasmanová Marhánková, Štípková 2014; Michlíčková, Španielová
2016; Rabušicová, Kamanová, Pevná 2012; Souralová 2015; Vidovićová, Galčanová,
Petrová Kafková 2015]. Jedním z výrazných příspěvků poslední doby je např. monografie
socioložek Jaroslavy Hasmanové Marhánkové a Martiny Štípkové Prarodičovství
v současné české společnosti [2018]. Odborné práce se ve velké míře věnují ženám
babičkám, jejich vnímání a pojímání prarodičovské role, ženám matkám, které reflektují
fungování babiček v rodinách, a přibývají i studie zaměřující svou pozornost na dědečky
a jejich specifické přistoupení k prarodičovské roli [např. Patschová 2014; Sedláková,
Galčanová, Bělehradová 2018]. Na rozdíl od zahraničí [např. Bhopal, Brannen,
Heptinstall 2000; Gauthier 2002; Kahana, Kahana 1970] ovšem není v českém prostředí
věnován dostatek pozornosti pohledu vnoučat na své prarodiče. Pokud už práce
zakomponovává pohled vnoučete, jedná se obvykle o dospívající nebo dospělé jedince.
Donedávna byla role prarodičů povětšinou okrajově zmiňována v rámci jiných
témat, kterým je v sociologické literatuře věnováno více pozornosti. Jedná se zejména o
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tematickou oblast zaměřenou na rodinu a tematickou oblast zaměřenou na životní etapu
stáří.
Tématu současné české rodiny a proměnám rodinných struktur je věnována řada
prací. Ty se ovšem zaměřují téměř výhradně na rodinu nukleární, složenou z rodičů a
jejich dětí, a na nové, mnohdy ještě užší, formy rodinných struktur. Vzhledem ke stále se
zužujícímu pojetí rodiny a pochopitelné potřebě zkoumat její nové či podstatně se
rozšiřující formy je tak místo prarodičů v širších příbuzenských strukturách stále poněkud
na okraji zájmu rodinné tematiky.
Sociologická literatura se dnes zaměřuje na základní charakteristiky současné
nukleární rodiny (sezdaní a nesezdaní partneři vychovávající společné děti, opakované
uzavření sňatku s novým partnerem apod.) a také se zaměřuje na zachycení a zmapování
jiných, stále se rozšiřujících forem současné české rodiny (svobodné matky, rozvedená
manželství a střídavá péče o děti apod.) [např. Čermáková et al. 2000; Hamplová a kol.
2007; Možný 2008]. S představou rodiny jako rodiny nukleární pracuje také jeden z mála
výzkumů zachycující pohled dětí, výzkum Hodnotové orientace dětí ve věku 6–15 let
[Bocan, Maříková, Spálenský 2011]. Sociologická literatura se věnuje rovněž
mezigeneračním vztahům, mezigenerační komunikaci a solidaritě nebo mezigeneračnímu
učení [např. Kubátová a kol. 2015; Možný a kol. 2004; Rabušicová, Kamanová, Pevná
2011]. V rámci těchto témat lze nalézt zmínky o prarodičovství a spíše ojedinělé práce
věnované vztahu prarodičů a jejich, nejčastěji dospělých, vnoučat.
Druhou velkou tematickou oblastí, v níž je možné setkat se s pojednáním o
prarodičovské roli či přímo o roli babičky, je oblast zkoumající životní etapu stáří [např.
Haškovcová 2010; Ort 2004; Sak, Kolesárová 2012]. V současné době je s ohledem na
téma disertační práce významný koncept tzv. aktivního stárnutí rozvíjený v sociologické
literatuře [např. Hasmanová Marhánková 2013]. Tento koncept se zaměřuje na podporu
aktivity seniorů ve veřejném i rodinném životě, klade důraz na celoživotní vzdělávání,
udržování se v dobrém zdravotním stavu a na rozvíjení osobních koníčků a zálib. Promítat
se může i do vztahu prarodičů a vnoučat, kdy mohou mít prarodiče, v důsledku
rozmanitých aktivit, vyhrazen na rodinný život méně času, než od nich jejich potomci
mohou očekávat [např. Hasmanová Marhánková 2010]. Široce zkoumaným tématem je i
(domácí) péče o starší závislé členy rodiny, kdy je zkoumána reálně uskutečňovaná péče
i deklarovaná ochota rodinných příslušníků pomoci s takovouto péčí [např. Dudová 2015;
Jeřábek et al. 2013].
5

Vzhledem k nedostatečnému zpracování poznatků přímo o roli babičky v českém
prostředí jsou v této kapitole uvedeny také některé práce týkající se prarodičů, v nichž
nejsou role babičky a dědečků explicitně rozlišeny. Představeny jsou rovněž výsledky
některých výzkumů z nám blízkého euroamerického prostředí. V určitých aspektech role
babičky zcela jistě existují určité rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, stejně jako v rámci
jednotlivých zemí lze nalézt určitá specifika vázaná např. na národností skupiny v rámci
jednoho státu. Výzkumy však naznačují, že euroamerický prostor vykazuje základní rysy
role babičky, kterými se odlišuje od jiných geografických oblastí světa [např. Sandel a
kol. 2006]. Pro dokreslení jsou v této kapitole využity také vybrané historiografické a
demografické práce, které pomáhají osvětlit proměny role babičky v čase i její současnou
podobu.

1. 1 ZÁKLADNÍ RYSY SOUDOBÉ ROLE BABIČKY
Tato kapitola představuje některé základní rysy, kterými se vyznačuje role babičky; její
postavení vůči rodičovské roli i povahu rolových předpisů a očekávání spojených s rolí
babičky. Dále přibližuje skutečnosti, které vedou k definování a označování ženy jako
babičky. Představeny jsou zde také ideál a význam role babičky z pohledu odlišných
rodinných generací.
Role prarodiče patří mezi rodinné sociální role. Svého významu nabývá
v současné době z hlediska prodloužení délky svého trvání, které je důsledkem
prodlužující se délky dožití. Prarodičovská role se také výrazně osamostatnila vzhledem
k roli rodiče. Oproti dřívějšku dnes dochází k souběhu rodičovské a prarodičovské role
jen velmi málo a role rodiče a prarodiče následují zřetelněji jedna po druhé [Hagestad
2006: 321; Cherlin, Furstenberg 1986: 28]. Jak ovšem poznamenává norská socioložka
Gunhild O. Hagestadová, vzhledem k historicky danému souběhu obou rolí je třeba
zvažovat skutečnost, že role prarodiče může být z určité části v podstatě pokračováním
role rodiče [Hagestad 2006: 321]. V českém prostředí je vnímaným odlišnostem
rodičovské a prarodičovské role vyplývajícím z osobních zkušeností respondentů
věnována sociologická studie Elišky Michlíčkové a Moniky Španielové. Autorky v ní
identifikovaly dva výrazné rozdíly, které se objevovaly v rozhovorech s prarodiči, kteří
měli osobní zkušenost s oběma zmíněnými rolemi. Role prarodiče byla v prvé řadě podle
názoru dotazovaných respondentů osvobozena od starostí spojených se zabezpečením a
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výchovou dítěte. Prarodiče si tak svým způsobem více užívali čas strávený s vnoučaty
než čas strávený kdysi s vlastními dětmi. Za druhé, prarodiče měli spojenou starost o svá
vnoučata s větším strachech či s většími obavami o dítě, než tomu bylo v případě jejich
vlastních dětí [Michlíčková, Španielová 2016: 142–143]. S prvním rozdílem, o němž
autorky hovoří, koresponduje také zjištění Jaroslavy Hasmanové Marhánkové. V její
studii založené na rozhovorech s matkami a babičkami se také objevuje teze, podle níž
jsou rodiče „výsostnými autoritami“ v oblasti výchovy dětí a směr výchovy je určován
rodiči, nikoliv prarodiči [Hasmanová Marhánková 2015: 746]. Soudobé zřetelnější
oddělení obou rolí vůči jejich historickému paralelnímu průběhu se může odrážet
v určitých nejasnostech a nejednoznačnostech, které jsou s obsahem prarodičovské role
spojeny.
Prarodičovská role někdy bývá označována jako „role bez role“, je značně
variabilní a její obsah není jasně definován [Rabušicová, Kamanová, Pevná 2011].
Rozrůzněnost normativních představ o roli babičky a absenci jednotného naplňování této
role potvrzují data z českých i zahraničních výzkumů [např. Gauthier 2002; Hasmanová
Marhánková 2015]. Nejednoznačnost vodítek pro vykonávání prarodičovké role lze
spatřovat například ve výzkumu české socioložky Jaroslavy Hasmanové Marhánkové
[2015: 756]. Ta definovala několik normativních představ, které se objevily v téměř všech
rozhovorech s dotazovanými babičkami. Babičky ovšem někdy tyto představy využívaly
pouze k vlastnímu vymezení svého odlišného babičkovského přístupu.
O absenci jasného vymezení toho, jak se v roli prarodiče chovat, svědčí také
obecně lepší představy dospělých o tom, jaký by prarodič být neměl, spíše než jaký by
být měl. Americká autorka Colleen Leahy Johnsonová vysloveně zmiňuje to, že babičky
mají mnohem jasnější představy o tom, jak by se chovat neměly, než o tom, jak by se
chovat měly. V rozhovorech dotazované ženy podle Johnsonové dlouze popisovaly
konkrétní pravidla toho, co by babičky dělat neměly [Johnson 1983: 563]. Tutéž tendenci
lze spatřovat například ve výzkumu britské socioložky Sarah Cunningham-Burleyové,
který se věnoval představám o vhodném jednání prarodičů. Značná část pravidel, která
byla v rozhovorech s prarodiči identifikována, se týkala představ o tom, co by prarodič
ve své roli dělat neměl [Cunningham-Burley 1985: 425–430]. Do tohoto přístupu
vymezování prarodičovské role lze v českém prostředí zařadit také dílčí výsledky studie
Jaroslavy Hasmanové Marhánkové. Ta zmiňuje jako jednu z norem, která je navázaná na
roli prarodiče, normu nezasahování [Hasmanová Marhánková 2015: 745–747].
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Na odlišná nahlížení na prarodičovskou roli poukazují také američtí sociologové
Andrew Cherlin a Frank F. Furstenberg. Ve své práci shrnují různé přístupy k roli
prarodiče, které se v odborných pracích objevují. Zatímco podle některých názorů je role
prarodiče prázdná či nejednoznačná, podle jiných je role spojena se stabilizující a
jednotící silou v životě dětí a vnoučat. Jiní autoři prý připisují roli spíše symbolický
význam ve smyslu v pozadí připravené podpory, pro některé autory je role spojena
s instrumentální pomocí mladé rodině [Cherlin, Furstenberg 1986: 49].

Definování ženy jako babičky
Vzhledem k rozrůzňování soudobých partnerských vztahů (rozvody, následná
partnerství, opakované sňatky apod.) a významnějšímu postavení prarodičovské a
praprarodičovské generace v rodinách v důsledku prodlužující se délky dožití si lze klást
otázku, na základě čeho může žena vstoupit do role babičky. Pokud by se jednalo pouze
o ženy pokrevně příbuzné s dítětem, jaký příbuzenský status má potom např. druhá
manželka dědečka či jen jeho nová dlouholetá partnerka? V dřívější době mohl být status
babičky vnímán jako svým způsobem neproblematický, ale v současné době se nabízí
otázku této rodinné role blíže prozkoumat. Z české sociologické literatury snad k této
problematice může napovědět práce socioložky Adély Souralové [2015] věnující se
vztahu vietnamských dětí a jejich českých chův. Autorka popisuje utváření vzájemného
vztahu a jeho oboustranného vnímání jako vztahu vnouče – babička. Ve studii vystupuje
jako hlavní prvek utváření vzájemného vztahu pečování. Skrze péči a každodenní
aktivity, které jsou s ní spojeny, může být podle autorky vybudován velmi blízký vztah,
který zároveň není žádným způsobem založen na příbuzenském poutu.
V rámci zahraniční literatury poukazuje britská socioložka Hayley Daviesová na
to, že děti definují rodinu mnoha různými způsoby s ohledem na sociální, biologické,
očividné i pociťované vztahy [Davies 2011b: 558]. V jedné ze svých studií odhaluje H.
Daviesová význam osobního kontaktu – vídání se a povídání si – pro děti. Pojem „vídat
se“ používaly děti zapojené do jejího výzkumu jako hovorový výraz pro praktikování
blízkého vztahu a vídání se bylo nedílnou součástí rodinných vztahů. Naopak absence
osobního kontaktu byla dětmi vnímána jako překážka pro rozvíjení blízkého vztahu.
Prostřednictvím osobního kontaktu děti mohou vnímat výraz v tváři, interpretovat výraz
obličeje, poznat, jak osoba vypadá, jak jedná či jaký má tón hlasu. Podle studie H.
Daviesové se děti domnívají, že by měly vědět, jak vypadají rodinní příslušníci. Neznalost
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toho, jak daná osoba vypadá, může v dětech vyvolat otázku statusu osoby jako člena
rodiny. Osobní kontakt tak lze chápat jako rodinnou praktiku, která charakterizuje rodinu
[Davies 2011a: 12–21].
Závěry H. Daviesové potvrzuje také studie britských socioložek Jennifer
Masonové a Becky Tipperové, které realizovaly výzkum s dětmi ve věku 7–12 let. Podle
jejich závěru nepřijímají děti příbuzenské vazby jako jednoduše dané. Chápání definice
příbuzenství a jeho praktik je podle závěru obou socioložek třeba rozšířit. K označování
osob, které se dětem jevili jako příbuzní, děti často používaly pojmy označující příslušnou
rodinnou generaci, např. označení teta a strýc, sourozenec. Na druhou stranu podle
autorek děti zřídka hovořily o osobách, které byly „jako“ rodiče či prarodiče. Tyto pojmy
byly podle autorek vyhrazeny obvykle jen pro skutečné příbuzné. Autorky také
definovaly několik faktorů, které v očích dětí ovlivňovaly to, zda děti dané osobě přisoudí
status příbuzného. Patřily mezi ně pokrevní příbuzenství, sňatek či společné dítě. Ani tyto
faktory ovšem nečinily příbuzným automaticky všechny osoby, které „nově přicházely“
do rodiny. Dále autorky zmiňovaly například účast na rodinných oslavách či jiných
aktivitách každodenního života. Dané osoby by měly být podle názoru dětí přátelské,
milé, neformální a měly by respektovat dítě a jeho zájmy, což platilo zejména pro nově
příchozí do rodiny [Mason, Tipper 2008: 443–451].
Ve shodě s výše uvedenými zjištěními uvádějí britské výzkumnice Kalwant
Bhopalová, Julia Brannenová a Ellen Heptinstallová, že hlavním důvodem pro vyloučení
prarodičů z mapy významných druhých dětmi ve věku 11–12 let byla skutečnost, že buď
nežili, nebo nebyli s dětmi z různých důvodů v kontaktu. Ve své práci ale také upozorňují
na skutečnost, že prarodiče byli podle dětí obecně významnější, když byli s dítětem
pokrevně příbuzní [Bhopal, Brannen, Heptinstall 2000: 133, 139].
K ozřejmění problematiky příbuzenského postavení žen babiček z pohledu
dospělých přispívá americká studie Colleen Leahy Johnsonové. Ta v úvodu textu stejně
jako v závěrech svého výzkumu poukazuje na zdání toho, že role babičky je spíše rolí
získanou než rolí připsanou pokrevním poutem. Podle závěru C. L. Johnsonové je třeba
si roli zasloužit, což je ovšem v jistém rozporu s představami středostavovských rodin o
tom, že babička by do rodiny neměla, oproti dřívějším dobám, přespříliš zasahovat
[Johnson 1983: 549, 565]. Jakým způsobem na ideál babičky a na očekávání od ní
pohlížejí odlišné rodinné generace ukáže následující část kapitoly.
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Ideál role babičky
Dat týkajících se ideálních vlastností, jejichž nositelkou by měla babička podle očekávání
vnoučat být, je v české sociologické literatuře pomálu. Nástin tohoto tématu lze opět
spatřit v práci socioložky A. Souralové, která však zkoumala náhled na roli babičky ve
vztahu vietnamských vnoučat a jejich chův, mezi nimiž se utvořily vztahy jako mezi
vnoučaty a babičkami. Vnoučatům bylo mezi 16–25 lety. V úryvku rozhovoru s jednou
jednadvacetiletou dívkou, který A. Souralová ve svém článku uvádí, stojí: „… babičky
ve Vietnamu nejsou moje babičky, protože se o mě nikdy nestaraly, nikdy se mnou
nebyly, nikdy se mnou netrávily čas a ani neví, co mám ráda, takže moje babička je tady
v Čechách“ [Souralová 2015: 827]. Přes specifika tohoto výzkumu lze z úryvku odvodit
některé vlastnosti, které byly správným či ideálním babičkám vnoučaty připisovány.
Babičky by měly být pečující, o svá vnoučata se starat, a měly by mít zájem o vnouče,
což se zde projevuje v rovině babičkovské znalosti toho, co má či nemá její vnouče rádo.
Naproti tomu rodičovský a prarodičovský pohled na jakýsi ideál role babičky je
v české literatuře zastoupen například článkem Jaroslavy Hasmanové Marhánkové „Být
dobrou babičkou“ – normativní očekávání spojená s rolí babičky v současné české
rodině. Autorka v článku hovoří o třech normách, které se objevovaly ve vyprávěních
dotazovaných žen. Tyto ženy ovšem k normám přistupovaly různými způsoby a některé
z nich je během rozhovoru využívaly k vymezení svého vlastního odlišného postoje.
První normou byla norma nezasahování. Prarodiče by měli být respektující, vůči rodičům
by měli stát spíše v pozadí, měli by respektovat pravidla nastavená rodiči, která se týkají
výchovy i domácnosti. Druhou identifikovanou normou byla norma dostupnosti. Podle ní
by měla být dobrá babička ochotná kdykoliv pomoci. Nejčastěji se jednalo o pomoc
s péčí. Pomoc ze strany rodičů ale mohla být žádaná i finančně či formou emocionální
podpory. Poslední normou byla norma aktivity, podle níž by babička měla být aktivní a
nabízet dětem zábavu a zážitky. Čas s babičkou je pak podle názoru respondentek pro
děti přínosný a nejedná se o „pouhé“ pohlídání vnoučat [Hasmanová Marhánková 2015:
745–752, 756].
Nelze také opomenout výzkum J. Hasmanové Marhánkové, v rámci něhož byly
dotazovány babičky pohybující se v centrech, která seniorům nabízejí možnosti aktivního
trávení jejich volného času. Podle této specifické skupiny žen znamenalo být dobrým
prarodičem v prvé řadě nepodřizování volného času péči o vnoučata a také nezasahování
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do výchovy dětí [Hasmanová Marhánková 2010: 23]. Prarodičovství bylo v podstatě
vnímáno jako jedna z řady aktivit prarodiče.
Ze zahraničních prací lze získat lepší představu dětí o ideálním prarodiči.
Například britské výzkumnice K. Bhopalová, J. Brannenová a E. Heptinstallová zmiňují
několik charakteristik, které se svými prarodiči spojovaly děti ve věku 11–12 let. Babičky
by podle dětí měly být pečující, laskavé, mazlivé, „jen pro mě“, milující či vřelé [Bhopal,
Brannen, Heptinstall 2000: 137–138].
Podobná věková skupina dětí byla zahrnuta také v jednom z amerických
výzkumů, který byl proveden s věkovými skupinami 4–5 let, 8–9 let a 11–12 let.
Psycholog Boaz Kahana a jeho manželka socioložka Eva Kahanová zkoumali mj.
preference prarodičů u odlišných věkových skupin. Nejmladší skupina dětí preferovala
shovívavé prarodiče, od nichž dostávala dárky, prostřední skupina dětí měla v oblibě
prarodiče, s nimiž mohla sdílet zábavu a herní volnočasové aktivity a nejstarší skupina
dětí se opět přikláněla k preferenci shovívavých prarodičů, přičemž se zmenšoval důraz
na vzájemnost vztahu pozorovaný v předchozích letech [Kahana, Kahana 1970: 102–
103]. Na této studii lze vidět, že představa ideálního prarodiče se proměňuje s věkem a
různé věkové skupiny, v tomto případě ve vzorku různě starých dětí, mohou mít od
prarodičů odlišná očekávání.
Americký odborník na společenské vědy D. Mansson v úvodu jednoho ze svých
článků konstatoval, že dosavadní výzkum vztahů mezi prarodiči a vnoučaty naznačuje,
že vnoučata mají několik očekávání týkajících se prarodičovských vlastností a chování.
Prarodič by měl být podle vnoučat pečující, štědrý, laskavý, milující, chápavý,
důvěryhodný, zaměřený na rodinu, utěšující či podporující [Mansson 2015: 208 a
reference v něm].
Americká studie Joany F. Robertsonové zase přináší představy o roli babičky u
žen starších 70 let. Dobrá babička by měla mít podle výpovědí respondentek ráda svá
vnoučata a užívat si je. Měla by stanovovat dobré příklady a vzory (náboženství, dobré
vs. špatné atd.), pomáhat vnoučatům, když o pomoc požádají nebo ji potřebují. Babička
by neměla příliš zasahovat do života svých vnoučat, zasahovat do rodičovské výchovy a
vnoučata by neměla rozmazlovat. Babička by také měla být dobrým posluchačem a
zároveň vyžadovat poslušnost, když je to třeba [Robertson 1977: 171]. V mnoha ohledech
závěry americké i britské studie odpovídají představám z českého prostředí [např.
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Hasmanová Marhánková 2015]. Toto zjištění podporuje výchozí stanovisko o určitých
podobných rysech prarodičovství v evropských a amerických rodinách.
Britská socioložka S. Cunningham-Burleyová se ve své studii zabývala
představami prarodičů o vhodném prarodičovském chování. Norma nezasahování
vystupovala z vyprávění prarodičů nejvýrazněji. Prarodič by podle respondentů například
neměl zasahovat do rodiny a mladou rodinu by měl ponechat sobě samé. Prarodič by
neměl udílet rady bez žádosti, neměl by se vnucovat na návštěvy a neměl by dítě
rozmazlovat, což by opět svým způsobem mohlo znamenat porušování určitých pravidel
stanovených rodiči [Cunningham-Burley 1985: 425–430].
Jistý obecný prarodičovský ideál vyplývá i z pojednání amerických historiků
Briana Grattona a Carole Haberové o třech fázích amerického prarodičovství. Poslední
období, které datují od velké hospodářské krize, je podle nich charakteristické postavením
prarodiče jako společníka. Prarodiče by měli podle této představy usilovat o lásku a
přátelství s vnoučaty spíše než od nich žádat úctu a poslušnost. Svá vnoučata by měli
rozmazlovat a objímat, ne je ukázňovat. Vnoučatům by měli láskyplně naslouchat a
nemluvit s nimi autoritativně [Gratton, Haber 1996: 11]. Jaké konkrétní významy jsou
spojeny s rolí babičky bude ukázáno v následující kapitole.

Význam role babičky
Z hlediska významu prarodičovské role lze zvažovat tři odlišné úhly pohledu: význam
z hlediska vnoučat, rodičů a samotných prarodičů. Vnukovskému pohledu na význam
role babičky není v české sociologické literatuře věnováno příliš prostoru. Hlubší dětská
reflexe významu role babičky v českém prostředí chybí. Význam role babičky je
v českém prostředí často popisován z pohledu dospělých, ať už z pohledu samotných
prarodičů nebo rodičů.
Jeden z mála dětských pohledů na význam role babičky poodkrývá studie
socioložek Lenky Slepičkové a Michaely Kvapilové Bartošové, která se věnovala
genderovým rolím v rodině pohledem dětí. Role babičky byla v očích dětí spojena se
zajišťováním speciálních jídel (např. buchty, sladkosti, dorty, palačinky) a se znalostí
typicky ženských dovedností (např. šití, vaření), které může děti naučit. Oba prarodiče,
babičky i dědečky, vnímaly děti jako „přísun peněz a nejrůznějších darů“ [Slepičková,
Kvapilová Bartošová 2013: 74]. Zajímavý je z hlediska významu babiček také další prvek
daného výzkum. Dětem byly popsány situace tří odlišných rodin. Diskuse o genderových
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rolích v rodině poté byla zahájena otázkou, co by děti poradily konkrétním rodinám a jak
by navrhovaly řešit jejich situaci. Častým nápadem dotazovaných dětí ohledně řešení
situace byl návrh na větší zapojení osoby ženského pohlaví do péče o domácnost nebo o
děti, což mělo pomoci členům rodiny zvládat činnosti spojené s prací a s domácností.
Mezi těmito osobami byly dětmi zmiňovány také právě babičky [Slepičková, Kvapilová
Bartošová 2013: 68]. Tato skutečnost nejen potvrzuje spojení babiček s ženskými
dovednostmi a činnostmi spojenými s chodem domácnosti, ale také ukazuje, že babička
může být dětmi vnímána jako určitá záloha pro případ, že rodina potřebuje z nějakého
důvodu pomoci zvládnout určitou situaci či období.
O očekávané pomoci babiček ze strany matek (prostřední generace) hovoří ve své
studii J. Hasmanová Marhánková. Pomoc se podle názoru matek nemusí týkat pouze
pomoci s péčí, ale může zahrnovat také finanční nebo emocionální podporu, přičemž
pomoc byla prostřední generací vnímána do značné míry jako samozřejmá. Pomoc
spojovaly s rolí babičky také dotazované babičky. Podle J. Hasmanové Marhánkové však
tyto ženy odmítaly onu samozřejmost, se kterou by měla být pomoc poskytována, a
snažily se stanovit určité hranice dostupnosti takové pomoci [Hasmanová Marhánková
2015: 747–748].
Pomoc prarodičů, reflektovaná všemi třemi generacemi, jež jsou s rolí babičky
spojeny, se zdá být nejvýraznějším rysem českého prarodičovství. Konkrétně hlídání dětí
je v sociologických studiích dotýkajících se prarodičovství reflektováno poměrně často
[např. Hamplová 2014; Hasmanová Marhánková, Štípková 2014]. Spíše ojediněle je však
za touto činností hledáno něco konkrétního. Jak upozorňují socioložky Lucie Vidovićová,
Lucie Galčanová a Marcela Petrová Kafková, hlídání dětí „může zahrnovat celý vějíř
činností od bazální péče, jako je poskytování stravy, po kvalifikované činnosti, jako je
např. vzdělávání“ [Vidovićová, Galčanová, Petrová Kafková 2015: 769].
Socioložky E. Michlíčková a M. Španielová se ve své studii o rodičovské a
prarodičovské roli dotýkají dalšího významu prarodičovské role, který s rodičovskou rolí
tak výrazně spojen není. Je jím snaha zanechat odkaz a předat určité hodnoty. Prarodiče
zapojení do studie nejčastěji zmiňovaly snahu vést děti k přírodě a k práci, zvláště pak k
manuální práci, která byla spojena s domem a týkala se například údržby zahrady
[Michlíčková, Španielová 2016: 140]. Zanechání odkazu, ať již v jakékoli podobě, je
možné v případě prarodičovství chápat jako významné z hlediska vnoučat stejně jako z
hlediska prarodičů samotných. Vnoučata profitují ze zkušeností svého prarodiče, který je
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něčemu naučí nebo jim něco předá. Prarodiče mají dobrý pocit z toho, že vnoučatům
předaly něco ze sebe samých. Předávání v rámci vztahu prarodič – vnouče tedy může být
oboustranně prospěšné.
S procesem učení je svým způsobem spjata také další česká studie. Jak ukázaly
v jedné ze svých studií pedagožky Milada Rabušicová, Lenka Kamanová a Kateřina
Pevná, na vztah prarodiče a vnoučete lze nahlížet z pohledu mezigeneračního učení,
přičemž ve vztahu prarodič – vnouče může učení probíhat obousměrně. Autorky vytvořily
typologii rodinných edukátorů a rozlišily čtyři kategorie – rádce (je třeba poradit), expert
(vím a chci předávat), konzultant (být připraven poradit) a vzor (je třeba si všimnout).
Mezi prarodiči a vnoučaty lze podle autorek pozorovat především dva hlavní typy vztahu.
Za prvé se jedná o vztah konzultant – konzultant, kdy se jedná o respektující, harmonický
vztah, v němž probíhá učení na základě explicitně vyjádřených potřeb. Za druhé jde o
vztah rádce – konzultant, který představuje nadřazený vztah ze strany staršího, kdy rádce
(prarodič) radí, když ví, že je to potřeba, zatímco konzultant (vnouče) je připraven poradit,
když si druhý vyžádá radu [Rabušicová, Kamanová, Pevná 2012: 174–178].
Skutečnost, že je role babičky významná také pro samotné prarodiče, dokládá
šetření socioložek L. Vidovićové, L. Galčanové a M. Petrové Kafkové. Ty ve své studii
poukazovaly na velkou subjektivní důležitost prarodičovské role pro respondenty. Více
než polovina jich označila prarodičovskou roli za nejdůležitější nebo druhou
nejdůležitější v jejich životě. Dále autorky uvádějí, že 68 % prarodičů přináší tato role
nejvíce štěstí a radosti [Vidovićová, Galčanová, Petrová Kafková 2015: 767].
Významu prarodičovské role pro ženu se dotýká také socioložka A. Souralová. V
jedné ze svých studií zpracovala rozhovory s českými ženami, které byly chůvami
vietnamských dětí a které samy sebe charakterizovaly jako babičky těchto dětí. Vztah
navázaný s vietnamskými „vnoučaty“ poskytl ženám možnost realizovat vlastní
představu o prarodičovské roli, kterou z různých důvodů nemohly realizovat
s pokrevními vnoučaty. Pro tyto ženy znamenala prarodičovská role naplnění potřeby po
blízkosti, reciproční dávání sebe sama a citové závislosti [Souralová 2015: 840].
Prarodičovská role je také tématem mnoha zahraničních výzkumů. Britská
gerontoložka Sarah Harperová, psycholog Peter K. Smith a norská socioložka Gunhild
O. Hagestadová ve společném úvodníku speciálního čísla Journal of Intergenerational
Relationships zaměřeného na prarodičovství v Evropě představují jeho základní rysy.
V úvodníku si lze povšimnout klíčové role prarodičů, která se objevuje napříč
14

evropskými zeměmi. Je jí pečování. Podoba tohoto aspektu prarodičovské role však
nabývá v každé ze zemí specifickou podobu. Stejně tak je tomu u samotného obsahu
prarodičovské role. Ačkoliv se mohou jednotlivé aspekty dané role mezi jednotlivými
zeměmi více či méně podobat, v jednotlivých zemích může mít některý z rysů větší
význam než je tomu v zemích ostatních [Harper, Smith, Hagestad 2010: 207–215].
Z hlediska významu prarodičů je zajímavý poznatek Sarah Harperové, která poukazuje
na význam prarodičů ve zprostředkovávání mikro a makro zkušeností v mezigeneračních
vztazích. Právě prarodiče podle ní mohou mladé generaci na mikro úrovni zprostředkovat
záležitosti, které by mladá generace jinak mohla vnímat pouze na makro úrovni.
Pozitivním důsledkem potom může být např. neprotestování proti určitým způsobům
zvýhodňování starších lidí [Harper 2004 in: Harper, Smith, Hagestad 2010: 214].
Se snahou o nastínění širší palety významů prarodičovské role, než které jsou
zdůrazňovány v české odborné literatuře, následuje několik odkazů na evropské i
zahraniční autory, kteří se ve svých studiích významu role prarodiče dotýkají. Britské
výzkumnice K. Bhopalová, J. Brannenová a E. Heptinstallová přispívají k poznání
významu prarodičovské role z hlediska dětí ve věku 11–12 let. Děti účastnící se výzkumu
z velké části řadily své prarodiče mezi osoby, které jsou pro ně důležité a lze je tedy
chápat jako tzv. významné druhé. Zejména na případech dětí, které žily v pěstounské péči,
bylo zřejmé, že prarodiče poskytují dětem určitý pocit kontinuity a přináležení. Pro
mnohé děti byli prarodiče součástí každodenního života a mohli tak být zdrojem
instrumentální podpory, poskytování péče a osobami dohlížejícími na děti v jejich
mladším věku. Děti vnímaly své prarodiče také jako osoby, od kterých dostávaly peníze
či dárky nebo se kterými chodily ven [Bhopal, Brannen, Heptinstall 2000: 130, 136–138].
Britská socioložka S. Cunningham-Burleyová v jedné ze svých studií přináší
pohled na prarodičovskou roli očima prarodičů, kteří měli s touto rolí první zkušenost.
Z velké části podle ní popisovali respondenti návod na uchopení prarodičovské role
prostřednictvím vymezení toho, co by prarodiče dělat neměli. Podle S. CunninghamBurleyové ovšem také respondenti hovořili o legitimních oblastech aktivit, do nichž by
se prarodiče zapojit měli. Nejvýraznějším vodítkem pro prarodičovskou roli bylo podle
respondentů pravidlo „Být tady, když je potřeba.“ Prarodiče měli v případě potřeby
poskytnout radu či pomoc. Prarodiče by se také měli zapojit do hlídání svých vnoučat
[Cunningham-Burley 1985: 430–431].
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O funkci prarodičů jako určité zálohy, která nastoupí, když je potřeba, hovoří také
norská socioložka Gunhild O. Hagestadová. Podle jejího názoru jde ze strany rodičů i
prarodičů o určité implicitní porozumění této funkci, jíž je ve výzkumu těžké uchopit,
plyne-li život normálně [Hagestad 1985 in Hagestad 2006: 325]. Tuto funkci proto
navrhla zkoumat skrze tři způsoby, v rámci nichž by měla daná prarodičovská funkce
nabývat výraznějších obrysů: prostřednictvím vnímání toho, co by prarodiče měli dělat;
prostřednictvím

prarodičovské

pomoci

dětem

jako

rodičům;

prostřednictvím

potenciálních zdrojů pomoci pro rodiče [Hagestad 2006: 326–328].
Další významy prarodičovské role lze nalézt v americké studii Bernice L.
Neugartenové a Karol K. Weinsteinové, které zkoumaly významy prarodičovské role pro
prarodiče. Pro některé z respondentů byla prarodičovská role prostředkem určité
biologické kontinuity, pokračování směrem do budoucna. Pro jiné byla role spojena
s jistým emocionálním sebenaplněním. Zejména pro dědečky to byla role, která jim
dávala možnost si svým způsobem vynahradit to, co z různých důvodů zameškali ve své
otcovské roli. Menší část prarodičů vnímala svou roli jako roli učitele nebo osoby, která
jinak přispívá k dobru dítěte, například finančně. Další část prarodičů vnímala vnouče
jako někoho, kdo dosáhne toho, čeho se prarodičům nebo jejich dětem dosáhnout
nepodařilo. Pro poslední část prarodičů měla prarodičovská role na jejich život jen malý
dopad a cítili určitý odstup od svých vnoučat [Neugarten, Weinstein 1964: 201–202].
Nakonec lze na tomto místě zmínit ještě Daniela H. Manssona. Tento americký
odborník na společenské vědy, který se zabývá mimo jiné vztahy prarodičů a vnoučat,
shrnuje v úvodní části jednoho ze svých článků několik výrazných aspektů vztahu mezi
prarodiči a vnoučaty. Jedním z významných znaků prarodičovství vyvstávajícím
z odborných studií je péče. Dalším znakem spojeným s prarodičovstvím je sociální
podpora, a to ve formě materiální i nemateriální. Tento znak bývá často očekávaným a
pro dítě může být velmi přínosným obzvláště tehdy, když se rodina dítěte ocitá v určité
problematické situaci, typicky například po rozvodu rodičů dítěte. Dalším znakem
spojeným s prarodičovstvím je emocionální blízkost či důvěrnost. Podle výzkumů se
obvykle častěji váže k prarodičům z matčiny strany, k babičkám spíše než k dědečkům a
spíše ke geograficky bližším babičkám. V neposlední řadě je atributem vztahu prarodičů
a vnoučat také sdílení rodinné identity [Mansson 2015: 209–210 a reference v něm].
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1.2 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PODOBU ROLE BABIČKY
Tato kapitola je věnována významným faktorům ovlivňujícím roli prarodiče, které byly
identifikovány na základě vybraných českých, ale zejména pak zahraničních výzkumů
vztahujících se k této problematice. Českých výzkumů není dosud pro zmapování obecně
platných faktorů ovlivňujících prarodičovskou roli dostatek, proto byla využita také
literatura zahraniční. V některých výzkumech nejsou rozlišovány dopady na roli babičky
a na roli dědečka. V kapitole je proto na některých místech záměrně hovořeno o roli
prarodiče obecně, aby nedošlo ke zkreslení poznatků představených výzkumů.
Možné důsledky působení představených faktorů na roli prarodiče jsou zde
vzhledem k výchozí literatuře předvedeny na evropských a amerických rodinách. Jak již
bylo zmíněno v úvodu textu, z výzkumů je patrné, že v základních rysech je role babičky
v euroamerickém prostoru podobná, třebaže jistě mezi jednotlivými zeměmi existují
určité odlišnosti. Stejně tak existují specifické výjimky v rámci jednotlivých zemí,
v nichž se rodinné uspořádání a rodinné vztahy oproti většině obyvatelstva odlišují (např.
afroamerická rodina ve Spojených státech amerických [Jimenez 2002]).
Za prvé, role prarodiče je do značné míry ovlivněna pohlavím (genderem)
prarodiče. Na rozlišení role na základě pohlaví prarodiče lze přitom nahlížet ze dvou
perspektiv: z perspektivy vnoučat a z perspektivy prarodičů. Z perspektivy vnoučat je
zřejmé, že děti vnímají babičky a dědečky odlišně. Britské výzkumnice K. Bhopalová, J.
Brannenová a E. Heptinstallová [2000] poukazují na odlišné vlastnosti a chování, které
vnoučata svým prarodičům přisuzují. Děti vidí své babičky jako pečující, laskavé, hodné,
mazlivé, jsou tu jen pro ně, radí jim a vyprávějí příběhy. Dědečkové jsou podle dětí
zábavní, chytří, štědří a žertující. Perspektiva prarodičů přináší pohled na prarodičovskou
roli skrze odlišné přistoupení prarodičů k této roli a k jejímu naplňování. Podle českých
socioložek L. Vidovićové, L. Galčanové a M. Petrové Kafkové [2015] babičky naplňují
svou prarodičovskou roli skrze péči o vnoučata, zatímco dědečkové ke své roli přistupují
skrze práci a sdílení volného času. Odlišné pojetí prarodičovské role u žen a její zaměření
na péči o vnoučata případně i pomoc v domácnosti mladé rodiny dokládají i další
výzkumy [např. Boon, Brussoni 1996; Hasmanová Marhánková, Štípková 2014].
Babičky také obvykle mívají s vnoučaty častější kontakt než dědečkové [Uhlenberg,
Hammill 1998].
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Za druhé, výzkumy naznačují, že vliv na roli prarodiče má i rodinná linie. Častější
kontakt s vnoučaty mívají prarodiče z matčiny strany [např. Kahana, Kahana 1970;
Uhlenberg, Hammill 1998]. Rovněž u vnoučat můžeme spatřovat tendenci k preferování
matčiny rodinné linie [např. Bhopal, Brannen, Heptinstall 2000; Gauthier 2002] a
k označování matek matky jako nejbližších a nejoblíbenějších prarodičů [např. Bhopal,
Brannen, Heptinstall 2000; Boon, Brussoni 1996; Kahana, Kahana 1970]. Podle kanadské
studie Susan D. Boonové a Mariany J. Brussoniové [1996] z 90. let jsou v preferencích
vnoučat matky matek následovány matkami otců, otci matek a otci otců. Na druhou stranu
však britské výzkumnice K. Bhopalová, J. Brannenová a E. Heptinstallová [2000: 136]
upozorňují, že některé děti se snaží být v přístupu ke svým prarodičům „férové“. Nechtějí
upřednostňovat jednu nebo druhou stranu svých prarodičů a to ani tehdy, když toto
rozlišování prarodičů cítí ze strany rodičů. Z toho vyplývá, že nelze předpokládat, že děti
automaticky přebírají názory na své prarodiče od svých rodičů a že jsou jejich vztahy
k prarodičům utvářeny pouze skrze generaci rodičů.
Za třetí, vnímání role prarodiče a charakter vztahu mezi prarodiči a vnoučaty jsou
ovlivněny časovým a geografickým prostorem. Americký sociolog Peter Uhlenberg
[2004] upozorňuje na to, že mnoha studiím k tématu prarodičovství chybí časový a
prostorový kontext, který není brán v úvahu při prezentování výsledků výzkumů. Ty je
při tom nutné do tohoto kontextu zasazovat, neboť rozdíly ve vnímání a vykonávání role
prarodiče se liší místně [např. Harper, Smith, Hagestad 2010; Sandel a kol. 2006;
Souralová 2015] i časově [např. Gauthier 2002; Gratton, Haber 1996; Cherlin,
Furstenberg 1986]. Jako příklad geografických odlišností prarodičovské role lze uvést
studii amerického výzkumníka Todda L. Sandela a kolektivu [2006] zabývající se
euroamerickými a tchajwanskými babičkami. Zatímco tchajwanské babičky zastávají
během předškolního věku dítěte pečovatelskou funkci a zabezpečují všechny primární
potřeby dítěte, euroamerické babičky se ocitají spíše v roli společníka či kamaráda a
v případě potřeby jsou připraveny pomoci. Jiní výzkumníci poukazují na skutečnost, že
očekávané kulturní rozdíly se nemusejí u zkoumaného vzorku projevit, pokud lidé žijí
v jiném kulturním prostředí, než je jejich původní [Bhopal, Brannen, Heptinstall 2000:
136]. Jako příklad časové proměny prarodičovské role je možné uvést práci amerických
sociologů Andrewa J. Cherlina a Franka F. Furstenberga [1986], kteří poukazují na
skutečnost, že ještě v nedávných prarodičovských generacích byl běžný emocionální
odstup babiček, jenž byl vystřídán nynějším důrazem na lásku a náklonnost. Američtí
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historikové Brian Gratton a Carole Haberová [1996] zase odlišili tři historická období,
v nichž byli prarodiče postupně vnímáni jako autorita, přítěž či hrozba a konečně jako
společníci. Skutečnost, že role babičky prochází určitými proměnami v čase,
zaznamenávají i některé české výzkumy. Náčrt základních charakteristik posledních tří
generací prarodičů ve své studii popisuje socioložka J. Hasmanová Marhánková.
Z babiček jako poměrně vzdálených postav se staly babičky mnohem intenzivněji
zapojené do rodinných vztahů a současné babičky jsou navíc mnohem více zapojeny do
aktivit a zajišťování zábavy vnoučatům [Hasmanová Marhánková 2015]. Jistý odkaz na
proměny role babičky lze nalézt také v práci socioložek L. Vidovićové, L. Galčanové a
M. Petrové Kafkové [2015], které zaznamenaly typizované obrazy babiček, jejichž hlavní
rysy lze spojit s odlišnými časovými obdobími. Detailní vymezení společenských faktorů,
které roli babičky ovlivňují, a jejich dopady na roli v určitých historických obdobích, však
v obou posledních zmiňovaných výzkumech chybí.
Za čtvrté, obsah a náplň prarodičovské role jsou do značné míry utvářeny osobním
přístupem a zájmy samotného prarodiče. Prarodičovská role, která někdy bývá
označována jako „role bez role“, je značně variabilní a její obsah není jasně definován
[Rabušicová, Kamanová, Pevná 2011] ani v rámci konkrétně vymezeného časoprostoru.
Jedná se o vcelku intimní oblast světa člověka, proto zde nalézáme poněkud rozvolněnější
rolové předpisy [Urban 2011]. Rozrůzněnost normativních představ o roli babičky a
absenci jednotného naplňování této role potvrzují i data z dosud realizovaných českých i
zahraničních výzkumů [např. Gauthier 2002; Hasmanová Marhánková 2015; Hasmanová
Marhánková, Štípková 2014; Neugarten, Weinstein 1964; Robertson 1977; Vidovićová,
Galčanová, Petrová Kafková 2015]. Někteří autoři vytvářejí typologie prarodičovské role
platné pro určitý časoprostor, přičemž k roli prarodiče přistupují vždy z určitého úhlu
pohledu a typologie role bývá sestavena na základě několika vybraných sledovaných
aspektů. Do popředí dnes také vystupují například výzkumy věnující se tématu aktivního
stárnutí, které přinášejí informace o upřednostňování či upozaďování prarodičovské role
před zájmy a vykonáváním ostatních sociálních rolí prarodičů [např. Hasmanová
Marhánková 2010; Patschová 2014]. Ne zcela jednoznačný vliv na vykonávání role mají
podle výzkumů vzdělání a ekonomická aktivita prarodiče [např. Hamplová 2014;
Hasmanová Marhánková, Štípková 2014]. Stejně tak věk babičky nemá jednoznačné
dopady na vykonávání role babičky. Z některých výzkumů sice vyplývá, že v českém
prostředí o vnoučata intenzivněji pečují především mladší babičky [Hasmanová
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Marhánková, Štípková 2014], na druhou stranu ale nacházíme nejvýraznější přesvědčení
o tom, že babička na plný úvazek je přežitek, opět u věkově mladších babiček
[Vidovicóvá, Galčanová, Petrová Kafková 2015].
Za páté, prarodičovská role je ovlivňována rodinnou situací, resp. vztahy uvnitř
nukleární i širší rodiny. Diskutovanou otázkou je vliv vztahů generace rodičů a prarodičů
na vztahy prarodičů a vnoučat. Potenciálně se může projevit ve dvou rovinách: v rovině
preferencí vnoučat a v rovině četnosti kontaktu vnoučat a prarodičů. Podle některých
výzkumů se vztahy mezi generací rodičů a prarodičů, resp. názory a preference
rodičovské generace odrážejí v preferencích vnoučat [Gauthier 2002], ne vždy jsou jimi
ovšem preference nejmladší generace ovlivněny, třeba že je tato generace zaznamenává
[Bhopal, Brannen, Heptinstall 2000: 136]. Co se týče četnosti kontaktu, zde je zřejmě
faktor vztahu mezi rodičovskou generací a generací prarodičů mnohem podstatnější,
neboť rodiče kontakt a setkání prarodičů s nejmladší generací fakticky zprostředkovávají
a zejména malé děti jsou v podstatě neschopné si kontakt s prarodiči sami vyjednávat
[např. Davies 2011a; Uhlenberg, Hammill 1998: 283].
Významným faktorem týkajícím se rodinných vztahů je i rozvod. V důsledku
rozvodu rodičů dítěte nutně dochází ke znovu-vyjednávání vztahů v rodině a reorganizaci
rodinného života, což může vést k semknutí nebo naopak k odloučení vnoučat a prarodičů
[Kemp 2007]. Obecně můžeme říci, že vztahy vnoučat a prarodičů z otcovy strany mohou
být po rozvodu rodičů zeslabeny a na úkor tohoto zeslabení mohou naopak posílit vztahy
vnoučat s prarodiči z matčiny strany [Uhlenberg 2004]. Rozvod se dnes nicméně netýká
jen generace rodičů, ale i generace samotných prarodičů. I druhý zmiňovaný případ totiž
může ovlivňovat vykonávání prarodičovské role. Zdá se, že intenzivněji se do péče o
vnoučata zapojují prarodiče žijící v manželství nebo mimo partnerský vztah, na rozdíl od
prarodičů žijících v nesezdaném partnerském svazku, např. v po-manželském soužití
[Hasmanová Marhánková, Štípková 2014].
Za šesté, role prarodiče je ovlivněna věkem vnoučete. Zde lze částečně navázat na
předchozí zmiňovaný bod. V dětském věku vnoučete spolu mohou prarodiče a vnoučata
jen stěží sami vyjednávat četnost kontaktu bez vědomí rodičovské generace. Proto je
výkon prarodičovské role v mladším věku vnoučat v jistém směru závislý na rodičovské
generaci. Obecně se také s věkem vnoučete četnost kontaktů s prarodiči mění [např.
Hurme, Westerback, Quandrello 2010; Kahana, Kahana 1970], přičemž nejvyšší
pravděpodobnost prarodičovské péče o vnoučata je v jejich věku od čtyř do šesti let [Igel,
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Szydlik 2011 in Patschová 2014]. Vykonávání role prarodiče je rovněž třeba chápat
v kontextu měnících se potřeb dítěte, které souvisejí s jeho věkem. Mezi odlišnými
věkovými skupinami lze pozorovat zřetelné rozdíly ve vnímání starých lidí a schopnosti
definovat jejich charakteristiky, v preferencích prarodičů a ve schopnostech zdůvodnění
těchto preferencí i v oblibě odlišných prarodičovských stylů [Kahana, Kahana 1970].
Vztahy vnoučat a prarodičů však neprochází proměnami jen v raném věku vnoučat.
K proměnám vztahu vnoučat a jejich prarodičů dochází také v dospělém věku vnoučat
[Folwell, Grant 2006: 16].
Za sedmé, vykonávání role prarodiče je ovlivněno geografickou vzdáleností mezi
místem bydliště vnoučete a místem bydliště prarodiče. Pokud to vzdálenost mezi bydlišti
obou dvou dovoluje, kontakt mezi prarodiči a vnoučaty bývá častý, přičemž preferovaný
je osobní kontakt [např. Hurme, Westerback, Quandrello 2010: 275; Quadrello a kol.
2005; Uhlenberg, Hammill 1998: 283]. Čím blíže k sobě vnoučata a prarodiče bydlí, tím
spíše jsou využívány a preferovány tradiční, na mluvené komunikaci založené formy
kontaktu – osobní setkání, telefonický hovor přes pevnou linku nebo mobilní telefon; čím
dále oba bydlí, tím více vystupují do popředí nové, na psaní založené formy komunikace
– SMS zprávy, email [Quadrello a kol. 2005]. Spíše příležitostně než k pravidelné
komunikaci bývají také využívány dopisy nebo pohledy [Quadrello a kol. 2005]. Některé
výzkumy ukazují na vliv geografické vzdálenosti mezi bydlišti prarodičů a vnoučat na
četnost péče o vnoučata, která se v některých případech s větší vzdáleností snižuje [např.
Hasmanová Marhánková, Štípková 2014: 18; Mueller, Elder 2003]. Absence osobního
kontaktu, způsobeného mj. i velkou geografickou vzdáleností, navíc může být překážkou
pro rozvíjení blízkého a důvěrného vztahu mezi prarodiči a vnoučaty [např. Davies 2011a;
Folwell, Grant 2006: 8, 10]. Na druhou stranu, americké výzkumnice Sherry J.
Holladayová a Heather L. Seipkeová poukazují na spokojenost s kvalitou vztahu
prarodičů a vnoučat i přes zdánlivě nedostatečnou komunikaci mezi oběma stranami
způsobenou velkou geografickou vzdáleností [Holladay, Seipke 2007: 292–293].
Otázkou však je, jakým způsobem vnímá vztah druhá strana, vnoučata, a do jaké míry je
tato spokojenost jen přizpůsobením se dané situaci.
Vliv sedmi představených faktorů na roli prarodiče dokládají četné výzkumy. O
všech faktorech lze říci, že mají dvě společné charakteristiky. Za prvé, jejich společným
jmenovatelem je skutečnost, že je možné tyto faktory svým způsobem objektivně
nahlédnout a pracovat s nimi v analýzách témat spojených s prarodičovstvím. S
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genderem, rodinnou linií, časoprostorem, věkem vnoučete a geografickou vzdáleností
mezi místy bydliště babičky a vnoučete lze pracovat bez rozporů. Tyto údaje jsou jasně
dané a vymezitelné. Faktor osobního přístupu k roli prarodiče a jeho možností je obvykle
ve výzkumech rozkládán na nabízenou či reálnou frekvenci hlídání, popř. se pracuje
s ekonomickou aktivitou nebo věkem babičky. Rodinná situace bývá nahlížena z pohledu
rodičovského i prarodičovského partnerského soužití – zda rodiče a prarodiče vnoučete
žijí v manželství, v následném manželství či partnerství, nebo zda žijí sami.
Za druhé, vyjmenované faktory zohledňované ve výzkumech se obvykle týkají
jednoho zkoumaného časového bodu, nejčastěji přítomnosti. Pokud nejsou tyto faktory
jasně dané a neměnné (např. pohlaví, rodinná linie), pracuje se s jejich působením na
vykonávání role babičky ve zkoumaném časovém bodě. Ve výzkumech se tak nejčastěji
pracuje s jejich aktuálním stavem (např. časoprostor, přístup a možnosti prarodiče,
rodinná situace, věk vnoučete, geografická vzdálenost mezi místy bydliště prarodiče a
vnoučete). Mezi pracemi zahraničních autorů však lze nalézt i studii amerických
sociologů Valerie Kingové a Glena H. Eldera o vlivu v dětství zažitého prarodičovského
vzoru na pozdější zapojení žen a mužů do vztahu k vlastním vnoučatům. Studie
zpracovávala data dvou spjatých longitudinálních výzkumů týkajících se venkovských
rodin z Iowy. Pro zkoumanou populaci byla charakteristická vcelku nízká mobilita, která
usnadňovala kontakt prarodičů s vnoučaty. Studie mj. poukazuje na skutečnost, že
poznání vlastních prarodičů má jen malý vliv na míru kontaktu a celkovou kvalitu vztahu
s vlastními vnoučaty. Také společné soužití s prarodičem během dětství nemá podle
zjištění výzkumníků téměř žádný vliv na vlastní angažování se v roli prarodiče,
s výjimkou diskutování o budoucnosti vnoučete. Poznání vlastních prarodičů naproti
tomu pozitivně ovlivňuje zapojení prarodičů do aktivit společných s vnoučaty,
poskytování instrumentální výpomoci, zastání role rádce a přítele či společné povídání o
problémech a plánech do budoucna. Ačkoli by podle obou výzkumníků neměl být vliv
prarodičovského vzoru přeceňován, jedná se podle jejich názoru o faktor, který – podobně
jako například zdraví či pohlaví (gender) – ovlivňuje zapojení prarodiče [King, Elder
1997: 856]. Studie V. Kingové a G. H. Eldera tedy dokládá, že je třeba brát v potaz fakt,
že kromě aktuálně působících faktorů ovlivňujících roli prarodiče existují také faktory,
které na člověka působily během jeho dřívějšího života.
Následující kapitola představuje načrtnutí časové proměny role babičky v českém
prostředí a možný rámec pro její zkoumání tvořený odlišnými podobami rodiny.
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1. 3 ROLE BABIČKY V ČESKÝCH ZEMÍCH OD 19. STOLETÍ
Třebaže české sociologii stále chybí obecně platná definice rodiny, na níž by panoval
konsensus, je si tento obor vědom proměn, jimiž rodina v průběhu staletí procházela. Ve
své práci Rodina a společnost popisuje český sociolog rodiny Ivo Možný [2008] několik
vývojových etap rodiny a hovoří o rodině tradiční, moderní a postmoderní. Pojetí moderní
a postmoderní rodiny tvoří určitý rámec pro zkoumání role babičky v rámci této disertační
práce. S vědomím odlišných způsobů (rodinného) života v jednotlivých společenských
vrstvách jsou v této kapitole představeny pouze základní rysy obou typů rodiny v českém
prostředí. Doplněny jsou o vybrané historiografické a demografické poznatky, které
dokreslují rámec pro roli babičky v tom kterém období.
Spolu s průmyslovou revolucí a následkem jí vyvolaných společenských změn se
v 18. a 19. století objevil nový typ rodiny, rodina moderní spjatá s městským způsobem
života [např. Fialová et al. 1996: 206; Haškovcová 2010: 58; Horská 1990: 402;
Lenderová 1999: 71]. Zodpovědnost za rodinu se přesunula z velké části na muže. Ten
vydělával peníze a zajišťoval obživu rodiny, přičemž žena se starala o domácnost [Fialová
et al. 1996: 206]. Tento obecný model ovšem neplatil absolutně a u odlišných sociálních
vrstev se lišil. Mladí lidé z venkova odcházeli do měst, kam se přesouvala výroba, a právě
odchod mladé venkovské generace do měst přispěl v industriální době k prosazení
nukleární rodiny [Horská 1990: 402].
Česká historička Milena Lenderová popisuje funkci těch prarodičů, kteří dožívali
v mladé domácnosti. Prarodiče dohlíželi na svá vnoučata, neboť v době industrializace
začaly v továrnách pracovat i ženy. „Od prarodičů se očekávalo, že zpíváním a
vyprávěním napomohou nejen rozvoji řečových dovedností a socializaci vnoučat, ale
současně jim předají tradice a vštípí hodnoty, které byly s tou kterou sociální vrstvou
spojeny“ [Lenderová ed. et al. 2009: 160].
Staří lidé netvořili v industriální společnosti její velký podíl, přičemž počátkem
20. století byla za hranici stáří stále považována hranice padesáti let [Lenderová ed. et al.
2009: 159]. Představu o tom, jak v této době mohla vypadat babička, můžeme získat
z knihy M. Lenderové Žena v českých zemích od středověku do 20. století [2009].
V padesáti letech byla žena vysílena častými porody a nemocemi. Žena z nižších vrstev
bývala kvůli těžké fyzické práci vyhublá, zatímco žena ze střední vrstvy bývala díky
nesprávné životosprávě obézní. Vzhled ženy byl také ovlivněn například nedostatečnou
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hygienou, absencí nedostatečných protetických pomůcek a účinné základní kosmetiky či
odmítavým postojem ke kosmetice dekorativní. „Výsledkem […] byl ženin zchátralý
vzhled, umocněný způsobem oblékání i úpravou účesu“ [Lenderová ed. et al. 2009: 162].
Za zmínku stojí skutečnost, že již v této době se snažily dobře situované ženy
s finančními prostředky prožít své stáří aktivně. Přijímaly hosty, psaly dopisy, deníky,
věnovaly se literární tvorbě či cestovaly [Lenderová ed. et al. 2009: 163].
Od 2. poloviny 20. století se v bohatých průmyslových společnostech objevil
současný, postmoderní typ rodiny [Možný 2008]. Postmoderní rodině zůstala veskrze
pouze funkce citová [Goody 2006: 168; Možný 2008], třebaže i ta podle některých názorů
slábne [Horská 1990: 410]. Postmoderní rodina se vyznačuje značnou nestabilitou a
jejími typickými znaky jsou variabilita a individualizovanost [Horská 1990: 410; Možný
2008; Petrová Kafková 2013: 74]. Od počátku poválečného období se v české společnosti
setkáváme s rostoucí mírou rozvodů, opakovaných sňatků, setkáváme se s tzv. mrtvými
manželstvími i s výchovou dětí jedním z rodičů [Haškovcová 2010: 63; Horská 1990:
408–410]. Po roce 1989 došlo oproti předchozím desetiletím 20. století k výraznému
poklesu sňatečnosti a k jejímu posouvání do vyššího věku [Fialová et al. 1996]. S tím
souvisí i posun plánovaného rodičovství. Pokles plodnosti spolu s plánovaným
odsouváním rodičovství do pozdějšího věku má vliv i na oddělení rodičovství od
prarodičovství [Fialová et al. 1996, Haškovcová 2010; Cherlin, Furstenberg 1986].
Zatímco v 19. století bylo možné být současně rodičem i prarodičem, dnes je souběh
rodičovství a prarodičovství spíše ojedinělý [Cherlin, Furstenberg 1986].
Na druhou stranu je třeba dodat, že od roku 1974 narůstá počet dětí narozených
mimo manželství. Do roku 1991 se těchto dětí narodilo méně než 10 % z celkového počtu
narozených dětí, od poloviny 90. let 20. století však jejich podíl prudce narůstal až na více
než 30 % v roce 2007 [Zeman 2007: 17]. Sňatečnost dnes tedy není, co se týče počtu
narozených dětí a potenciálních vnoučat do rodiny, směrodatná. V rámci mimomanželsky
narozených dětí navíc roste počet svobodných matek žijících mimo jakékoliv partnerské
soužití [Hamplová 2007: 57], což vnukovské a prarodičovské vztahy významnou měrou
nerozšiřuje. Sňatečnost tak může hrát pro prarodičovství roli zejména tehdy, jde-li o
následné, opakované sňatky, které mohou vnoučatům umožnit získat nevlastní prarodiče
a prarodičům získat nevlastní vnoučata [Kemp 2007].
Vedle uzavření sňatku může rodinu ovlivnit i rozvod. Vysoká rozvodovost je
jedním z projevů snižující se stability evropské monogamní rodiny. Příliš se při tom
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nehovoří o tzv. mrtvých manželstvích, která ještě rozvedená nejsou, nebo se ani
nerozvedou [Horská 1990: 410], přičemž ovšem mají potenciál způsobit podobné změny
v rodině jako rozvod samotný. Způsob a míru dopadu rozvodu nelze dopředu
jednoznačně předjímat. Vždy záleží na konkrétních rodinných příslušnících, jakým
způsobem se postaví ke znovu vyjednání vzájemných vztahů po rozvodu a jak budou tyto
vztahy nadále fungovat [Kemp 2007]. V potaz je při tom nutné brát rozvod v generaci
rodičů, ale i v generaci samotných prarodičů. Po rozvodu rodičů i prarodičů totiž může
dítě, v případě následných partnerských vztahů rodičů a prarodičů, získat další,
nebiologické prarodiče, jejichž počet se v současné společnosti obecně zvyšuje
[Uhlenberg 2004].
V poválečném období do zaměstnání nastoupily i vdané ženy a práci získaly
v průmyslu, zemědělství i službách [Křížková a kol. 2011: 11; Wagnerová 2017: 52].
Zatímco dříve se ve většině případů po návratu ženy do práce starala o dítě babička nebo
bylo umístěno v jeslích [Wagnerová 2017: 126], v současné době vzhledem k posunu
věkové hranice pro odchod do důchodu babičky buď pracovat musejí, nebo chtějí
[Haškovcová 2010: 71]. Pro ročníky narozené před rokem 1936 platí v České republice
odchod do důchodu u bezdětných žen v 57 letech. U žen, které vychovaly děti, se věk
mohl snížit až na 53 let. Na základě reforem zahájených v roce 1996 se důchodový věk
postupně zvyšuje a lidé narození v roce 1977 půjdou do důchodu v 67 letech [Petrová
Kafková 2013: 79]. Současně již nejsou státem finančně podporovány jesle [Křížková a
kol. 2011: 16]. Pokud se tedy žena chce vrátit do pracovního procesu brzy, je nezbytná
výpomoc babiček nebo musí žena volit placené formy péče o dítě [Křížková a kol. 2011:
194]. Zvyšující se hranice odchodu do důchodu tedy představuje znatelnou změnu pro
fungování žen jako babiček během posledních generací.
Dřívější životní program mladých seniorek v důchodu, který býval spojený
s vypomáháním mladé rodině, je dnes do značné míry nahrazen zapojením do pracovního
procesu [Haškovcová 2010: 61]. I po odchodu do důchodu navíc některé seniorky stále
pracují, jiné si užívají svobodu a věnují se vlastním aktivitám, avšak asi třetina seniorek
starších 65 let stále ráda vypomáhá s hlídáním vnoučat [Haškovcová 2010: 71].
Ne všichni prarodiče v dnešní době vnímají prarodičovství jako samozřejmou
součást jejich každodennosti. Péče o vnoučata je jen jednou z mnoha činností určité
skupiny seniorek, která svůj volný čas věnuje především aktivitám a koníčkům, které je
těší [Hasmanová Marhánková 2010]. Dnešní senioři také dávají přednost oddělenému
25

bydlení. To však v případě zdravotních komplikací znesnadňuje pomoc ze strany
ostatních rodinných příslušníků a v neposlední řadě zabraňuje vnoučatům sledovat, jak
jejich prarodiče stárnou a jakou pomoc a péči jim poskytují jejich rodiče [Haškovcová
2010: 78].
Po druhé světové válce nastal rozvoj sociálních států, které odstranily bídu mnoha
lidí a stáří se tak stalo téměř univerzálně dosažitelnou životní etapou [Haškovcová 2010:
96; Petrová Kafková 2013:10]. Lidé mohou v určitém věku přerušit ekonomickou aktivitu
a pobírat státní penzi, která je dnes dostupná pro téměř všechny seniory v Evropě
[Haškovcová 2010: 96]. Kolem poloviny 20. století se navíc oproti jeho počátku výrazně
prodloužila naděje dožití [Horská 1990: 425]. Vnoučata tak dostala možnost osobně
poznat i prarodičovskou generaci. Od poloviny šedesátých let již u nás tento trend
nepokračoval, a to až do 90. let 20. století, kdy se střední délka života začala opět
prodlužovat [Bartoňová a kol. 2010: 33]. V dnešních evropských rodinách tak nejsou
výjimkou ani současně žijící čtyři generace rodiny [Harper, Smith, Hagestad 2010].
Pokles úmrtnosti a z něj vyplývající rostoucí délka života prodlužují dobu trvání role
prarodiče [Harper, Smith, Hagestad 2010]. Tento jev je ovšem doprovázen poklesem
plodnosti, který naopak omezuje roli prarodiče tak, že v případě bezdětných potomků
mohou někteří lidé o možnost vykonávat roli prarodiče zcela přijít. Zatímco v dřívějších
dobách byl tedy nedostatek prarodičů, dnešní doba přináší nedostatek vnoučat [Cherlin,
Furstenberg 1986].
Faktorem, který se v českém prostředí určitým způsobem prolíná s proměnou
rodiny moderní v rodinu postmoderní, je urbanizace. Po druhé světové válce měla česká
společnost i přes vysoký stupeň industrializace stále hodně venkovský a maloměstský
charakter [Fialová et al. 1996: 307]. V roce 1950 žilo v 73 % obcí méně než 500 obyvatel
a sídelní struktura byla velmi rozdrobená. Postupem času ovšem docházelo ke
zmenšování počtu obcí a zároveň k růstu měst, až se Česká republika stala vysoce
urbanizovanou zemí [Fialová et al. 1996: 342]. Životní podmínky prarodičů spolu
s rodinným uspořádáním mohou mít vliv na způsob, jakým prarodiče přistupují ke své
prarodičovské roli. Určité charakteristické rysy můžeme nalézt u babiček z města, jiné
jsou typické pro babičky žijící na venkově. V tomto dělení se zároveň odráží onen
přechod rodiny od moderního typu k typu postmodernímu. Autoři často odlišují tradiční
či typickou babičku a moderní či městkou babičku. Zatímco první typ bývá spojen s rysy
moderní rodiny, druhý typ babičky odráží spíše pojetí rodiny postmoderní [např.
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Hasmanová Marhánková 2015; Johnson 1983; Vidovićová, Galčanová, Petrová Kafková
2015].
V české sociologické literatuře se tématu proměn role babičky dotýká Jaroslava
Hasmanová Marhánková, která ve své studii popsala generaci prarodičů babiček,
prarodičů matek a generaci současných prarodičů. Respondentky, matky a babičky,
hovořily o proměně náplně role babičky a o vyšších nárocích, které jsou na současné
babičky kladeny v důsledku nutnosti kombinace pracovního života a péče. Babičky
zastupující nejstarší vzpomínanou generaci byly popisovány jako poměrně vzdálené
postavy. Ženy u těchto babiček obvykle trávily prázdniny. S babičkou ovšem nenavázaly
hlubší a osobnější vztah, třebaže popisovaly babičky jako klidné a pečující ženy.
Prostřední generace babiček byla popisována jako mnohem intenzivněji zapojená do
rodinných vztahů a vnoučata trávila s těmito babičkami výrazně více času, než tomu bylo
s nejstarší generací babiček. Současná generace babiček byla matkami i babičkami
samotnými charakterizována budováním vztahu s vnoučaty a mimo péče o vnoučata také
snahou o zajištění zábavy [Hasmanová Marhánková 2015: 753–755].
Okrajově se proměn role babičky dotkly také socioložky Lucie Vidovićová, Lucie
Galčanová a Marcela Petrová Kafková. Ve své studii zachytily v rozhovorech
s respondenty tři výrazné charaktery babiček: typickou, venkovskou a městkou babičku.
Tyto typizované obrazy respondenti využívali ve svých vyprávěních zejména
v souvislosti s vlastní reflexí prarodičovské role. Typická babička byla spojena
s představou ženy v domácnosti, která zajišťovala zejména primární péči o děti a
obstarávala domácí práce. Obraz této babičky byl spojen s její něhou a vlídností.
Venkovská babička je spojena s babičkou typickou, ovšem kvůli práci na hospodářství se
soustředí zejména na zajištění primárních potřeb a vnoučata oplývají značnou mírou
autonomie. Děti tak tráví čas se sourozenci nebo dalšími dětmi, případně jsou zapojeny
do prací na hospodářství. Tyto babičky byly charakterizovány jako více či méně srdečné.
Městská babička vystupovala ve vyprávěních jako emočně spíše odtažitá nebo
distingovaná žena, která se zaměřuje zejména na kultivaci a disciplinaci a představuje
určitý model městské intelektuálky [Vidovićová, Galčanová, Petrová Kafková 2015:
773–774].
Ze zahraničních prací lze zmínit studii americké autorky Colleen Leahy
Johnsonové, která výstižně charakterizovala dva základní typy babiček, které tvořily
relativně jednotnou kulturní představu dotazovaných žen, které byly samy babičkami.
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Tradiční babička byla podle respondentek stará, pečující, nabízející vnoučatům vřelost a
bezpečí. Dětem vařila a pečovala o ně. Tento typ babičky byl zameřěn na rodinu, mimo
níž žena neměla jiný život. Tradiční babička nebyla spojena se zábavou a byla babičkou
navštěvovanou, nikoliv navštěvující. Oproti tomu moderní babička byla v představách
respondentek zábavná, soustředila se na aktivity spojené se zábavou a láskou. Moderní
babička děti na jídlo spíše „někam vezme“, než že by vnoučatům vařila. Moderní babička
má pocit, že je třeba být svým způsobem přítelem a kamarádem vnoučete. Tato žena je
babičkou navštěvující, nejen navštěvovanou [Johnson 1983: 552–554]. Autorka shrnuje
proměnu z tradiční babičky na babičku moderní jako proměnu z laskavé staré ženy žijící
v ústraní doma v živou ženu středního věku, která je aktivní, má vlastní život a její
zodpovědnost za vnouče je vždy jen dočasná [Johnson 1983: 554].
I přes obecné rysy jednotlivých typů babiček však nelze hovořit o tom, že by
v rámci společnosti existovala jednotná podoba naplňování role babičky. Proto
v současné době vznikají v českém i zahraničním prostředí studie utvářející typologie role
babičky platné pro přítomné zkoumané období. Jak upozorňují američtí autoři Margaret
M. Muellerová a Glen H. Elder [2003: 415–416], v rámci typologií je ovšem vždy nutné
vnímat označení typu prarodiče spíše jako označení konkrétního vztahu prarodiče a
vnoučete v rámci rodiny. Vztahy v rodinách totiž nejsou jednotné a nelze předpokládat
existenci stejného vztahu prarodiče ke všem vnoučatům na základě prozkoumání vztahu
jedné dvojice.
V českém prostředí lze nalézt propracovanou soudobou typologii role babičky v
práci socioložek J. Hasmanové Marhánkové a M. Štípkové. Ty se zaměřily na zapojení
prarodičů do péče o děti a dle tohoto hlediska vytvořily typologii prarodičovství
z perspektivy matek a babiček. V úvahu při tom braly tři faktory, které ovlivňují
zapojování babiček do péče o děti – charakter péče, směr „poptávky“ po péči a význam
zapojení prarodičů pro běžný chod rodiny. Na základě kombinace těchto faktorů rozlišily
autorky šest typů babiček. První typ, babička jako zaměstnání, představoval
nejintenzivnější způsob zapojení babiček do péče o vnoučata. Babičky se často
s vnoučaty vídaly každodenně a svým způsobem tak suplovaly přítomnost rodičů nebo
služby předškolních zařízení, přičemž dětem zajišťovaly běžnou každodenní péči. Oproti
tomu babička na telefonu se s vnoučaty vídala nepravidelně několikrát do měsíce. Tyto
návštěvy obvykle bývaly neplánované a měly charakter pomoci v situacích, kdy bylo
třeba, aby se o dítě namísto rodičů postarala jiná osoba. Babička tak byla osobou, na niž
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bylo možné se kdykoliv obrátit s prosbou o pomoc. Třetí typ, babička jako vynucená
pomoc, se do značné míry podobal předchozímu typu babiček. Odlišnost od obou typů
spočívala především v tom, že matky měly pocit, že si u tohoto typu babiček musejí o
pomoc říkat a že pomoc babiček není tak samozřejmá, jako tomu bylo v předchozích dvou
typech. Matky tak pomoc babiček využívaly zejména pro události typu návštěva lékaře
či vyřizování na úřadech, ale nikoliv proto, aby se mohly samy věnovat svým koníčkům.
Babička na zážitky se v čase tráveném s vnoučaty věnovala namísto poskytování běžné
péče vymýšlení zábavy pro děti. Babička si v tomto případě sama říkala o možnost trávit
čas s vnoučaty, ale zároveň se kontakt přizpůsoboval jejím plánům. Pátým typem
babiček, který autorky ve vyprávěních respondentek identifikovaly, byl babička jako
návštěva. Tento typ babiček se s vnoučaty vídal spíše v rámci rodinných návštěv, kdy
bývali u kontaktu babiček a vnoučat obvykle přítomni rodiče. Tyto babičky tak dětem
samy nezajišťovaly běžnou každodenní péči. Posledním typem byli nepřítomní
prarodiče. V tomto případě se prarodiče se svými vnoučaty nejčastěji z důvodu špatných
rodinných vztahů vídali jen minimálně nebo vůbec [Hasmanová Marhánková, Štípková
2014: 21–23].
O konkrétních aspektech prarodičovské role či přímo role babičky obecně lze v české
sociologické literatuře nalézt více či méně zmínek. Jemnější prokreslení obou
prarodičovských rolí například z hlediska vlastností či základních charakteristik osob,
které do role mohou vstupovat, ovšem chybí. V jednom z amerických článků se lze
dočíst, že většina výzkumů se zaměřuje na demografii mezigeneračních vztahů nebo na
chování, jako jsou kontakty či výměna materiálních výhod mezi rodinnými generacemi
[Bengtson 2001: s. 12]. S tímto tvrzením lze do značné míry souhlasit také v českém
prostředí.
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2 CÍL, RESPONDENTI, TEORETICKOMETODOLOGICKÁ VÝCHODISKA
2. 1 CÍL
Cílem disertační práce je prohloubení poznatků o roli babičky v českém prostředí. Práce
se snaží přiblížit představy o ideálu a významu role babičky pohledem tří rodinných
generací, zachytit způsob utváření odlišných podob role babičky a zmapovat hlavní
změny, kterými role babičky prošla zhruba od 2. poloviny 20. století. Vzhledem k šíři
stanoveného záměru a dosavadním poznatkům o odlišnostech role babičky a role dědečka
bylo ve výzkumu upuštěno od snahy o genderovou vyváženost a práce je tedy zaměřena
pouze na roli babičky.
K roli babičky je v disertační práci přistoupeno s přihlédnutím k sociologické
definici sociální role Lukáše Urbana [Urban 2011] jako k určitému celku očekávaného
chování, jednání a činností, které vyplývají ze specifické pozice ženy v rámci rodiny.
Role babičky je zde chápána jako dlouhodobě vykonávaná individuální role. Se sociální
rolí se obvykle pojí také specifické normy, hodnoty či emoce [Berger, Luckmann 1999:
78].
Cílem disertační práce je zodpovědět tři výzkumné otázky, které mají přispět
k hlubšímu porozumění roli babičky v českém prostředí.
1. Jak se proměnila role babičky na základě (vzpomínkových) vyprávění tří dotazovaných
generací?
2. Jakou představu o současné roli babičky mají zástupci tří dotazovaných generací?
3. Jaké faktory utvářejí vykonávání role babičky v očích dvou starších generací?
Cílem první výzkumné otázky je využití (vzpomínkových) vyprávění zástupců tří
dotazovaných generací k zachycení několika konkrétních proměn role babičky v čase.
K tomuto účelu byly stanoveny tři podotázky, které určují hlavní směr v hledání
odlišností mezi jednotlivými třemi generacemi. (1) Jaké babičky ve svých vyprávěních
zmiňovaly dotazované děti, maminky a babičky? (2) Jaké příležitosti ke kontaktu měly
se svými babičkami dotazované děti, maminky a babičky? (3) Jak vypadal čas, který
dotazované děti, maminky a babičky trávily u svých babiček?
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Smyslem druhé výzkumné otázky je prohloubit porozumění samotné podstatě role
babičky pohledem jedinců, kteří mají s touto rolí bezprostřední zkušenost. Nejmladší
dotazovaná generace zastupuje vnoučata, která roli babičky ve své podstatě zakládají.
Nejstarší dotazovaná generace je zastoupena ženami, které jsou samy nositelkami role
babičky. Prostřední generace je zastoupena ženami, které jako zástupkyně rodičovské
generace bývají v mladším věku dětí těmi, kdo obvykle zprostředkovávají a vyjednávají
kontakt mezi babičkou a vnoučetem. Pro zodpovězení dané otázky byly stanoveny tři
specifičtější podotázky: (1) Kdo je nositelkou role babičky podle názoru dotazovaných
dětí, maminek a babiček? (2) Nositelkou jakých vlastností by měla být ideální babička
pohledem dotazovaných dětí, maminek a babiček? (3) Jaký význam se pojí s rolí babičky
v očích dotazovaných dětí, maminek a babiček? Jasně odlišený pohled tří generací na
dané tematické okruhy přinese nejen speficický pohled každé generace, jehož detailnější
propracování v českém prostředí chybí, ale také umožní srovnání všech tří pohledů a
poukázání na to, zda se v něčem vnímání role babičky jednotlivými generacemi liší a zda
si jsou dané tři pohledy v něčem podobné.
Třetí výzkumná otázka si klade za cíl komplexněji porozumět formování
možností, jakými může být role babičky konkrétními ženami vykonávána. Práce
zahraničních i některých českých výzkumníků poukazují na některé faktory, které
ovlivňují obecně roli prarodiče. Často jsou zkoumány či popisovány izolovaně, případně
se některé z nich v odborné literatuře jeví jako zásadnější (možná ale jen prokazatelnější),
možný vliv jiných faktorů bývá spíše jen nastíněn (např. vzory vlastních babiček). Na
základě dosavadních odborných poznatků týkajících se konkrétních faktorů byla pro
zodpovězení této výzkumné otázky vybrána nejstarší dotazovaná generace žen. Právě tyto
ženy mohou být schopny reflexe faktorů, které mohly a mohou na vykonávání jejich role
babičky působit. Jako doplněk k tomuto základu byla využita vyprávění prostřední
generace žen, která mohla pomoci potvrdit či blíže ozřejmit vliv některých faktorů, neboť
prostřední dotazovaná generace již měla za sebou zkušenost s vnukovským vnímáním
babičky, které bylo v době výzkumu rozšířeno o další pohled na roli babičky, tentokrát
z pozice rodiče dítěte. Nejmladší dotazovaná generace byla ze zodpovězení této
výzkumné otázky vynechána, neboť na rozdíl od dvou starších generací nemá zkušenost
s odlišnými generacemi babiček, které by byla schopna nějakým způsobem porovnat, a
její přínos k této otázce by tak nebyl příliš významný.
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Specifikem disertační práce oproti některým českým výzkumům zabývajícím se
prarodičovskou rolí nebo přímo rolí babičky je využití pohledu vnoučete. Do pozice
vnoučete jsou postaveni zástupci tří odlišných generací, což umožňuje hledání podobností
či odlišností role babičky v čase. Zároveň jsou nejmladší dotazovanou generací děti, což
přináší možnost významnějšího prozkoumání dětské reflexe role babičky, která dosud
v českém prostředí chybí.

2. 2 RESPONDENTI
Postup získávání respondentů
Ze stanoveného cíle popsaného v předešlé kapitole vyplynulo složení výzkumného
vzorku ze zástupců tří odlišných generací. Vzhledem ke zkoumanému tématu jsou
v daném výzkumu generace chápány jako rodinné generace, tj. respondenti zastupují tři
odlišné rodinné role, z nichž každá náleží k jiné rodinné generaci (dítě jako zástupce
nejmladší generace, matka jako zástupce rodičovské generace, babička jako zástupce
prarodičovské generace). Generace zde nejsou chápány ve smyslu historických generací
vymezených určitým obdobím.
K nejmladší skupině respondentů – k dětem – je zde přistoupeno nejen jako k
zástupcům dané rodinné role a rodinné generace, ale do jisté míry rovněž jako ke
specifické věkové skupině. Děti jsou považované za sociální aktéry, kteří mají vlastní
zkušenosti a chápání [Bartošová, Slepičková 2009: 81]. Proto byly pro děti zvoleny stejné
výzkumné techniky jako pro dvě starší generace. Odlišnost v přístupu k této generaci se
projevila zejména v etickém aspektu výzkumu, který je popsán níže. Určujícími faktory
pro volbu konkrétního věku dětí byla jejich potřeba péče ze strany prarodičů a zároveň
schopnost dětí do určité míry reflektovat a popisovat rodinné vztahy. Kombinací těchto
dvou kritérií byl zvolen věk 6–8 let, tedy věk dětí v 1. třídě základní školy. Potřeba péče
ze strany babičky je v tomto věku dětí do značné míry žádaná [Igel a Szydlik 2011 in:
Patschová 2014] a schopnost reflexe rodinného tématu a celkové vyjadřovací schopnosti
prvňáků jsou v tomto věku na vyšší úrovni než u dětí navštěvujících předškolní zařízení,
kde je však míra pravděpodobné péče o vnoučata ze strany babiček obdobná jako na
počátku školní docházky.
Pevným stanovením věku nejmladší generace bylo rozhodnuto o tom, že utváření
vzorku započne oslovením nejmladší generace a jejím prostřednictvím budou o zapojení
do výzkumu požádáni zástupci dvou starších generací. Předpokládaná velikost
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výzkumného vzorku byla 30 respondentů rovnoměrně zastupujících tři odlišné generace.
Pohlaví předpokládaných respondentů bylo kritériem pro zařazení do výzkumného
vzorku jen pro nejstarší generaci. Do ní bylo žádoucí zařadit ženy, které měly s rolí
babičky bezprostřední osobní zkušenost jako její nositelky. Pro tyto ženy nebyla jako
kritérium pro jejich zapojení do výzkumu dopředu určena preferovaná rodinná linie ani
skutečnost, zda se musí jednat o pokrevní příbuznou dětského respondenta. U dvou
mladších generací nebylo pohlaví určujícím kritériem pro možnost zapojení jedinců do
výzkumu.
Utváření výzkumného vzorku, které započalo oslovením nejmladší generace ve
školním prostředí, proběhlo ve čtyřech fázích. V první fázi byla oslovena jedna třída
z první vybrané základní školy. Výzkum byl dětem osobně představen, byly zodpovězeny
všechny dotazy dětí. Žáci dostali informovaný souhlas pro rodiče, v němž byla účast
dítěte ve výzkumu svázána s účastí jedné z babiček dítěte. Třídní učitelce se vrátilo zpět
dvanáct informovaných souhlasů, z nichž pouze jeden byl kladný (dítě a babička). Hlavní
důvody pro neochotu účastnit se výzkumu, které někteří rodiče uvedli do informovaného
souhlasu, byly neochota babiček zúčastnit se výzkumu, ani jedna z babiček dítěte
nebydlela v Pardubicích nebo v okolí, dále časová zaneprázdněnost v důsledku
zaměstnání nebo neochota poskytovat informace o své rodině. Ve druhé fázi výzkumu
byla oslovena druhá třída téže základní školy. Účast ve výzkumu byla pro jednotlivé
generace „rozvázána“. Účast ve výzkumu byla možná i bez zbylých rodinných
příslušníků. V této třídě byl výzkum rovněž osobně představen. Třídní učitelce se vrátily
zpět jen tři vyplněné informované souhlasy, všechny tři byly negativní. Ve třetí fázi
výzkumu byla oslovena druhá vybraná základní škola. Ředitel této základní školy
s realizováním výzkumu souhlasil, nechal ovšem možnost rozhodnutí na třídních
učitelích. Jednu z třídních učitelek prvních tříd výzkum zaujal, svolila k oslovení žáků ve
své třídě. Znovu informovala o připravovaném výzkumu zbývající dva vyučující prvních
tříd, kteří poté s účastí žáků ze svých tříd také souhlasili. Informace o realizovaném
výzkumu byly v informovaném souhlasu na doporučení třídní učitelky zestručněny, účast
pro jednotlivé generace byla pro všechny tři třídy opět rozvázána. Žákům představili
výzkum třídní učitelé, výslovně přitom uvedli, že účast ve výzkumu není pro nikoho
povinná. Ze tří prvních tříd se přihlásilo do výzkumu sedmnáct dětí (a spolu s nimi deset
matek a šest babiček), nejvíce dětí přitom bylo ze třídy učitelky, která o výzkum projevila
zájem, a ze třídy učitele, kterého téma také zaujalo. Ve čtvrté fázi výzkumu byly osloveny
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tři první třídy třetí oslovené základní školy. Úvodní text informovaného souhlasu byl o
něco zjednodušen a možnost účasti ve výzkumu zůstala pro všechny tři generace opět
rozvázána. Informovaný souhlas s pozitivní odezvou odevzdalo pět dětí, v jednom z nich
však chybělo vyplněné jméno žáka a byl proto vyřazen. Do výzkumu tedy byli zapojeni
čtyři žáci (a spolu s nimi dvě matky a jedna babička). Osloveni byli také ředitelé dalších
dvou základních škol, v těchto případech však bez zpětné odezvy. Pět oslovených
základních škol se nacházelo v různých městských částech, resp. na různých městských
sídlištích. Žádná z oslovených tříd nebyla ničím specifická (např. církevní), ani se
nejednalo o třídu nikterak zaměřenou (např. sportovně). Tazatelka se pokusila oslovit
potenciální respondenty také mimo školní prostředí z okruhu známých a požádala o
zprostředkování možných kontaktů některé z respondentů výzkumu zapojených
prostřednictvím základních škol. Takto se ovšem podařilo získat pouze jednu dívku (s
matkou), která byla shodou okolností žákyní jedné z oslovených základních škol, které
se do výzkumu zapojily. Ze všech přislíbených kontaktů ze základních škol i mimo školní
prostředí nakonec nebylo několik rozhovorů uskutečněno z různých důvodů ze strany
původně domluvených osob.
Finální vzorek čítá čtyřicet dva respondenty, kteří zastupují pohled tří
zkoumaných rodinných generací takto: dvacet dva dětí, dvanáct maminek a osm babiček.
Velikost vzorku v zásadě odpovídá původnímu záměru, pouze nejmladší generace je
početně zastoupena výrazně více oproti původnímu plánu (důsledek rozvázání účasti ve
výzkumu pro jednotlivé generace). Vzhledem ke specifikům dětského věku, např.
stručnější a kratší odpovědi oproti starším generacím [Punch 2002b], však vyšší počet
dětských respondentů pomohl lepšímu prokreslení dětského náhledu na zkoumaná
témata. Někteří respondenti z výzkumného vzorku byli příbuzensky svázáni, jiní nikoliv.
Tato příbuzenská pouta v některých momentech napomohla lepšímu porozumění
konkrétních problémů, nebyla však pro výzkum zcela zásadní, neboť primárním cílem
disertační práce nebylo hledat podobnosti či odlišnosti názorů nebo rodinných struktur
v rámci jednotlivých rodin.
Sestavený výzkumný vzorek má dva zaznamenání hodné limity. Prvním
problémem je genderová nevyváženost respondentů dvou mladších generací, která byla
způsobena nezájmem ze strany mužských zástupců daných generací. Závěry výzkumu
jsou ochuzeny o mužský pohled především v prostřední generaci, v níž zcela chyběl
mužský zástupce. Druhým limitem vzorku je skutečnost, že do výzkumu byli zapojeni
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jen jedinci, u nichž byl pravděpodobný zájem o rodinu. Do výzkumu se ovšem nezapojily
babičky, které se ke své roli stavějí odmítavě, nebo které vědomě svou roli babičky
upozaďují či stavějí na roveň svým ostatním rolím. Přístup těchto žen by se mohl
promítnout zejména v odpovědích na druhou výzkumnou otázku, do určité míry možná
také na třetí výzkumnou otázku.
Dalšími rysy sestaveného vzorku jsou zapojení dotazovaných babiček bez
závažných zdravotních omezení a zapojení babiček, které byly častěji matkami matek. U
těchto dvou skutečností není předpokládán významný dopad na výzkumná zjištění
vycházející z druhé stanovené výzkumné otázky, v níž je hledána představa ideální
babičky. Určitý vliv těchto skutečností by se však mohl promítnout v odpovědi na třetí
výzkumnou otázku týkající se faktorů ovlivňujících utváření role babičky.
Vzhledem ke způsobu sestavování vzorku se u jednotlivých generací zvyšovalo
věkové rozpětí jejich zástupkyň. Nejmladší generace respondentů navštěvovala 1. třídu
základní školy a dětem tedy bylo mezi šesti a osmi lety. Dotazované maminky se narodily
v 70. nebo 80. letech minulého století a věkové rozpětí jejich generace bylo osmadvacet
až šestačtyřicet let. Největší věkové rozpětí bylo patrné u dotazovaných babiček, jejichž
věk se pohyboval mezi osmačtyřiceti a sedmasedmdesáti lety. Pojítkem pro generaci
matek byla aktuální zkušenost s výchovou prvňáčka, pojítkem pro generaci babiček byla
aktuální zkušenost s rolí babičky vůči vnoučeti navštěvujícímu 1. třídu základní školy.
Věkový rozptyl v obou starších generacích byl pro daný výzkum přínosem. Díky němu
bylo možné lépe prokreslit některé ze zkoumaných oblastí, zejména kapitolu odpovídající
na třetí výzkumnou otázku. Ve stanoveném vzorku se také u některých starších maminek
objevovala zkušenost rodičovství s dětmi s větším věkovým odstupem, což umožňovalo
hodnotit proměnu role babičky z pohledu matky stejně starého dítěte v jiném časovém
období a v jiném věku babičky. Zkušenost některých starších babiček s vícerem vnoučat
zase umožňovala prokreslit například vliv samotného vnoučete a jeho rodinného zázemí
na utváření role babičky. Mladší babičky s jedním vnoučetem zase měly oproti ostatním
ženám svou specifickou zkušenost s rolí babičky.
Z důvodu anonymizace dat bylo každému respondentovi pro účely daného
výzkumu přiděleno křestní jméno. V případě respondentů, kteří své křestní jméno uvedli,
bylo použito jiné jméno než jejich vlastní. V případě respondentů, kteří ve výzkumu své
jméno neuvedli, bylo vybráno náhodné křestní jméno s přihlédnutím k dané věkové
generaci.
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Základní charakteristiky respondentů
Generace babiček
Čtyři z dotazovaných žen žily v Pardubicích, dvě z nich žily v domácnosti s manželem a
dvě s rodinou své dcery. Jedna žena žila s manželem u Chlumce nad Cidlinou ve
dvojdomku s rodinou jedné ze svých dcer. Jedna žena žila s manželem v Chrudimi, jedna
s manželem v Hradci Králové a jedna z žen žila sama v obci bezprostředně sousedící
s Pardubicemi. Dvě z dotazovaných žen byly ekonomicky aktivní, šest žen již bylo
v důchodu.
Dvě dotazované ženy měly čtyři děti, šest žen mělo dvě děti. Dotazované ženy se
čtyřmi dětmi měly jedna šest a druhá osm vnoučat. Další dvě ženy měly jedno vlastní a
jedno nevlastní vnouče, jedna žena měla tři vnoučata, další dvě ženy měly čtyři vnoučata
a jedna žena byla babičkou šesti vnoučat. Nejstarším vnoučatům zmiňovaným ve
výzkumu bylo kolem dvaceti let.
Šest dotazovaných žen hovořilo o obou svých pokrevních babičkách. Jedna z žen
hovořila o obou pokrevních babičkách a jedné nevlastní babičce. Jedna z dotazovaných
žen, která nezažila ani jednu z babiček, hovořila o tom, jaké informace měla o matce
matky. Celkem tedy ženy hovořily o zkušenostech s patnácti babičkami a o informacích
z vyprávění o jedné babičce.
Generace maminek
Jedenáct dotazovaných žen žilo v Pardubicích, pět z nich žilo v domácnosti s manželem
a s dětmi, čtyři z žen žily v domácnosti se svými dětmi, dvě ženy žily v domácnosti
s manželem, dětmi a se svou matkou. Jedna z dotazovaných žen žila v obci blízko
Pardubic v domácnosti se svým manželem a dětmi. Všechny dotazované ženy byly
ekonomicky aktivní, v době výzkumu nepracovala pouze jedna z nich, jednalo se o její
rozhodnutí.
Šest dotazovaných žen mělo dvě děti, přičemž dvě z těchto žen měly jedno dítě
v předškolním věku. Tři dotazované ženy měly tři děti, přičemž jedna z nich měla jedno
z dětí v předškolním věku. Tři dotazované ženy měly jedno dítě.
Pět dotazovaných žen hovořilo o obou svých pokrevních babičkách. O jedné své
babičce hovořily dvě dotazované ženy. Tři dotazované ženy hovořily o dvou svých
babičkách a jedné prababičce. Jedna z dotazovaných žen hovořila o dvou svých
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babičkách a dvou prababičkách, jedna žena hovořila o jedné babičce a jedné prababičce.
Celkem tedy dotazované ženy hovořily ve svých vyprávěních o jedenadvaceti babičkách
a o šesti prababičkách.
Generace dětí
Jedenadvacet dětí žilo v Pardubicích, deset z nich žilo v domácnosti s rodiči a
sourozencem, dvě děti žily v domácnosti pouze s rodiči, čtyři děti žily v domácnosti
s matkou a sourozencem, dvě děti žily v domácnosti pouze se svou matkou, jedna dívka
žila v domácnosti s matkou a s nevlastním otcem, jedna dívka žila v domácnosti s rodiči
a s babičkou, jeden chlapec žil v domácnosti s rodiči, sourozencem a s babičkou. Jedna
z dívek žila v obci u Pardubic v domácnosti se svými rodiči a sourozencem.
Sedm dětí hovořilo ve svých vyprávěních o dvou svých babičkách. Devět dětí
hovořilo o dvou svých babičkách a jedné prababičce. O dvou babičkách a dvou
prababičkách hovořily dvě děti. O třech babičkách a dvou prababičkách hovořily ve svých
vyprávěních dvě děti. Jedna dívka hovořila o třech babičkách a jedné prababičce. Jedna
dívka ve svém vyprávění zmiňovala jednu babičku a dvě prababičky. Jednu z babiček tato
dívka ve svém vyprávění nezmínila, přestože žila (informace z vyprávění dívčiny matky
zapojené do výzkumu). Několik babiček a prababiček, o nichž děti hovořily, již nebylo
naživu. Ve vyprávěních o nich tak děti vycházely z vlastních vzpomínek a z informací o
těchto babičkách, které měly děti od rodičů.
Na základě informací z dětských vyprávění lze říci, že velká část babiček, o nichž
děti hovořily, již byla v důchodu. Přesná čísla ovšem nelze uvést, neboť u některých
babiček si děti nebyly zcela jisté. Celkově děti ve svých vyprávěních hovořily o
šestačtyřiceti babičkách a o dvaceti prababičkách.
Jelikož je předložená práce založená zejména na analýze vyprávění respondentů o svých
babičkách a o zkušenostech s nimi, je pro daný výzkum v mnoha ohledech podstatnější
počet zmiňovaných babiček než počet respondentů, s nimiž byly rozhovory vedeny.
Z tohoto pohledu byly pro účely výzkumu analyzovány podrobné i stručnější informace
a vyprávění o třiaosmdesáti babičkách a sedmadvaceti prababičkách.
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Stručné profily respondentů
Dotazované babičky
Paní Alena (65 let) žila v Chrudimi v domácnosti s manželem, synem a jeho partnerkou
v jiném stavu. Byla v důchodu. Střední socioekonomický status domácnosti. Měla čtyři
děti a šest vnoučat. Vzpomínala na dvě babičky. S matkou matky se vídala o prázdninách
a během občasných návštěv. S matkou otce se vídala jednou za rok o prázdninách.
Výzkumu se zúčastnila spolu se snachou Evou a vnučkou Nelou.
Paní Anna (71 let) žila v obci u Chlumce nad Cidlinou v domácnosti s manželem ve
dvojdomku s rodinou jedné z dcer. Byla v důchodu. Střední socioekonomický status
domácnosti. Měla čtyři děti a osm vnoučat. Zažila dvě babičky. S matkou matky se vídala
o prázdninách a během babiččina zimního pobytu v domácnosti své vnučky. S matkou
otce se vídala jednou za rok o prázdninách. Do výzkumu se zapojila s dcerou Lenkou a
vnučkou Evou.
Paní Hana (58 let) žila v Pardubicích v domácnosti s rodinou své dcery. Měla partnera,
který

měl

oddělenou

domácnost.

Byla

stále

ekonomicky

aktivní.

Střední

socioekonomický status domácnosti. Měla dvě děti a jedno vlastní a jedno nevlastní
vnouče. Vzpomínala na dvě babičky a na jednu nevlastní babičku, se kterou měly
v podstatě společnou domácnost – žily v sousedních domech. S babičkou od matky i od
otce se vídala občasně. Do výzkumu se zapojila s dcerou Petrou a vnučkou Adélou.
Paní Jana (48 let) žila v Pardubicích v domácnosti s manželem. Byla stále ekonomicky
aktivní. Střední socioekonomický status domácnosti1. Měla dvě děti, jedno vlastní a jedno
nevlastní vnouče. Zažila dvě babičky, s matkou matky měla v dětství téměř společnou
domácnost – s rodiči žila ve vedlejším domě. S matkou otce měla prázdninový kontakt2.
Výzkumu se účastnila s vnučkou Anetou.
Socioekonomický status domácnosti byl určen na základě deklarovaného povolání a stupně vzdělání osob
žijících ve společné domácnosti, přičemž bylo přihlíženo k nejvyššímu socioekonomickému statusu
jednotlivců v dané domácnosti. Dále bylo při určování socioekonomického statusu domácnosti přihlíženo
k celkové charakteristice rodiny podané respondentem, neboť zejména děti nedokázaly vždy zcela přesně
specifikovat povolání svých rodičů, v některých případech jej neznaly vůbec, případně pouze u jednoho
rodiče. Pro účely daného výzkumu byly rozlišovány tři úrovně socioekonomického statusu: nižší (obvykle
vyučení; např. cukrář, uklizeč, číšník), střední (obvykle středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání; např.
úředník, sociální pracovník, drobný živnostník, policista, zdravotní sestra), vyšší (obvykle vysokoškolské
vzdělání; např. lékař, vysokoškolský pedagog, soudce).
1

Pro četnost kontaktů respondentů s babičkami byla zvolena společná orientační pětistupňová škála.
Rozlišován je (1) (téměř) každodenní kontakt umožněný společnou nebo blízkou domácností respondenta
a babičky, (2) kontakt jednou týdně a o víkendech, (3) občasné návštěvy s menší frekvencí než jednou
2
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Paní Jaroslava (75 let) žila v Pardubicích v domácnosti s rodinou své dcery. Byla
v důchodu. Vyšší socioekonomický status domácnosti. Měla dvě děti a čtyři vnoučata.
Zažila dvě babičky. S matkou matky se vídala téměř každodenně. S matkou otce se vídala
občasně. Výzkumu se účastnila s dcerou Jitkou a vnukem Tomášem.
Paní Marie (66 let) žila v Hradci Králové v domácnosti s manželem. Byla v důchodu.
Střední socioekonomický status domácnosti. Měla dvě děti a šest vnoučat. Hovořila o
dvou svých babičkách. S matkou otce se vídala každodenně. S matkou matky se vídala
během letních prázdnin. Do výzkumu se zapojila spolu s dcerou Marcelou a vnučkou
Marií.
Paní Růžena (77 let) žila v obci u Pardubic v samostatné domácnosti. Byla v důchodu.
Střední socioekonomický status domácnosti. Měla dvě děti a tři vnoučata. Hovořila o
dvou babičkách. S matkou matky se vídala téměř každodenně. S matkou otce se vídala
občasně. Do výzkumu se zapojila s dcerou Martinou a vnučkou Eliškou.
Paní Věra (70 let) žila v Pardubicích v domácnosti s manželem. Byla v důchodu. Střední
socioekonomický status domácnosti. Měla dvě děti a čtyři vnoučata. Nezažila ani jednu
svoji babičku. Výzkumu se účastnila spolu s dcerou Monikou a vnučkou Petrou.
Dotazované maminky
Paní Eva (39 let) žila v Pardubicích v domácnosti s manželem, tříletým synem,
devítiletou a šestiletou dcerou. Byla ekonomicky aktivní. Střední socioekonomický status
domácnosti. Hovořila o dvou svých babičkách. S matkami svých rodičů se vídala o
víkendech a o prázdninách. Výzkumu se účastnila spolu s tchyní Alenou a dcerou Nelou.
Paní Jitka (46 let) žila v Pardubicích v domácnosti s manželem, šestiletým synem,
šestnáctiletou dcerou a svou matkou. V době výzkumu nebyla ekonomicky aktivní. Vyšší
socioekonomický status domácnosti. Vzpomínala na dvě své babičky. S matkou matky
se vídala o prázdninách. S matkou otce se vídala občasně. Téměř každodenní kontakt
měla v dětství se svou chůvou. Do výzkumu se zapojila spolu s matkou Jaroslavou a
synem Tomášem.

týdně, (4) prázdninový kontakt, (5) příležitostný, velmi ojedinělý kontakt obvykle způsobený jinými
důvody než přílišnou geografickou vzdáleností či špatnou dopravní dostupností. Pouze u dětí nebylo možné
přesněji určit četnost kontaktu se všemi babičkami, proto je v jejich profilech uvedeno místo bydliště
babiček (1) v Pardubicích, (2) mimo Pardubice.
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Paní Kateřina (35 let) žila v Pardubicích v domácnosti s manželem, sedmiletou a
čtyřletou dcerou. Byla ekonomicky aktivní. Střední socioekonomický status domácnosti.
Zažila dvě babičky. S matkami svých rodičů se vídala příležitostně. Do výzkumu se
zapojila spolu s dcerou Janou.
Paní Lenka (36 let) žila v Pardubicích v domácnosti s manželem, šestiletou a tříletou
dcerou. Byla ekonomicky aktivní. Nižší socioekonomický status domácnosti.
Vzpomínala na dvě babičky. S matkou matky se vídala jednou týdně o víkendech.
S matkou otce se vídala o prázdninách. Do výzkumu se zapojila spolu s matkou Annou a
dcerou Evou.
Paní Lucie (40 let) žila v Pardubicích v domácnosti se sedmiletou dcerou, synem v 5.
třídě a synem na střední škole. Byla ekonomicky aktivní. Střední socioekonomický status
domácnosti. Zažila dvě babičky. S matkou matky se vídala o prázdninách. S matkou otce
se vídala občasně. Výzkumu se účastnila spolu s dcerou Markétou.
Paní Marcela (45 let) žila v Pardubicích v domácnosti s manželem, devatenáctiletým
synem, šestnáctiletou a sedmiletou dcerou. Byla ekonomicky aktivní. Střední
socioekonomický status domácnosti. Vyprávěla o jedné babičce a jedné prababičce.
S matkou matky se vídala občasně. Výzkumu se účastnila spolu s matkou Marií a dcerou
Marií.
Paní Markéta (38 let) žila v Pardubicích v domácnosti s manželem, šestiletou dcerou a
desetiletým synem. Byla ekonomicky aktivní. Vyšší socioekonomický status domácnosti.
Hovořila o jedné svojí babičce. S matkou matky se vídala příležitostně, zejména o
prázdninách. Do výzkumu se zapojila spolu s dcerou Soňou.
Paní Martina (46 let) žila v Pardubicích v domácnosti se sedmiletou dcerou a
sedmnáctiletým synem. Byla ekonomicky aktivní. Střední socioekonomický status
domácnosti. Hovořila o jedné svojí babičce. S matkou matky se vídala téměř každodenně.
Do výzkumu se zapojila spolu s matkou Růženou a dcerou Eliškou.
Paní Michaela (28 let) žila v Pardubicích v domácnosti se sedmiletou dcerou. Byla
ekonomicky aktivní. Střední socioekonomický status domácnosti. Vzpomínala na dvě
babičky a jednu prababičku. S matkou matky se vídala pravidelně o víkendech. S matkou
otce se vídala spíše příležitostně. Do výzkumu se zapojila spolu s dcerou Martinou.
Paní Monika (44 let) žila v obci u Pardubic v domácnosti s manželem, sedmiletou a
třináctiletou dcerou. Byla ekonomicky aktivní. Střední socioekonomický status
domácnosti. Zažila dvě babičky a jednu prababičku. S matkou matky se vídala jednou
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týdně. S matkou otce se vídala téměř každodenně. Výzkumu se účastnila spolu s matkou
Věrou a dcerou Petrou.
Paní Petra (34 let) žila v Pardubicích v domácnosti s manželem, šestiletou dcerou a svou
matkou. Byla ekonomicky aktivní. Střední socioekonomický status domácnosti. Zažila
dvě babičky a jednu nevlastní prababičku. S matkou matky a nevlastní babičkou se vídala
téměř každodenně. S matkou od otce se vídala o víkendech a o prázdninách. Výzkumu se
zúčastnila spolu s matkou Hanou a dcerou Adélou.
Paní Veronika (36 let) žila v Pardubicích v domácnosti se sedmiletou dcerou. Byla
ekonomicky aktivní. Střední socioekonomický status domácnosti. Vyprávěla o dvou
babičkách a dvou prababičkách. S matkou matky se vídala téměř každodenně. S matkou
otce se vídala každý víkend. Výzkumu se zúčastnila spolu s dcerou Emou.
Dotazované děti
Dívka Adéla (6 let) žila v Pardubicích v domácnosti s rodiči a babičkou. Střední
socioekonomický status domácnosti. Vyprávěla o jedné babičce a dvou prababičkách.
Matka matky žila v Pardubicích ve společné domácnosti s dívkou. Do výzkumu se
zapojila spolu s babičkou Hanou a matkou Petrou.
Dívka Alice (6 let) žila v Pardubicích v domácnosti s rodiči a mladším bratrem. Vyšší
socioekonomický status domácnosti. Hovořila o dvou babičkách a jedné prababičce, která
již zemřela. Matka matky žila zřejmě v Pardubicích. Matka otce žila v Tunisku.
Dívka Aneta (6 let) žila v Pardubicích v domácnosti s matkou a nevlastním otcem. Nižší
socioekonomický status domácnosti. Hovořila o třech babičkách a dvou prababičkách.
Matky rodičů bydlely v Pardubicích. Výzkumu se zúčastnila spolu s babičkou Janou.
Dívka Anežka (6 let) žila v Pardubicích v domácnosti s matkou a desetiletým bratrem.
Střední socioekonomický status domácnosti. Hovořila o dvou babičkách a jedné
prababičce. Matka otce i nevlastní matka otce žily v Pardubicích. Z matčiny strany dívka
babičku neměla.
Chlapec Artur (8 let) žil v Pardubicích v domácnosti s rodiči. Nižší socioekonomický
status domácnosti. Vyprávěl o dvou babičkách. Matky obou rodičů žily v Pardubicích.
Dívka Eliška (7 let) žila v Pardubicích v domácnosti s matkou a sedmnáctiletým bratrem.
Střední socioekonomický status domácnosti. Hovořila o dvou babičkách. Matka matky
žila v Pardubicích. Matka otce žila mimo Pardubice. Výzkumu se zúčastnila spolu
s babičkou Růženou a matkou Martinou.
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Dívka Ema (7 let) žila v Pardubicích v domácnosti s matkou. Vyprávěla o třech
babičkách a dvou prababičkách, z nichž ani jedna již nežila. Matky obou rodičů žily
v Pardubicích. Do výzkumu se zapojila spolu s matkou Veronikou.
Dívka Eva (6 let) žila v Pardubicích v domácnosti s rodiči a tříletou sestrou. Vyprávěla o
dvou babičkách a jedné prababičce, která již nežila. Matky rodičů žily mimo Pardubice.
Nižší socioekonomický status domácnosti. Výzkumu se zúčastnila spolu s babičkou
Annou a matkou Lenkou.
Dívka Helena (7 let) žila v Pardubicích v domácnosti s rodiči. Střední socioekonomický
status domácnosti. Vyprávěla o dvou babičkách a jedné prababičce. Matka otce žila
v Pardubicích. Matka matky žila mimo Pardubice.
Chlapec Jakub (7 let) žil v Pardubicích v domácnosti s matkou, pětiletou sestrou a
čtyřletým bratrem. Střední socioekonomický status domácnosti. Vyprávěl o dvou
babičkách a jedné prababičce, která již nežila. Matka matky žila mimo Pardubice. Matka
otce žila v Pardubicích.
Dívka Jana (7 let) žila v Pardubicích v domácnosti s rodiči a čtyřletou sestrou. Střední
socioekonomický status domácnosti. Vyprávěla o třech babičkách a jedné prababičce.
Matka matky žila v Pardubicích. U matky otce nebylo bydliště jasné. Do výzkumu se
zapojila spolu s matkou Kateřinou.
Dívka Kateřina (6 let) žila v Pardubicích v domácnosti s rodiči, šestiletou sestrou
(dvojčetem) a osmiletým bratrem. Střední socioekonomický status domácnosti.
Vyprávěla o dvou babičkách a jedné prababičce. Matka matky žila v Pardubicích. Matka
otce žila mimo Pardubice.
Dívka Marie (7 let) žila v Pardubicích v domácnosti s rodiči, šestnáctiletou sestrou a
devatenáctiletým bratrem. Střední socioekonomický status domácnosti. Hovořila o dvou
babičkách, z nichž jedna již zemřela, a o jedné prababičce. Matka matky žila mimo
Pardubice. Výzkumu se zúčastnila spolu s babičkou Marií a matkou Marcelou.
Dívka Markéta (7 let) žila v Pardubicích v domácnosti s matkou, bratrem v 5. třídě a
bratrem středoškolákem. Střední socioekonomický status domácnosti. Vyprávěla o dvou
babičkách. Matka otce žila v Pardubicích. Matka matky žila mimo Pardubice. Do
výzkumu se zapojila spolu s matkou Lucií.
Dívka Martina (7 let) žila v Pardubicích v domácnosti s matkou. Střední
socioekonomický status domácnosti. Hovořila o dvou babičkách, z nichž jedna již nežila.
Matka matky žila v Pardubicích. Výzkumu se účastnila spolu s matkou Michaelou.
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Chlapec Matyáš (7 let) žil v Pardubicích v domácnosti s rodiči, pětiletou sestrou a
devítiletým bratrem. Socioekonomický status domácnosti neznámý. Hovořil o dvou
babičkách a jedné prababičce. Matky obou rodičů žily mimo Pardubice.
Dívka Nataša (6 let) žila v Pardubicích v domácnosti s rodiči, šestiletou sestrou
(dvojčetem) a osmiletým bratrem. Střední socioekonomický status domácnosti. Hovořila
o dvou babičkách a o jedné prababičce. Matka matky žila v Pardubicích. Matka otce žila
mimo Pardubice.
Dívka Nela (6 let) žila v Pardubicích v domácnosti s rodiči, tříletým bratrem a devítiletou
sestrou. Střední socioekonomický status domácnosti. Hovořila o dvou babičkách. Matky
obou rodičů žily mimo Pardubice. Výzkumu se účastnila spolu s babičkou Alenou a
matkou Evou.
Dívka Petra (7 let) žila v obci u Pardubic v domácnosti s rodiči a třináctiletou sestrou.
Hovořila o dvou babičkách. Matka matky žila v Pardubicích. Matka otce žila mimo
Pardubice. Střední socioekonomický status domácnosti. Do výzkumu se zapojila spolu
s babičkou Věrou a matkou Monikou.
Dívka Soňa (6 let) žila v Pardubicích v domácnosti s rodiči a desetiletým bratrem. Vyšší
socioekonomický status domácnosti. Vyprávěla o dvou babičkách a dvou prababičkách.
Matka matky žila v Pardubicích a přechodně v Praze. Matka otce žila mimo Pardubice.
Do výzkumu se zapojila spolu s matkou Markétou.
Chlapec Tomáš (6 let) žil v Pardubicích v domácnosti s rodiči, šestnáctiletou sestrou a s
babičkou. Vyšší socioekonomický status domácnosti. Hovořil o dvou babičkách. Matky
rodičů žily v Pardubicích. S matkou matky žil chlapec ve společné domácnosti. Výzkumu
se účastnil spolu s babičkou Jaroslavou a matkou Jitkou.
Dívka Vendula (7 let) žila v Pardubicích v domácnosti s rodiči a tříletou sestrou. Vyšší
socioekonomický status domácnosti. Vyprávěla o dvou babičkách, z nichž jedna již
nežila, a o dvou prababičkách. Matka matky žila v Pardubicích.
Přehled dotazovaných trojic a dvojic
Babička Alena (65 let) – maminka Eva (39 let) – dívka Nela (6 let)
Babička Anna (71 let) – maminka Lenka (36 let) – dívka Eva (6 let)
Babička Hana (58 let) – maminka Petra (34 let) – dívka Adéla (6 let)
Babička Jaroslava (75 let) – maminka Jitka (46 let) – chlapec Tomáš (6 let)
Babička Marie (66 let) – maminka Marcela (45 let) – dívka Marie (7 let)
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Babička Růžena (77 let) – maminka Martina (46 let) – dívka Eliška (7 let)
Babička Věra (70 let) – maminka Monika (44 let) – dívka Petra (7 let)
Maminka Kateřina (35 let) – dívka Jana (7 let)
Maminka Lucie (40 let) – dívka Markéta (7 let)
Maminka Markéta (38 let) – dívka Soňa (6 let)
Maminka Michaela (28 let) – dívka Martina (7 let)
Maminka Veronika (36 let) – dívka Ema (7 let)
Babička Jana (48 let) – dívka Aneta (6 let)

2. 3 TEORETICKO-METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA
Strategie a přístup výzkumu
Vzhledem k povaze stanovených výzkumných otázek byla pro daný výzkum zvolena
kvalitativní výzkumná strategie. Ta umožňuje do hloubky prozkoumat vymezený jev a
porozumět jeho podstatě [Švaříček, Šeďová a kol. 2007: 24]. Umožňuje také porozumět
zkušenosti jedinců s určitým jevem [Strauss, Corbinová 1999: 11]. Tyto možnosti
kvalitativní strategie jsou do jisté míry dány jejím pružným charakterem. Sběr dat a jejich
analýza probíhají v kvalitativním výzkumu současně, což umožňuje v průběhu výzkumu
do jisté míry modifikovat stanovený výzkumný plán a nechat se ve zkoumání jevu vést
průběžnými poznatky [Hendl 2005: 50]. Kvalitativní výzkumná strategie má také svá
omezení. Mezi její hlavní nevýhody patří skutečnost, že výzkumné závěry založené na
informacích plynoucích ze stanoveného výzkumného vzorku nelze zobecňovat na širší
populaci [Hendl 2005: 52; Švaříček, Šeďová a kol. 2007: 25]. Pro jejich (částečné)
ověření však lze posléze využít metod, jež nabízí kvantitativní výzkumná strategie.
V rámci kvalitativní výzkumné strategie byl pro dosažení výzkumného cíle zvolen
historicko-sociologický přístup kombinovaný s vybranými prvky fenomenologického
přístupu a inspirovaný některými teoreticko-metodologickými úvahami francouzského
historika Marca Blocha.
Historická

sociologie

považuje

za

svůj

obecný předmět

historickou,

časoprostorově determinovanou sociální realitu [Šubrt 2015: 124]. Nová historická
sociologie formující se od 60. let 20. století se řídí tezí, že součanosti nelze porozumět
bez poznání minulosti [Šubrt 2015: 141]. Historický výzkum zabraňuje statické izolaci
výzkumníka v přítomnosti a minulost může pomoci objasnit kořeny, zdroje nebo příčiny
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současných fenoménů [Hendl 2005: 134]. Nepochopení přítomnosti tedy nevyhnutelně
vzniká z neznalosti minulosti [Bloch 2011: 58]. Na úzké propojení předmětu historie a
sociologie, v některých případech v podstatě ztotožnění předmětu obou disciplín,
poukázali nejen někteří sociologiové [Šubrt 2015: 125], ale také historikové [např. Bloch
2011: 48]. Interdisciplinární přesahy do jiných oborů namísto setrvávání v úzkých mezích
vlastního oboru jsou pro historickou sociologii typické [Šubrt 2015: 125]. V souladu
s rozlišením dvou základních rozměrů srovnávací historické sociologie, historického a
srovnávacího [Smith 2006: 190], se předkládaný výzkum hlásí k prvnímu jmenovanému.
Ten se obecně soustředí na způsob proměn sociálních struktur a procesů v čase [Smith
2006: 190]. Kromě sledování proměn a vývoje určitého jevu je na místě zamýšlet se také
nad příčinami a důvody udržování těch aspektů zkoumaného jevu, které zůstávají
v průběhu času stabilní a neměnné [Bloch 2011: 51].
Teoreticko-metodologický přístup daného výzkumu je inspirován také tezí M.
Blocha, že „historický jev nikdy nelze zcela vysvětlit bez zkoumání jeho doby,“ neboť
„jedinečná zkušenost nikdy nedokáže rozlišit své vlastní faktory, a tudíž poskytnout
interpretaci sebe samé“ [Bloch 2011: 53, 58]. V předkládaném výzkumu samotná reflexe
role babičky podle výše popsané Blochovy teze nedokáže přinést dostatečně hluboký
vhled do zkoumaného jevu. Popis doby stejně jako životní období, v němž se respondenti
v okamžiku výzkumu nacházejí, je třeba využít pro hlubší pochopení popisu role babičky,
který vzejde z reflexí respondentů.
Výzkumný problém této práce je na rozdíl od hlavního proudu historickosociologických prací zkoumán na mikrosociologické úrovni, na úrovni jedinců a jejich
každodenních životů. Ukazuje se, že na zkoumání společenských jevů lze aplikovat
historicko-sociologický přístup a různým způsobem přitom využívat i životní příběhy a
zkušenosti jednotlivců [např. Laslett 1991]. Časové měřítko zkoumání zde bylo
přizpůsobeno zkoumanému problému. Výzkum se zaměřuje na časový úsek začínající
minulostí, která ožívá v paměti respondentů výzkumu, a končící v současné době.
Jelikož se výzkum snaží postihnout také náhled respondentů na zkoumaný jev,
tedy na roli babičky, je inspirován rovněž fenomenologickým přístupem, který přináší
popis a analýzu prožité zkušenosti jedince či skupiny jedinců s určitým fenoménem.
Výstupní text výzkumu by měl zprostředkovat vhled do specifické zkušnosti tomu, kdo
tuto zkušenost nezažil [Hendl 2005: 128].
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V souladu s výzkumnými otázkami se předkládaný výzkum zaměřuje nejprve na
představení obrazu tří generací babiček, které vycházejí z reflexe respondentů
zastupujících tři rodinné generace. Porovnání těchto tří obrazů umožní nahlédnout
odlišnosti a neměnné prvky role babičky a faktory, které je způsobují, v čase (zde
historicko-sociologická perspektiva). Dále je výzkum zaměřen na zmapování představ o
současné roli babičky z pohledu tří generací (zde inspirace fenomenologickým
přístupem). Nakonec je výzkum zaměřen na to, čím jsou ovlivněny možnosti ženy naplnit
soudobý ideál role babičky, a na to, jaké faktory utvářejí možnosti vykonávání role
babičky a tím dávají určitý omezující rámec pro naplnění vlastních představ o dané roli
(zde mj. inspirace M. Blochem a zkoumáním vlivu společnosti a životní etapy jedince).
Pro zodpovězení stanovených výzkumných otázek bylo třeba získat data, která (1)
zpřístupňují osobní zkušenost respondentů s nositelkami role babičky, (2) přinášejí
základní informace o babičkách respondentů, (3) vypovídají o obecných názorech
respondentů na roli babičky, (4) zpřístupňují pohled na roli babičky z odlišných
příbuzenských pozic, (5) zachycují rodinnou situaci respondentů v jejich dětství a která
(6) zobrazují reflexi respondentů týkající se charakteru společnosti a jejího fungování ve
vztahu k vykonávání role babičky během posledních dekád.

Technika sběru dat, jejich zpracování a analýza
Pro daný výzkum byl jako technika sběru dat zvolen polostrukturovaný rozhovor. Pro
rozhovor s každou generací byl předem sestaven seznam témat, která bylo třeba
v průběhu rozhovoru pokrýt. Každé téma zahrnovalo několik orientačních bodů. Pořadí
témat a formulace otázek byly uzpůsobovány v závislosti na průběhu daného rozhovoru.
Respondenti byli povzbuzováni k volnému vyprávění, pokud se neodchylovalo od témat
rozhovoru tak, aby byly odhaleny subjektivní významové struktury o určitých událostech,
které nemusejí být zaznamenány při cíleném dotazování [Hendl 2005: 176].
Charakter potřebných dat pro zodpovězení výzkumných otázek byl již popsán
výše. Zaměření rozhovorů a povaha otázek se lišily v závislosti na příslušnosti
respondentů k jedné ze tří rodinných generací. S dětmi navíc byla využita jako doplňková
činnost během rozhovoru kresba a prohlédnutí obrázkových karet s vybranými činnostmi,
kterým se vnoučata mohou věnovat s babičkou (četba, návštěva hradu či zámku,
sledování televize, sportovní aktivity, zahradničení, procházky, aktivity na počítači,
nakupování, posílání pohledů či dopisů apod.).
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Dítě bylo v úvodu rozhovoru požádáno, jestli by nakreslilo obrázek své babičky.
Poté byla položena úvodní otázka, která zjišťovala, kdo patří do rodiny dítěte. Dále se
rozhovor odvíjel od kresby dítěte. Nejprve se rozhovor zaměřil na babičku, kterou dítě
začalo kreslit. Dítě bylo dotazováno na to, proč vybralo právě tuto babičku, kdy se
s babičkou vídá, jaká je tato babička, co všechno společně dělají, co o babičce ví a jestli
by na babičce dítě něco vylepšilo. Když dítě dokreslilo první babičku, byla mu nabídnuta
možnost nakreslit další babičku (a poté případně další v závislosti na tom, kolik babiček
dítě mělo). Většina dětí tuto možnost využila. V závěru rozhovoru bylo dítě dotázáno na
to, k čemu jsou podle jeho názoru babičky, a nakonec byla položena otázka, jestli ho
napadá ještě něco o babičkách, na co během rozhovoru nepřišla řeč.
Dotazované ženy z generace matek byly v úvodu rozhovoru dotázány na to, zda
si pamatují na některou svoji babičku. Již v tomto bodě se ženy samy do určité míry o
svých babičkách rozpovídaly. Dále byly dotazovány na to, jaké jejich babičky byly, kdy
se spolu vídaly, zda společně něco dělaly. Poté následovala část, ve které byly ženy
dotázány na to, co se od své babičky naučily nebo co jim předala do života a zda se
v něčem podobala babička jejich matce v roli babičky. V poslední části byly pokládány
obecnější otázky. Bylo zjišťováno, jaká by podle názoru žen jako rodiče měla dnešní
babička být, zda děti potřebují prarodiče a zda je podle názoru žen rozdíl mezi babičkou
a paní na hlídání. Rozhovor byl ukončen dotazem na nejhezčí vzpomínku z dětství na
svoji babičku a na případné informace, které byly v průběhu rozhovoru opominuty.
Rozhovory s babičkami obvykle začínaly jednou z předem připravených částí,
která sama vyplynula z úvodního seznámení. Jednou z těchto částí byly dotazy zaměřené
na babičky dotazovaných žen. Ženy byly dotázány na to, zda si pamatují některou ze
svých babiček, jaká jejich babička byla, kdy se vídaly. Druhou část připraveného
schématu tvořily dotazy zaměřené na vnouče, které bylo do výzkumu zapojeno – jaké
vnouče je, kdy se spolu vídají, co s vnoučetem společně dělají. V rozhovoru byla obvykle
více či méně zmiňována i ostatní vnoučata dotazovaných žen, pokud jich tyto ženy měly
více. Třetí část zahrnovala otázky na podobnosti a odlišnosti dětství žen a dětství jejich
vnoučat, otázky na to, co dotazované ženy jejich babičky naučily a zda se ve své roli
babičky v něčem inspirují právě svými babičkami. Poslední část dotazů zjišťovala, jaká
by dnešní babička měla podle názoru dotazovaných žen být, co se od babiček očekává a
zda je podle názoru žen rozdíl mezi babičkou a paní na hlídání. V závěru rozhovoru byly
ženy dotázány na nejhezčí vzpomínku na svou babičku a na informace, kterým nebyla
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podle žen během rozhovoru věnována pozornost a byly přitom podstatné či nějakým
způsobem zajímavé.
Respondenti z odlišných generací se během výzkumu nelišili mírou svého zájmu
o dané téma. Zároveň se ovšem rozhovory s odlišnými generacemi v některých ohledech
lišily. Specifikem dětské generace byly kratší a stručnější odpovědi na dotazy, kterých
bylo pokládáno tazatelkou více než dvěma starším generacím. Některé ženy zastupující
dvě starší generace vstupovaly do rozhovoru s očekáváním otázek dotazníkového typu.
Tazatelkou jim tedy bylo vysvětleno, že je žádoucí jejich volné vyprávění k danému
tématu a tazatelka poté musela vstupovat do rozhovorů výrazně méně než do rozhovorů
s dětmi. Co se týče generačních odlišností respondentů, v souvislosti s jejich vyprávěním
lze zvažovat také jeho jistá specifika. Na vzpomínání dvou starších generací lze nahlížet
jako na specifický fenomén, v němž nelze zachytit zcela přesný popis osob, míst či
událostí. Selekce vzpomínek [např. Šubrt 2007: 149] je daná časem a zapomínáním,
charakterem vztahu ke vzpomínaným objektům (a jejich možným idealizováním) či
daným společenským rámcem, který se soustředí na určité prvky zkoumaných jevů, pod
jejichž vlivem mohou být vzpomínky zvýznamňovány či upozaďovány. U dětí, u nichž
se při vyprávění o babičkách nejednalo o vzpomínky na dávnou dobu, nýbrž v podstatě o
popis současné situace, bylo zase třeba brát ohledy na stupeň jejich poznávacích
dovedností, který vzhledem k věku dětí odpovídal přechodu mezi předškolním a mladším
školním věkem [např. Vágnerová 2012]. Některé děti se výzkumu účastnily téměř na
samém počátku jejich prvního školního roku, jiné o něco později.
Rozhovory s respondenty probíhaly během roku 2017, s výjimkou letních
prázdnin. Rozhory se všemi respondenty z nejmladší dotazované generace proběhly
v budovách základních škol zapojených do výzkumu. Respondentkám z prostřední a
nejstarší dotazované generace byla nabídnuta možnost realizovat rozhovor buď ve
školním prostředí jako u nejmladší generace, v kavárně, u nich doma nebo na jiném jimi
vybraném místě. Větší část rozhovorů s dvěma staršími dotazovanými generacemi
proběhla v budovách základních škol zapojených do výzkumu. Z menší části proběhly
rozhovory s matkami a babičkami v prostorách kaváren, jeden rozhovor s matkou se
uskutečnil na jejím pracovišti, jeden rozhovor s babičkou proběhl u ní doma.
Z většiny rozhovorů byl se souhlasem respondentů nebo jejich zákonných
zástupců pořízen zvukový záznam, který byl nahrán na diktafon. Z celkového počtu
dvaačtyřiceti rozhovorů proběhly bez pořízení zvukového záznamu tři rozhovory.
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Rozhovory s těmito respondenty byly zaznamenány technikou tužka–papír. Se zástupci
generace vnoučat proběhlo dvaadvacet rozhovorů, které trvaly v průměru padesát pět
minut. Dva z rozhovorů nebyly zaznamenány na zvukové nahrávací nařízení. V generaci
matek bylo uskutečněno dvanáct rozhovorů, které trvaly průměrně sedmdesát minut.
Z jednoho rozhovoru nebyl pořízen zvukový záznam. V rámci generace babiček bylo
provedeno osm rozhovorů, které trvaly v průměru osmdesát minut. Rozhovory s ženami
ze dvou starších generací byly obvykle vedeny v kuse. Rozhovory s dětmi byly mnohdy
členěny na několik úseků, zejména v závislosti na vyučovacích hodinách. Během
vyučovacích hodin byly rozhovory vedeny, o přestávkách některé děti využily
nabídnutou možnost udělat si pauzu v délce dané přestávky.
Data pořízená technikou rozhovoru byla pro účely následné analýzy zpracována
následovně. V případě, že byla z rozhovoru pořízena jeho nahrávka, bylo přistoupeno
k jeho doslovnému přepisu. Úryvky těchto rozhovorů se objevují v empirické části této
práce. Nedokončení myšlenky respondenta, případné přerušení myšlenek respondenta
z tazatelčiny strany, bylo v textu označeno dvěma tečkami (..). Do hranatých závorek
[Vaněk, Mücke 2011: 133] byly poznamenány mimoslovní zvukové projevy (smích, pláč
apod.). V případě, že zvukový záznam rozhovoru nemohl být pořízen, byl pro potřeby
analýzy použit písemný zápis rozhovoru pořízený tazatelkou.
Pro analýzu byly využity tyto původní, neupravené přepisy rozhovorů. V úryvcích
rozhovorů, které jsou publikované v dané práci, byla ojediněle vypuštěna opakující se
slova či přeřeknutí, přičemž ve výsledném textu zůstal zachován jeho původní obsah.
Tyto drobné úpravy byly učiněny pro lepší srozumitelnost textu v jeho čtené formě. Bylo
však dbáno na to, aby byly úpravy úryvků prováděny minimálně a v úryvcích zůstaly
zachyceny specifické rysy vyprávění jednotlivých respondentů. Místa, na nichž byla
z delší souvislé promluvy respondenta vypuštěna část věty nebo několik vět, jsou v textu
označena trojtečkou (…). Místa, na nichž jsou v úryvcích rozhovorů spojeny dvě
nesouvislé promluvy respondenta (např. přerušené vstupem nebo poznámkou tazatelky),
jsou označena dvěma trojtečkami (… …).
Jednotlivé fáze analýzy dat probíhaly souběžně se samotnou interpretací
analyzovaných dat, která ozřejmuje, co systematizovaná data a nalezená spojení
znamenají [Švaříček, Šeďová a kol. 2007: 244]. Přístup k datům a jejich analytické
využití se řídily charakterem stanovených výzkumných otázek. Pro druhou výzkumnou
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otázku například nebyla využita data poskytnutá respondenty zastupujícími nejmladší
dotazovanou generaci.
První fáze analýzy dat byla inspirována principy interpretativní fenomenologické
analýzy [Koutná Kostínková, Čermák 2013: 17–21] a využila osobní zkušenosti
respondentů, kteří zastupovali tři odlišné rodinné generace, s rolí babičky k tomu, aby
byly zodpovězeny stanovené výzkumné otázky. Nejmladší generace respondentů (děti)
měla zkušenost s rolí babičky z pozice vnoučete. Prostřední generace (matky) měla oproti
nejmladší dotazované generaci navíc rodičovskou zkušenost ve vztahu k roli babičky
svého dítěte. Nejstarší dotazovaná generace respondentek (babičky) měla oproti dvěma
zmiňovaným generacím navíc osobní zkušenost jako nositelky role babičky.
Analýza dat probíhala v této fázi odděleně v rámci třech odlišných generací. Na
úrovni každé generace byla prováděna analýza každého jednotlivého rozhovoru odděleně.
Důkladné seznámení s daty bylo zajištěno realizováním samotného rozhovoru, jeho
přepisem a následným poslechem celé nahrávky daného rozhovoru. Přepis rozhovoru byl
poté znovu pročten a bylo podtrženo vše, co bylo považováno za významné z hlediska
tématu výzkumu. Dále byl přepis rozhovoru opoznámkován, ke každému podtrženému
úseku byl nalezen vhodný popis. Následně byla formulována tzv. rodící se témata, která
vycházela z počátečních poznámek k textu a dávala jim jistou organizační strukturu.
Vzhledem k časovému záběru rozhovorů byla v této fázi analýzy rodící se témata spolu
s poznámkami, které zahrnovala, přiřazena k jednomu ze tří sledovaných období v životě
dotazovaných respondentů (dětství, rané mateřství, babičkovství) dle jejich příslušnosti
k jedné ze tří rodinných generací. Takto bylo postupováno jednotlivě u každého případu.
Poté byl pro každou generaci na základě rodících se témat a v závislosti na výzkumných
otázkách propracován finální seznam témat a podtémat. V rámci této fáze analýzy byly
hledány souvislosti a vztahy mezi identifikovanými rodícími se tématy. Rozhodující pro
jejich zařazení do seznamu bylo jejich vztahování se k jedné ze tří výzkumných otázek,
přičemž k rodícím se tématům bylo přistupováno tak, že jejich význam nemusí odpovídat
četnosti jejich výskytu v textu. Finální seznam byl v případě dvou starších dotazovaných
generací identický pro všechna dvě (tři) sledovaná období. Po dokončení tohoto
analytického procesu u posledního rozhovoru náležejícího k jedné ze tří generací
probíhalo srovnávání jednotlivých případů a hledání podobností a vzorců mezi nimi.
Názvy některých témat či podtémat byly v této fázi sjednoceny.
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Po dokončení dané analytické části, jejímž výsledkem byl obraz charakterizující
pohled dané generace, bylo využito metody komparace, jejíž postup se opíral o práci
Miroslava Hrocha [1985]. Jednalo se jednak o synchronní komparativní analýzu,
zkoumající vymezené objekty spadající do stejného časového období, a jednak o
diachronní komparativní analýzu, která porovnává objekt v průběhu delšího časového
úseku. V prvé řadě bylo cílem komparace zjistit, zda se představa o současné roli babičky
liší v závislosti na příslušnosti respondentů k jedné ze tří rodinných generací. V rámci
synchronní komparace tedy byly objektem komparace tři pohledy na současnou roli
babičky, které vycházejí z reflexe respondentů zastupujících tři odlišné generace a které
vznikly v první fázi analýzy dat. Komparace se soustředila na příbuzenství a věk babiček,
na jejich vlastnosti a význam připisovaný roli babičky. Dalším cílem bylo zjistit, jakým
způsobem se proměnila role babičky ve (vzpomínkových) vyprávěních tří dotazovaných
generací. V rámci diachronní komparace tedy byly předmětem zkoumání obrazy babiček
tří dotazovaných generací. Přitom se komparace zaměřovala na počty a typy babiček
vystupujících v daných obrazech, na příležitosti, četnost a místa kontaktu babiček a
vnoučat a na náplň společně tráveného času babiček a vnoučat. Hlavním kritériem
uplatňovaným v rámci komparace byla generace, které příslušel daný obraz, jenž byl
objektem komparativní analýzy.

Etické zásady vůči respondentům a specifika výzkumu s dětmi
Etické aspekty výzkumu byly rozvažovány s ohledem na Mezinárodní Kodex
ICC/ESOMAR [ICC/ISOMAR 2016] a zásady dotazování dětí a mládeže neziskové
organizace SIMAR [SIMAR 2012]. Promítnutí konkrétních principů do průběhu
výzkumu bylo následovné.
Respondenti výzkumu byli seznámeni s výzkumným cílem a účelem výzkumu
osobně (v případě nejmladší dotazované generace), nebo prostřednictvím letáčku
přiloženého k informovanému souhlasu, v němž byl kontaktní údaj na tazatelku pro
případné dotazy. Dále byli seznámeni s formou možného zapojení do výzkumu – s žádostí
o osobní rozhovor.
Účast na výzkumu byla dobrovolná. Respondentům nebyla slíbena odměna za
poskytnutí rozhovoru. V rámci jedné ze tří základních škol však bylo avizováno slosování
nejmladších účastníků a poskytnutí výherci dvou vstupenek do kina, které byly vzhledem
k tématu výzkumu zamýšleny jako odměna pro dítě a jeho babičku. V této základní škole
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byla účast vyšší než ve zbývajících dvou základních školách. Nicméně se nezdálo, že by
slosování bylo hlavním důvodem této skutečnosti.
Souhlas se zapojením do výzkumu byl řešen podepsáním informovaného souhlasu
obsahujícím jméno a příjmení dítěte jeho zákonným zástupcem. Jednak se jednalo o
požadavek ředitelů základních škol, jednak byl tento souhlas vyžadován tazatelkou z
důvodu, že odpovědnost za své dítě nese rodič, který také nejlépe dokáže posoudit, zda
je pro dítě vhodné či nevhodné (s ohledem na téma výzkumu, způsob dotazování apod.)
se do výzkumu zapojit. Děti, jejichž rodiče souhlas s účastí na výzkumu neposkytli,
nebyly do výzkumu ani přes své opakované žádosti zařazeny.
Zákonný zástupce tedy uvedl, zda se dítě smí nebo nesmí výzkumu účastnit a zda
se výzkumu bude účastnit další rodinný příslušník. V informovaném souhlasu bylo
rovněž uvedeno, zda smí, nebo nesmí být pořízena nahrávka rozhovoru s dítětem. Účast
dítěte ve výzkumu byla umožněna s vědomím jeho třídního učitele, který se zapojením
svých žáků do výzkumu souhlasil. Osoba učitele byla během výzkumu respektována jako
osoba, která do značné míry zná své žáky, je schopna jim vhodným způsobem přetlumočit
určité informace a která je za dítě ve školním prostředí odpovědná, tudíž je v přímém
vztahu se zákonnými zástupci dítěte.
Před započetím rozhovoru s nejmladší dotazovanou generací bylo dítě nejprve
znovu seznámeno s cílem výzkumu a dotázáno na to, zda by chtělo o své babičce
vyprávět. Dítěti tak byla dána možnost účast ve výzkumu odmítnout i přes písemný
souhlas poskytnutý jeho zákonným zástupcem. U respondentek ze dvou starších generací
byl souhlas s účastí předpokládán na základě jejich dostavení se k domluvenému termínu
rozhovoru.
Všem potenciálním respondentům byla dopředu nabídnuta možnost odmítnutí
nahrávky rozhovoru ve snaze získání většího počtu zájemců o účast ve výzkumu. Účelem
nahrávky bylo lepší využití dat získaných z rozhovorů. Dopředu tedy bylo sděleno, že
nahrávka rozhovoru nebude poskytnuta třetím osobám a žádná část této nahrávky nebude
nikde uveřejněna. Zdá se, že při rozhodování o zapojení či nezapojení se do výzkumu
však nebyla možnost odmítnutí nahrávky stěžejním bodem.
Respondenti výzkumu byli před zahájením rozhovoru požádáni o možnost
pořízení jeho zvukového záznamu. Takto bylo postupováno také u dětí v případě
předchozího písemného souhlasu rodičů. V opačném případě tato možnost dětem
nabízena nebyla, neboť pořízení nahrávky nebylo možné. Před zahájením rozhovoru bylo
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dítě seznámeno s nahrávacím zařízením, účelem jeho použití a následně bylo dotázáno na
souhlas s pořízením nahrávky.
Pro výzkum byly získány pouze osobní údaje respondentů, které byly nutné pro
jejich zapojení do výzkumu (jméno a příjmení dítěte, telefonní nebo emailový kontakt na
zákonného zástupce případně na dalšího účastníka výzkumu). Údaje nutné pro zapojení
respondentů do výzkumu byly bezpečně uloženy tak, aby k nim neměly přístup další
osoby.
Osobní údaje poskytnuté respondenty byly anonymizovány již v průběhu analýzy
dat a neobjevují se ve výstupech daného výzkumu.
Vzhledem k věku nejmladších respondentů byla během výzkumu věnována
speciální pozornost způsobu vedení rozhovorů s nimi. Způsob dotazování byl
přizpůsoben věku dětí. Otázky byly dětem pokládány v co nejjednodušší a
nejsrozumitelnější formě s ohledem na jejich věk. Bylo jim vysvětleno, že není problém,
když něco nevědí nebo nedokážou na otázku odpovědět. Děti byly ujištěny, že žádná
odpověď není špatná či správná a že povídání není na známky [srov. Punch 2002a in:
Fargas-Malet a kol. 2010: 178]. Dotazované dítě a tazatelka seděly u stolu vedle sebe, za
čímž byla snaha odlišit výzkumný rozhovor od obvyklého rozhovoru žák – učitel [srov.
Wilson and Powell 2001 in: Cameron 2005: 599]. Během rozhovoru také bylo dbáno na
udržování „pozorného ticha“, kdy ticho ze strany dítěte nebylo okamžitě vyplňováno
následnými otázkami apod., aby nerušilo případné přemýšlení dítěte [Wilson and Powell
2001 in: Cameron 2005: 603]. Během rozhovorů s dětmi byl respektován jejich věk a z
něj vyplývající odlišné poznávací, emocionální a sociální dovednosti [např. Saywitz 2002
in: Cameron 2005: 605], v důsledku nichž nebylo možné od dětí získat některé objektivní
informace. Činností, kterou zahrnovaly rozhovory s dětmi oproti rozhovorům s dalšími
respondenty, bylo kreslení. Tato činnost byla připravena především jako zábavná činnost
pro děti, během níž mohly přemýšlet o své odpovědi a nedostávaly se pod tlak v případě,
že nedokázaly poskytnout odpověď bezprostředně po položení otázky [srov. Eldén 2012:
68; Punch 2002b in: Fargas-Malet a kol. 2010: 180]. Kreslení také dětem umožňilo během
vyprávění přirozeně zaměstnat ruce [Ivey, Ivey 2003 in: Cameron 2005: 606]. Zároveň
ovšem nebylo kreslení pro děti povinné, tato možnost jim byla pouze nabídnuta. Všechny
děti však během rozhovoru kratší či delší časový úsek pro kreslení využily. Dotazy pro
děti se záměrně vzhledem k jejich věku vyhýbaly srovnávání babiček s ohledem na míru
jejich blízkého vztahu apod.
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Všem respondentům bylo umožněno z výzkumu odstoupit i v průběhu rozhovoru.
V případě dětských respondentů byla věnována speciální pozornost chování dítěte,
během rozhovoru. Během vyprávění dítěte byly ctěny jeho hranice, tazatelka se snažila
být maximálně citlivá k verbálním i neverbálním projevům daného dítěte, vyhýbala se
pro dítě možným nepříjemným tématům a striktně se držela zkoumaného problému. Dítě
bylo seznámeno s tím, že může vyprávění kdykoliv přerušit, pokud v něm již nebude chtít
pokračovat. V případě, kdy se zdálo být pokračování v rozhovoru dítěti nepříjemné a dítě
se již necítilo komfortně, byla mu nabízena možnost v rozhovoru dále nepokračovat
[Alderson, Morrow 2004 in: Fargas-Malet a kol. 2010: 179], resp. dítě bylo dotázáno, zda
chce ve vyprávění o babičkách pokračovat nebo ne.
Rozhovor s dětmi probíhal vždy v místnosti určené třídním učitelem (nejčastěji
sborovna, knihovna apod.) a přítomno bylo pouze dítě s tazatelkou. Dveře do místnosti
zůstávaly v průběhu rozhovoru otevřené. Před zahájením rozhovoru bylo dítě poučeno o
tom, že může kdykoliv odejít zpět do třídy a byla mu ukázána cesta zpět. Toto řešení bylo
zvoleno v souladu s etickými zásadami pro dotazování dětí a mládeže neziskové
organizace SIMAR [SIMAR 2012].
Délka rozhovoru byla u všech respondentů řízena jejich časovými možnostmi a
ochotou ve vyprávění pokračovat. V případě rozhovorů s dětmi byly jediným omezením
vyučovací hodiny. Pokud dítě mělo zájem pokračovat v rozhovoru i po skončení
vyučovací hodiny, byla využita přestávka pro odpočinek a se začátkem další vyučovací
hodiny bylo v rozhovoru s dítětem pokračováno.
Po ukončení rozhovoru bylo respondentům poděkováno za jejich účast ve
výzkumu. Děti byly pochváleny za své kresby a byly požádány o jejich darování tazatelce.
Co se týče dospělých respondentek výzkumu, jejich zpětné reakce na rozhovor bývaly
pozitivní, v některých případech ženy děkovaly za možnost účastnit se daného výzkumu
a takto detailně zavzpomínat na své babičky. Účast ve výzkumu pro ně byla podle jejich
slov velkým přínosem i pro ně samé.
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3 OBRAZ A ROLE BABIČKY V ŽIVOTĚ TŘÍ GENERACÍ
Z VÝCHODNÍCH ČECH
3. 1 BABIČKY POSLEDNÍCH TŘÍ GENERACÍ
Tato kapitola představuje obraz babičky od 2. poloviny 20. století z vnukovské
perspektivy. Nejprve jsou zde vykresleny obrazy babiček, které se objevovaly ve
(vzpomínkových) vyprávěních respondentů ze tří odlišných rodinných generací.
Z pohledu každé dotazované generace jsou představeny základní příbuzenské
charakteristiky (vzpomínaných) babiček, jejich věk a bydliště. Poté jsou načrtnuty
základní typy společného kontaktu babiček a jejich vnoučat, které byly pohledem
jednotlivých generací vnoučat pro svou dobu typické. Stručně představeny jsou také
činnosti, jimiž byl společně trávený čas vnoučat a babiček vyplněn.
Kapitola je do určité míry východiskem pro následující druhou kapitolu věnující
se představení ideálu babičky. Svým způsobem také částečně předjímá faktory ovlivňující
vykonávání role babičky, které jsou představeny ve třetí kapitole.

Vyprávění babiček
Babičky zmiňované ve vzpomínkových vyprávěních současných babiček
Dotazované ženy zastupující generaci babiček ve svých vyprávěních hovořily nejčastěji
o dvou svých babičkách, o matkách matek a otců. Paní Hana (58 let) navíc hovořila o své
nevlastní babičce, kterou získala po rozvodu rodičů matky a po následném sňatku matčina
otce. Vzpomínala také na svou prababičku. Z otcovy strany poznala pouze nevlastní
babičku paní Alena (65 let), jelikož matka jejího otce zemřela v jeho dvou letech. Jedinou
ženou, která nezažila ani jednu svou babičku, byla paní Věra (70 let). Ta znala základní
informace o obou babičkách jen z vyprávění. Kromě paní Hany zažila svou prababičku
také paní Anna (71 let), ovšem ještě jako nemluvně. Další ženy své prababičky nezažily.
Základem vzpomínkových vyprávění dotazových žen byly matky jejich rodičů.
Zajímavá přitom byla skutečnost, že na úvodní dotaz, zda si pamatují „svou babičku nebo
své babičky“, začaly některé ženy hovořit pouze o jedné své babičce, jako například paní
Anna (71 let): No já svoji babičku si pamatuju. Paní Alena (65 let) na dotaz odpověděla:
Ano, pamatuju. Mám o ní něco povídat? Druhou babičku obě ženy zmínily po delším
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vyprávění až na dotaz, zda si pamatují jen na jednu babičku. Paní Jana (48 let) začala o
svých babičkách vyprávět v návaznosti na vyprávění o své vnučce takto: A je fakt že, když
to vezmu já, ze svého pohledu, tak moje babička, ta byla vlastně doma, ta nás
vychovávala, že jsme bydleli vlastně dva rodinný domky vedle sebe. Paní Jana u první
zmínky o svých babičkách neupřesnila, o které babičce hovoří. Redukce babiček na jednu
babičku je však zřejmě nejpatrnější na odpovědi paní Aleny („o ní“).
Tato jedna ženami zmiňovaná babička byla obvykle tou, se kterou měly ženy
bližší vztah. Současně se u výše zmíněných žen jednalo o matky jejich matek. Ztotožnění
babiček s osobou jedné babičky se však nezdálo být záležitostí rodinné linie a bližšího
vztahu k matce matky, na což poukazují některé výzkumy [např. Bhopal, Brannen,
Heptinstall 2000; Gauthier 2002]. Zdálo se být spíše důsledkem vyšší četnosti kontaktu s
touto babičkou, jenž byl dán geografickou vzdáleností a zároveň mírou dopravní
dostupnosti mezi místem bydliště babičky a místem bydliště jejího vnoučete, tj.
dotazované ženy. Se vzdálenějšími babičkami, třebaže současně matkami otců, ženy
většinou tak blízký vztah nemívaly. Paní Anna (71 let) uvedla: Říkám, tam nebylo nic
s tou druhou ve zlém, ale prostě jsme tam jednak málo jezdily, takže jsem ji tolik
nepoznala (…). Paní Alena (65 let) měla také lepší vztah s matkou své matky než
s nevlastní matkou svého otce: S tamtou babičkou jsem tak dobrej vztah neměla, protože
ona byla taková hodně přísná a neuměla to s náma, no. Takže jsme k ní, myslím, nikdo
nenalezl nějakej vztah a tam jsme jezdili vlastně jednou za rok na prázdniny. Naopak paní
Marie (66 let) vzpomínala na vřelý vztah ke své babičce z otcovy linie, se kterou její
rodina bydlela: A tadleta babička (pozn. od matky) byla taková trošku metrnice, taková
jako.. ne že bych se jí bála, ale jako už jsem k ní neměla takovej ten jako vztah jako k tamtý
babičce (pozn. od otce). Ta byla taková jako.. taková hodná. Měla jsem jí hodně jako
ráda tudle babičku. Paní Alena i paní Marie měly obě blíže k babičce, se kterou se vídaly
častěji (v jednom případě k babičce od matky, v druhém k babičce od otce) a druhou
babičku neshledávaly natolik vlídnou, jako tu první. Hodnocení babiček oběma ženami
může být způsobeno právě nedostatkem kontaktu, který je z pohledu vnoučat základním
předpokladem pro utváření a rozvíjení vztahu babiček a jejich vnoučat [Davies 2011a].
Dostatek vzájemného kontaktu a společného trávení času, který v případě zmiňovaných
babiček chyběl, umožňuje pracovat na vytváření blízkého vztahu jednak vnoučatům („k
ní nikdo nenalezl nějakej vztah“, „takže jsem ji tolik nepoznala“), jednak babičkám
(„neuměla to s náma“). Vzájemný kontakt míval v době dětství dotazovaných žen
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v podstatě pouze podobu osobního kontaktu. Zprostředkované formy kontaktu, které jsou
do jisté míry dostupné v současné době, např. telefon, e-mail, Skype [např. Quadrello a
kol. 2005], dříve neexistovaly.
Babičky dotazovaných žen se narodily nejčastěji kolem roku 1890, ale celkové
rozpětí let narození babiček bylo vcelku široké: zhruba od roku 1860 do roku 1910, resp.
1930, pokud by byla počítána i nevlastní babička paní Hany, která byla výrazně mladší
než obě pokrevní babičky paní Hany. Neplatilo přitom, že čím dříve byla dotazovaná žena
narozena, tím dříve se narodila její babička. Například paní Věru (70 let) a paní Hanu (58
let) od sebe dělilo zhruba 10 let, zatímco věkový rozdíl jejich babiček byl asi 70 let, resp.
50 let při pominutí nevlastní babičky paní Hany. Případ paní Věry ilustruje faktory, které
věkovou pestrost babiček způsobovaly: Mě měl (pozn. otec) ve 47 (…), on se narodil
1900, můj otec, jo, takže to.. jako manželův dědeček, když to tak srovnáme, jo. Takže to
bylo opožděný a maminka ho měla ve 42, takže se narodila 1858. (…) My akorát jsme o
něm (pozn. o otci) věděli, že byl z 11 dětí, byl poslední.
Prvním významným faktorem stáří babičky vůči vnoučeti byl počet dětí v rodině.
Otec paní Věry pocházel z 11 dětí. Kdyby každé z těchto dětí mělo své děti také po roce,
vnoučata jedné babičky by mezi sebou měla rozdíl 11 let. Paní Věra poukazovala na to,
že její otec se v podstatě narodil v letech, kdy byli narozeni prarodiče jejích vrstevníků.
Tomu zhruba odpovídaly z velké části také roky narození babiček ostatních dotazovaných
žen. V této generaci žen nebyl vysoký počet dětí neobvyklý. Například babička paní Anny
(71 let) narozená kolem roku 1890 pocházela z devíti dětí, babička paní Marie (66 let),
narozená asi v roce 1884, pocházela ze sedmi dětí.
Druhým faktorem způsobujícím věkovou pestrost babiček byl vyšší věk rodiče.
Například otec paní Věry (70 let) žil asi od 20 do 38 let v Rakousku, odkud se pak vrátil
zpět do Čech, kde založil rodinu. Babička paní Marie (66 let) zase měla jediného syna,
který se jí narodil až kolem 40 let v důsledku úmrtí prvního manžela a poté úmrtí prvního
dítěte z druhého manželství. Jak dokládá vyprávění paní Jaroslavy (75 let) o její babičce,
úmrtí dětí v rodině nebývala neobvyklá: V šestnácti letech jí provdali za dědečka (…). A
pak následovalo rození dětí, kterých tam bylo, myslím osm, pět zůstalo naživu. Podle
dotazovanými ženami udaných nebo odhadovaných roků narození babiček byly tyto
babičky v době narození svých vnoučat, tj. dotazovaných žen, nejčastěji padesátnice,
méně pak šedesátnice. Babičkám paní Věry (70 let), které již v době jejího narození
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nežily, by ovšem bývalo bylo 79 a 89 let. Nevlastní babičce paní Hany (58 let), druhé
manželce jejího dědečka, bylo naopak v době narození paní Hany 28 let.
Dotazované ženy neznaly data narození všech svých babiček. Některé ženy znaly
rok narození u babiček, se kterými bydlely nebo s nimiž byly v častém kontaktu. Jiné
ženy rok narození těchto babiček přibližně odhadovaly. Rokem narození druhých
babiček, které byly dotazovaným ženám vzdálenější, si ale ženy většinou nebyly jisté.
Odpovídaly, že „přesně neví“ nebo „to mohlo bejt tak nastejno“. Jedinou dotazovanou
ženou, která znala rok narození obou svých babiček, byla paradoxně paní Věra (70 let),
která ani jednu svoji babičku nezažila. Informace o rodičích otce, kterého zažila jen do 7
let, získala z jeho oddacího listu: Vlastně ani jsme nesehnaly potom rodnej list (…), akorát
(…) oddací list, ten se našel, a to bylo jediný, kde bylo teda napsáno, jak se vůbec
jmenovala babička s dědou. Paní Věra přesně věděla, ve kterém roce se členové rodiny
narodili, a měla spočítané, v kolika letech se narodila svým rodičům a v kolika letech se
její rodiče narodili prarodičům paní Věry. Vzhledem k tomu, že své babičky paní Věra
nezažila, pokoušela se sama alespoň o vytvoření určitého obrazu svých babiček na
základě informací, po nichž sama aktivně pátrala („ani jsme nesehnaly potom rodnej
list“). Můžeme se tedy domnívat, že postava babičky je vnímána jako člen rodiny.
V případě, že ji člověk osobně nezažije, má potřebu získat o tomto členovi rodiny
představu z vyprávění rodinných příslušníků, nebo alespoň z jiných možných zdrojů.
Ve svých vyprávěních rozlišovaly dotazované babičky své babičky několika
způsoby. Nejčastěji byly babičky rozlišovány přívlastkem určujícím, odkud pocházely,
např. babička v Holicích, babička z Prahy, babička z Moravy, babička ze Slovenska.
Používány byly názvy samotných obcí, ale i větší územní celky nebo státy. Žádné dvě
babičky dotazovaných žen nebydlely ve stejném místě, obci nebo městě. Místa bydlišť
babiček, které většina dotazovaných žen využívala k rozlišování babiček, se zdála být pro
generaci dotazovaných žen významná. Vzhledem k tomu, že velká část dotazovaných žen
s jednou ze svých babiček bydlela nebo bydlely ve stejné obci, mohlo být příhodné
druhou babičku spojovat s odlišným geografickým místem. Takto odlišovala své babičky
i paní Jana (48 let), která hovořila o babičce „tady“, míněno doma, v sousedním domě, a
o babičce „ze Slovenska“.
Většina babiček bydlela v menších venkovských obcích, od sebe více nebo méně
vzdálených. Babičky často žily v chalupě, k níž patřilo „políčko“ nebo „kousek pole“, jak
vzpomínala paní Alena (65 let): Tak moje babička vlastně, pocházeli z velmi chudýho
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kraje (…) a vlastně tam měli malý políčko a děda chodil pracovat do lomu, babička
vlastně, jak to bejvalo, byla doma. Jiné babičky měly hospodářství spojené s polem
(sadem, zahradou), jako prarodiče paní Marie (66 let): Oni měli hospodářství, jako statek.
(…) Takže ona (pozn. babička) pracovala, oni pracovali doma, že jo. V tom hospodářství,
ona se starala o tu domácnost, tatínek můj ten teda taky tam pracoval, že jo. Ještě měli
nějaký slouží.. měli kočího a nějakou paní, která zase se starala o ty zvířata. Pouze jedna
z babiček paní Anny (71 let) bydlela v Praze v podnájmu. Dále dotazované ženy
používaly k rozlišení svých babiček jejich křestní jména, příjmení, rodinnou linii (např.
od taťky, od mamky) nebo frekvenci kontaktu (např. babička, „co jsme s ní bydleli“ nebo
„co jsem jezdila na prázdniny k ní“).
Společný čas vnoučat a babiček ve vzpomínkových vyprávěních současných
babiček
Ve vyprávěních dotazovaných žen se objevovalo několik typů kontaktu s babičkami.
Ženy, které bydlely spolu s babičkami nebo ve stejné obci jako ony, byly se svými
babičkami (téměř) v každodenním kontaktu. S druhými babičkami se kvůli špatné
dopravní dostupnosti nebo vzdálenosti místa jejich bydliště tolik nevídaly. Tyto babičky
navštěvovaly většinou jen jednou, nebo párkrát do roka. Často se jednalo o prázdninový
pobyt. Paní Anna (71 let) například vzpomínala, že svou babičku od otce, která bydlela
v Novém Městě nad Metují, vídala jednou za rok, pravděpodobně o Velikonocích. Tyto
dva typy kontaktů s babičkami bývaly u dotazovaných žen nejčastější. Paní Alena (65 let)
vyprávěla o tom, že za svou babičkou od matky, která bydlela blíž než babička od otce,
jezdila asi jednou za dva týdny a k tomu o prázdninách. Takovýto typ kontaktu
s babičkami ale nebýval u dotazovaných žen příliš častý.
Ve vyprávěních některých dotazovaných žen se objevil ještě specifický typ
kontaktu, několikaměsíční zimní pobyt babiček u rodin svých dětí. Na něj vzpomínala
například paní Anna (71 let): Bydlela (pozn. babička) v podnájmu v Praze a bydlela teda
asi vždycky v podnájmu a (…) vždycky přes zimu byla tady (pozn. v Pardubicích), když
jako byla sama, tak přes zimu, aby nemusela topit a to, tak vždycky byla u nás tak tři
měsíce. O zimním pobytu babičky u rodiny svého dítěte vyprávěla také paní Růžena (77
let). Její babička ovšem netrávila zimní měsíce u ní, ale odjížděla do Prahy k rodině tety
paní Růženy, která byla podle jejích slov trošku takový jako panstvo. Pokud vnoučata
trávila společně s babičkami zimní měsíce, mohl tento intenzivní kontakt přispět
k prohloubení vzájemného vztahu babičky a vnoučete. Paní Anna (71 let) na babičku,
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kterou vídala dvakrát do roka a právě během zimních měsíců, vzpomínala takto: Byla
bezvadná, tu jsem měla hrozně ráda.
Dále vyprávěla paní Marie (66 let) o tom, že se jejich rodina scházela například
při zabíjačce, a paní Jaroslava (75 let) zmiňovala, že s babičkou, kterou nevídala tak často,
mívaly občas rodinná setkání, například formou pikniku v lese: Občas jsme měli takové
rodinné session (…), jeli jsme do hory, čili do lesa. A tam jsme měli nějakej piknik v tom
lese, celá ta rodina, zase z té tátovej strany.
Celkově vzato, naprostá většina setkání dotazovaných žen s jejich babičkami se
konala právě u babiček. Vnoučata (s rodiči) obvykle jezdila za babičkami, ne babičky za
vnoučaty. Jak dokládá vyprávění paní Anny (71 let), která jezdila za babičkou bydlící
v pronájmu v Praze, ne vždy přitom byly tyto návštěvy snadno proveditelné: Ona měla
jenom jednu místnost a ne moc velkou a kvůli nám tam měla jednu postel navíc, že jo,
protože to se vždycky matrace vyndaly a teď babička opřela matrace, kolem takovýma
poutkama, pak se to provazem.. aby nerozjížděly se, že jo, protože když jsme tam přijeli
do tý jedný místnosti a měli jsme tam spát, tak to byl horor. Ale všechno babička zvládla,
vymyslela.
Ve vyprávěních dotazovaných žen bývala jediným faktorem ovlivňujícím četnost
kontaktu babiček a vnoučat vzdálenost, případně dopravní dostupnost. Žádná z žen
nezmínila, že by se s babičkou vídala méně nebo vůbec například kvůli nějaké formě
napětí v rodinných vztazích. Na druhé straně je třeba dodat, že během prázdninových
pobytů bývaly ženy u babiček samy bez rodičů, tudíž případné rozpory rodičovské a
prarodičovské generace neměly z tohoto hlediska příliš mnoho prostoru k projevení se.
Dětské pobyty dotazovaných žen u babiček bývaly spojeny s hraním s vrstevníky,
s pozorováním činností, kterým se babičky věnovaly, s povídáním a vyprávěním a
s pomocí babičkám v domě i venku. Dotazované ženy vzpomínaly, že u babiček trávily
hodně času právě hraním venku se svými vrstevníky, ať už na ulici, u potoka nebo u řeky.
Potkávaly se tam jednak s kamarády, s místními dětmi, jednak se svými sestřenicemi
nebo bratranci, jako paní Jana (48 let): Já tím, že jsem byla jediná holka mezi klukama
(pozn. bratrem a bratranci), tak prostě prát.. v pohodě, jo, takže kolikrát babička koště na
nás musela vzít [smích], jo, aby nás rozehnala, když jsme se prali. Ženy hrály pohybové
hry, hry na něco, nebo si zkoušely své dovednosti. Paní Alena (65 let) vzpomínala: Taky
jsme hrozně rádi sekali sekyrkou dříví [smích]. Děda nám to nedovolil, ale babička jo
[smích], a stal se tam teda úraz (…). My jsme si šly ven, že budeme sekat nějaký dříví, a
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ještě tam byla ze sousedství holčina a Milena, teda ta moje sestra, jí kousek sekla do
malíku, no, a možná jí ho i kousek usekla, už si to nepamatuju [smích]. Z vyprávění obou
žen vystupuje právě onen významný prvek těchto pobytů, a tím bylo trávení času
s vrstevníky. Babičky sloužily spíše jako dozor a záložní pomoc.
Dotazované ženy uváděly, že nebývalo zvykem, aby si s nimi jejich babičky hrály,
jak vzpomínala paní Alena (65 let): Ne (důrazně), to ne, to nemůžu říct, tenkrát to (pozn.
hraní) nebylo zvykem. Stejně tak paní Marie (66 let) si nepamatovala, že by si s ní její
prarodiče hráli: To oni na to neměli čas. Ani že by s náma někam chodili na vejlety nebo
něco takovýho, to ne teda. To oni byli vytížený dost prostě tou starostí o to.. (pozn. o
hospodářství). Podle dotazovaných žen měly babičky hodně práce a na hraní jim nezbýval
čas. Jen paní Hana (58 let) zmiňovala, že hrála karty se svojí nevlastní babičkou, a paní
Jaroslava (75 let) zmiňovala hraní karet s babičkou a dalšími členy rodiny jako součást
rodinných vánočních tradic: To jsme slavili společně s babičkou, (…) takže vždycky potom
byli u nás. I u štědrovečerní večeře i hlavně potom, u tý zábavy, protože pak byla zábava
a ta byla krásná. Po těch všech koledách a co bylo potřeba, co patřilo k Vánocům, tak se
hrály karty. Dotazované ženy tedy v dětství neměly s babičkou spojeno očekávání
společných her ani jiné zajišťování programu či zábavy („to nebylo zvykem“).
Samozřejmé pro ně bylo trávit čas právě s vrstevníky.
Ve společnosti babiček mohly dotazované ženy pozorovat jejich běžné činnosti
spojené s každodenním životem babiček. Dotazované ženy viděly síťování záclon, draní
peří, stloukání másla, vyrábění tvarohu z mléka, mlácení obilí, zabíjačky, práce na
zahrádce. Pomoc vnoučat s prací bývala samozřejmou součástí pobytů u venkovských
babiček.
Pomoc s venkovními pracemi se odvíjela od zázemí dané babičky. Paní Jaroslava
(75 let) pomáhala babičce trhat třešně v sadu, paní Jana (48 let) pomáhala babičce na
vinohradu a paní Růžena (77 let) s prací na poli: My jsme s ní chodili na to pole pomáhat,
pěstovala brambory i trochu obilí, no, tak když se vykopávaly brambory, tak byl ohníček
a pekli jsme si tam brambory. Některé dotazované ženy pomáhaly babičkám s chovem
drobného zvířectva. Paní Jaroslava (75 let) vzpomínala na to, jak v dětství pomáhala
babičce s husami a s krávou: S těma husama jsme pomáhali. A když jsme byli větší už, tak
oni měli krávu (…). Tu krávu jsme chodili pást tam k tomu potoku (…), takže to jsme taky
zvládali. To už byla taková vyšší, to už bylo vyšší.. vyšší, teda složitější povinnost, pečovat
o krávu. To je přeci jenom obrovské zvíře. Paní Alena (65 let) pomáhala s mlácením obilí:
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Pak jsme pomáhaly, děda měl mlátičku, tak jsme pomáhaly tam při tom vlastně vymlácení
obilí, ono toho moc nebylo, ale nás to strašně těšilo. V některých případech se tedy
jednalo o vypomáhání prarodičům s určitou činností, v jiných případech dostala vnoučata
na starost samostatné splnění nějakého úkolu či povinnost. Toto se odvíjelo jednak od
charakteru činnosti, jednak od věku vnoučete.
V domácnosti pomáhaly dotazované ženy babičkám s úklidem a také v kuchyni.
Například paní Růžena (77 let) se tak prý naučila dělat nudle. Dotazované ženy rovněž
vzpomínaly na vaření svých babiček, které měly „všecko výborné“, jak hodnotila paní
Růžena, i když se podle vyprávění paní Aleny (65 let) u babičky jedlo skromně: Měli jsme
hodně třeba brambory na loupačku, ale byly to úplně jiný brambory, než jsou dneska, no.
A mlíko, babička měla i krávu, takže jsme tam měli asi od tý její krávy. Paní Jaroslava (75
let) zase popisovala, jak jim babička na ulici nosila chleba s cukrem: Víte co byla
pochoutka? Chleba posypaný cukrem krystalovým a pocákaný vodou, tak to byl moučník.
Paní Hana (58 let) vzpomínala, jak u babičky jedli venku u stolu pod velkou hruškou.
S draním peří nebo síťováním měly dotazované ženy spojeno i vyprávění. Při
draní peří, u něhož se scházely ženy ze sousedství, se vyprávěly již mnohokrát opakované
příběhy, které měly podle paní Jaroslavy (75 let) pointu a které bývaly veselé. Paní Alena
vzpomínala také na večerní posezení a povídání před chalupou. Povídalo se prý o běžných
věcech, o tom, co se děje doma, ne o dřívějším životě. Pohádky dotazovaným ženám
vyprávěli spíše dědečkové než babičky a paní Jaroslava vyprávěla, že je s nimi
poslouchali i dospělí: A to nám (pozn. dědeček) vyprávěl všem (…). To je zajímavý, že i
starý moji rodiče, teda starý nebyli tehdá. Ale prostě nebyli děti a přesto seděli a
poslouchali pohádku. Vyprávění a povídání bývalo jednou z náplní času, který společně
trávily děti a dospělí.
Dědečkové spolu s babičkami také vyprávěli paní Jaroslavě (75 let) a paní Marii
(66 let) zážitky z první světové války. Paní Haně (58 let) vyprávěly babičky něco málo o
druhé světové válce. Babičkám paní Jaroslavy a Marie bylo během první světové války
kolem třiceti let, babičkám paní Hany bylo kolem třiceti let během druhé světové války.
Babičky tedy vnučkám vyprávěly o válečných zkušenostech, které zažily v době své rané
dospělosti. Pro některé dotazované ženy byly události obou světových válek přirozenou
součástí rodinné historie, kterou ve svém povídání zmiňovaly spíše mimoděk. Například
paní Marie (66 let) popisovala cestu svého dědečka, poznamenanou první světovou
válkou, ke své babičce: On byl (pozn. dědeček) taky ve válce, ale až na konci. A ten
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nejstarší bratr padl v tý válce, jako hned z kraje tý války a než šel do tý války, tak mu
říkal, že když se nevrátí, aby si vzal tu slečnu, s kterou on chodil. No a ten děda (…) se
vrátil, takže si tudletu slečnu vzal (…), ona mu pak taky zemřela. (…). No a on potom zase
hledal manželku, že jo. No, takže to taky šlo přes dohazovače. (…) oni (pozn. dědu) chtěli
pro tu starší sestru, ale babičce se děda líbil, tak prostě hned jako byla iniciativní, že jo.
Paní Růžena (77 let) hovořila o rodinné historii, o tetách, strýcích a babičce, kterou
utvářely události druhé světové války. Osobní zážitky s druhou světovou válkou a osobou
babičky se spojily například ve vzpomínce paní Růženy na to, jak babička vozila na
Vánoce husu do Prahy Růženině tetě: Jela do Prahy (pozn. za jednou z dcer), to bylo i za
války, no tak třeba vezla husu, že jo, no, ale to se nesmělo. Kdyby jí chytli nebo kdyby ji
kontrolovali..
Některé babičky také dotazovaným ženám vyprávěly o době svého dětství,
babička paní Jaroslavy (75 let) vzpomínala na svou maminku, ale o svých babičkách
babičky dotazovaným ženám nevyprávěly.
Paní Aleně (65 let) babička nevyprávěla ani o svém dětství, matce nebo babičce,
ani o pomoci svého manžela, dědečka paní Aleny, partyzánům: Ale jenom vím, že třeba
tam byli partyzáni, v tom, v těch lesích a že děda jim tam nosil jídlo. To jsme se pak
dověděli, ale vůbec ne děda, že by něco řek, vůbec ne, ani babička nám nic o tom neřekla.
Tento příběh se paní Alena dozvěděla až od své maminky, stejně jako příběh o životě své
babičky: Ona byla sirotek, ona měla dost těžkej život jako, vlastně jako dítě (…). Nejdřív
se o ní starala nějaká tetička asi, to bylo břímě pro ně, takže pak šla někdy, já nevím
v těch deseti letech sloužit na nějakej statek, takže ona měla ten život hodně těžkej a
vlastně dělala pořád jenom takový ty pomocný práce a zemědělský práce. Babička paní
Aleny poněkud vybočovala z řad ostatních babiček, co se týče vyprávění. Dost možná
nerada vzpomínala na svůj nelehký život.
Z výše vykresleného obrazu se ve společném trávení času babiček s vnoučaty
vymykala zejména babička paní Anny (71 let), která bydlela v Praze. Když paní Anna
pobývala u své babičky, chodily na procházky, vyrážely za kulturou a hodně si povídaly:
To jsme procestovaly všechno, zoologickou, všechny muzea a všechno možný tam, kde co
bylo. Babička paní Anny nebyla vázaná k domu, zahradě nebo hospodářství, takže měla
o prázdninách na svou vnučku čas a mohla se jí v tomto směru věnovat více než výše
popsané babičky. Paní Hana (58 let) zase popisovala, jak se svojí nevlastní babičkou,
která byla věkově téměř o generaci mladší než ostatní babičky paní Hany i dalších
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dotazovaných žen, jezdily každoročně na čtrnáct dní na chatu od jejích čtyř do patnácti
let.

Vyprávění matek
Babičky zmiňované ve vzpomínkových vyprávěních současných matek
Dotazované ženy nejčastěji hovořily o dvou svých babičkách, o matkách svých rodičů.
Paní Petra (34 let) hovořila navíc o své nevlastní babičce, která byla ve skutečnosti
nevlastní babička její matky. Věkově však měla tato babička blízko k matce matky paní
Petry a mohla tak pro ni ve stáří fungovat jako babička, u které paní Petra ráda a často
pobývala. Několik dotazovaných žen (paní Marcela, Markéta, Kateřina a Petra) mělo
jednu babičku stále naživu. Pouze na jednu svoji babičku si pamatovaly tři ženy. Paní
Markétě (38 let) zemřela babička z otcovy strany ještě před jejím narozením a paní
Martině (46 let) a Marcele (45 let) zemřela jedna z babiček v jejich raném dětství. O svých
babičkách tak měly tyto ženy určité informace jen díky vyprávění rodinných příslušníků.
Paní Marcela (45 let) a paní Michaela (28 let) vzpomínaly také na jednu ze svých
prababiček.
V úvodu svých vyprávění obvykle dotazované ženy nejprve „představily“ své
babičky; přiřadily je k rodinné linii a přidaly informace o tom, zda ještě žijí, nebo
zemřely, případně kde bydlely. Poté pokračovaly vyprávěním o babičce, která jim byla
bližší, kterou zažily (pokud si vzpomínaly pouze na jednu), případně o té, která žila
výrazně déle než druhá z babiček. V průběhu rozhovorů pak své vyprávění o babičce
doplňovaly či srovnávaly s dalšími babičkami. Pouze paní Lucie (40 let) hovořila jen o
jedné svojí babičce a o druhé babičce se zmínila až v pokročilé části rozhovoru na dotaz
tazatelky, zda zažila i druhou svoji babičku. Z vyprávění paní Lucie bylo zřejmé, že jedna
z babiček pro ni byla jakýmsi vzorem nebo ideálem babičky.
Babičky dotazovaných žen se na základě přesných, dopočítaných nebo
odhadovaných let narození narodily nejčastěji mezi lety 1920 a 1930. Nejdříve narozenou
babičku, v roce 1906, měla paní Martina (46 let), podle níž mívaly ženy v její rodině děti
vždy v pozdějším věku. Nejpozději narozenou babičku, v roce 1948 nebo 1949, měla
nejmladší z dotazovaných žen, paní Michaela (28 let). Paní Marcela (45 let) byla jednou
ze dvou dotazovaných žen, které znaly přesné datum narození jedné ze svých babiček.
Babička, jejíž datum narození paní Marcela znala, dosud žila. O druhé babičce, která jí
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zemřela v šesti letech, věděla rok narození. Také paní Monika (44 let) znala přesné datum
narození své babičky, která zemřela před několika lety. U druhé babičky, která jí zemřela
v deseti letech, paní Monika rok narození přibližně odhadovala. Doba zažití babičky
v dospělosti spolu s dobrým vztahem babičky a vnučky se zdají být předpokladem pro
znalost data narození babičky ze strany vnoučete. Naopak paní Markéta (38 let) ani paní
Kateřina (35 let), které v dětství nebývaly se svými babičkami v častém kontaktu, neznaly
datum ani rok narození svých babiček. Jedna z jejich babiček přitom dosud žila. Několik
dotazovaných žen si pamatovalo roky narození svých babiček a paní Michaela (28 let)
znala rok narození své prababičky, se kterou bývala v častém kontaktu. Naproti tomu paní
Michaela neznala rok narození matky svého otce, u níž příliš často nepobývala. Tato
skutečnost podporuje předpoklad o vztahu mezi znalostí data narození babičky a délkou
a blízkostí vztahu vnoučete a této babičky.
U několika žen bylo možné rok narození jejich babiček vypočítat na základě
jiných informací. Například paní Lucie (40 let) věděla, kolik let by její babičce v daném
roce bylo. Paní Jitka (46 let) zase věděla, že jí babička ze Slovenska zemřela v 16 letech,
a věděla, kolika let se její babička dožila.
Dotazované ženy rozlišovaly ve svých vyprávěních babičky různými způsoby.
Ženy, které zažily nebo si pamatovaly převážně jednu svoji babičku, protože jim druhá
z babiček zemřela před jejich narozením nebo v brzkém věku, hovořily ve svém
vyprávění o „babičce“, tj. o té, kterou zažily. Druhou babičku označovaly tyto ženy různě,
například jako „druhou babičku“ nebo „babičku od taťky“. Další ženy rozlišovaly své
babičky geografickými přívlastky, přičemž užívaly označení státu, regionu, města nebo
městské části, např. babička z Moravy nebo babička ze Slovenska. Toto rozlišování
babiček užívaly některé dotazované ženy, jejichž jedna nebo obě babičky bydlely mimo
Pardubice. Dalším způsobem rozlišování babiček během rozhovorů bylo použití rodinné
linie. V tomto případě ženy hovořily o „babičce od mamky“ a „babičce od taťky“ a
použily jej ženy, jejichž obě babičky žily v Pardubicích. Dalším způsobem pro
označování babiček bylo užití jejich jména nebo příjmení. Označení jménem užívaly
některé ženy pro babičku, která ještě žila, nebo která žila výrazně déle, než druhá babička.
Druhá z babiček byla označena jiným způsobem, např. jako od taťky nebo „druhá“
babička. Toto rozlišování používaly ženy, jejichž babičky žily v Pardubicích.
Alespoň jedna z babiček většiny dotazovaných žen žila v bytě, nejčastěji přímo
v Pardubicích. Obě babičky žijící v bytech v Pardubicích měly paní Michaela (28 let) a
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paní Veronika (36 let), obě babičky žijící v domech mimo Pardubice měla paní Eva (39
let). Několik dotazovaných žen pamatujících si (převážně) na jednu babičku, mělo tuto
babičku žijící v domě, babička jedné z nich žila v bytě. Domy babiček dotazovaných žen
se svým charakterem lišily. Paní Jitka (46 let) vzpomínala na to, že její babička měla
velké stavení, kde chovala zvířata. Naopak dům babičky paní Kateřiny (35 let) už byl
„moderním“ městským domem: (Pozn. babička s dědou) měli barák na Okrouhlíku, do
dneška jako by mají, (…), ale žádný zvířata nebo nic takovýho nemají prostě, jo. Jako
takový.. měli v tu dobu moderní domeček tím, že právě naše rodina je celá stavařská.
Žádná z dotazovaných žen nežila se svou babičkou ve společné domácnosti. Několik žen
však žilo velmi blízko v dochozí vzdálenosti od svých babiček, např. naproti, nebo o ulici
dále.
Společný čas vnoučat a babiček ve vzpomínkových vyprávěních současných matek
Dotazované ženy ve svých vyprávěních popisovaly několik typů kontaktu se svými
babičkami. Nejčastěji, tj. každodenně nebo téměř každodenně, se s nimi vídaly ženy,
které žily velmi blízko nich. Například paní Monika (44 let) měla svou babičku v domě
hned naproti: S tou babičkou Růžičkovou vlastně, co bydlela naproti, tak to bylo furt.. tam
jsme trávili prázdniny a.. (…) od malinka s náma jezdili na chatu. Měli jsme.. všude byly
prostě teta, babička a naši, a to byla taková jako trojrodina. Paní Veronika (36 let) měla
jednu babičku „dvě ulice“ od svého bydliště a spolu se svou sestrou za ní chodila téměř
každý den. Jedna i druhá babička vyzvedávaly paní Veroniku ze školy i ze školky, když
končila matka paní Veroniky v práci dvakrát týdně v pět hodin večer, a psaly s paní
Veronikou a její sestrou úkoly. Paní Martina (46 let), která také bydlela blízko své
babičky, vzpomínala, že ji babička hlídala každodenně ještě před tím, než nastoupila do
školky. Když začala paní Martina chodit do školy, vypomáhala babička rodině
každodenně také: Když jsem začala chodit do školy, tak v tý době jsme chodili sami, že
jo. (…) A vím, že babička prostě měla za úkol přijít v těch půl osmý, těsně jako by po mně,
abych ji neviděla, aby jako zkontrolovala, jestli jsem zamkla a tak. Častěji chodila babička
paní Martiny na návštěvu k ní domů, spíše než že by chodila paní Martina na návštěvy
k babičce domů.
Dalším typem kontaktu byly návštěvy babiček jednou týdně, které obvykle
vycházely na víkendové dny. Například paní Lenka (36 let) vzpomínala, že pardubickou
babičku vídala často na nedělních obědech: Jako jezdili jsme k ní, vařila výbornou
bramboračku s houbama, tu jsem milovala, ale že bysme tam (pozn. trávily čas).. to spíš
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na nedělní obědy. Paní Petra (34 let) vzpomínala na maminku od tatínka, s níž se vídala
nejčastěji o víkendech, protože babička ještě chodila do práce. Vypomáhala strýci paní
Petry, který vlastnil prodejnu: I když jsem byla malá, tak jsem tam chodila vypomáhat,
takže i tam se pracovalo, no.. mi dali kleště a lepila jsem tam zboží a tak, no. A jinak jako
opravdu spíš jsem tam jezdila na tu sobotu, neděli a tak. Na víkendové návštěvy své
pardubické babičky vzpomínala také paní Michaela (28 let): Celej víkend, to jsme
většinou jezdili na celý víkendy. A pak mamka vždycky si pro nás přijela v neděli na oběd
a večer.. až večer jsme jeli domů. Paní Veronika (36 let) vyprávěla o tom, že za jednou
svojí babičkou, která měla chalupu, na níž pobývala, jezdili pravidelně každý víkend.
Občasné návštěvy u babiček, s menší frekvencí než jednou týdně, byly dalším
typem kontaktu některých dotazovaných žen a jejich babiček. Zpravidla se jednalo o
babičky, které žily mimo Pardubice a za kterými se jezdívalo o víkendech a na prázdniny.
Takovýto typ kontaktu měla se svojí babičkou například paní Marcela (45 let): Když jsme
byli malí, tak jsme tam jezdili jednak na víkendy, to jako.. nemůžu říct, že bysme jezdili
každej víkend, ale určitě jednou do měsíce (…) a přes to léto jsme u tý babičky byli
minimálně měsíc. Podobně jezdila na návštěvy za svou babičkou paní Jitka (46 let), jejíž
babička bydlela v Havlíčkově Brodě. Se svou babičkou od otce, která žila v Pardubicích,
se u určitých příležitostí vídala paní Michaela: (Pozn. byla) taková hodně pracovitá,
která, nechci říct, že neměla ráda děti, ale nedokázala se s náma zabavit. (…) Neříkám,
že jsme tam nejezdili, ale spíš jsme tam jeli na oběd, když byl nějaký svátek, narozeniny,
ale nebylo to tak častý.
K některým babičkám jezdily dotazované ženy pouze na prázdniny. Za svou
babičkou od otce jezdila v dětství na Moravu paní Lenka (36 let): Jednu (pozn. babičku)
jsem měla na Moravě, tam jsem jezdila jenom na prázdniny, protože fakt to bylo daleko
na to, aby naši to sponzorovali, aby mě tam dovezli na víkend. Paní Jitka jezdila za svou
babičkou, matkou své matky, o prázdninách na Slovensko. Tyto ženy vzpomínaly na své
prázdniny u babiček velmi hezky, podobně jako paní Lucie (40 let): My, jako ty vnoučata,
jsme tam jezdily každý léto na prázdniny. Takže to bylo něco.. to jsme milovaly. Já jsem
se tam strašně těšila, protože to pro mě bylo něco nádhernýho. Já sem nezažila nikdy tak
úžasný prázdniny jako tam.
Posledním typem kontaktu byl příležitostný, velmi ojedinělý kontakt. S matkou
své matky, která bydlela v Pardubicích, se téměř nevídala paní Markéta (38 let): My jsme
je vždycky viděli prakticky jenom jednou do roka, když se jezdilo.. babička měla chalupu
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v Orlickejch horách u Králík a tam nás brala. (…) Dvě a dvě děti jsme k ní vždycky jezdily
na tejden v létě na chalupu. (…) A pak jsme se vídali maximálně, třeba když měla babička
narozeniny. Ona měla 25. prosince, takže den po Štědrým dnu se sfoukly i její narozeniny.
Důvodem tohoto omezeného kontaktu byl otec paní Markéty, který si nepřál, aby se jeho
děti s babičkou stýkaly častěji (více viz kapitola 3. 3 „Faktory ovlivňující vykonávání role
babičky“).
Do četnosti kontaktu babiček a vnoučat se v generaci matek stále promítala
vzdálenost bydliště babičky, resp. míra dostupnosti (jak dopravní, tak i finanční). Velmi
omezený kontakt s babičkou, který se objevoval v dětství generace současných babiček,
byl v generaci matek rozšířen o každotýdenní návštěvy (obvykle babiček v Pardubicích)
a o návštěvy s menší než týdenní frekvencí, ale častější než jednou do roka (obvykle
babičky žijící mimo Pardubice, ale ne v přílišné vzdálenosti). Stále se však i v generaci
matek objevoval kontakt jednou nebo párkrát do roka, kdy se za babičkou jezdívalo
především na prázdniny (typicky babičky na Moravě, na Slovensku). Kromě vzdálenosti
místa bydliště se už ale ve vyprávěních matek objevil také další faktor ovlivňující četnost
kontaktu babiček a vnoučat, rodinné vztahy. Ty se zcela jednoznačně promítly do velmi
omezeného setkávání paní Markéty a její babičky, která přitom bydlela ve stejném městě
jako paní Markéta.
Společným prvkem pobytů u babiček, který několik žen vyzdvihovalo, byla
volnost. Jednalo se zejména o prázdninové pobyty u babiček na venkově, jak ilustruje
vyprávění paní Marcely (45 let): To bylo úžasný, protože tam jsme měli volno nebo jakoby
volno.. Vlastně babička (…) ráno odjela do kravína, takže byla třeba zpátky v sedm, v
osm, takže se o nás postarala. Pak jsme si šli do JZD jídelny pro obědy, (…) pak zas třeba
ona večer nosila jídlo tomu dobytku, a to už jsme se zas jako taky nějak jako o sebe
postarali nebo ona nám tam něco připravila anebo jsme samozřejmě i chodili za ní do
JZD. A strejda tam vlastně žil vedle, takže s bratrancema jsme tam měli prostě takovou
partu. Pěkné vzpomínky na prázdninové pobyty u babiček spojené s velkou mírou
volnosti, měla také paní Lenka (36 let): Prostě tam se to užívalo, tam člověk zmizel a
nemusel se celej den objevit, chodila jsem tam za tetou do kravína, na mlíko, pomáhala
jsem jí tam, jezdila jsem na koni, to už člověk nezažije, že jo. Teďka je to už trošku jiný.
(…) Tam prostě babička byla.. ne že by to bylo takový hlídání vysloveně: „Nesmíš tam,
nesmíš tam,“ prostě nechala mi tam volnost. Podobnou zkušenost s pobytem u babičky
měla také paní Lucie (40 let): Babička nás vypustila a děj se vůle boží [smích]. (… …) Ve
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stodole, která měla 8 metrů, byla vysoká, my jsme chodili po trámech (…) a vůbec jsme
se ničeho nebáli (… …). My jsme si třeba, že jo, byl hlad, měli jsme hlad, babička byla
prostě v kravíně (…). Tak my jsme si prostě vytrhali ze země mrkev, takle jsme jí oprášili,
jedli jsme ji i s tou hlínou, jo, prostě, takle to křupalo v puse a mně to nevadilo.
Ve vyprávěních těchto žen vystupuje do popředí několik podstatných
charakteristik těchto pobytů. Zmiňované babičky měly spoustu své práce a povinností,
tudíž neměly prostor pro to hlídat děti v dnešním slova smyslu v podstatě neustálého
dozoru („byla prostě v kravíně“). Děti si zde do značné míry svůj program plánovaly
samy („člověk zmizel a nemusel se celej den objevit“), přičemž trávily čas s vrstevníky a
s příbuznými. Pokud ovšem chtěli, nebyl pro ně problém pobýt s babičkou („samozřejmě
jsme i chodili za ní do JZD“). Museli se ovšem do jisté míry postarat samy o sebe a o své
potřeby („jsme si šli do JZD jídelny pro obědy“, „my jsme si prostě vytrhali mrkev“),
čímž byly svým způsobem vedeny k samostatnosti.
O volnosti a neorganizovanosti prázdninového pobytu u své babičky vyprávěla
také paní Markéta (38 let), ovšem v negativní souvislosti. Babička paní Markéty žila
v Pardubicích a společně trávily čas v podstatě jen během prázdninového pobytu na
chalupě, která stála na samotě. Paní Markéta byla z domu zvyklá na pestré trávení
volného času a tyto pobyty u babičky jí připadaly zvláštní a chudé: A jako na klasickej
výlet nás nevzali nikam. Připadalo jim to divný, jako k ničemu. Takže jsme byli pořád tam
a musela jsem si ten čas zorganizovat sama, nikdo mi ho z jejich strany neorganizoval.
Na rozdíl od předchozích žen neměla na chalupě u babičky paní Markéta žádné podobně
staré kamarády, protože chalupa stála na samotě. Možná proto pro ni nebylo tak snadné
obejít se bez aktivního zapojení své babičky.
Prázdninové pobyty u venkovských babiček byly spojeny i s prací a s pomocí
babičkám, jak ilustruje vyprávění paní Lucie (40 let): Tam byla práce, taky jsme se
namakaly jako děti, nikdo se s náma jako nějak jako.. „Udělej todle, támleto,“ nanosit
dřevo, že jo, postarat se, štípat dříví, jako děti sekyrku, že jo.. Paní Eva (39 let) pomáhala
babičce se sušením sena a draním peří. U druhé babičky se zase účastnila zabíjaček a
činností s nimi spojených. Ženy se tak při výpomoci babičkám setkávaly také se smrtí,
která byla přirozenou součástí životního koloběhu na statku. To komentovala paní Lucie:
Byla tam i ta smrt, jo, protože babička šla, usekla slepici hlavu. To se, my jsme u toho
byli, to se škubaly ty slepice a ona je spařila: „Pojď škubat.“ Strčila mně kýbl a prostě
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musela jsem.. takže jsme věděli, že tam je i ta smrt, ale, že tam je i to zrození těch zvířat
a těch mláďat.
S domácími zvířaty se měly možnost při pobytech u babiček setkat také ženy,
které měly babičky z města. Paní Michaela (28 let) se se zvířaty setkala u své prababičky,
která bydlela v domě v Pardubicích: To měla moje prababička vlastně, která měla
prasata, krávy, slepice, králíky, to bylo super. Obě babičky z města měla paní Veronika
(36 let). Ta se však měla možnost s domácími zvířaty setkat u babičky na chalupě: Děda
si tam nasadil slepice, králíky a (…) tím, že byl z toho Podkrkonoší, tak tam měl bratra a
vždycky ty slepice cestovaly, protože na zimu jezdili (pozn. babička s dědou) sem do
Pardubic, takže ty slepice v zimě cestovaly do Krkonoš k tomu bratrovi, protože tam byl
rodinnej domek a hospodářství a na jaře se zase stěhovaly zpátky.
S pobyty u babiček žijících na venkově a zaměstnaných prací souviselo i dětské
hraní s vrstevníky, do něhož podle vzpomínek žen babičky nebývaly zapojeny. Paní
Marcela (45 let) vzpomínala na to, že při pobytu u babičky si hrála jen s bratranci, kteří
bydleli vedle. U babičky paní Marcela žádné hračky neměla: Když jsme si chtěly hrát s
nějakejma hračkama, tak jsme vlastně šly k těm bratrancům, ale jako babička s náma si
takhle nikdy jako nesedla třeba ke stavebnici nebo k Člověče, nezlob se. Babička žijící na
venkově si nehrála ani s paní Lenkou (36 let): Na Moravě si se mnou nehráli, ale zase
byly tam jiný aktivity, že jsme šli na jahody.. prostě tam to bylo trošku jiný (pozn. než
s druhou babičkou z města). Určitou výjimkou mezi venkovskými babičkami byla
babička paní Lucie (40 let), která hrála s vnoučaty po večerech, kdy už měla všechnu
práci kolem hospodářství hotovou, stolní hry: Hrála s náma Člověče, nezlob se, karty,
hráli jsme prostě tydlety takovýty hry a šachy jsme hráli a učila nás jako postupky, jsme
hráli, kostky a.. Ani v případě této babičky se ovšem nejednalo o hraní s dětmi
v klasickém slova smyslu, ale hrály se stolní hry a karty, které mohly být zároveň
vnímány jako zábava pro dospělé.
Naopak u babiček žijících ve městech bývalo hraní s dětmi běžnější, přestože se
podle názoru paní Lenky (36 let) nejednalo o nijak výraznou aktivitu. Oproti venkovské
babičce, která si s paní Lenkou nehrála, s babičkou z města hrávala paní Lenka některé
stolní hry: Hrály jsme pexeso, to asi jo, takový ty kolečka, jak se to říká? To jsme hrály,
Člověče jsme hrály, jo, hrála si se mnou, ale nebylo to tak výrazný. Paní Monika (44 let)
vyprávěla o tom, že s panenkami si spolu s babičkou nehrála, ale babička ji naučila hrát
žolíky: Naučila mě žolíky, jo, (…) to jsme mastili furt karty, jo, na chatě. To byla prostě
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hra, kdy jsme zasedli a to jsme hráli do večera opravdu, to jo.. Na hraní karetních her
s babičkou vzpomínala také paní Veronika (36 let): A co s námi hráli oboje, obě dvě
babičky i dědové, žolíky a kanastu (…). Obzvláště třeba na chalupě, na chatě, když vypli
proud, to bylo velice často, tak petrolejka a mastili jsme karty, protože televize, nic
nebylo.. Na hraní na něco společně s babičkou si vzpomínala paní Michaela (28 let), která
byla zároveň nejmladší z dotazovaných žen: S babičkou jsme si hrály úplně snad na
všechno, od učitelky, po poštu, chodily jsme s ní ven, na houby do lesa, brávala nás na
dostihy, na chatu, to prostě.. vždycky na celý prázdniny jsme odjely skoro na chatu, bylo
to takový veselý.
Prostor pro povídání s babičkou otevíralo pomáhání babičkám s činnostmi okolo
domácnosti a hospodářství, jak vzpomínala paní Marcela (45 let): Byly jsme s tou
babičkou, že jsme u toho dělaly nějakou jako činnost a povídaly jsme si u toho. Babičky
paní Lucie (40 let) a Markéty (38 let) vyprávěly vnučkám o svém dětství a původu. Paní
Markétě vyprávěla babička také o svém domluveném sňatku: Občas si postěžovala, že si
ho brát nechtěla, že ji donutili rodiče. Takový ty starý časy, že dobrá partie v tý
Chotěboři: „Tak by sis ho, Aničko, měla vzít.“ Tak ona jako mladá osmnáctka si ho teda
jako vzala. A děda asi byl dost cholerik, co jsem pochopila. (…) Prostě to byl domluvenej
sňatek. Řekněme, jo. (… …) A úplně mě to zasáhlo, jak je to možný, že si někdo musí vzít
někoho, koho nechce, že je to z povinnosti. Paní Jitce (46 let) vyprávěla babička ze
Slovenska o starých vesnických zvyklostech a o každodenním životě jejího dětství: Že
pásly husy, že chodila do školy bosá, nebo že si půjčovali celá rodina jedny boty (…).
Představa toho, že chodila do školy každej den ráno pět kilometrů tam a zpátky jako ve
sněhu, tak.. (…) Oni měli povinnosti hrozně brzo, že jo. Ona (…) byla nejstarší z dětí a
ona se.. asi z šesti dětí, a ona se musela starat o děti, že jo, prostě, ve třinácti letech
musela umět vařit a postarat se o ty sourozence, takže to byla úplně jiná situace, že jo.
(…) Vařila, žehlila, starala se o děti. O pomáhání rodičům se zemědělstvím a o srovnání
tehdejšího a současného dětství vyprávěla babička paní Michaele (28 let): Jak pracovali
na poli, pomáhali rodičům se zemědělstvím, že můžem bejt rádi, jak je to teď, že v podstatě
bydlíme ve městě, nemáme žádný starosti, že dřív to bylo hodně náročný, co se týče školy,
že dojížděli, docházeli pěšky a určitě to nebylo v takovým komfortu, jako to je teď. Tato
vyprávění babiček vykreslovala dotazovaným ženám obraz dětství a dospívání, který se
v mnohém lišil od toho, co samy zažily a zažívaly. Jejich babičky měly doma od dětství
povinnosti týkající se hospodářství a domácnosti i péče o děti a byly méně materiálně
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zajištěné (např. „jedny boty“). Vyprávění venkovských i městských babiček byla určena
vnučkám žijícím ve městě a někdy bývala apelem pro vnučky, aby byly vděčné za svůj
život a za vše, co mají („Že můžem bejt rádi, jak to je.“).
Dalším tématem vyprávění babiček bývala rodina a životy starších generací
rodiny, jako tomu bylo v případě paní Marcely (45 let): Já znám dost jako z tý historie
toho jejího rodu vlastně, protože ona nám to všechno říkala, kde kdo bydlel a kam se kdo
vdal a čím se pak živil. Nejčastěji ovšem generace babiček dotazovaným ženám vyprávěla
o generaci svých rodičů. Vyprávění o starších generacích, např. o prarodičích, nebývalo
tak časté. Některým ženám vyprávěly babičky o druhé světové válce, jako například paní
Petře (34 let): Jak museli držet ruku, že jo, jak byl ten Hitler. Potom, jak bylo všechno na
lístky, jo, že si nemohli jen tak něco koupit. Pak, když byly nálety, tak tohleto nám všechno
vypravovala, jo. Paní Lucie (40 let) vzpomínala na vyprávění pohádek od svojí babičky:
Vyprávěly, no, jedna babička jo, ta četla hrozně moc ráda, četla od Boženy Němcový, oni
(pozn. pohádky) teda byly takový trošku jako morbidní, že občas jsme se i báli [smích].
(…) Četla, četla a vyprávěla nám příběhy hodně. Paní Evě (39 let) její babička před
spaním zpívala.
Babičky, které dotazovaným ženám vyprávěly, se snažily předat vnučkám
především své vzpomínky na dřívější doby a na osudech svých a svých rodinných
příslušníků jim zprostředkovávaly obrazy tehdejšího každodenního života. Jak ovšem
ukázalo vyprávění paní Jitky (46 let), ne se všemi babičkami bylo o čem si povídat: Z toho
Havlíčkova Brodu jsem si.. já jsem neměla o čem [důraz] si s ní povídat. Ona mě.. jediný,
co ji zajímalo, jestli jako by mám samý jedničky ve škole teda, abych šla taky na medicínu
a to je.. tím to haslo jakoby náš rozhovor.
Na své společné vaření s babičkami vzpomínala paní Marcela (45 let): Vlastně já
vařím prostě podle babičky. (…) Ona vždycky nám řekla, ať si prostě vymyslíme co teda,
co budeme třeba píct, že nás to i jako bavilo, že jsme teda si mohly.. samozřejmě my jsme
si listovaly v kuchařkách, že jo, ne na internetu recepty. Dotazované ženy také
vzpomínaly na babiččina jídla, jako například paní Veronika (36 let): Stará česká
kuchyně, takže bramboráky prostě, knedlo zelo vepřo a babička uměla výborné polívky.
(… …) A buchty, ježiš, jaký měla buchty. Paní Eva (39 let) vzpomínala na štrůdl a
staročeskou kuchyni své babičky, která dělala například bramborové placky na kamnech,
domácí nudle nebo knedlíky.
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Několik dotazovaných žen ve svých vyprávěních uvedlo, že jejich babička byla
švadlena, nebo že uměla šít, mezi nimi paní Lenka (36 let): Šila nám, ségře ušila svatební
šaty, mně ušila krásný šaty do tanečních. Podobně na babiččino šití vzpomínala také paní
Kateřina (35 let): Ona byla švadlena, takže nám šila. To bylo jako super. To vím, že jsem
jako měla hrozně ráda, když mi něco ušila, ale jako nějakej vztah.. Paní Monice (44 let)
zase babička šila oblečení na panenky. Společné těmto babičkám bylo to, že pocházely
z města a byly u dotazovaných žen méně oblíbené než jejich druhé babičky.
Švadlenkovské dovednosti babiček však dotazované ženy dovedly ocenit. Paní Veronika
(36 let) a paní Lenka (36 let) v rozhovorech zmiňovaly rodinné školy, které jejich babičky
navštěvovaly a kde se učily vařit, šít a další dovednosti týkající se domácnosti.
Výlety s babičkami nebývaly pro dotazované ženy časté. Výjimkou byla paní
Marcela (45 let), která se svou babičkou z venkova někdy na krátké výlety do blízkých
měst jezdila: Když měla volno, tak jsme jezdily na koupaliště vlakem anebo třeba do
Poděbrad nebo do Nymburka. To jsme buďto si šly projít město, protože ona vlastně tam,
třeba v těch Poděbradech chodila do školy, to tam znala, takže jsme to vždycky měly s
nějakou takovou vycházkou, kde kdo, jaká kamarádka třeba bydlela, kam chodila do
školy. Paní Markéta (38 let) zvyklá z domu na aktivní trávení volného času se svými
rodiči popisovala „chudé“ pobyty u své babičky, kde navštívily blízké město Králíky a
cestovatelským „vrcholem“ byl výlet na borůvky, jelikož děda jezdíval podle paní
Markéty nerad autem. S babičkou paní Markéta také během letního prázdninového
pobytu chodila na procházky: Ona ráda chodí, takže jsme s ní chodili často na procházky.
Zase, ne že bychom někam jeli, ale pořád na tu jednu samou procházku. Zhruba polovina
dotazovaných žen jezdila s jednou ze svých babiček na chatu nebo chalupu. Paní
Michaela se svou babičkou jezdila na chatu dopravního podniku, pro nějž babička s dědou
pracovali.

Vyprávění dětí
Babičky zmiňované ve vyprávěních současných dětí
Většina dotazovaných dětí hovořila ve svých vyprávěních nejprve o dvou svých
babičkách, o matkách matek a otců. Několik dětí mělo pouze jednu žijící vlastní babičku,
několik jich mělo také nevlastní babičku. Dvě děti získaly nevlastní babičku dalším
sňatkem svého dědy, jedna dívka sňatkem své matky. Jedna dívka vyprávěla o babičce,
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která nebyla matkou ani jednoho z dívčiných rodičů a do dívčiny příbuzenské sítě, tj. na
místo partnerky některého z dědů dívky, nezapadala. Dále hovořila asi polovina dětí
alespoň o jedné své žijící prababičce. Další děti hovořily o svých nežijících prababičkách,
z nichž někdo si na ně pamatoval, jiný je zažil v době, na kterou si ještě vzhledem ke
svému tehdejšímu věku pamatovat nemohl. Velkou roli v těchto vzpomínáních proto
hrála také rodičovská vyprávění o prababičkách.
Na požádání, zda by dítě mohlo nakreslit některou ze svých babiček, se několik
dětí zeptalo, jakou babičku mají nakreslit. Babiček měly více a nevěděly, kterou z nich si
mají vybrat. Problém s výběrem babičky měla například dívka Aneta (6 let): Já mám
hodně babiček, tak nevím jakou. Většina dětí se však sama rozhodla pro jednu z babiček.
Často se jednalo o babičku žijící v Pardubicích a geografická blízkost tak oběma
umožňovala častý kontakt. Výjimku v tomto představoval chlapec Jakub (7 let), jehož
rodiče žili odděleně. Jakub častěji vídal svou babičku žijící v Trutnově, matku matky, než
babičku žijící v Pardubicích, která byla matkou chlapcova otce. Některé děti svůj výběr
odůvodnily právě četností kontaktu s danou babičkou. Jiné jako důvod své volby uvedly
to, že mají danou babičku (nej)raději. V některých případech byly tyto babičky současně
těmi, s kterými se děti vídaly častěji. Opačně odůvodňovala svoji volbu dívka Aneta (6
let), která začala kresbou babičky, kterou má raději, protože ji nevídá moc často: Tak
nejradši mám babičku Ivanu, protože já ji mám radši, protože já ji moc nevidím. Takže
vždycky, když přijedou, tak jsem spokojená. Několik dívek také svůj výběr babičky
částečně řídilo tím, že jedna z babiček byla „moc těžká“ na nakreslení, nebo měla babička
bílé vlasy, což představovalo při kreslení problém. Zajímavá byla volba dvou dívek,
dvojčat, které se výzkumu zúčastnily. Každá z nich začala kresbou jiné babičky. Jedna
z dívek nakreslila matku své matky, která žila v Pardubicích, svoji volbu ale nedovedla
zdůvodnit. Druhá ze sester začala kreslit svou prababičku, protože ji prý měla nejraději.
Během dalšího vyprávění se ale ukázalo, že obě mají nejraději svou prababičku. Z pořadí
kreslení babiček dětí (s přihlédnutím k tomu, že některé děti se při výběru řídily
možnostmi ztvárnění své babičky, a k tomu, o čem děti hovořily během rozhovorů) lze
usuzovat, že děti měly blíže k babičkám, které vídaly častěji. Tyto babičky jim současně
byly geograficky blíže a častěji se jednalo o matky matek. Neplatilo to ovšem absolutně.
Například dívka Helena (6 let) kreslila jako první matku svého otce. S ní se prý vídala
nejčastěji, a když k ní jela, moc se na ni těšila. Druhá babička této dívky, matka matky,
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žila v Řečanech nad Labem. Podobně na tom byla s preferencí otcovy matky dívka
Markéta (7 let). Tato babička žila dívce blíže než babička z matčiny strany.
Věk babiček dotazovaných dětí lze kromě odhadů několika dětí vyvozovat
z informace o tom, jestli ještě babičky pracovaly, nebo jestli už byly v důchodu. Naprostá
většina babiček dotazovaných dětí již nebyla ekonomicky aktivní a byla v důchodu. Lze
tedy předpokládat, že většině babiček dotazovaných dětí bylo 60+ a že byly narozeny
před rokem 1957. Horní věkovou hranici babiček však na základě dětských výpovědí
určit nelze.
V naprosté většině případů dotazované děti nevěděly, kolik roků jejich babičkám
je. Na otázku, kolik je jejich babičce let, odpovídaly například „nevím“, „to vůbec
nevím“, „to zatím nevím“, „nevím, protože se jí nikdy neptám“. Pouze jeden z chlapců
uvedl, že si myslí, že je jedné z jeho babiček 59 nebo 60 let a jedna dívka hovořila o tom,
že babička měla nedávno velkou oslavu, protože jí bylo 60 let. Dívka Eliška (7 let) měla
informaci o tom, kdy se narodila jedna z jejích babiček, od své matky: Moje babička se
narodila dva dny před druhou válkou. Vzhledem ke svému věku však ještě s touto
informací pracovat neuměla a nedovedla z ní odvodit, kolik je její babičce let nebo
v jakém roce se narodila. Některé děti v debatě o tom, jak staré jsou jejich babičky,
využily prostého srovnávání stáří dvou svých babiček. Dívka Eva (6 let) během
rozhovoru uvedla, která její babička je starší a která je mladší. Dívka Petra (7 let) řekla o
jedné ze svých babiček, že jí je hodně asi, víc než pardubické (pozn. babičce). Pro jiné
děti bylo snazší věkově srovnávat babičky z prarodičovské a praprarodičovské generace,
tedy babičky a prababičky. Chlapec Matyáš (7 let) o své prababičce řekl, že už je „taková
starší“. Dívka Jana (7 let) od své matky věděla, že prababička je z jejích babiček nejstarší,
protože se narodila první z mojich babiček.
Ve svých vyprávěních nejčastěji dotazované děti rozlišovaly své babičky pomocí
jejich křestních jmen. Jednalo se o jména zapsaná v kalendáři (např. Jana, Eva, Marie,
Adéla) i o jejich zdrobněliny (např. Hanička, Marcelka, Růženka). Toto rozlišování
využívaly děti, jejichž obě babičky bydlely v Pardubicích, jedna v Pardubicích a druhá
mimo ně, a také v případě, že obě babičky bydlely mimo Pardubice. Několik dětí
rozlišovalo své babičky prostřednictvím místa jejich bydliště, např. z Trutnova, ze
Spojila, z Lipštátu. Toto označování babiček využily děti, jejichž jedna babička bydlela
v Pardubicích a druhá mimo ně, a děti, jejichž obě babičky bydlely mimo Pardubice.
Jediná dívka Helena (7 let) používala k označení svých babiček i své prababičky jejich
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příjmení. Využití bydliště pro označení jedné babičky a využití příjmení pro označení
druhé babičky použila jedna z dívek. Jinak děti v zásadě užívaly pro označení obou svých
babiček buď křestní jména, nebo místa bydlišť babiček.
Větší část babiček dotazovaných dětí žila v Pardubicích nebo v bezprostředně
sousedících obcích a o něco méně babiček žilo mimo Pardubice. Nejčastěji se u dětí
objevovala kombinace jedné babičky žijící v Pardubicích a druhé žijící mimo Pardubice.
O něco častěji byly babičky bydlící v Pardubicích matkami matek dětí. Babička jedné
z dívek žila v Tunisku, odkud pocházel otec dívky. Některé děti měly obě babičky žijící
v Pardubicích. Například tři babičky dívky Anety (6 let) žily v Pardubicích
v bezprostřední blízkosti: Ona je babička Janička a hnedkon za zatáčkou je babička
Ivana. Takže to mám, od babičky Janičky a od babičky Ivany kousek. Před babičkou
Janičkou pak podle vyprávění dívky bydlela i její třetí babička, matka současného matčina
partnera. Několik dětí mělo obě babičky žijící mimo Pardubice. Děti, které již měly pouze
jednu babičku, ji měly v Pardubicích a jedna dívka v Hradci Králové. Jednalo se o matky
matek dětí.
Velká část babiček dotazovaných dětí žila v domě s větší či menší zahradou.
Hodně dětí mělo obě dvě babičky žijící v domě. V některých případech se pravděpodobně
jednalo o venkovská stavení, jako v případě dívky Petry (7 let), která odpovídala na
otázku, kde bydlí jedna z jejích babiček takto: Na takovým statku. Vypadá to jak statek.
My tomu někdy říkáme i hrad. Protože má vrata stejný jako hrad. Jako luxusní bydlení
hodnotil chlapec Tomáš (6 let) bydlení své babičky: A ona má takovej jako luxusní ten
barák, že tam má třeba takový svíčky na elektriku nebo třeba má tam třeba hodně velkou
televizi. Bydlení své babičky, která bydlela v jedné z obcí bezprostředně sousedících
s Pardubicemi, popsala i dívka Vendula (7 let): Ona má tam bazén, i rybník i všechno.
Má hrozně velikánskou zahradu a má i svůj les. Babička dívky Anežky (6 let) bydlela
také v domě: Ona bydlí sama v malým baráčku. A hlavně má velkou zahradu. Menší část
babiček žila v bytě, přičemž obě babičky žijící v bytě mělo několik dětí. Například
babička chlapce Jakuba (7 let), která nebydlela v Pardubicích, podle jeho slov bydlí
v paneláku v bytovce. Několik dětí mělo jednu babičku žijící v domě a druhou v bytě.
Bydlení babiček dotazovaných dětí tak bylo pestré nejen vzhledem k rozlišování mezi
bydlením v domě a v bytě, ale také vzhledem k rozlišování mezi typy domů (starší
venkovská stavení vs. moderní domy).
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Společný čas vnoučat a babiček ve vyprávění současných dětí
Během rozhovorů dotazované děti hovořily o různých typech kontaktu se svými
babičkami. Nejintenzivnější kontakt s nimi měly děti, které s babičkami bydlely v jednom
domě a vídaly se každodenně. Chlapec Tomáš (6 let) bydlel v domě se svými rodiči,
sestrou a babičkou z matčiny strany, která již byla v důchodu. Dívka Adéla (6 let) bydlela
v domě se svými rodiči a s pracující babičkou z matčiny strany. Babičky obou dětí samy
aktivně iniciovaly společné činnosti, jak ilustruje výpověď Adély: Mně někdy řekne, že
půjdeme něco spolu dělat, a já řeknu: „Jo.“ Společné bydlení těmto dětem oproti
vrstevníkům přinášelo možnost společného trávení večera s babičkou nebo přespání u
babičky i během týdne. Dívka Adéla někdy přespávala u babičky nahoře v jejím pokoji,
kam si prý někdy večer přinesla i kartáček a pastu na zuby. Chlapce Tomáše (6 let) zase
občas babička uspávala večer v jeho pokoji a četla mu při tom knihy. V případě
rodičovských neshod byl také v domácnosti někdo další, kdo mohl dítě v určitých
chvílích zabavit či jinak zaměstnat.
Častý kontakt s babičkami měly také některé dívky, které s babičkami společně
nežily. V případě dívky Petry (7 let) byla četnost kontaktu s babičkou dána především
nutností vyzvedávat dívku, která bydlela v obci za Pardubicemi, ze školy: Ona (pozn.
babička) bydlí kousek tady, tak my vždycky jezdíme.. jdeme od školy k ní. Dívčina babička,
matčina matka, bydlela přímo v Pardubicích a dívčino vyzvedávání ze školy tak velmi
často zajišťovala ona. Matka si pak Petru (7 let) po pracovní době u babičky vyzvedávala.
S babičkou se ale dívka vídala i při jiných příležitostech. Četnost kontaktu ilustruje
odpověď dívky Petry na otázku, kdy se s babičkou vídá: Hodněkrát. Třeba když jdem od
školy (…) nebo když třeba sestřenka slaví narozeniny nebo třeba u nás, když přijedou na
návštěvu, a nebo když třeba jedeme na nějakou dovolenou nebo na nějaký výlet. Dívku
Vendulu (7 let) někdy také vyzvedávala ze školy její babičky. Ve dnech, kdy dívku ze
školy nevyzvedávala, se s ní ale Vendula stejně vídala. Babička k nim totiž chodila na
návštěvu, protože velmi blízko Venduly bydlela dívčina prababička, o kterou se babička
musela starat. Vendula také často navštěvovala svou prababičku spolu se svou babičkou:
Musíme třikrát denně i víckrát chodit za babičkou Svobodovou, za prababičkou, která si
zlomila ruku. (…) Ona (pozn. babička) se o ni musí starat a musí jí dávat obklad. Obě
dívky s babičkami často trávily i víkendy nebo se během nich pravidelně navštěvovaly.
Vendula (7 let) jezdila se svými rodiči a sestrou pravidelně každý víkend ke své babičce
na návštěvu na oběd. U babičky se také vídala se svou sestřenicí, která u babičky podle
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Venduly (7 let) trávila hodně času a někdy bývala u babičky více než doma. Petra (7 let)
někdy jezdila s babičkou na chatu a Vendula i Petra jezdily s babičkami na výlety. Dívky
také pravidelně trávily u babiček část letních prázdnin. Petra jezdila se svou babičkou o
prázdninách na dovolenou i do ciziny.
Mnoho babiček dotazovaných dětí mělo se svými vnoučaty občasný kontakt.
S babičkami se děti vídaly zpravidla někdy během týdne. S babičkami, které žily mimo
Pardubice, se vídaly nejčastěji v případě, že bylo potřeba pomoci s hlídáním například
během nemoci. Jinak se děti vídaly s babičkami i o víkendech a o prázdninách. Babičky
také jezdily za svými vnoučaty na návštěvy. Například dívku Soňu (6 let) vyzvedávala
její babička občas ze školy nebo ze zájmového kroužku. Potom chodily k babičce domů,
kde dívka pobyla do večera. K Soně domů podle dívčiných slov babička příliš často na
návštěvu nechodila, ale účastnila se například domácích oslav Soniných narozenin. Soňa
někdy přespávala u babičky doma nebo v Praze, kde měli babička a děda druhý byt, a
trávila u nich i část prázdnin. Dívku Helenu (7 let) občas ze školy vyzvedávala její
babička z Pardubic. Poté prý občas chodily do obchodního centra v centru města na
„nějakej výlet do obchodu“: Nakupujeme a někdy si tam zajdem i na dortík. U babičky
dívka pobývala také o víkendech, kde se vídala se svou sestřenicí, nebo spolu s babičkou
spaly na chatě. S babičkou a s dědou také jezdila dívka Helena na výlety a na chatu a byly
společně na dovolené v Egyptě. Chlapec Jakub (7 let), jehož rodiče žili odděleně, se vídal
s babičkou z Trutnova častěji než s babičkou žijící v Pardubicích. Když bylo potřeba,
babička ho po obědě vyzvedla ze školy a někdy u něj doma i přespala „v obýváku na
nafukovací posteli“. O víkendu jezdil většinou chlapec se svou matkou a dvěma
sourozenci za babičkou do Trutnova. Pravidelně se se svou babičkou v týdnu vídala dívka
Ema (7 let). Každou středu po škole šla domů k babičce a dědovi. Babička Emy měla také
chalupu, kde s ní dívka někdy pobývala. Vídala se tam i se svými bratranci a kamarádem
a spolu si hrály. Babičce tam pomáhala na zahrádce.
Druhou vcelku početnou skupinu babiček dotazovaných dětí tvořily ty babičky,
se kterými se děti vídaly v podstatě jen o víkendech nebo o prázdninách. Kontakt přitom
probíhal u babiček, protože k vnoučatům na návštěvy tyto babičky zpravidla nejezdily.
Jednu takovou babičku měla i dívka Soňa (6 let). Její babička bydlela v Pelhřimově a
vídaly se především o víkendech. Za dívkou domů na návštěvu tato babička nejezdila:
Ne, ona sem nejezdí. Ona zůstává doma. Spolu s babičkou a rodiči chodila dívka na
návštěvu za matkou své babičky: Ona jenom leží a potom ji otočíme. (…) Takže někdy
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s ní chodíme na procházku, taťka ji drží v ruce, aby nespadla náhodou. Dívka Petra (7
let) se s matkou svého otce vídala „hodně málo“. Nevěděla, kde babička bydlí. Věděla
jen, že babička bydlí na „takovým statku“. Babička prý nosila šaty a pod nimi vestu: Ona
nenosí nic jinýho, že nosí takový šaty starý a pod tím nosí takhle velkou vestu, takovou.
Ona tam má ještě takový kvítka a má to jinak tmavě modrý. (…) A jinak šaty má bílý.
S celou rodinou jezdila Petra (7 let) k babičce nejčastěji na oběd, ale u babičky prý
nespali. Jedna z babiček dívky Evy (6 let) bydlela u Chlumce nad Cidlinou a dívka se s ní
vídala nejčastěji o prázdninách nebo někdy o víkendech, když si pro ni babička přijela při
příležitosti návštěvy kurzu šití, na který jezdila do Pardubic. U druhé babičky si dívka
nebyla jistá, kde bydlí. Babička za Evou domů na návštěvu nejezdila a matka Evy už prý
k babičce jezdit přestala. Dříve u babičky Eva spala, ale přespávání prý postupně ubývalo,
protože dívčin otec měl dvě práce: Už přestávám. Protože už taťka na to nemá čas, si mě
vyzvednout. Lze předpokládat, že alespoň částečně se do kontaktu dívky s babičkou
promítly napjaté rodinné vztahy, minimálně mezi tchyní a snachou. Poněkud omezený
kontakt se svou babičkou, která bydlela blízko Pardubic, měla také dívka Anežka (6 let),
jejíž rodiče žili odděleně. Dříve, když rodiče někam jezdili na dovolenou, zůstávala podle
svých slov Anežka s bratrem u babičky. Teď za babičkou jezdila na návštěvy jen s otcem.
Když dívku otec vyzvedl doma, jeli na návštěvu nejprve za Anežčinou prababičkou, která
bydlela blízko Anežky a která ji dříve vyzvedávala ze školky. Poté jeli s otcem za
babičkou. Vysloveně letní prázdninový kontakt se svou babičkou měla dívka Alice (6
let). Její babička žila v Tunisku, odkud pocházel otec dívky. U babičky dívka uklízela,
protože ji to bavilo a „nandávala na lopatu velké brouky“, které potom vyhazovala za
dům, aby k nim už nelezly.
Specifickou skupinu pak tvořily babičky, které se s vnoučaty vídaly spíše
příležitostně. S druhou babičkou, matkou svého otce, chlapec Tomáš (6 let) mnoho času
netrávil, přestože žila také v Pardubicích. Většinou k ní podle svých slov jezdil jen na
návštěvu, nebo u ní někdy přespal, ale jen jeden den. O prázdninách podle svých slov u
babičky „ještě nikdy nebyl.“ Společným aktivitám se podle Tomášových slov s babičkou
příliš nevěnovali. Hrál si tam spíše sám: Mně tam koupila kostky, tak někdy si s nima
hraju. Na otázku, jestli dělají s babičkou něco společně, odpověděl Tomáš (6 let): Asi ne.
Jelikož Tomášova babička žila také v Pardubicích a jeho rodiče žili spolu, četnost
kontaktu v tomto případě nebyla omezena partnerskými neshodami, jako tomu bylo
v případě rozvedených rodičů chlapce Jakuba (7 let). Navíc nezájem o společnou činnost
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s vnoučetem ze strany babičky napovídal spíše o jejím celkovém nezájmu o svou roli
babičky. Podobně omezený kontakt s babičkou od otce měl také chlapec Jakub (7 let).
Tato babička při tom, na rozdíl od jeho babičky od matky, se kterou se vídal častěji, žila
v Pardubicích. Přesto ji podle svých slov vídal jen při určitých příležitostech: Třeba na
Velikonoce, o Vánocích, když mám narozky, když má ségra narozky, když má brácha
narozky, když mám svátek, když má brácha svátek, když má ségra svátek. Běžnější kontakt
typu návštěv, přespávání u babičky o víkendech a trávení prázdnin u babičky v tomto
případě podle chlapce neprobíhal. U babičky prý spal jenom jednou a o prázdninách spíše
trávil čas s matkou. Vzhledem k tomu, že rodiče chlapce žili odděleně, byl
pravděpodobně kontakt s rodiči od otce omezen, ale zároveň mu byl umožněn alespoň při
vybraných příležitostech tak, aby měl prostor se s babičkou někdy vidět. Pokud ale
chlapec u babičky byl, dívali se prý společně v televizi na dětský kanál Déčko, hráli si a
chodili spolu ven na hřiště. Ačkoliv každá z babiček chlapců Tomáše (6 let) a Jakuba (7
let) zřejmě přistupovala ke své roli odlišně, vlivem vnějších okolností, v případě chlapce
Jakuba rozchodem rodičů, mohla být výsledná četnost kontaktu vnoučete a babičky
podobná.
V generaci dětí se do četnosti kontaktu vnoučat a babiček do určité míry stále
promítal vliv vzdálenosti bydlišť obou dvou. Nebyl už ovšem zdaleka tak výrazný jako u
předchozích generací. S výjimkou dívky Alice (6 let), jejíž babička žila v Tunisku, tak
v podstatě vymizel typ kontaktu s babičkou pouze jednou do roka. Se vzdálenějšími
babičkami se nyní děti vídaly o prázdninách a víkendech. Kontakt s geograficky
vzdálenými babičkami se tedy proti předchozím dvěma generacím vlivem zlepšení a
zlevnění možností dopravy zintenzivnil. Dále se do četnosti kontaktu v některých
případech podepisovaly napjaté rodinné vztahy, a to jak na úrovni rodičů dítěte, tak na
úrovni rodičů a prarodičů dítěte. Tato skutečnost se objevila již v generaci dotazovaných
matek. V nejmladší dotazované generaci se však objevila další nová skutečnost vstupující
do četnosti kontaktu babiček a dětí, a tou se zdá být nezájem babiček o svou
prarodičovskou roli. Toto byl případ chlapce Tomáše, který se se svou babičkou nevídal
příliš často a předchozí dva faktory ovlivňující četnost kontaktu na tom neměly podíl.
Z hlediska náplně společně tráveného času byly aktivity, kterým se babičky
s vnoučaty věnovaly, u dětí velmi podobné. Babičky s dětmi často hrály karetní, deskové
a jiné stolní hry. Některé děti hrály s babičkami na honěnou nebo na schovávanou. Méně
často pak děti zmiňovaly hru na pískovišti, s křídou nebo s míčem. Menší skupinu dětí,
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které prý společně s babičkami nic nedělaly, zastupovala dívka Soňa (6 let): Ona furt vaří,
takže nic, chodíme jenom na procházky a hrajeme si sami, nic jinýho. Dívka se u babičky,
kam jezdila o víkendech nebo na prázdniny, vídala se svou sestřenicí, se kterou si hrála.
Děti často pomáhaly svým babičkám na zahradě s jejím udržováním. Učily se
sázet semena nebo rostliny květin a zeleniny, zalévat a stříhat rostliny, sbírat ovoce,
zeleninu a bylinky ze záhonků. Dívka Helena (7 let) pomáhala se zahrádkou své babičce
na chatě: Na chatě tam máme rajčátka, tak si vaříme něco z nich, z rajčátek, dáváme si je
k jídlu, a taky mezi chodníkem nám roste taky plevel, tak ho musíme vytrhávat. A taky
oškubáváme kytičky, protože už jsou uschlý, to kvítí, který jsou uschlý, tak ustřihneme.
Chlapec Tomáš (6 let) měl doma kousek vlastní zahrádky, na kterém ho babička, jež s ním
bydlela, učila pěstovat květiny, ovoce nebo zeleninu.
Babičky, které měly doma zvířecího mazlíčka, učily děti, jak o něj pečovat a jak
se k němu chovat, tj. co zvíře potřebuje a co si k němu dítě může a nemůže dovolit.
Babičky, které domácího mazlíčka měly, obvykle mívaly psa nebo kočku. Větší možnosti
pro chov zvířat měly babičky žijící na vesnici. Nejedna z nich chovala králíky nebo
slepice a děti se tak mohly setkat i s domácími zvířaty, která žila venku. U babičky viděly,
jak se o zvířata starat, a mohly si tyto činnosti vyzkoušet. Dívka Petra (7 let) se u své
babičky na vesnici naučila krmit králíky: To je jednoduchý. Otevřeš klec a musíš dát
takhle ruku, aby neutekli. Babička takhle dává tu ruku nebo síťku a já tu ruku dám takhle
jako, vodičku jim vyměním a dám jim ten mlíčňák nebo seno, anebo když to.. když tam
není babička, tak vezmu seno a takhle klecičkou jim to dám. Dívce Adéle (6 let) zase její
babička z města vysvětlovala chování jejich psa: Když u nás byla kamarádka, tak vždycky
ji (pozn. babiččin pes) očuchával a ona se bála jeho, ale to nic není, protože chtěl jenom
vědět, jestli ji pozná a jestli tu vůni zná, nebo ne.
Děti také často pomáhaly babičkám v domácnosti při vaření a pečení, případně při
uklízení. Často se jednalo spíše o drobnou výpomoc nebo děti vykonávaly nějakou
činnost, ke které přistupovaly jako k zábavě. Dívka Aneta (6 let) popisovala svou pomoc
babičce takto: Když třeba babička potřebuje vynýst odpad a vaří, potřebuje vařit, tak já
vynesu zatím odpad. Dívka Ema (7 let) zase se svou babičkou vařila: Vaříme třeba
řízečky, pomáhám jí udělat jako by tu strouhanku a pak ještě pomáhám udělat třeba to..
těsto na něco, třeba na štrůdlík.
Mnoho dětí pochvalně hovořilo o kuchařských dovednostech svých babiček a
vyprávělo o tom, jaká oblíbená jídla jim jejich babičky chystaly. Děti měly ve velké
81

oblibě babiččiny polévky, knedlíčkovou, nudlovou nebo s písmenky. Z hlavních jídel
měly děti oblíbený řízek, pizzu, svíčkovou, hranolky, rýži a těstoviny na různé způsoby,
kachnu a kuře, na kterých oceňují „křupavou a vypečenou kůžičku“, králíka nebo guláš.
Oblíbené sladké pokrmy byly u dětí zastoupeny žemlovkou, palačinkami, šiškami
s mákem nebo nudlemi s cukrem. Přístup babiček k vaření reprezentovala babička dívky
Anety (6 let), které prý babička vařila „co si poručí.“
Téměř všechny babičky chodily s vnoučaty na procházky. Nejčastěji vyrážely
babičky s dětmi do přírody nebo za zvířaty. Procházely se v lese, na louce, v parku nebo
navštěvovaly místa, kde někdo choval domácí zvířata. V přírodě a v parcích děti často
stavěly domečky („třeba pro mravenečky nebo pro nějaký ptáčky“), sbíraly žaludy,
kaštany, listí, trhaly květiny nebo si povídaly o zvířátkách. Pokud bylo cílem procházky
podívat se na zvířata, vyrážely pardubické babičky s dětmi na farmu Apolenka, babičky
žijící v menších obcích se mohly s dětmi chodit dívat na zvířata k sousedům. Některé
babičky si s dětmi na procházce, při které občas venčily psa, povídaly. Dívka Helena (7
let) popisovala společný pobyt s babičkou venku: No, chodíme třeba někdy do parku a
taky na nějaký hřiště a když se s babičkou jdem projít, tak se koukáme kolem a říkáme si,
co je kolem za zajímavý věci. Dívka Soňa (6 let) hrála s babičkou při procházkách slovní
fotbal a dívka Adéla (6 let) si s babičkou povídala o zvířátkách a sbírala žaludy.
Čtení pohádek, stejně jako v mladším věku dětí, zůstávalo součástí společně
trávených chvil velké části babiček a jejich vnoučat. Babičky četly dětem pohádky
z knížek, které měly děti ve svém dětském koutku u babičky nebo které si přivezly z
domu. Některé babičky dětem pohádky vyprávěly. V některých rodinách už se ale
postupně začínaly obracet role a posluchačem se stávala místo dítěte babička, jako tomu
bylo v případě Adély (6 let). Na dotaz, kdy jí babička čte odpověděla: Já už jí čtu sama.
Petra (7 let) ke čtení pohádek dodala, že babička jim už nečte, protože jsou se sestrou
velké a podle babičky prý umí spát samy.
Některé děti vypověděly, že jim babičky vyprávěly o svých maminkách a
babičkách. Jednalo se spíše o obecná vyprávění o předcích babiček (maminka babičky je
stará, maminka byla na babičku hodná apod.), protože žádné detailní informace o těchto
členech či členkách rodin babiček děti neznaly. Babička Adély (6 let) dívce vyprávěla o
své babičce a ukazovala jí její fotku: Třeba že byla moc hodná a že už je v nebíčku a že
by byla ráda, že by to.. že by ještě žila. (…) Její babička byla strašně hodná a strašně
krásně vypadala. Že měla krásný šaty, že měla ty.. vlasy tak pěkně dlouhý. Chlapci
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Tomášovi (6 let) babička říkala o své mamince, protože po ní měla doma obrázky. Víc
mu o ní ale prý nevyprávěla. Dívka Petra (7 let) prý viděla fotografii matky své babičky
na jejím pohřbu: Jednou jsme jeli na pohřeb, tak.. tak to.. tak jsme ji viděli na fotce. Jinak
ji prý dívka o své matce ani o své babičce nic nevyprávěla.
Babičky se také často s dětmi věnovaly výtvarným a kreativním činnostem. Děti
se při nich zdokonalovaly v kreslení, učily se vystřihovat, lepit, tvořit z nejrůznějších typů
hmot, pracovat s korálky apod. Nejednou přisoudily děti zásluhu na tom, že umí např.
kreslit nebo vystřihovat, svojí babičce. Babičky s dětmi také vyráběly ozdoby vztahující
se ke specifickým příležitostem. Například chlapec Tomáš (6 let) popisoval velikonoční
tvoření s babičkou: Pak jsme třeba ještě dělali, že jsme třeba takhle udělali, že jsme třeba
takhle rozlouskli vajíčko a my jsme do toho dali hlínu a nějaký pole a to má vypadat jako
že má zelený vlasy až to vyroste.
Některé babičky s dětmi sledovaly televizi. Dívaly se spolu buď na pohádky a
pořady pro děti, nebo spolu sledovaly zábavné pořady a seriály pro dospělé.
V určité míře využívaly babičky dětí i komunikaci na dálku. Děti občas mluvily
se svými babičkami po telefonu. Jelikož děti ještě povětšinou neměly svůj vlastní mobilní
telefon, volaly babičky rodičům a ti pak babičku předali dětem. Na dotaz, o čem si
s babičkou povídaly, když spolu telefonovaly, odpověděla dívka Soňa (6 let): Že babičce
bylo třeba smutno. Do školek a škol v přírodě posílaly babičky dětem pohlednice.

Shrnutí: Proměny tří generací babiček
Spektrum žen, které ve vyprávěních respondentů vstupovaly do role babičky, bylo značně
široké. Přesto se během rozhovorů respondenti nejobsáhleji věnovali jedné nebo dvěma
babičkám, nejčastěji ženám pokrevně příbuzným náležejícím ke generaci prarodičů. Tato
skutečnost potvrzuje, že pro vnoučata jsou obecně významnější prarodiče, kteří jsou
s nimi pokrevně příbuzní [Bhopal, Brannen, Heptinstall 2000: 139]. Popis těchto babiček
byl proto základem pro porovnání obrazů tří generací babiček respondentů. V potaz
nebyly brány babičky z generace praprarodičů. Takové srovnávání nebylo možné, jelikož
pro dvě starší dotazované generace nebylo běžné svou prababičku zažít. Naděje na dožití
se výrazně prodloužila až kolem poloviny 20. století [Horská 1990: 425], podobný
výraznější trend pak spatřujeme od 90. let 20. století [Bartoňová a kol. 2010: 33].
Z odhadů a udaných let narození babiček nejstarší generace respondentek
vyplynulo, že se tyto babičky narodily nejčastěji kolem roku 1890 (s celkovým rozpětím
období mezi lety 1860 a 1910, resp. 1930). Babičky dotazovaných maminek se podle
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výpovědí žen narodily nejčastěji mezi lety 1920–1930 (s celkovým rozpětím období mezi
lety 1906 a 1948/49). Z kusých dětských odhadů věku babiček a z informací o tom, že
naprostá většina těchto babiček již byla v důchodu, lze odhadovat, že se velká část
babiček dětí narodila před rokem 1957 a byly starší šedesáti let. S přihlédnutím k věku
nejstarší dotazované generace (kterou byly babičky dětských respondentů) lze vyvodit,
že babičky dotazovaných dětí se narodily nejčastěji kolem roku 1950 (s celkovým
rozpětím let narození mezi lety 1939 a 1969 pro babičky zapojené do výzkumu).
Role babičky doznala během posledních tří generací značných proměn. Z nich
také vyplývají odlišné možnosti přistoupení k roli babičky. Dnešní babička má mnohem
lepší možnosti pro to, zhostit se své prarodičovské role. Ruku v ruce s tím jde ovšem jistá
emancipace ženy, které se dnes nabízí spousta možností, jak využít svůj volný čas jinak
než k péči o vnoučata.
V prvé řadě došlo k proměně v oblasti místa bydliště, která souvisí s procesem
urbanizace v českých zemích [např. Fialová et al. 1996]. Babičky nejstarší dotazované
generace bydlely v menších obcích v domech, k nimž obvykle náleželo větší či menší
pole. Pouze babička jedné z dotazovaných babiček žila v podnájmu v Praze. Generace
maminek již povětšinou hovořila o tom, že alespoň jedna z babiček žila v bytě, velmi
často přímo v Pardubicích. Babičky žijící v domě žily stále v domech či staveních svým
charakterem podobných nejstarší generaci vzpomínaných babiček. Objevily se ale i
babičky žijící v moderních domech ve městě, kde již pozemek nesloužil pro chov zvířat
a pěstování plodin. Babičky dětských respondentů žily z menší části v bytech, z větší části
v domech s větší či menší zahradou, v Pardubicích i jiných menších obcích. Tyto domy
už mívaly moderní charakter spíše než charakter venkovských stavení a babičky mívaly
na zahradě záhonek se zeleninou, ojediněle starší venkovské babičky chovaly drobné
zvířectvo. Ve vyprávěních tří generací byl znát jednoznačný trend přesunu babiček do
měst a do jejich blízkého okolí [srov. Fialová et al. 1996: 342] a trend ústupu využívání
pozemku náležejícímu k domu pro svou obživu. Vnoučata proto měla stále menší přístup
k obrazu babičky žijící na venkově a mající tradiční hospodářství.
Proměna v místě bydliště babiček se výrazně promítla do vnukovského
rozlišování babiček. Žádné dvě babičky nejstarších respondentek nebydlely na stejném
místě. Žily obvykle v různých menších obcích. Jelikož dotazované babičky žily často
s jednou ze svých babiček ve společné domácnosti, nebo alespoň ve stejné obci jako ona,
druhou babičku označovaly tyto ženy velmi často přívlastkem vycházejícím
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z geografického názvu jejího bydliště (ať už se jednalo o obec, geografickou oblast či
stát). Ještě v generaci maminek bylo geografické odlišování babiček velmi rozšířené.
Oproti tomu u nejmladší generace respondentů se dostalo do popředí rozlišování babiček
prostřednictvím jejich křestních jmen. U dotazovaných dětí totiž bylo časté, že obě dvě
babičky dítěte bydlely v Pardubicích, a geografické rozlišování babiček již nebylo tak
příhodné. Sporadicky se toto rozlišování objevilo již v generaci maminek, ale až u
generace dětí výrazně převyšovalo ostatní možné způsoby rozlišování, které všechny tři
generace v určité míře využívaly – vedle místa bydliště a křestního jména to byly rodinná
linie, příjmení, frekvence kontaktu nebo jen prosté označení „babička“ u žen, které ve
svém životě zažily pouze jednu babičku, nebo v jejichž případě se jedna z babiček dožila
výrazně vyššího věku než babička druhá.
Lepší dojezdové možnosti umožněné zejména rozšířením vlastnictví automobilů
či zhuštěním sítě veřejné dopravy přispěly ke vzniku nových typů kontaktu. Právě
v generaci nejstarších respondentek byl faktor vzdálenosti bydliště babičky a dopravní
dostupnosti tím, co rozlišovalo základní typy kontaktu babiček a vnoučat. V generaci
dotazovaných maminek se k tomuto faktoru přidal také faktor rodinných vztahů mezi
rodiči a prarodiči. Do četnosti kontaktu nejmladší dotazované generace s babičkami se
v rámci rodinných vztahů navíc promítaly partnerské vztahy mezi rodiči dítěte a u babiček
generace dotazovaných dětí se také objevil třetí faktor zasahující do četnosti kontaktu,
nezájem o prarodičovskou roli ze strany babičky. Z výpovědí respondentů je patrné, že
typy kontaktu babiček a vnoučat jsou dnes výrazně rozmanitější a oproti kontaktům
popisovaným nejstarší generací také intenzivnější [srov. Vidovićová, Galčanová, Petrová
Kafková 2015: 769].
Při srovnávání podob kontaktu babiček a vnoučat, které se objevily ve
vyprávěních respondentů, lze nalézt značné rozdíly. V generaci dotazovaných babiček
existovaly v zásadě dva druhy kontaktu. V prvním případě babičky dotazovaných žen žily
s ženami ve společné domácnosti, nebo ve stejné obci, což oběma umožňovalo
každodenní osobní kontakt. Ojediněle bydlely babičky v relativně blízkých obcích, kam
za nimi vnoučata občas jezdila na víkendy nebo prázdniny. Ve druhém případě babičky
bydlely výrazně dále, což býval v dotazovaném vzorku případ babiček od otce (třebaže
ne výhradně) a dotazované ženy se s těmito babičkami měly možnost vidět jednou,
maximálně párkrát do roka. Tento kontakt probíhal obvykle formou letního
prázdninového pobytu u babičky. Nízká četnost kontaktu se vzdálenějšími babičkami
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byla dána tehdejšími dopravními možnostmi. Dotazované babičky ještě pro svůj kontakt
s babičkou nemohly využít ani moderní způsoby komunikace, např. telefonický kontakt.
Pro danou generaci žen také bylo typické, že jezdívaly s rodinou za babičkami, nikoliv
obráceně. Tato skutečnost koresponduje s představou tradiční babičky, kterou popsala
americká autorka Colleen Leahy Johnsonová. Tradiční babička bývala na rozdíl od
moderní babičky babičkou navštěvovanou, nikoliv navštěvující [Johnson 1983: 552–
553]. Některé babičky přijížděly k rodinám vnoučat pouze ve specifickém případě,
kterým byl několikaměsíční zimní pobyt babiček v rodinách svých dětí.
V generaci dotazovaných matek už byly formy kontaktu vnoučat a babiček
pestřejší. Stejně jako u předchozí generace, některé babičky bydlely velmi blízko svých
vnoučat, což jim umožňovalo vzájemný každodenní kontakt. V dotazovaném vzorku žen
se také objevoval čistě prázdninový kontakt s babičkami, jednalo se zejména o babičky
ze Slovenska nebo z Moravy. Třebaže dopravní možnosti už byly v mnohých rodinách
rozšířeny o možnost přepravy vlastním automobilem, takto daleká cesta nebývala
finančně dostupným řešením pro časté návštěvy. Kromě těchto dvou typů kontaktu se ve
vyprávěních dotazovaných žen navíc objevily pravidelné každotýdenní návštěvy babiček,
které často zahrnovaly například nedělní oběd či víkendový pobyt u babičky. I zde stále
převažovalo navštěvování babiček vnoučaty. Jednalo se o babičky, které žily stejně jako
dotazované ženy v Pardubicích. Vedle toho navštěvovaly některé ženy své babičky
během víkendů a prázdnin, jednalo se však o návštěvy méně časté než jednou týdně. Ve
vyprávění jedné z žen se také objevil specifický případ kontaktu s babičkou, který proběhl
jednou, maximálně dvakrát do roka a který byl zaviněný vztahy v rodině. Geografická
vzdálenost v tomto případě problémem nebyla, neboť babička žila stejně jako rodina
dotazované ženy v Pardubicích.
V generaci dotazovaných dětí se vyskytovaly obdobné podoby kontaktu jako
v generaci rodičovské. Oproti rodičovské generaci se sice opět v několika případech
objevila společná domácnost vnoučat a babiček, lze ovšem předpokládat, že jeho absence
v rodičovské generaci byla dána pouze konkrétním složením daného vzorku žen. Také
blízké bydlení vnoučat a babiček lze v generaci dětí nalézt. Poněkud odlišného obsahu
nabyla každotýdenní forma kontaktu. Zatímco ve vyprávěních dotazovaných maminek se
objevovaly víkendové návštěvy babiček, ve vyprávěních dětí se jednalo spíše o kontakt
dětí a babiček během všedních dní, kdy některé babičky vyzvedávaly svá vnoučata ze
školy. Spolu s některými oslavami narozenin a svátků se tak u babiček dotazovaných dětí
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výrazněji oproti dvěma starším generacím objevuje způsob kontaktu, kdy babička jezdí
za svým vnoučetem a stává se babičkou navštěvující [srov. Johnson 1983: 553].
V nejmladší dotazované generaci se objevuje také víkendový a prázdninový kontakt
vnoučat s babičkami, který je méně častý než jednou do týdne. Co ale v generaci
dotazovaných dětí až na výjimku (babičku pocházející z Tuniska) chybělo, byl čistě
prázdninový typ kontaktu, kdy by se děti vídaly se svými babičkami pouze o prázdninách.
Tato forma kontaktu se vzhledem k rozšíření dopravní infrastruktury a dopravních
možností rodin pravděpodobně dostala výrazně do pozadí. Stejně jako v generaci
rodičovské, také v generaci dětí se objevil typ příležitostného kontaktu, ke kterému
docházelo vlivem zhoršených rodinných vztahů, ne vlivem vzdáleného bydliště.
Místo bydliště, možnosti dopravního spojení a z nich vyplývající formy kontaktu
se také otiskly do vztahů respondentů ke svým babičkám. Ženy zastupující generaci
babiček začaly ve svém vyprávění nejednou hovořit pouze o jedné svojí babičce, třebaže
zažily i druhou babičku. Jednalo se o babičku, se kterou společně žily nebo v jejíž
blízkosti žily. S touto babičkou měly blízký vztah a označení „babička“ bylo pro některé
z nich v podstatě synonymem pro onu blízkou babičku. Babičku, která bydlela jinde,
mnohdy neměly dotazované ženy možnost vlivem horší dopravní dostupnosti či velké
vzdálenosti navštěvovat příliš často a tato babička jim pak mohla být vzdálená i ve smyslu
vlastního vztahu. Dotazované ženy z generace matek obvykle vzpomněly v úvodu
vyprávění obě své babičky a připojily základní informace o nich. U nejmladší dotazované
generace bylo znát jisté zmatení ohledně toho, o které babičce by měly vyprávět.
Vzhledem k nejpestřejšímu a tím i nejširšímu zastoupení žen, které pohledem dětí
vstoupily do role babičky, nebyl pro děti výběr vždy jednoduchý. Z toho je patrné, že
dětští respondenti navazovaly a udržovaly blízké vztahy s vícerem babiček, jelikož
možnosti vzájemného kontaktu byly velmi usnadněny současnými dopravními
možnostmi. Ztotožnění babičky s jednou z nich, jako bylo možné vidět u nejstarší
generace respondentek, nebylo obvyklé.
Zásadní proměnou v náplni role babičky, která se zdá být do určité míry spojená
s přesunem babiček z venkova do měst, je charakter společně tráveného času babiček a
vnoučat. Zatímco ženy zastupující dvě starší generace trávily své pobyty u babiček
zejména ve společnosti vrstevníků, babičky dotazovaných dětí byly z velké části přímo
zapojeny do aktivit svých vnoučat a staly se jakýmisi společníky vnoučat [Gratton, Haber
1996] namísto vrstevníků. Úbytek pracovních povinností babiček, resp. odpoutání se
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značné části z nich od časově náročných povinností spojených se zemědělstvím a chovem
domácích a hospodářských zvířat, do velké míry tuto proměnu umožnil.
Babičky nejstarších respondentek žily téměř všechny na venkově, kde bylo žití
spojeno s prací na hospodářství a na poli a kde obvykle babičky neměly čas na hraní se
svými vnoučaty. Proto ženy trávily tyto pobyty ve společnosti vrstevníků. Podobnou
zkušenost zažily také dotazované maminky, jejichž babičky bydlely na venkově. Za
babičkami, které bydlely ve městech, jezdily dotazované maminky se svými rodiči na
návštěvy, případně s nimi o prázdninách pobývaly na chatách, měla-li rodina takovou
možnost. Společným prvkem, který se začal objevovat u některých babiček dotazovaných
maminek, bylo hraní karet, hra dospělých. O jiných herních aktivitách s babičkami, ať už
z venkova nebo města, dotazované ženy nehovořily, s výjimkou nejmladší dotazované
maminky. V generaci matek se také oproti nejstarší dotazované generaci objevuje,
přestože spíše ojedinělé, zmiňování výletů do blízkého okolí s babičkou. V generaci
dotazovaných babiček ještě tento fenomén zcela chyběl. Dětští respondenti pak zmiňovali
aktivity, které byly typické až pro generaci jejich babiček – dětské herní aktivity, do nichž
byla babička aktivně zapojena (karetní, deskové a jiné stolní hry, honěná, schovávaná
apod.). Rovněž podnikání výletů s babičkou, nebo dokonce (zahraniční) dovolené byly v
nejmladší dotazované generaci poměrně rozšířeným jevem. Přesto jistě není přesun
babiček do měst jediným vysvětlujícím faktorem této změny.
K proměně babičkovského přístupu, který se týkal společných herních činností
vnoučat a babiček, mohlo rovněž přispět intenzivnější zaměření na specifika dětského
světa a dětského vývoje, kterému napomohly například psychologické či pedagogické
práce vznikající ve 2. polovině 20. století. Z českého prostředí lze zmínit například práce
dětského psychologa Zdeňka Matějčka. Babička generace dětských respondentů se stává
aktivním hybatelem a účastníkem aktivit vnoučat, které mnohdy vědomě a cíleně volí.
Dnešní babičky mají své domácnosti vybaveny koutky pro svá vnoučata, v nichž mají
hračky a dětské knihy. Ještě v generaci babiček současných matek toto nebylo zvykem.
Některé ze současných babiček se s vnoučaty věnují také výtvarným a kreativním
činnostem. Spolu s nárůstem společných aktivit však dětem chybí ona volnost, která byla
dříve typická pro děti pobývající u babiček na vesnici. Do popředí se dostalo aktivní
hlídání a dozorování dětí zejména městskými babičkami, kdy některé babičky nepustí
samotné děti ven ani do blízkého okolí.
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Další oblastí zasahující do proměny role babičky je zaměstnanost žen. Generace
babiček nejstarší dotazované generace žen byly především ženy starající se o domácnost
a větší či menší hospodářství. Babičky generace dotazovaných matek již byly
zaměstnané, k čemuž přispělo i válečné zapojení žen (narozených zejména v letech 1921–
1924) a další poválečné okolnosti [Wagnerová 2017: 30]. Venkovské babičky obvykle
pracovaly v JZD. Některé z babiček prostřední generace prošly Rodinnou školou.
Babičky generace dotazovaných dětí už mívaly středoškolské či vysokoškolské vzdělání
a zaměstnání pro ně bylo běžnou součástí života. Tato generace, která dosáhla dospělosti
v poválečném období, již mohla využít podmínky pro růst kvalifikační a vzdělanostní
úrovně žen v českém prostředí [Wagnerová 2017: 60].
Problémem, který se s rozšířením zaměstnanosti žen objevil, je postupně
narůstající věk odchodu do důchodu. Ten se dnes zdá být klíčovým faktorem pro možnost
uchopení role babičky. Vzhledem k výraznému posunutí důchodového věku oproti
předchozí generaci babiček tak může být vykonávání role babičky omezeno například u
prvních vnoučat nutností docházení do zaměstnání.
Dále došlo spolu s rostoucí kvalifikační a vzdělaností úrovní žen, s jejich
nástupem do zaměstnání a s opuštěním života spojeného s hospodařením k jasnějšímu
oddělení pracovního a volného času. Možnosti pro trávení volného času jsou navíc stále
pestřejší. Rozrůstá se také nabídka volnočasových aktivit pro ženy, které jsou již
v důchodovém věku. Zejména městské ženy v důchodovém věku mají možnost
navštěvovat vzdělávací, volnočasové i sportovní kurzy určené pro seniory, mohou
navštěvovat univerzity 3. věku nebo trávit čas návštěvou kulturních akcí. Pro mnohé
babičky se dnes prarodičovská role stává otázkou vědomé volby. Některé ženy se k této
roli staví odmítavě a věnují se zejména vlastním osobním zájmům a aktivitám, jiné svou
roli zcela neodmítají, nicméně odmítají podřizovat svůj osobní život prarodičovským
„povinnostem“. Odmítání role těmito ženami může být do jisté míry spjato také
s odmítáním určitých stereotypních obrazů stáří, které je spojeno s obdobím pasivity a
závislosti stejně jako s babičkami plně zaměstnanými svými vnoučaty [Hasmanová
Marhánková 2010: 20].
Z hlediska definování typologií, které jsou dnes některými výzkumníky
konsturovány, se v rámci zkoumaného časového úseku nabízí rozlišování tří
převládajících typů babiček pro každou dotazovanou generaci: venkovský, přechodový a
městský typ babičky. Tyto typy se mezi sebou odlišují především v kombinaci čtyř
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aspektů, kterými jsou bydliště babičky (faktor urbanizace), povaha přispívání ženy
k zajištění obživy (faktor zaměstnanosti), míra společných aktivit s vnoučetem a
možnosti osobní dopravy umožňující kontakt babiček a vnoučat.
První typ, venkovská babička, se vyznačuje životem na venkově, který je spojen
s prací na hospodářství. Pro společně trávený čas babiček a vnoučat není charakteristické
poskytování zábavy vnoučeti ze strany babičky. Děti tráví u babičky čas zejména ve
společnosti svých sourozenců či vrstevníků [srov. Vidovićová, Galčanová, Petrová
Kafková 2015: 773–774]. Možnosti dopravy a spektrum možných kontaktů babiček a
vnoučat jsou omezené, tudíž dotazované ženy se s babičkami vídaly buď velmi často,
nebo naopak velmi málo. V případě tohoto typu babiček se jednalo o babičky
navštěvované [Johnson 1983: 552–554]. Z jisté části první typ babiček odpovídá nejstarší
dotazované generaci babiček, kterou ve svém výzkumu zmínila Jaroslava Hasmanová
Marhánková [Hasmanová Marhánková 2015: 753–755]. Autorka však babičky této
generace popsala jako v zásadě vzdálené postavy, u nichž ženy trávily prázdniny.
V představovaném výzkumu takovýto popis odpovídá pouze polovině babiček, neboť
druhou polovinu babiček naopak popisovaly dotazované ženy jako blízké ženy, s nimiž
v některých případech bydlely ve stejné domácnosti a s nimiž měly vřelé vztahy.
Druhý typ v dané typologii lze označit jako babičku přechodného typu. Tato
babička v sobě nese rysy prvního venkovského typu babiček a zároveň už se u ní objevují
rysy typické pro městskou babičku. Colleen Leahy Johnsonová [1983] rozlišila pouze dva
typy babiček, babičku tradiční a moderní, který odpovídá zde zmiňovanému třetímu typu.
Ve vyprávěních respondentů však vystupoval vcelku výrazně i onen zmiňovaný typ
babiček, který byl označen jako přechodový typ. Babička přechodného typu již z větší
části žije ve městě (v rodinách respondentů byla obvykle 1. generací městské babičky),
v bytě nebo modernějším domě, kde je oproštěna od hospodářských prací. Babičky z této
generace již bývaly zaměstnané, nicméně ve srovnání se současnou dobou odcházely
poměrně brzy do důchodu [Petrová Kafková 2013: 79]. Ačkoliv již měly relativně
dostatek času na věnování se vnoučeti, zábavný prvek ještě nebyl pro tento typ babiček
typický. Společné zábavě se dotazované ženy s těmito babičkami věnovaly spíše
výjimečně. Zároveň u těchto žen chyběla volnost, kterou nabízely vnoučatům venkovské
babičky. Dopravní možnosti již oproti předchozí generaci babiček pokročily, tudíž bylo
možné vídat se s babičkami tohoto typu častěji. Často se jednalo o formu více či méně
častých návštěv u babiček, ale návštěvy babiček u vnoučat již nebývaly ojedinělé.
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Posledním typem babiček je babička městská. Tato babička již žije ve městě, je
zaměstnaná, případně je již dle roku narození v důchodu. Typické pro městskou babičku
je trávení společného času s vnoučetem, vymýšlení různých forem zábavy, výletů a
podobných společných činností. K prvku zábavy jako k typickému prvku pro tuto
generaci babiček odkazuje také Jaroslava Hasmanová Marhánková [2015: 753–755].
Vzhledem k rozšíření dopravních možností a k rozšíření možností kontaktu na dálku jsou
tyto babičky v častém, ať už osobním či telefonickém kontaktu, se svými vnoučaty. Pro
tento typ babičky již představuje návštěva vnoučat jednu ze samozřejmých forem
kontaktu a městská babička již navštěvuje vnoučata u různých slavnostních nebo
každodenních příležitostí. Tento typ babičky koresponduje s typem moderní babičky, tak
jak ji popsala Colleen L. Johnsonová [1983: 552–554]. O obrazu městské babičky se
zmiňují ve své studii také socioložky Lucie Vidovićová, Lucie Galčanová a Marcela
Petrová Kafková [2015: 773–774]. Městskou babičku charakterizují jako emočně spíše
odtažitou a představující určitý model městské intelektuálky. Tento emocionální odstup
se však v prezentovaném výzkumu neobjevoval a babičky zde spíše mívaly podobu
blízkých společníků [Gratton, Haber 1996].
V rámci této typologie můžeme ke každému typu babiček přiřadit jednu
z představených generací. V jednotlivých generacích lze ovšem nalézt výjimky, které se
od převládajícího typu spjatého s každou generací žen lišily. I mezi babičkami nejstarší
dotazované generace žen bylo možné nalézt babičku více méně městského typu, která se
se svou vnučkou věnovala různým společným (i kulturním) aktivitám. Stejně tak se
v generaci babiček dotazovaných dětí stále objevovaly venkovské babičky, za kterými
jezdily děti na návštěvy a u nichž si hrály samy bez babiččina zapojení.
Mezi babičkami dvou starších popisovaných generací se objevily babičky, které
věkově výrazněji vybočovaly z řady ostatních babiček; babička současné babičky Hany
(narozená v roce 1930) a babička současné matky Michaely (narozená v roce 1948 nebo
1949). U těchto babiček bylo patrné, že z hlediska představené typologie by bylo možné
zařadit je do typu o stupeň bližšího současnosti (tj. babička přechodného typu a babička
městská). Důvodem, který tyto ženy odlišoval od ostatních babiček svých generací, byly
zejména aktivity společné s vnoučetem. Tyto babičky byly v tomto ohledu „o krok
napřed“ oproti generaci, do níž ve výzkumu spadaly. V tomto směru se tedy lze domnívat,
že ony stanovené typy z velké části odpovídají určitým historickým obdobím, třebaže již
bylo zmíněno, že se ve všech generacích objevovaly určité výjimky.
91

I přes výše představené proměny spojené s rolí babičky je však třeba si klást také
otázku, jaké aspekty této role zůstaly v průběhu času neměnné. Ve vyprávěních
respondentů se často objevovala osoba jedné babičky, která jim byla velmi blízká. Na
příkladu těchto babiček lze vysledovat určité znaky role babičky, které se v čase
nezměnily. Blízkost sama o sobě je jedním ze znaků této role. Často souvisela s četností
kontaktu s danou babičkou. Zejména na příkladu dvou starších generací, v nichž se stále
objevoval jako jeden z typů kontaktu pouze prázdninový kontakt, lze pozorovat
ztotožnění představy role babičky právě s tou babičkou, se kterou byly ženy v častém
kontaktu.
Obecně lze říci, že babičky jsou pro vnoučata jakýmsi bezvěkým starším či starým
členem rodiny, u něhož je z pohledu vnoučat podstatnější povaha a blízkost vzájemného
vztahu než znalost informací podobného typu. Data narození svých babiček dotazované
děti neznaly a věk babiček buď odhadovaly, nebo jej také neznaly. V generacích matek a
babiček některé ženy znalost o datech narození svých babiček měly. Ani u obou starších
generací však znalost data narození babičky nebyla ničím samozřejmým. U žen dvou
starších generací však bylo možné vysledovat určitou tendenci, že čím častější kontakt
(tj. četnost návštěv), bližší a delší (tj. vyšší věk dožití babičky) vztah měla žena se svou
babičkou, tím spíše znala (alespoň přibližně) rok babiččina narození. Například u
generace dotazovaných babiček byla tato tendence patrná na znalosti roku narození těch
babiček, se kterými dotazované ženy sdílely domácnost, nebo těch, které bydlely velmi
blízko a s nimiž byly v (téměř) každodenním kontaktu.
Osoba babičky byla také ve vyprávěních všech tří generací spojena s vařením.
K proměně v tomto případě docházelo pouze ve skladbě pokrmů, které babičky
vnoučatům připravovaly. S rolí babičky je dále spojeno zprostředkování kontaktu
s přírodou vnoučatům. V případě venkovských babiček byla příroda všudypřítomná,
v případě městských babiček brávaly babičky svá vnoučata do parků či blízkých lesů.
Babičky byly pro vnoučata také zdrojem příběhů a informací o rodinných předcích. U
nejstarších generací babiček byla vnoučata s předky seznamována prostřednictvím
vyprávění babiček. Postupem času začalo být možné využít i další možnosti, jako
například prohlížení fotografií, které vnoučatům mohly jejich předky přiblížit také
z jiného úhlu pohledu.
O roli babičky lze také uvažovat z hlediska životního období, v němž žena
vstupuje do role babičky. Tři zmiňované generace žen už byly v době svého
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prarodičovství uvolněny od svých mateřských povinností, které v minulosti mnohdy
bývaly souběžné [Hagestad 2006: 321; Cherlin, Furstenberg 1986: 28]. Měly tedy prostor
věnovat se vnoučatům, aniž by při tom musely obstarávat své malé děti. Zásadním bodem
z hlediska životního období ženy je dnes zejména pro nejmladší generaci babiček přelom
mezi aktivním ekonomickým životem a důchodovým věkem. Hranice pro odchod do
důchodu se neustále posouvá do vyššího věku, což svým způsobem omezuje a jasně
vymezuje čas, který mohou pracující ženy se svými vnoučaty trávit. Babičky dvou
starších generací respondentek byly sice pracemi spojenými s hospodářstvím obvykle
zaměstnány po celý den, pro vnoučata však nebyl problém připojit se během dne ke své
babičce. Dnes se čas pro společné pobývání pracujících babiček a vnoučat zúžil, na
druhou stranu se v něm mohou babičky věnovat vnoučatům o to intenzivněji. Více
prostoru pro vnoučata se ženám otevírá až po odchodu do důchodu. Na druhou stranu je
dnes důchodový věk čím dál více vnímán jako období, které by měl člověk trávit aktivně,
ať už se zapojení týká osobního, rodinného, veřejného či pracovního života [více např.
Hasmanová Marhánková 2014].

3. 2 SOUČASNÁ ROLE BABIČKY POHLEDEM TŘÍ GENERACÍ
V této kapitole je představen obraz současného ideálu role babičky z pohledu tří
rodinných generací. Obecná představa tohoto ideálu často bývala ve vyprávěních
respondentů ztotožněná s oblíbenou babičkou, resp. s vlastní utvořenou představou o ní.
Současně bylo z vyprávění respondentů patrné, že tento ideál se nepromítá do reálného
vykonávání role babičky zcela samozřejmě a automaticky a že ne vždy je ho z různých
důvodů dosaženo. Naplňování role babičky se proto může různit, stejně jako se mohou
vyskytovat mezní podoby naplňování, resp. nenaplňování této role.
V kapitole jsou postupně představeny pohledy jednotlivých dotazovaných
generací. U každé z nich je nejprve popsáno, jaké jsou základní charakteristiky nositelky
role babičky pohledem dané generace. Poté jsou představeny vlastnosti, jejichž nositelkou
by měla žena ocitající se v roli babičky v ideálních představách dané generace být.
Nakonec je popsán význam, který je s nositelkou role babičky v očích dané generace
spojen.
Kapitola postupně představuje pohledy generací od nejmladší po nejstarší. To
umožňuje zobrazit postupné odkrývání nových perspektiv souvisejících s rolí babičky,
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které jsou spojeny se vstupem jedinců do jednotlivých životních rolí – dítě, rodič,
prarodič. Zkušenosti respondentů, na jejichž základě obraz ideálu role babičky vznikal,
se u každé dotazované generace lišily. Generace dětí vycházela ve svých vyprávěních
pouze z vnukovských zkušeností s vlastními babičkami. Zkušenost generace matek byla
oproti tomu rozšířena o možnost pozorování vlastních matek a tchyní v roli babičky.
Generace dotazovaných babiček měla navíc oproti dvěma mladším generacím také osobní
zkušenost s vykonáváním dané role.

Pohled vnoučat
Nataša, 6 let: Je na mě hodná, dovolí mi skoro všechno, skoro vůbec se na mě nikdy
nerozzlobila.

Charakteristika nositelky role babičky pohledem vnoučat
Ženu vstupující do role babičky vymezovaly dotazované děti určitým stupněm stáří, které
vyplývalo zejména z příslušnosti ženy ke generaci starší, než kterou byla generace rodičů
dítěte. Pro vymezení věku či stupně stáří babičky si děti vypomáhaly ekonomickým
stavem ženy či projevy životní etapy stáří, které na babičkách děti pozorovaly. Z hlediska
příbuzenství obvykle patřila žena vstupující do role babičky do příbuzenské sítě dítěte,
přičemž tato příbuzenská síť byla nahlížena pohledem dotazovaných dětí: pokrevní
příbuzenství zde nehrálo klíčovou roli. Podstatné pro vstoupení do role babičky z pohledu
dítěte byla kromě příbuzenství také jistá forma blízkosti dítěte a ženy, případně její
chování. Z hlediska pozice v rodině nahlížely děti na babičku jako na součást rodiny.
Věková charakteristika ženy vstupující do role babičky pohledem vnoučat
Z hlediska věku bylo z výpovědí dotazovaných dětí zřejmé, že všechny babičky nemusejí
být stejně staré. Jako příklad lze uvést situaci dívky Anežky (6 let). Ta uvedla, že má tři
babičky: babičku Helenu, novou partnerku dědy Honzy, který žil dříve s babičkou
kunětickou. Třetí babička, Alžběta, byla podle Anežky stará. Pouze u babičky Alžběty
dívka uvedla, že je stará a odlišila ji tím generačně od dalších dvou babiček. Některé děti,
jako například dívka Vendula (7 let), ve svých vyprávěních používaly pro odlišení dvou
generací babiček pojmy „normální babička“ a prababička: To je prostě babička.
Normální. To není prababička, to je babička. Chlapec Matyáš (7 let) používal stejné
generační rozlišování: Já mám tři (pozn. babičky). Jednu pra, jednu normální a jednu
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taky normální. „Normální babička“ ve výpovědích těchto dětí označovala babičku
příslušící ke generaci jejich prarodičů, zatímco prababička přináležela ke generaci jejich
praprarodičů. V běžném hovoru ovšem děti obvykle používaly jednotné označení
babička. Jako podstatná charakteristika nositelky role babičky se tedy zdá být obecně
generační odstup od rodičů dítěte. Rozlišování přináležení ke generaci prarodičů nebo
praprarodičů se proto z pohledu věku babiček nezdá být podstatné, třebaže věkový rozdíl
mezi oběma generacemi děti vnímaly.
Podobně jako dívka Anežka (6 let) označovaly i jiné děti své prababičky, které
měly možnost zažít, za „staré“, „hodně staré“ nebo „moc staré“. To, že stáří bylo
v myslích části dětí spojeno s generací prababiček, dokládá i odpověď chlapce Matyáše
(7 let) na dotaz, jak ví, že je jeho prababička stará: Prostě je to prababička. Dívka Anežka
(6 let) zase při upřesňování toho, že babička Helena není její prababička, uvedla: Ta je
mladá. Oproti tomu dívka Petra (7 let) řadící se ke skupině dětí, které své babičky
nezažily, vypověděla o jedné ze svých babiček, že je „hodně hodně stará.“ Bez znalosti
věku zmiňovaných žen nelze přesně určit, jakou věkovou skupinu děti považovaly za
starou. Navíc je nutné brát v úvahu, jak dokládá i věk babiček zapojených do daného
výzkumu, že skutečný věk babiček (i prababiček) dětí se mohl lišit velmi výrazně.
Některé děti tak mohly mít svou prababičku ve věku, ve kterém měly jiné děti svou
babičku.
Pojem stáří a jeho stupně byly celkově ve vyprávěních dotazovaných dětí dosti
relativní. Vzhledem k tomu, že dotazované děti velmi často nevěděly, kolik let jejich
babičkám je, pomáhaly si v určování stáří například pozorováním jeho fyzických projevů
nebo míry pomoci, kterou od svých blízkých babičky potřebovaly. Děti často spojovaly
s obdobím stáří určitá pohybová omezení. Stará babička byla podle názoru dětí taková,
která nemůže běhat, nemůže skoro chodit, leží na posteli, bolí ji kolena, má hole, vozí se
na vozíčku. Pro dívku Adélu (6 let) byla poznávacím znamením stáří ztráta dovednosti
běhat: Že pomalu chodí a babička Hanka (pozn. matka dívčiny matky) někdy taky zvládne
i běhat a babička Vlasta (babička dívčiny matky) nezvládne běhat. Chlapec Jakub (7 let)
popisoval svou starou prababičku, kterou zažil, ale která již zemřela, takto: Byla to.. stará,
vozila se na vozejčku, ven nechodila, hm. Už moc nemluvila ani, jenom pořád to.. ležela
v posteli. V důsledku těchto pohybových omezení viděly děti snahu svého okolí těmto
babičkám pomáhat, ať už s činnostmi kolem údržby domu nebo s vlastním pohybem.
Dívka Soňa (6 let) pozorovala otcovu pomoc své matce, dívčině babičce: Ta zase vůbec
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nic, tahle babička, nevidí. Takže někdy s ní chodíme na procházku, taťka ji drží v ruce,
aby nespadla náhodou. Děti uváděly také další fyziologické proměny, které spojovaly se
starými babičkami: bílé nebo šedé vlasy, méně vlasů, změna kůže a vrásky nebo menší
postava. Na otázku, jak se pozná, že je babička stará, odpověděla dívka Vendula (7 let):
Má šedivý vlasy. Barvu vlasů ve své odpovědi na stejnou otázku zmínila také dívka Petra
(7 let): Protože už byla na operaci s kolenem a že má už šedý vlasy a že je hodně už stará
a nemůže už nic dělat a je nemocná. Dívka Adéla (6 let) hovořila o věkem se zmenšující
postavě starých babiček: Když byla mladá (pozn. babička dívčiny matky), tak byla taková
ještě velká jako babička Hanka (pozn. matka dívčiny matky), akorát že byla hodně
nemocná, ale štěstí, že už se uzdravila. Tazatelka: A teď už není tak velká teda? Adéla:
Teď už není tak velká, teď je spíš taková už malá. Tazatelka: A proč už je teď malá?
Adéla: Protože už je stará.
Dalším indikátorem stáří byl pro některé děti ekonomický stav babiček, jak
ukazuje vyprávění dívky Venduly (7 let). Jedna z babiček (babička dívčiny matky) byla
podle dívky v důchodu „dávno,“ zatímco druhá babička (matka dívčiny matky), která
podle dívky nebyla stará, měla jít do důchodu, až bude dívka navštěvovat 2. třídu základní
školy. Naprostá většina babiček, o kterých děti během rozhovorů hovořily, však už byla
v důchodu. Na otázku, zda ještě babička pracuje, odpověděla dívka Petra (7 let) takto: Ne,
už.. už to, už jenom vaří. Dívka Markéta (7 let) dodala, že její nepracující babičce dovážejí
domů důchod. I u babiček v důchodu se některé děti snažily odlišovat starší a mladší
babičky a u hledání pro ně odpovídajícího stáří užívaly různých obměn typu mladá, málo
stará, trochu stará, úplně není stará, trochu mladá a trochu stará nebo narodila se jako
první z mých babiček.
Příbuzenská charakteristika ženy vstupující do role babičky pohledem vnoučat
Co se týče definování babiček z hlediska příbuzenství, ve vyprávěních dotazovaných dětí
se objevovaly tři typy babiček: vlastní, nevlastní a jiné. Tato typologie hrála v dětských
vyprávěních roli v zásadě pouze u babiček, které náležely ke generaci prarodičů. To lze
pravděpodobně vysvětlit tím, že partnerské vztahy byly pestřejší v generaci prarodičů o
poznání více než v generaci praprarodičů.
Až na několik výjimek měly dotazované děti žijící obě matky svých rodičů, se
kterými byly ve více či méně častém kontaktu. O již nežijících matkách svých rodičů děti
věděly, že zemřely. Buď tyto ženy osobně zažily, nebo o nich věděly z vyprávění svých
rodičů. Pouze jedna z dívek matku od otce během rozhovoru vůbec nezmínila: Tazatelka:
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A babička Vlasta (pozn. prababička od matky), to je maminka.. Adéla (6 let): Babičky
Hanky (pozn. babička od matky). Tazatelka: Takže to je prababička? Adéla: Prababička.
A taky já ještě.. já mám tři babičky, spíš čtyři. Jedna je v takovým.. hm.. v takový vesnici
(pozn. prababička od otce) a jedna je na Slovensku.. bydlí (pozn. prababička od otce).
Z následného rozhovoru s matkou dívky vyplynulo, že matka dívčina otce své děti
opustila a ani o svou vnučku se příliš nezajímala. Nedostatek zájmu a kontaktu ze strany
této pokrevní babičky se tak zřejmě odrazil v jejím vypadnutí z dívčiny příbuzenské sítě.
Ani pokrevní příbuzenství s dítětem tedy ženě v jeho očích automaticky nezajišťuje status
babičky [srov. Bhopal, Brannen, Heptinstall 2000: 133; Davies 2011a: 19].
Mezi babičkami, o kterých hovořily během svých vyprávění dotazované děti, se
ocitly také ženy, které s nimi nebyly pokrevně příbuzné. Jednu takovou babičku měla
dívka Jana (7 let). Ve výčtu členů dívčiny rodiny a ve vysvětlení toho, proč do její rodiny
patří zrovna oni, zdůvodnila Jana členství své nevlastní babičky v rodině takto: Tu (pozn.
babičku) si vybral jako by děda Mirek, (…) tátova mamka se rozešla s dědou a on se.. on
se oženil s jinou ba.. s jinou paní a to je naše nevlastní babička. Další zkušenost
s babičkou, která nebyla pokrevně příbuzná, měla dívka Anežka (6 let): Tazatelka: A ta
babička Helena, to je něčí maminka? Anežka: [Přemýšlí]. Tazatelka: Nebo kdo to je, ta
babička? Anežka: To je jenom babička. Tazatelka: To je jenom babička, jo? A kdy ji vidíš,
tu babičku? Anežka: Vidím ji hodně, když jezdíme na chatu k nim, anebo ji třeba vidím..
Tazatelka: K tý babičce, Heleně, jo? Anežka: Nebo ji třeba vidím.. [přemýšlí] někdy
přijedou k nám, s dědou Pepou. Obě tyto ženy, nevlastní babičky, nahradily
v příbuzenské síti dívek volné místo po boku některého z dědů. Ohledně akceptace těchto
žen jako babiček nehovořila během rozhovoru ani jedna z dívek o žádném
problematickém vztahu, třebaže z vyprávění dívky Jany je patrné, že její nevlastní
babička přišla do rodiny jaksi zvenčí („jiná paní“). Babičky se zařadily do příbuzenské
sítě dívek a byly jimi vnímány jako součást rodiny. Sňatek s dědou a partnerství s dědou
se v těchto případech staly důvodem k získání statusu babičky [srov. Mason, Tipper 2008:
449].
Babičkou se ovšem mohla stát i žena, která nebyla s dítětem pokrevně příbuzná,
ani se jiným způsobem nezařadila do příbuzenské sítě dítěte. Dívka Ema (7 let) během
rozhovoru hovořila o babičce Stáně, se kterou někdy trávila čas na chalupě, pomáhala jí
zahradničit a vařit, se kterou si hrála a od níž dostávala dárky k narozeninám. Své spojení
s touto ženou postavila dívka na společných aktivitách s babičkou a na tom, že babička
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Stáňa je babičkou jejích bratranců. Fakticky tedy nebyla matkou žádného z rodičů ani
nezaujala jejich místo jako nevlastní babička. Přesto během rozhovoru Ema tazatelku
výslovně upozornila na to, že Stáňa je i její babičkou: Tazatelka: Tak a co teda o ní víme,
o tý Stáně? To je babička tvých bratranců a tu jsi viděla.. Ema: [kýve] I moje je to
babička. Příbuzenské pouto může být v podobných případech pravděpodobně nahrazeno
blízkostí, která bývá s rodinnými vztahy spojena [podobně Souralová 2015].
Blízkost v rodinných vztazích zahrnujících také prarodiče a vnoučata lze
v dětských vyprávěních spatřovat v několika aspektech: (1.) ve vnímání babičky jako
blízkého člena rodiny, na což poukázala dívka Helena (7 let): Chyběla by mi (pozn.
babička), protože bych neměla člena rodiny, a mně.. a bylo by mi po ní smutno. (2.) ve
věnování se rodinným aktivitám mezi něž děti řadily společné trávení víkendů,
dovolených, podnikání výletů, účast na rodinných oslavách, hraní stolních a pohybových
her, výpomoc babičkám v domácnosti a na zahradě nebo procházky [srov. Mason, Tipper
2008: 450]. (3.) v částečném zastoupení aktivit náležejících rodičovské roli, jak ilustruje
vyprávění dívky Venduly (7 let): Aby nás mohly hlídat o prázdninách a tak, když rodiče
nemůžou. (4). ve vyprávěních rodičů o babičce, jako tomu bylo v případě dívky Elišky (7
let): A moje babička se narodila dva dny před druhou válkou. Tazatelka: To ti vyprávěla?
Eliška: To mi řekla mamka. Této blízkosti je nejsnáze dosaženo skrze rodinná a
příbuzenská pouta, nicméně ne výlučně a ne automaticky, jak dokládají výše zmiňované
příklady.
Pozice ženy v roli babičky v rodině pohledem vnoučat
Pozici babičky v rodině lze na základě výpovědí dětských respondentů vyvozovat
z odpovědí na otázku, kdo patří do rodiny respondenta. Do rodiny děti zařazovaly kromě
rodičů a sourozenců (včetně nevlastních) také babičky a dědečky, domácí mazlíčky,
bratrance a sestřenice, tety a strýce, ale i kamarády. V naprosté většině případů tedy děti
pojímaly svou rodinu v širokém smyslu [srov. Davies 2011b: 558]. Část dětí nedokázala
zařazení těchto členů svých rodin zdůvodnit. Některé děti svůj výběr zdůvodňovaly
příbuzenstvím, generačním pokrevním poutem či sňatkem, péčí těchto členů o ně samotné
či tím, že zmiňované členy mají děti rády, nejraději, nebo že jim jsou nejbližší. Rodinu
tak tyto děti chápaly jako značně široký celek, jehož součástí byly právě i babičky.
Několik dětí v odpovědi na otázku, kdo je součástí jejich rodiny, uvedlo pouze
rodiče, sourozence, případně domácího mazlíčka. Tuto skupinu nelze ničím jednoznačně
odlišit od větší skupiny dětí, které pracovaly s představou široké rodiny. Část dětí
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pocházela z domácností s vyšším socioekonomickým statusem. V této skupině dětí
chyběl z tohoto typu domácností pouze jeden chlapec Tomáš, který žil v domě se svojí
babičkou a který hovořil také o své široké rodině. Ne všechny děti ve druhé skupině
ovšem pocházely z rodiny s vyšším socioekonomickým statusem. Stejně tak nelze
jednoznačně říci, že by se první skupina dětí vídala se svými babičkami výrazně více než
druhá skupina.
Babičky však byly ve většinové představě dětí součástí jejich rodiny, přičemž tato
rodina nebyla ztotožněna s rodinou nukleární.

Vlastnosti spojené s rolí babičky pohledem vnoučat
Z rozhovorů realizovaných s dotazovanými dětmi vyplynulo, že babička by měla být
hodná, veselá, milující a mající zájem o vnouče.
Nejčastěji děti ve svých výpovědích zmiňovaly, že jsou jejich babičky hodné.
Dotazované děti spojovaly s představou hodné babičky určité široké mantinely, ve
kterých se děti cítily komfortně. Široké mantinely lze nahlížet v několika rovinách:
povolení, minimum nebo naprostá absence zákazů, absence postihů a obdarovávání ze
strany babičky.
Povolení ze strany babiček se týkala společných aktivit i samostatných činností
dětí stejně jako denního režimu. Babička dívky Adély (6 let) byla podle dívčiných slov
hodná proto, že byla ochotná věnovat se společným aktivitám s dívkou: (…) jsem jí řekla,
že to.. jestli si někdy půjdem zahrát s míčem, a vždycky řekne: „Jo“. V tomto případě
mělo svolení význam souhlasu s návrhem dítěte na – svým způsobem – společnou
činnost, která vyžadovala aktivní zapojení babičky.
Svolení se týkalo i samostatných činností dotazovaných dětí. Babička například
dětem dovolila vzít si něco k jídlu, vypůjčit si hru a zahrát si ji nebo jít samostatně ven.
Povolení samostatné aktivity mělo u dívky Anety (6 let) vliv na preference jejích babiček.
Na doplňující otázku, proč má jednu babičku raději než druhou, dívka odpověděla:
Protože ona mě pouští na ten počítač (…) a že můžu chodit sama u ní ven, když budu chtít.
Oproti tomu druhá babička dívku ven samotnou nepouštěla: No takhle když potřebuje
třeba vyhodit odpad, tak já tam můžu jít sama, jinak ne. (…) Babička Ivanka, ona mě vidí,
ona má dům a hned za.. přes silnici nahoře, tam je pískoviště, tak na ni vidím. A babička
Janička, tak když chci jít u ní ven, tak nemůžu kvůli tomu, že by na mě neviděla.“ Povolení
určité speciální činnosti, kterou mělo dítě doma nebo u dalších babiček omezenou, mohlo
babičce vynést u dítěte větší oblibu. Ačkoliv Aneta znala důvod, proč ji babička Jana
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nechce pustit samotnou ven, na preferencích babiček v souvislosti s dvěma jí
zmiňovanými činnostmi to nic neměnilo. Omezení v samostatném vycházení ven se
nelíbilo ani chlapci Jakubovi (7 let): Já si myslím, že už bych na nový (pozn. hřiště)
dokázal jít sám, že bych tu jednu silnici přešel, ale babička mi to nedovolí. (…) Maty
(pozn. bratranec) už tam může chodit sám, protože už je čtvrťák, ale já ještě nemůžu.
Přesto toto omezení nebylo pro chlapce Jakuba důvodem k preferenci jedné babičky před
druhou. Lze se domnívat, že tento rozdíl mezi oběma dětmi byl způsoben tím, že u dívky
Anety vystupoval onen zákaz ve srovnání jejích dvou babiček, zatímco u chlapce Jakuba
se jednalo o jednu babičku a srovnání jejích pravidel pro její dva vnuky odlišného věku.
Další rovinou širokých mantinelů hodné babičky bylo minimum nebo naprostá
absence zákazů. V běžných každodenních činnostech měly dotazované děti s představou
hodné babičky spojen poněkud rozvolněný denní režim, který souvisel s minimalizací
nebo absencí zákazů spojených zejména se spánkem a se stolováním. Dívka Petra (7 let)
oceňovala pozdější večerku u babičky: Třeba když je víkend a je tam sestřenka, tak
nemusíme jít brzo spát. Na příkladu dívky Soni (6 let) se ukázalo, že povinnost dojíst jídlo
u babičky dětem nebyla příjemná: (Pozn. Babička je) hodná, ale vždycky nám říká:
„Chceš ještě přidat?“ No, tak já řeknu: „Ne,“ a ona řekne: „Opravdu ani kousek?“ A já
říkám: „Ne.“ „Opravdu?“ „Ne.“ [Smích]. Povinnost dojídat se odrazila v preferencích
babiček u dívky Jany (7 let). Na dotaz, proč vybrala při kreslení jako první jednu ze svých
babiček, odpověděla: Protože tu mám nejvíc ráda z babiček. Ta druhá, ta nás pořád nutí
spát, ta třetí, ta nás nutí jíst [smích]. Dívka dokonce podle svých slov odmítla jet s jednou
z babiček na dovolenou k moři proto, že tato babička nutila svá vnoučata chodit brzy spát.
Tolerovanou skupinou zákazů ze strany dětí byly zákazy, které souvisely
především s bezpečností samotných dětí nebo s nebezpečím poničení určitých věcí,
případně s hlukem. Zdálo se, že děti zákazy týkající se jejich bezpečnosti jako jediné do
určité míry respektovaly, respektive proti těmto zákazům povětšinou nijak nevystupovaly
a nevadily jim na rozdíl od zákazů spojených s denním režimem. Děti vnímaly, že byly
jejich babičky opatrné, aby se jim nic nestalo. Dívce Adéle (6 let) prý babička říkala, aby
„nešahala na elektriku“, a nedovolila jí šáhnout na nějakou věc, na kterou se nesmí šahat
(…). Na nějakou skleničku a musí se s ní opatrně, aby se nerozbila. Dívka Petra (7 let) si
zase u babičky nemohla hrát s nožem a dívce Kateřině (6 let) babička zakazovala skákat
na posteli a křičet. Některým dětem prý podle slov dětských respondentů babičky nic
nezakazovaly, například dívkám Heleně (7 let) a Elišce (7 let).
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S hodnou babičkou nebyly v představách dětí spojeny žádné postihy.
S nepříjemnými pocity měly některé děti spojeny situace, během nichž se na ně babičky
kvůli něčemu zlobily. Podle slov dívky Kateřiny (6 let) se její babička zlobila „hodně
nahlas“. Jako příklad konkrétní situace dívka uvedla tuto: Třeba já jsem jednou, když jsem
u ní spala, jsem hodně kašlala a ona se zlobila, že nemůže usnout. Dívka Anežka (6 let)
dodávala, že babička je hodná, ale „někdy se zazlobí, protože my s Táďou se vždycky
někdy pohádáme a ona se pak zlobí.“ Zdálo se, že podle názoru dětí vadí babičkám hluk
či hlasité zvuky, které narušují poklidné trávení společného času. Na druhou stranu jsou
např. dětské hádky pouze projevem neschopnosti ve svém věku zcela ovládat své emoce
[Vágnerová 2012].
Hodná babička také podle dotazovaných dětí (štědře) obdarovává svá vnoučata.
Používání přívlastku hodná jako synonyma pro štědrá ukazuje příklad dívky Elišky (7
let): Protože mi dává.. třeba tentokrát dala k Velikonocům čtyři čokoládky a dvě Kinder
vajíčka. Dívka Eva (6 let) uvedla, že dárků dostává od babičky „k narozeninám hrozně.“
Na dotaz, jak to vypadá, když je babička hodná, odpověděla Kateřina (6 let): Že ona nám
skoro vždycky.. nám dá penízky. Téměř pokaždé, když dívka babičku (babičku dívčiny
matky) viděla, dostala prý od ní „penízky“. Při poslední návštěvě dostala od babičky
padesát korun. Obvykle byly děti podle svých slov obdarovávány svými babičkami
u příležitosti svých narozenin, svátku nebo vysvědčení. Děti dostávaly od babiček dárky,
nejčastěji hry nebo oblečení. Chlapec Jakub (7 let) patřil k menší části dětí, která
vypověděla, že jim babičky dávaly „korunky“ nebo „penízky“: Babička mi vždycky
k narozeninám dá místo toho, aby mi dala hračky, tak mně dá vždycky korunky a za
vysvědčení mi dala šest set. Peníze k narozeninám a k svátku dostávala od babičky i dívka
Eva (6 let). Specifický typ obdarovávání představovaly dárky „jen tak“. Povětšinou se
jednalo o sladkosti nebo pochutiny, které děti dostávaly od babiček při příležitosti
vzájemného setkání. Sušenky dostávala od své babičky dívka Anežka (6 let): Ona.. ona
je zvyklá, když tam přijdem, tak ona vždycky nám něco dá. Sladkosti od babičky dostával
i chlapec Matyáš (7 let): Někdy nám dává lízátka na cestu nebo když jedeme do kostela
nebo prostě nám někdy něco dává. Všem nám dává pitíčko a sušenky a lízátko. Jeden
z chlapců a dvě dívky (dvojčata) uvedly, že od babičky dostávají dárky i tehdy, když má
například svátek nebo narozeniny jeden z jejich sourozenců. Zmiňovaným dětem bylo
společné to, že měly v rodině další dva sourozence. Chlapec Jakub (7 let) prý od babičky
dostával malé dárečky. Dívka Kateřina (6 let) dostala od babičky tričko, když měl svátek
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její bratr, a Kateřiny sestra Nataša (6 let) uvedla, že brácha měl narozky, takže dostal víc
než my. My jsme dostaly stovku a brácha dostal asi 200. Tyto babičky tedy sice
obdarovaly oslavence, zároveň ale dalším dvěma dětem menšími dárky ukázaly, že
nezapomínají ani na ně.
Dále by babičky měly být podle názoru dotazovaných dětí veselé, „srandovní“,
„hrozně srandovní“ nebo „vtipné“. Měla by s nimi být zábava a spolu s vnoučaty by se
měly umět zasmát. Tuto babiččinu vlastnost blíže osvětlila dívka Helena (7 let): No někdy
mě lechtá babička a taky mi vypráví různý vtipy a zpíváme si legrační písničky. Její
výpověď v sobě shrnuje několik aspektů veselé atmosféry, kterou s babičkami vnoučata
zažívala a kterou měla ráda: hravou zábavu, vyprávění vtipů nebo legračních pohádek a
zpívání legračních písniček. Příklad hravé zábavy uvedly dvě z dívek. Dívka Petra (7 let)
vyprávěla, že jednou spala u babičky, a když ráno vstávaly, babička řekla: A dáme teď
ruce nahoru a dolů, nahoru, dolu.. tak to byla legrace. Dívka Martina (7 let) zase podle
svých slov jednou venku běhala kolem své matky a babičky a babička mi takhlenc to,
dělala bránu, a to.. potom přestala a já jsem narazila do její ruky [smích]. Vtipy si se
svými babičkami vyprávěly dívky Ema (7 let), Petra (7 let), Soňa (6 let) a Helena (7 let).
Legrační pohádky poslouchala od babičky dívka Petra (7 let) a dívka Helena (7 let)
zmiňovala ve svém vyprávění legrační písničky, které babička s dědou změněj nějak
legračně. Babičkám, které děti vysloveně spojovaly se smíchem a výše uvedenými
zábavami, bylo společné to, že přináležely ke generaci prarodičů dotazovaných dětí. Zde
se můžeme domnívat, že se jedná o generační rozdíl oproti prababičkám, neboť zábava a
zážitky poskytované vnoučatům se postupem času stávají jedním z výrazných znaků role
babičky [Hasmanová Marhánková 2015: 750–752].
V očích dětí byla také babička milující osobou, pro níž byla její vnoučata
potěšením. Děti reflektovaly skutečnost, že babičky rády trávily čas ve společnosti svých
vnoučat a že z nich měly radost. Na otázku, co babička ráda dělá, odpověděla dívka
Nataša (6 let), že si babička s vnoučaty ráda hraje, a dívka Eliška (7 let) odpověděla: Když
je se mnou. Podle názoru dívky Heleny (7 let) je její babička ráda v dívčině společnosti a
ráda s ní jezdí na výlety. Chlapec Jakub (7 let) uvedl, že si jeho babička ráda s vnoučaty
hraje a dívka Markéta (7 let) odpověděla, že je babička ráda, když za ní přijedou na
návštěvu. Na otázku, co o babičce děti vědí, odpověděly dívky Soňa (6 let) a Eva (6 let),
že si s nimi babičky rády hrají. U dalších dětí se objevila reflexe potěšení babičky
z vnoučete v odpovědi na otázku, čím udělají babičkám radost. Dívka Nataša (6 let)
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zmínila projevení své lásky babičce: Asi, když jí dám pusinku. Ve stejném duchu
odpověděla i dívka Helena (7 let): No někdy tím, že ji obejmu a tím že jsem hodná. Podle
názoru dívky Elišky (7 let) má její babička radost, když spolu něco vyrobí. Babička dívky
Anety (6 let) měla podle dívčiných slov radost, když dívku vidí nebo když jí dívka s něčím
pomáhá. Na základě dětských odpovědí lze říci, že děti podle svého mínění dělaly
babičkám radost tím, když je navštívily a když jim projevily svou lásku nebo když babičce
s něčím pomohly, případně když se spolu věnovaly nějaké společné činnosti. Milující
babička podle slov dotazovaných dětí trávila ráda čas se svými vnoučaty a sledování
jejich počinů jí činilo radost.
Babička by měla v neposlední řadě podle názoru dětí projevovat o svá vnoučata
zájem. Zájem o svou osobu děti reflektovaly v souvislosti s osobním povídáním si
s babičkou, případně s telefonními hovory s babičkou. Nejčastější odpovědí na téma
hovoru byl podle dětí babiččin dotaz na to, jak se vnouče má, co dělá, „jak bylo ve škole“,
„co bylo k obědu“ nebo co je nového. Například dívky Elišky (7 let), jejíž rodiče žili
odděleně, se babička ptala na to, jak se měla u svého otce. Aneta (6 let) hovořila o tom,
že si s babičkou a s dědou povídali i o tom, jak se měli v práci babička s dědou a co tam
dělali. Dívka Helena (7 let) si zase s babičkou vyprávěla o tom, co dělaly o víkendu.
Zájem babiček o vnoučata byl patrný i z vyprávění dvou dívek o svých vystoupeních
s pohybovými kroužky. Dívka Adéla (6 let) hovořila o námořnickém představení, ve
kterém měla tancovat. Na otázku, kdo se na ni přijde podívat, odpověděla: Přijde se tam
podívat určitě babička, děda, mamka, taťka, protože tam dřív byli, když jsem měla to
vánoční představení a chodí tam. Dívka Eva (6 let) zase své vystoupení uvedla jako
příklad toho, proč jim babička telefonuje: Kdy něco třeba je. Třeba moje představení
teďka s hip hopem. My to ještě nevíme. A mamka se taky na to pořád ptá, i babička.
Dětská vyprávění ukazovala na skutečnost, že děti dobře vnímaly, že se jejich babičky
zajímají o to, jak se mají, i o to, jak se jim daří ve škole a čemu se věnují ve volném čase.

Význam role babičky pohledem vnoučat
Na dotaz, k čemu máme babičky, dokázala část dětí bez delšího přemýšlení odpovědět.
Další část dotazovaných si svou odpovědí nejprve nebyla jistá, jako například dívka Eva
(6 let): To přesně nevím. Podobně odpověděla i dívka Helena (7 let): Zatím nevím.
Nicméně na základě dalšího dotazování (Např. Jsme rádi, že babičky máme? Co by nám
chybělo, kdybychom neměli babičku?) dívky s určitostí odpověděly, že jsou rády, že
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babičky mají a přišly s vlastní odpovědí týkající se významu babiček. Některé děti se
k otázce významu role babičky vyjádřit nedokázaly.
Podle názoru dětí se mezi významy spjaté s rolí babičky řadily zejména tyto:
hlídání, existence dětí, spojování širší rodiny, předávání poznatků o dřívějších dobách a
poskytování pomoci a rad.
Nejčastějším významem role babičky, který dotazované děti během rozhovorů
zmínily, bylo hlídání. Dívka Anežka (6 let) ho zmiňovala v souvislosti s nemocí: Máme
asi babičky k tomu, aby když.. když třeba mamka je nemocná, aby nás třeba někdo hlídal,
abychom neonemocněli taky od mamky, nebo, když jsme nemocný my. Dívka Adéla (6 let)
poukazovala na význam hlídání v souvislosti s pracovním vytížením rodičů: Že aby,
kdyby byla mamka s tátou v práci, že by se o mě mohly starat. Dívka Nataša (6 let) zmínila
hlídání v souvislosti s volnočasovými aktivitami rodičů: Aby třeba, když rodiče jdou
někam, třeba večer jdou třeba s kamarádama do hospody, tak třeba mamka poprosí
babičku, jestli třeba ty děti pohlídá. Babičky podle slov dotazovaných dětí vypomáhaly
rodinám v případech, kdy se momentálně rodiče nemohli o své dítě z pracovních,
zdravotních či jiných důvodů postarat. Dále babičky hlídaly svá vnoučata o některých
víkendech a po určitou dobu i během letních prázdnin. Některé babičky taky děti
vyzvedávaly více či méně pravidelně ze školy, jak uvedla například dívka Eliška (7 let):
Protože aby pro nás mohla chodit třeba do školy a tak. Děti si tedy byly vědomy toho, že
babičky jsou určitou záložní silou rodičů a pomáhají, když je potřeba.
Dalším dětmi zmiňovaným významem byla vlastní existence dotazovaných dětí.
Některé děti si byly vědomy toho, že se narodily díky svým rodičům a jejich rodiče se
narodili díky jejich rodičům, tedy prarodičům dětí. Tento význam role babičky ilustruje
výpověď chlapce Jakuba (7 let): Bez babiček by nebyla mamka a bez mamky bysme nebyli
my. Takovej je vývin. Dívka Jana uvedla, že babičky byly „nejdřív maminky našich
maminek“ a Markéta (7 let) odpověděla, že babičky máme k tomu, že aby se rodiče
narodili, a tak abychom mohli být na světě. Děti uváděly tuto příbuzenskou spojitost
s babičkami, přestože byla v jistém rozporu s představou babičky, podle níž nemusí být
žena vstupující do role babičky s dítětem (pokrevně) příbuzná. O daném významu role
babičky hovořila mj. dívka Jana, která v rozhovoru také zmiňovala babičku pokrevně
nepříbuznou. I přes širší spektrum babiček však zřejmě mají pokrevně příbuzné babičky
o něco významnější postavení.
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S rolí babičky může být spojená i existence dalších blízkých vztahů dětí, a to jak
se samotnou babičkou, tak i s dalšími příbuznými dítěte. Na příkladu dívky Heleny (7 let)
se ukázalo, že babičky byly pro část dětí pevnou součástí jejich rodiny. Helena uvedla:
Chyběla by mi (pozn. babička), protože bych neměla člena rodiny, a mně.. a bylo by mi
po ní smutno. Mezi členy své rodiny ostatně zařadila své babičky velká část dětí. Menší
část dětí pak do rodiny zahrnula pouze rodiče, sourozence, případně domácího mazlíčka.
Dívka Petra (7 let) ukázala, že babička může být pro dítě jakýsi spojovatel s jeho širší
rodinou. Na dotaz, co by dívce nejvíce chybělo, kdyby se babička odstěhovala, Petra
odpověděla: Ona (pozn. babička), děda, sestřenka, Béďa (pozn. babiččin kocour).
Sestřenice podle dívčiných slov jezdila k babičce na víkendy a nebýt babičky, neviděly
by se spolu.
Babičky také byly pro děti zdrojem poznatků o dřívějších dobách. Tento význam
ilustruje výpověď dívky Evy: Pak se od nich dozvíme, co se u nich dělalo. Třeba, že u
nich nebyly třeba auta a něco se muselo vyrábět, něco podobnýho. Některé babičky dětem
popisovaly dobu svého dětství, své konkrétní životní osudy, jindy pak obecnější události.
Dívka Ema (7 let) se z vyprávění své babičky dozvěděla, že, dřív to tady takovýhle nebylo,
že dřív musel děda chodit na vojnu, anebo dřív takovýhle domy, nějaký takový ty dřevěný.
Že byla ještě válka. Že byl i hladomor, mi babička říkala. Některé z dotazovaných dětí si
tedy uvědomovaly, že jim babičky mohou poskytnout náhled na dobu, kdy ještě samy
nebyly na světě a kdy nebyli mnohdy na světě ani jejich rodiče.
Dále byly babičky podle dětí osoby, které pomáhaly. Dívka Anežka (6 let) uvedla,
že jí babička podává věci, když potřebuje: Když jsme v bazéně a něco potřebujeme, tak
babička nám vždycky to.. něco jakoby to dá třeba. Dívce Kateřině (6 let) prý babička
pomohla naučit se písmenko: Třeba babička Jiřina mě naučila písmenko Ř. Já jsem ho
neuměla ještě. Podle chlapce Jakuba (7 let) máme také babičky k tomu, aby nám poradily.
Třeba, když si nevíme rady s něčím, když nás třeba někdo otravuje, když si nevíme rady,
tak nám třeba poraděj. Babička tedy pro děti byla další blízkou osobou, na kterou se děti
mohly v případě potřeby obrátit s prosbou o pomoc nebo o radu a která je mohla naučit
něco nového.
Další významy role babičky zmínila dívka Nela (6 let). Podle jejího názoru máme
babičky k tomu, aby si s námi hrály a aby vařily dobrá jídla. Dívka Helena (7 let) uvedla:
Chybělo by mi že, by mně nikdo nic nekupoval, protože mamka mi nekupuje to.. tak často
jako babička. Helena pocházela z rodiny, v níž žili rodiče spolu a oba byli zaměstnaní.
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Sourozence dívka neměla. V dívkou zmíněném významu babiček se mohla projevit ona
dětská oblíbenost rozvolněných mantinelů v souvislosti s obdarováváním, které již bylo
zmíněno dříve. Právě obdarovávání bylo jednou z vlastností, kterou děti přisuzovaly
„hodné“ babičce. Celkově se však žádný z dívkami zmíněných aspektů neobjevoval ve
vyprávěních dětí nijak výrazně.

Pohled matek
Jitka, 46 let: Babička od Boženy Němcové, taková ta srdcařka, že jo, která má ty vnoučky
a všechny je má stejně ráda, na všechny myslí, jo, je taková prostě.. i k ostatním lidem je
taková starostlivá. Takový by vlastně babičky měly bejt.

Charakteristika nositelky role babičky pohledem matek
Charakteristika ženy vstupující do role babičky nebyla u dotazovaných matek nijak
výrazně reflektována v souvislosti s věkem ženy. Vystavěna byla zejména kolem otázky
příbuzenství ženy a dítěte a kolem pozice, kterou by měla babička podle názoru
dotazovaných matek v rodině zastávat.
Věková charakteristika ženy vstupující do role babičky pohledem matek
Otázce věku žen vstupujících do role babičky se dotazované maminky explicitně
nevěnovaly. Z jejich vyprávění však bylo zřejmé, že babičkami jsou pro ně ženy
náležející ke generaci prarodičů, včetně chůvy paní Jitky. Určitou výjimkou byla mezi
respondentkami rodičovské generace paní Petra (34 let). Ta označovala jako svou
nevlastní babičku ženu, která byla fakticky její nevlastní prababičkou. Označení ženy
z praprarodičovské generace jako babičky, které bylo běžné pro generaci dětí, však bylo
v tomto případě zapříčiněno nízkým věkem prababičky paní Petry, který se v podstatě
blížil spíše věku její babičky než prababičky. Tato prababička byla druhou ženou pradědy,
věkově výrazně mladší, než byl on sám.
Příbuzenská charakteristika ženy vstupující do role babičky pohledem matek
Pokrevní příbuzenství nebylo v očích respondentek zastupujících rodičovskou generaci
pro vstoupení do role babičky nutným předpokladem. Očekávanými či předpokládanými
nositelkami role babičky byly v očích respondentek matky jednoho z jejich rodičů. Ve
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vyprávěních žen však několikrát vystoupilo do popředí oddělení role babičky od ženami
očekávaných nositelek této role.
V prvním případě matka jednoho z rodičů do své role babičky z pohledu
dotazovaných žen nevstoupila. Například paní Kateřina (35 let) vyprávěla o své babičce,
která z jejího vnukovského pohledu jako babička nefungovala. Nesplňovala očekávání,
která paní Kateřina od své babičky, resp. od její prarodičovské role měla: Ona byla
taková.. jako nebyla to babička jako babička. (…) takže my jsme k ní jako chodili spíš tak
jako že i bych řekla spíš z povinnosti (…). Ona prostě.. pro ni byl pořádek jako to
nejdůležitější (…) a jako že bysme si prostě třeba nějak povídali (…), tak to jako fakt ne.
(…) Když už jsem byla dospělá, tak jo, tak jsem tam chodila. To jsem si s ní jakože
povídala, ale prostě spíš jako.. jako že bysme se bavily o mně nebo o mejch trápeních
nebo o nějakejch radostech naopak, tak to jakoby vůbec, jo. Ani (pozn. nás) nehlídala.
Blízkost či určitá důvěrnost ve vztahu k babičce, kterou paní Kateřina odvozovala od
povahy vzájemného povídání, podle názoru paní Kateřiny chyběly. Oproti tomu paní
Kateřina poukazovala na velmi vřelý vztah své matky ke Kateřininým dětem. Paní Jitka
(46 let) zase hovořila o netypické babičce, matce svého manžela, která podle jejího názoru
jako babička vůči synovi paní Jitky nefungovala: To je taková babička, který je šedesát
jedna roků, má čtyřicetiletýho přítele, furt někde cestuje a spíš si hraje na to, že to je
taková osmnáctiletá holčička než babička jako. Nechce, aby jí říkal babičko, (… …) ta je
prostě taková zvláštní jako, to není typická babička. (…) No, žije si svůj život a nějak ty
děti.. ty děti.. (…). Tak jako by když by se měla nudit, tak jako řekne: „Tak se za nima
stavím.“ Manželova matka se podle paní Jitky příliš věnovala sobě a svému životu na
úkor času tráveného se svým vnukem. Vzhledem k povaze partnerského vztahu ženy a
jejímu trávení volného času tak, jak je vylíčila paní Jitka, lze odmítavý postoj této ženy
ke své roli babičky chápat jako odmítání zařadit sebe samu do kategorie staré ženy, která
je ve stereotypních obrazech stáří spojena právě s jistým druhem pasivity a s plným
věnováním se vnoučatům [Hasmanová Marhánková 2010: 20].
Ve druhém případě naopak do role babičky vstoupily jiné osoby než
respondentkami předpokládané matky rodičů. Mohlo se jednat o osoby nějakým
způsobem příbuzensky spřízněné. Paní Petra (34 let) hovořila o své nevlastní babičce,
která byla ve skutečnosti její nevlastní prababičkou: Pak jsem měla ještě takovou jako by
nevlastní babičku a u tý jsem spíš trávila čas, jo. (…) Ta bydlela hned vedle v baráku
vedle týhletý babičky Vlasty a tam jsme se všechny vnoučata sešly a hrály jsme si tam.
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Paní Petra také hovořila o svém blízkém vztahu k babičce svého manžela. Ačkoliv o ní
vysloveně jako o své babičce nehovořila, z jejího vyprávění byl z její strany patrný určitý
blízký vztah k této ženě, kterou přijala do své rodiny. Vlivem jistých rodinných problémů
však s rodinou paní Petry tato žena přerušila styky: Hodně jsem se pak na tu mýho
manžela babičku, na tu Bednárikovou, uchytila, protože ta byla taková jak ta mýho tatínka
babička. No, ale jelikož jsou takovýhle situace v rodině, tak.. byla jsem z toho špatná (…).
Tu jsem měla hodně ráda, no. Bylo mně to hodně líto, že s náma přetrhala prostě styky,
no. Kontakt a společné trávení volného času byly v otázce označení ženy jako babičky
pro paní Petru významnější než (pokrevní) příbuzenské pouto.
V dalším případě do role babičky vstoupila také osoba bez jakéhokoliv
příbuzenského vztahu. Paní Jitka (46 let) ve svém vyprávění hovořila o chůvě, která podle
jejího názoru plnila vůči paní Jitce a jejímu sourozenci roli babičky prostřednictvím
hlídání a společně tráveného času: My jsme měli chůvu [důraz]. (…) Ta nás vždycky, když
jsme byli nemocný, tak nás hlídala, tahle chůva. (…) Tu jsem měla ráda, protože ta vlastně
v podstatě patřila do rodiny a měla jsem ji asi radši než tu moji biologickou babičku,
opravdu. (… …) Tak ta chůva plnila fakt roli naší babičky, jo (…). My jsme byli možná u
ní radši nežli doma teda [smích]. (… …) A ona fakt patřila k nám do rodiny (…) a byla
fakt jak naše babička třetí. V obecné rovině, bez vlastní zažité zkušenosti, hovořila o
chůvách a roli babičky i paní Martina (46 let): Prostě babička jako babička, v pravým
slova smyslu, tak takovou babičku jako by ta chůva určitě nezastane. Ale jde spíš, jo,
jakoby o ty rodinný vazby a o tu úctu k těm starejm lidem. Osobní zkušenost paní Jitky
ukázala, že vztah chůvy a dítěte se může do vztahu babičky a vnoučete přetvořit [podobně
Souralová 2015]. Třebaže chůva jistě nemůže nahradit rodinu ve smyslu pokračování
rodu, může určité historické pozadí či ukotvení své osoby nahradit vlastním příběhem a
vlastní životní zkušeností, které dítěti předá, jako tomu bylo u chůvy paní Jitky: Ona teda
měla docela pohnutej život, protože byla Židovka a byla zavřená v koncentráku a Mengele
jí zabil dvojče.
Posledním případem, kdy do role babičky vstoupila „neočekávaná“ osoba, bylo
vstoupení muže do role babičky. O této zkušenosti hovořila paní Lenka (36 let). V roli
babičky se vůči jejím dvěma vnučkám ocitl podle názoru paní Lenky její otec, tedy
dědeček vnuček: Babička má zahrádku, paličkování, počítač a děda hlídá. Děda je taková
druhá babička. (…) Takže fakt děda funguje. Jako babička druhá. No, já mám spíš taťku
jako babičku než moji mámu. (… …) Prostě když potřebuju hlídání, tak babička má svý
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plány a volá se děda. Z výpovědi paní Lenky vyplývá, že výrazným rysem role babičky
by měla být ochota zastoupit rodiče v jeho povinnostech a vnouče pohlídat, je-li třeba
[srov. Cunningham-Burley 1985].
Ačkoliv kulturní očekávání dotazovaných žen mohla být více či méně spojena
s matkami rodičů, vyprávění dotazovaných matek ukázala, že v jejich očích je role
babičky rolí značně flexibilní, co se týče jejích nositelek (příp. nositele). Pokrevní babičky
mohly v očích dotazovaných žen o svou roli babičky přijít, pokud v očích dotazovaných
žen nesplňovaly očekávání spjatá s nositelkami role babičky. Naopak ženy (a v jednom
případě muž), které očekávání spjatá s touto rolí splňovaly, nemusely být pro vnímání své
osoby jako babičky s dotazovanými ženami v příbuzenském vztahu. Generačně příslušely
nejčastěji k prarodičovské generaci, v případě paní Petry (34 let) ke generaci
praprarodičovské.
Blízkost ve vztazích mohla v některých případech nahradit příbuzenské pouto
s ženou. Tato očekávání, která byla s rolí babičky spojována bez ohledu na příbuzenské
pouto, se projevovala ve vyprávěních dotazovaných matek v několika aspektech: (1.) ve
vřelém a blízkém vztahu k vnoučeti, na což upozorňovala např. paní Kateřina (35 let):
Jako že bysme se bavily o mně nebo o mejch trápeních nebo o nějakejch radostech
naopak, tak to jakoby vůbec, jo. (2.) v zastoupení některých rodičovských aktivit,
například v hlídání dětí. (3.) ve společně tráveném času a společných aktivitách. (4.) ve
vnímání ženy jako člena rodiny, o čemž hovořila například paní Jitka (46 let): Ta vlastně
v podstatě patřila do rodiny.
Pozice ženy v roli babičky v rodině pohledem matek
Výraznou charakteristikou nositelky role babičky byla pro dotazované matky také pozice
babičky vůči mladé, nukleární rodině. Na tuto pozici se ve výpovědích dotazovaných žen
objevily dva do určité míry protichůdné názory. Paní Lucie (40 let) zastávala názor, že
babička by měla mladou rodinu respektovat a udržovat určitou míru odstupu od ní.
Z přístupu babičky k mladé rodině by mělo být podle názoru paní Lucie patrné, že
rodinou jsou rodiče a děti, kteří spolu primárně fungují, a babička je jejich rozšířenou
rodinou. Tento názor může být v určitém kontrastu s názory části dětí, které do své rodiny
zahrnovaly také své prarodiče. Do této skupiny dětí se řadila také dcera paní Lucie.
Představa paní Lucie však odpovídá soudobé představě rodiny jako rodiny nukleární,
která je takto většinově vnímána také odbornou sociologickou literaturou. Paní Lucie svůj
názor vysvětlovala takto: Jako (pozn. tchyně) nerespektovala, vůbec nerespektovala, že
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druhej má nějakej.. Mamka nikdy mně nezasahovala.. nevím, když třeba měla ke mně
přijet, já jsem říkala: „Mami, vždycky víš, že já tě ráda uvidím, ale já chci respektovat
svýho muže, už nejsem jenom já, už jsme rodina. Přijeď, ale řekni mně to dopředu.“ (…)
Manžela maminka, ta prostě přišla kdykoliv, jo, (…) a: „Ahoj, jsem tady,“ tečka. A teď
se mi věnuj, že jo. (…) Já jsem třeba potřebovala někam odjet a pak bylo zle jako. (…)
Ona mně řekla, že ona prostě je máma od manžela a že si může kdykoli přijít a může
kdykoliv prostě a cokoliv. Jako další příklad určitého respektu k mladé rodině uvedla paní
Lucie výchovu dětí. Její matka jí prý do výchovy nezasahovala a v případě, kdy se jí něco
nelíbilo, řekla to paní Lucii stranou a rozhodnutí nechala na ní. Oproti tomu tchyně paní
Lucie pronášela poznámky k výchově přímo před dětmi, což se paní Lucii nelíbilo. Paní
Lucie bydlela s manželem a dětmi ve společné domácnosti s tchyní. Právě nedostatek
respektu její tchyně způsobil podle paní Lucie to, že se nakonec s dětmi od tchyně i od
manžela odstěhovala. Zároveň ovšem paní Lucie neměla problém s udržováním velmi
blízkých i častých kontaktů s babičkami svých dětí. Byla také zastánkyní rovného
přístupu k oběma babičkám svých dětí, ke své matce i tchyni: Já jsem porodila dítě a pro
mě to bylo stejně tak její vnouče jako mý mamky. Já jsem nedělala rozdíl jako: „Mý
mamky je to víc, protože je to ode mě (…).“ Prostě jsem to brala: „Je to babička obou
prostě a ona chce, tak si ho půjčí jako, mamka ho chce, tak ho bude mít.“ Jako žádný..
jako: „Moje máma ho tak často nevidí, takže tchýně ho taky neuvidí, no,“ že jo.
Oproti tomu paní Petra (34 let) zastávala názor, že babička by měla být zapojená
do chodu mladé rodiny a měla by této rodině pomáhat: Myslím si, že babičky by měly
chodit do důchodu dřív (…) a pomáhat tý rodině. (… …) Teď opravdu je to takový.. nelíbí
se mně to. Jo, některý ty babičky nechávaj tu rodinu tak nějak víc plynout, jo. Některý se
vůbec o tu rodinu tak nějak nestaraj, jo: „No, tak si žijte prostě, jak chcete..“ Nevím, no.
Ve výpovědi paní Petry se objevují dva důvody pro toto nezapojování se babiček do
chodu mladých rodin. Prvním z nich je zvyšující se věk odchodu do důchodu, který
ovšem žena sama v podstatě nemůže ovlivnit. Druhým důvodem je pak osobní přístup
některých babiček („nechávaj tu rodinu tak nějak víc plynout“, „tak nějak se nestaraj“).
V souvislosti s tím se zdá, jako by paní Petra narážela na změnu oproti minulosti. Sama
paní Petra žila v domácnosti s manželem, dcerou a se svou maminkou. Ta byla zapojená
do různých společných aktivit se svou dcerou a vnučkou a podle vyprávění paní Petry se
do určité míry podílela i na běžném fungování rodiny, např. společné plánování
prázdninového hlídání dcery, které řešila paní Petra se svou maminkou. Lze se domnívat,
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že možným vysvětlením odlišného názoru paní Petry od názoru paní Lucie může být
určitý rodinný vzor, který mohla paní Petra odpozorovat v dětství. Její matka totiž náhle
ovdověla a prarodiče paní Petry tedy vstupovaly do jejich rodiny v určitých ohledech o
něco intenzivněji než ve fungujících nukleárních rodinách.
Pozice babičky by měla být podle názoru paní Moniky (44 let) spojena i s určitou
úctou k nositelce dané role: Vím, že ty holky (pozn. dcery) třeba k těm babičkám maj..
prostě je to určitá úcta, něco tam jako je, že svým způsobem k nim jako vzhlížej. Naopak
v rodině jedné rodinné známé ve věku babičky podle paní Moniky tato úcta chyběla: Tam
jako nemůžu říct, tam.. holky viděj, že s tou babičkou se tam trošku jakoby zametá, jo, ta
babička tam je taková jako trošku, úplně nemá.. nemá takový to postavení. Podobně
hovořila také paní Martina (46 let). Podle jejího názoru by měla obecně v rodině i ve
společnosti panovat úcta ke stáří, jehož reprezentantkami jsou mj. právě babičky. S
postavením starých lidí by pak měla být spojena také určitá péče, pomoc či zájem o ně:
Podle mě by měla fungovat nějaká úcta k tomu stáří. Prostě vědět, že těm lidem, jako by
starejm, který už v tom životě víceméně něco dosáhli a udělali, takže by se jako by o ně
mělo asi nějak pečovat nebo je zajistit nebo prostě jenom tím, že jako jste s nima nebo za
nima jedete, aby nebyli jakoby sami. Paní Kateřina (35 let) poukazovala na to, že kontakt
s babičkami přináší dětem specifickou zkušenost dalšího vztahu odlišného od vztahu
dítěte k rodiči. A tento vztah se podle názoru paní Kateřiny vyznačuje také určitou úctou:
Určitě jim to dá takový zas.. jako by je tam jinej vztah k těm rodičům než k těm
prarodičům. I taková ta úcta je tam větší, že jo.
Dvě z dotazovaných žen měly osobní zkušenost s jihoevropským pojetím role
babičky. Paní Lucie (40 let) měla dědu pocházejícího z Řecka, který žil v České republice
se svou druhou manželkou, Češkou. Paní Lucie je dodnes v kontaktu se svými řeckými
příbuznými a během vyprávění popisovala ze svého pohledu velmi odlišný přístup ke
starým lidem v Řecku: Tam prostě ta babička, dědeček, ty rodiny se o ně staraj. Děti se
staraj o ty babičky. Tam to je prostě tak, že jsou starý: „Ty už odpočívej. Ty seď. Ty
nemusíš nic dělat. Ty si sedni, babičko, tajdle si,“ já nevím, „čti nebo odpočívej.“ A ty
děti se staraj, přivezou jídlo, jedna dcera přiveze jídlo, druhá, že jo, prostě přijdou uklidit,
prostřídaj se. Blízkost této řecké tradice paní Lucii se projevila také v jejím popisu
rodinné oslavy Vánoc a v jejím přístupu k matce, babičce jejích dětí: My jsme rádi, že se
vidíme. Že prostě se tam sjede ta celá rodina, že jsme tam spolu, vždycky se snažíme tu
mamku usadit: „Babičko, ty si sedni“ a my to všecko jako děláme, chystáme.. (…) Takže
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tam sedí a my to prostě musíme obstarat, protože.. aby ona měla z toho ten hezkej pocit,
jo, že nemusí jenom ona lítat a starat se. Že to není o tom, že jsou Vánoce a že teda bude
sedřená, my se tam přijdem najíst a čau, necháme jí tam bordel.. Paní Jitka (46 let) zase
popisovala svou pětiletou zkušenost italského fungování rodiny. Oproti vyprávění paní
Lucie, která v popisování řeckého modelu zdůrazňovala rodinnou péči a starost o babičky,
resp. prarodiče, kladla ve svém vyprávění paní Jitka důraz na významné rodinné
postavení nejstarších italských žen, babiček či prababiček, které bývaly hlavou rodiny:
Tam teda je velkej matriarchát. Takže tam jako hlavní kápo je matka, ale vlastně i ta její
matka je kápo tý matky kápa, jo. (…) Na ty se fakt jako první myslí, na babičku, matku, ty
tam jsou prostě opravdu vážený osoby, bez nich by to ani nešlo. (…) Postavení italských
babiček a zároveň způsob, kterým si své postavení zasluhují, popisovala paní Jitka na
příkladu rodinných oslav: Tam se sešlo třeba padesát lidí jako, jo, a teďka každej jako
mluvil, jo. To není jako u nás, že přestanete, ale tam prostě každej skákal přes to a je
pravda, že ta matka, když promluvila, tak teda všichni ztichli. Takže ta matka tam opravdu
plnila roli takovýho stařešiny rodu. (…) Tam je hrozně důležitý to, že ty babičky, který
tam přišly, tak oni o těch dětech všechno fakt věděly [důraz], oni věděly, co dělaj, oni
věděly, čím se zabejvaj, jo, že prostě oni opravdu měly přehled a maj povědomí jeden o
druhým, kdežto u nás to teďka takhle není, že jo.
Z vyprávění paní Lucie i paní Jitky je patrná významná rodinná pozice italských
a řeckých babiček. Tato pozice ženy v rodině je zasloužilá. Paní Lucie hovořila o tom, že
babičky už jsou staré, mají toho spoustu za sebou („Ty už odpočívej.“) a rodina by jim
měla v běžném životě pomáhat a pečovat o ně. Paní Jitka zase popisovala postavení
italských babiček jako hlav rodiny, které ovšem mají o celé této rodině přehled („Ty
babičky, který tam přišly, tak oni o těch dětech všechno fakt věděly.“). Zatímco
dotazované ženy, které hovořily o babičkách v českém prostředí, zmiňovaly obecně úctu
ke starým lidem, k babičkám, která by podle nich měla v rodině a společnosti panovat,
paní Lucie s paní Jitkou toto slovo v kontextu jihoevropských zemí nepoužívaly. Namísto
toho dávaly konkrétní příklady toho, jakým způsobem se podle jejich zkušenosti rodinní
příslušníci v daných zemích ke svým babičkám chovaly. Z tohoto obrazu pak sám
vystupoval úctyhodný, vážený přístup rodinných příslušníků k ženám, které byly
babičkami. Ve srovnání s tím zní onen pojem úcta používaný v kontextu českého
prostředí možná do určité míry spíše jako fráze, jako určitý aspekt ideální představy role
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babičky; jako pozůstatek dob, kdy byli prarodiče vnímáni jako autority [Gratton, Haber
1996].

Vlastnosti spojené s rolí babičky pohledem matek
Ve svých vyprávěních zmiňovaly dotazované ženy několik vlastností, jejichž nositelkou
by měla babička podle jejich názoru být. Babička by měla být milující, trpělivá, pozitivně
naladěná, spravedlivá, laskavá a mající zájem o svá vnoučata. Zároveň podle
dotazovaných žen není nutné, aby byla přespříliš štědrá.
Ideální babička je podle respondentek žena milující svá vnoučata. Tuto vlastnost
u své oblíbené babičky oceňovala například paní Lucie (40 let): Hlavně, co tam bylo
důležitý, (…) to byla prostě ta láska, fakt ta láska prostě tý babičky, která jako, ona nás
fakt milovala, jo. Paní Jitka (46 let) vzpomínala na „velikánské široké srdce“ svojí
babičky a paní Monika (44 let) na otevřenou náruč své babičky: Vždycky, když prostě
jsme k ní přišli, tak ona si sedla a já jsem seděla u ní a ona mě jenom hladila, jenom mi
tak hezky povídala a to pro mě prostě bylo něco, co.. co se nedá zapomenout, no. Naopak,
paní Michaela (28 let) popisovala jednu ze svých babiček, se kterou neměla příliš blízký
vztah, jako spíše uzavřenou, která „spíš měla ráda ten svůj klid.“ O tom, že projevy lásky
u babiček mohou mít různou podobu a každá babička je může vyjadřovat jinak, hovořila
paní Martina (46 let): Ona (pozn. matka) je miluje, vnoučata, určitě miluje nás (pozn.
dcery), ale takovým jako by svým způsobem, takovým jako pragmatickým, jo, bych řekla.
Že jako ty city tam samozřejmě jsou, ale prostě to dá najevo tak jako asi jinak. Já nevím,
já nevím, jak bych to řekla. Zároveň ovšem hovořila o tom, že babiččino svérázné
projevování citů k vnučce může být jedním z důvodů, proč podle jejího názoru není dcera
ze své babičky „nějak nadšená“. Pro vnouče srozumitelné projevení citů ze strany babičky
tak může mít vliv i na vzájemnou povahu vztahu babičky a vnoučete. Podobný problém
mohl být také příčinou nepříliš blízkého vztahu paní Michaely a její babičky, kterou
hodnotila ze svého pohledu jako spíše uzavřenou.
Paní Michaela (28 let) zmiňovala jako důležitou vlastnost babiček jejich
trpělivost. Na rozdíl od matek, které podle názoru paní Michaely někdy nemívají tolik
času, se babičky dokážou věnovat dítěti trpělivěji a mnohdy i „vytrpět“ nápady či potřeby
svých vnoučat: Je to takový hezký, protože si ta babička dokáže sednout a v podstatě u
toho (pozn. hraní si) odpočívat. A když jsem viděla, když si moje babička hrála s Marťou
a hrály si na paní doktorku, co všechno babička musela v podstatě vytrpět a jakou měla
s ní trpělivost, nebo když chtěla číst pohádku a furt tu stejnou větu dokolečka [smích]..
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Maj už pak trpělivost. Paní Veronika (36 let) zase hovořila o svých počátcích vaření.
Zatímco její maminka prý neměla na předávání této dovednosti tolik trpělivosti, babička
paní Veroniky naopak zastávala názor, že se to její vnučka naučit musí a vnučce tuto
dovednost trpělivě předávala: Mamka, když nám to (pozn. vaření) až tak nešlo a, nedej
bože, když jsme udělaly nepořádek, tak radši: „Běžte pryč, já to udělám,“ že jo. Kdežto
ta babička: „Musíte se to naučit.“ A já si pamatuju, když sem poprvé udělala sama
buchty, tak mi řekla: „A už se můžeš vdávat.“ Z výpovědí obou žen je patrné, že trpělivost
je typickou vlastností babiček spíše než matek. Trpělivost tak lze spojit s pokročilejším
věkem ženy, která má svou představu o tom, co je v životě podstatné („Musíte se to
naučit.“) a zaměřuje se tedy na potřeby vnoučete. Babička již nemá povinnost každodenní
péče o své děti [Hagestad 2006: 321] a může se věnovat vnoučatům. Babičce v důchodu
odpadají také pracovní povinnosti, kvůli nimž nemusí být v časové tísni.
Další vlastností, kterou dotazované ženy zmiňovaly, bylo pozitivní naladění jejich
babiček. Paní Lucie (40 let) hovořila o tom, že i přes těžký život, který babička měla,
zůstávala stále pozitivně naladěná: A jakej život prožila. Tak ji obdivuju. Protože ona
třeba vlastně porodila sedm dětí, dvě z toho jí umřely, jo (…). Prostě a byla.. furt se smála,
furt byla veselá, furt prostě byla plná energie a života. Ona vždycky říkala: „Buď ráda
za to, co máš, a děkuj každej den, že seš zdravá, že můžeš prostě fungovat.“ Dobré
naladění své babičky zmiňovala také paní Marcela (45 let): Má pořád takovou jako by
dobrou mysl, jo, že je pořád jako dobře naladěná, že je veselá. Stejně jako paní Lucie a
Marcela, také paní Markéta hovořila o pozitivním myšlení své babičky. V jejím vyprávění
však byla tato babiččina vlastnost spojena s negativní výpovědí o babičce: Byla to dcera
majitele hotelu na náměstí, tehdy ještě v dobách před komunisty, takže ona byla
hoteliérova dcerka. (…) A teď ona prostě chodí stále takto, prostě rovně, vyprsená a
sebevědomá a totálně prostě.. ona je naprosto šťastnej člověk. Ona chodí a myslí si o
sobě, že je úplně skvělá. Ona nemá vůbec žádný pochybnosti, je veselá, šťastná (…).
Myslím si, že je to taky velký herectví, jo (…). Potom třeba i vůči mně kolikrát hrála. (…)
Já jsem z toho měla vždycky takovej pocit, že ona má nějakou hranici vůči mně, že prostě
já jsem jenom vnučka a vůči ní chce zachovat dekorum. Že by si nějak stěžovala mně nebo
něco, jo.. ona na mě byla vždycky jenom jako milá, řekněme. Nikdy nějaký trápení, že
bysme spolu řešily, že bysme se svěřovaly. Z vyprávění paní Markéty je tedy patrné, že
babička jako nositelka této vlastnosti by zároveň měla být upřímná ve svém projevu vůči
vnoučeti. V opačném případě je babičce tato vlastnost spíše ke škodě.
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Nositelka role babičky by měla být podle názoru dotazovaných žen spravedlivá a
měla by přistupovat stejně ke všem svým vnoučatům. Tuto vlastnost reflektovaly
respondentky jednak v souvislosti se svojí dětskou zkušeností s babičkami, jednak
očekávaly tuto vlastnost ve svém dospělém životě u svých matek a tchyní jako babiček
svých dětí. V době svého dětství tuto vlastnost u babičky postrádala paní Monika (44 let),
podle níž to byl jeden z důvodů jejího ne příliš blízkého vztahu k babičce: Ona dělala
strašně velký rozdíly (pozn. mezi dětmi od syna a od dcery) (…) a my jako malý děti jsme
to hrozně vnímali, protože.. my jsme nic moc nedostávali, ale ty druhý děti ano. Nikdy
jsme neměli Vánoce tak, abychom věděli, co oni dostali, aby náhodou se to tam nějak
nepotřelo. Zatímco paní Monika popisovala nespravedlivý přístup své babičky
k vnoučatům prostřednictvím jejich nerovného obdarovávání, paní Markéta reflektovala
nerovný přístup své babičky v rovině pocitové: Měla jsem takovej pocit, že babička má
radši ty druhý dva (pozn. děti od tety paní Markéty). (…) Vždycky, když mluvila, tak
mluvila o nich hrozně hezky, jako na prvním místě. Já nevím, já bych to dneska tak
neřekla. Ale tehdy jsme měli s bráchou trochu pocit ukřivděnosti, že nás má obyčejně a
je má jako něco.. něco extra. (… …) Ale nemůžu říct, že bych si myslela, že mě nemá ráda.
To ne. To ona vždycky: „Markétko, Markétko,“ (…) myslím, že nás měla ráda všechny,
ale je pravda, že Hanička (pozn. sestřenice) byla Hanička. Už to ve mně zase je.
Nespravedlivý přístup babičky byl z vnukovského pohledu vnímán v rovině
obdarovávání a lásky k vnoučatům. Ve srovnávání s výpověďmi dětských respondentů je
vidět, že jde o dvě z vlastností, jejichž nositelkou by měla ideální babička z vnukovského
pohledu být.
Z pohledu rodiče hovořily respondentky o dané vlastnosti babiček zejména
v souvislosti s hlídáním svých dětí a s četností návštěv babiček. Na danou vlastnost tedy
respondentky v dospělém věku nahlížely z jiného úhlu pohledu, z pohledu rodiče, pro
něhož nabývají na významu také další rysy role babičky. Paní Lenka (36 let) ve svém
vyprávění popisovala chování své tchyně vůči vnoučatům: No, tak ze začátku dobrý
(pozn. s tchyní) a pak, jak se narodil první vnuk, tak začala dělat rozdíly a začaly
problémy. K nám nejezdila vůbec, k nim jezdila do Pardubic furt. Evičce pak slibovala,
že ji vezme párkrát na hlídání, nevzala ji. Tak jsem prostě řekla, že tam jezdit nebudu,
aby se zbytečně nevytvářely problémy. Protože já jsem taková výřečná, že bych jí řekla
svý. Doma jsme se kvůli tomu hádali. Teďka je klid. (… …) Přednost je prostě tam než u
nás. (…) A mně prostě vadilo to, že dělala prostě rozdíly. Když už jedu na návštěvu k
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jedněm, tak přijedu na návštěvu k druhejm. A kolikrát jsme ji zvali. Nepřijela. (… …) Že
třikrát slibuje Evičce: „Já si tě vezmu,“ Evička natěšená, pak jí řekne: „Já musím hlídat
Jiříčka,“ tak ono potom je to dítě zklamaný. Ve vyprávění paní Lenky je patrných několik
rovin, v nichž se může absence dané vlastnosti u babičky odrážet. V prvé řadě jde o
možnost vzniku konfliktů mezi matkou dítěte a babičkou, v tomto případě tchyní. Dále
se rozdílný přístup babičky k vnoučatům může odrážet i v partnerském vztahu rodičů
dítěte, kteří mají na existenci problému či jeho řešení rozdílný pohled. V neposlední řadě
pak může být upřednostňování některého z vnoučat vnímáno negativně samotným
dítětem, což se v daném případě nelíbilo jeho matce, paní Lence, která se rozhodla
problém vyřešit ukončením svého kontaktu s tchyní, a z jejího pohledu došlo k určitému
uklidnění situace v její rodině. V jiných rodinách, například v rodině paní Marcely (45
let), se ženy s absencí dané vlastnosti u babiček nesetkaly: Ne, to ne, ne. To si myslím, že
se našim podařilo tohle teda.. tohle jsem nikdy jako nepociťovala, jo, že by.. že by byli..
že bych měla pocit, že třeba ségře hlídaj víc než mně. Nebo jezděj za nima častějc, to jsem
nikdy jako neměla tenhle pocit. V obecné rovině hovořila o spravedlnosti jako důležité
vlastnosti babiček také paní Jitka (46 let) při popisu jakéhosi ideálu babičky: Babička od
Boženy Němcové, taková ta srdcařka, že jo, která má ty vnoučky a všechny je má stejně
ráda. Důvodům odlišného přístupu babiček k vnoučatům a jeho možným vysvětlením
z pohledu samotných babiček se věnuje podrobněji část kapitoly 3. 3 nazvaná „Faktory
plynoucí z individuálních a rodinných charakteristik vnoučete zakládajícího roli
babičky.“
Paní Jitka (46 let) také oceňovala na své babičce laskavost, s jakou k vnoučatům
přistupovala: Já ji vnímám fakt jako takovou prostě.. takovou laskavou babičku (…). Já
jsem neslyšela, že by na nás někdy řvala za jakoukoliv jako věc. My jsme byli hrozně
divoký. To my jsme jim tam demolovali, ty jo, systematicky tu její stodolu, ty jo, [smích]
a tak.. nikdy nezvýšila hlas, byla taková prostě fakt vždycky laskavá a my jsme ji měli
hrozně rádi. Podle paní Jitky by tedy měla babička vystupovat vůči vnoučatům mírně i
v situacích, ve kterých by možná rodiče takto nepostupovali. Zde můžeme nalézt jistou
paralelu s dětskou představou hodné babičky, která byla podle dětských respondentů
spojená právě s určitými širokými mantinely nastavenými ze strany babičky.
Podle názoru paní Jitky (46 let) by se měla babička o svá vnoučata zajímat. O této
vlastnosti hovořila v souvislosti se svou tchyní. Ta se podle ní dostatečně nezajímala o to,
co jejího syna baví, což se projevovalo v dárcích pro něj: Že se vlastně nezajímá o to, co
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to dítě jako by chce [důraz], jo. Že třeba mu přinese nějakou kravinu, blbost, jo, prostě,
nějakou, co prostě teďka frčí, ty jo. On řekne: „Ježiš, co to je?“ Hodí to do kouta.. Já to
nesnáším úplně, protože si myslím, že ty děti by se fakt měly podchytit tak, jako co.. k čemu
inklinujou, co je baví a to.. a podle toho kupovat dárky, že jo. Z výpovědi paní Jitky do
určité míry vystupuje v současné době rozšířený požadavek na aktivní přístup babičky ke
svým vnoučatům, který by se měl v jistém směru prolínat s přístupem rodičů („Ty děti by
se fakt měly podchytit.“). Babička je z tohoto pohledu do jisté míry schopná ovlivnit
obdarováváním vnoučete to, čemu se dítě bude ve volném čase věnovat a v čem se bude
moci například rozvíjet.
Poslední vlastností babiček, jež byla v rozhovorech s dotazovanými maminkami
zmiňována, byla štědrost. Ve svém vzpomínání na obdarovávání babičkami se
dotazované ženy v některých ohledech lišily. Paní Lucie (40 let) vyprávěla o rodinném
slavení Vánoc. U babičky, kam jezdila po Štědrém dni, žádné dárky nedostávala: Na
Vánoce vůbec. To jsme tam teda jezdili, to jako jo, ale nikdy to nebylo nějaký dárky.. (…)
Štědrej den, bylo to pojatý tak, že byl jenom jeden a byl doma. A tam byl ten stromeček,
takže tam my jsme měli nějaký ty dárky. (…) Ale nám to nevadilo, já si nepamatuju, že by
mně to někdy vadilo, že ta babička.. že tam nebyly dárky. Vůbec mně to nepřišlo.. prostě
nikdy mě nenapadlo se zlobit na ni. Babička paní Lucie stejně jako jedna z babiček paní
Lenky (36 let) žila na venkově. Ani paní Lenka od této babičky dárky k Vánocům
nedostávala. Naopak paní Eva (39 let) dárky k Vánocům od babiček, které také žily na
venkově, dostávala. Dárek k Vánocům od své babičky dostávala také paní Michaela (28
let), která ovšem zdůrazňovala, že dárky o Vánocích nebyly to hlavní. Podstatné podle
jejího názoru bylo samotné setkání rodiny. Na obdarovávání od babiček si nepamatovala
paní Marcela (45 let), podle jejíhož názoru byla dříve významná především jubilea a jiné
význačné události: Když mně bylo osmnáct, tak jsem dostala nějakej jako by starej
prstýnek od ní (pozn. od babičky), takže to jako mám na památku. (…) Takže si myslím,
že oni dřív spíš dávali na nějaký.. na takový to významný, když bylo někomu osmnáct nebo
když třeba odmaturoval, tak to.. že třeba pro ně bylo důležitější, než každej rok
narozeniny, no.
K narozeninám a k svátku dostávaly dárky od svých městských babiček paní
Monika (44 let), Kateřina (35 let) a paní Veronika (36 let), která dostávala jednu hračku
a k tomu to, co bylo potřeba: My jsme dostaly jeden dva dárky od každého, jo. To.. a
většinou to bylo tak, že ten plyšák nebo postupně pak, když jsme rostly, tak nějakou tu hru
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(…). No, a potom třeba ten druhej třetí dárek bylo, třeba mamka řekla, že potřebuje
kalhoty nebo že potřebuje, abychom měly punčocháče, no, tak takhle. Nebo když jsme
potřebovaly něco do školy, tak takhle. Dále paní Veronika vzpomínala na drobné dárky
k jídlu, které jí babičky vozily: Babičky, dědové, když přijeli na návštěvu, tak byly takové
malé modré čokoládky. Byla na nich taková selka s takovým džbánem, opravdu to bylo,
já nevím, třeba tak 4 x 3,5 cm. Tenoučký to bylo, ale byla to taková čokoládka, tak to byl
svátek. A šunka, protože šunka nikde nebyla většinou, takže když babička jedna nebo
druhá narazily na šunku, tak nám koupily 10 dkg šunky nebo prostě víc a přivezly šunku.
Na „potřebné“ dárky vzpomínala také paní Michaela: Většinou to bylo v takovým tom..
množství, co si řekla mamka, že potřebujeme, nebo, když jsme jeli na školu v přírodě, tak
že nám dali něco s sebou na v uvozovkách na přilepšenou. Mikulášskou nadílku ovoce
zmiňovala během rozhovoru paní Petra (34 let): Jak je koš na prádlo, tak jsme měli
s bráchou úplně vrchovatý. Nebo když měli pomeranče, dřív se kupovalo i do těhletěch
košů nebo jako takovejch na vytírání, jak jsou tyhlety.. Takže to jsme měli taky plný ovoce.
Pokud tedy ženy od babiček dostávaly nějaké dárky, bylo jich spíše poskrovnu a mívaly
charakter nesnadno dostupného, „svátečního“ zboží. Několik dotazovaných žen
vzpomínalo na to, že když byly větší, dostávaly od babiček drobné peníze, jak ilustruje
vzpomínka paní Martiny (46 let): Já mám pocit, že i jako nějaký peníze jsme jako od
babičky dostávaly. Jako nějaký takový jako drobásky, no, vidíte. (…) Ale vím, že nám
babička dávala jako peníze, prostě nějaký drobásky jako na nějaký sladkosti, že jsme si
pak kupovaly. Na specifický druh obdarovávání vzpomínala paní Lenka (36 let), která
svou babičku z Moravy nevídala příliš často: Od babičky z Moravy vždycky, když jsme
tam jeli, jsme dostali dvě stě. Ale pokaždý, když jsme tam přijeli. To nebylo, jako že byly
Vánoce a to.. (…) Prostě jsme přijeli, odjížděli jsme a dostali jsme kupu věcí do auta a
ještě peníze pro děti a na benzín naši dostávali, že jo.
V názorech dotazovaných maminek na to, zda a do jaké míry by měla být babička
ke svým vnoučatům štědrá, byl zejména u některých žen patrný vliv jejich vlastní
zkušenosti. Význam této vlastnosti, či spíše její povahy a míry, se proto ženy svým
způsobem snažily mírnit a spíše se vůči ní určitým způsobem vymezovaly. Štědrost byla
v některých případech chápaná ve smyslu poskytování zážitků a pozornosti spíše než ve
smyslu materiálního obdarovávání dětí. Podle názoru paní Lucie (40 let) není nutné, aby
babičky byly ke svým vnoučatům přespříliš štědré a aby si tím „kupovaly“ lásku svých
vnoučat: Že dneska, to mně přijde, (…) babičce řeknou: „Já chci tohle, já chci tohle“ a
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babička nakoupí to, aby se jako by zavděčila, že jo. Aby byla ta milu.. takováta, že jo: „Já
jsem nejlepší.“ „Já mám nejlepší babičku,“ ale proč, „Protože mně koupí, protože mně
dá, protože mně prostě všechno, co chci..“ To už je takový to podplácení těch dětí. To už
se od mala v nich jako by, ten materialismus, jo: „Já ti koupím, pak mě budeš mít rád.“
To je špatně. Babička nám dala lásku, dala nám obětí, dala nám strašně moc krásnejch
zážitků, prostě věnovala se nám, ale bylo to takový všecko, mně to přišlo jako.. nebylo to
křivý. Bylo to rovný, jo, prostě. Paní Lucie upozornila na možnost určitého pokřivení této
vlastnosti, kdy cílem babičky není být k vnoučeti štědrá a něco mu dopřát, ale babička
obdarovávání zneužívá k naplnění vlastních potřeb, k získání lásky dítěte. Paní Marcela
(45 let) byla také toho názoru, že dnes mnohdy babičky kupují dětem příliš dárků. Sama
tuto míru obdarovávání babičky nezažila. Podle jejích slov jí to nechybělo a její vztah
k babičce tím nikterak neutrpěl: O hodně víc se teď kupujou dárky. (…) A že ty babičky
jsou takový teď.. že mají pocit, aby ty děti toho měly jako dost. Kdežto dřív to ty babičky
tak jako.. byly jako by v tomhle jednodušší, ale vlastně, já si mylím, že nám to jako
nechybělo, jo. Na tomto místě vyvstává otázka, zda pocit toho, „aby toho měly dost“
neměly svým způsobem také babičky dřívějších generací, avšak tehdejší podmínky jim
neumožňovaly zahrnovat vnoučata takovým množstvím dárků, jako je tomu dnes. Konec
konců z výpovědí obdarovávaných maminek je patrné obdarovávání vnoučat jakýmisi
„nadstandardními“, ne běžně dostupnými dárky a jejich menším množstvím. Celkově lze
říci, že štědrost nebyla v očích dotazovaných maminek spojena s neustálým zahrnováním
vnoučat množstvím dárků materiální povahy.
Odlišné vzpomínky na šetřivost svých prarodičů měla paní Markéta (38 let). Tu
v dětství mrzelo, že od své babičky žádné dárky nedostávala. U paní Markéty byl však
tento aspekt jen jedním z problematického vztahu paní Markéty a její babičky: Byli (pozn.
prarodiče) velmi šetřiví. Velmi. To asi máme v obou rodinách. Takže já od ní nedostala
jako nikdy žádněj dárek třeba. Nikdy. Mamka mi to vždycky zdůvodnila: „Oni nemají moc
peněz.“ Ale jako pozornost, že by mi dala nebo to.. ne. (… …) Tím, že jsem byla možná
trochu jako rozmazlený dítě od těch rodičů, protože my jsme asi měli všechno, já si
myslím, (…) takže mně to přišlo tehdy jako líto. Takový divný, že nám nic jako nedaj,
nevím no. Paní Markéta ve své výpovědi také poukazuje na dva možné aspekty
obdarovávání: na materiální dárky a pozornost věnovanou vnoučeti. Babička paní
Markéty však z jejího pohledu nenaplnila ani jednu z těchto rovin.
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Význam role babičky pohledem matek
Respondentky zastupující ve výzkumu rodičovskou generaci diskutovaly v rozhovorech
tyto významy role babičky: míru podílu na výchově, věnování se vnoučeti, poskytování
dalšího dospělého vzoru pro vnoučata a možnost navázání blízkého vztahu vnoučete
s další dospělou osobou. Babička také může podle respondentek pomoci s odhalením
vnitřního světa dítěte. Dále byla osoba babičky podle názoru respondentek zdrojem
vzpomínek do budoucna. Děti se prostřednictvím osoby babičky mohly setkat se stářím
a se smrtí. Babička byla vnímaná také jako osoba předávající dětem dovednosti a
zkušenosti. Dále babičky podle respondentek mohou dětem vynahradit to, na co nemají
čas rodiče, a mohou dětem dopřát také fyzickou blízkost. Dalším významem role babičky
bylo podle žen hlídání. Babičky byly vnímány také jako vzory pro budoucí uchopení role
babičky současným matkám a dětem mělo být současné chování rodičů k babičkám
vzorem do budoucna. Další významy se týkaly poskytování materiální výpomoci
vnoučeti a jeho rodině či přispívání k udržení partnerských vztahů rodičů. Role babičky
také může umožnit zajistit samotné babičce péči o svou osobu do budoucna či jí nabízí
možnost dohnat čas strávený s malými dětmi. Babička by také měla být středem širší
rodiny a pokoušet se tlumit rodinné rozkoly. Spektrum významů uvedených
dotazovanými matkami bylo podstatně širší než to uvedené dětmi.
Jedním z řady významů role babičky, který dotazované ženy ve svých
vyprávěních reflektovaly, byla míra, do jaké by se měly babičky podílet na výchově svých
vnoučat. Část dotazovaných žen se klonila k názoru, že babičky by měly vnoučata spíše
rozmazlovat než vychovávat. Tento názor zastávala například paní Martina (46 let).
Během vyprávění o své matce a jejím pojetí role babičky zmiňovala své poněkud odlišné
očekávání od babičky svých dětí. Podle názoru paní Martiny by měly děti vychovávat
rodiče a babičky by měly děti spíše rozmazlovat a víc s nimi „blbnout“: Mám i pocit, že i
moje máma je taková, jako, že ty vnoučata, spíš, než by je měla rozmazlovat, tak je tak..
tak je tak jako vychovává, že by je jako úplně zbytečně teda nemusela, jo. Že mám pocit,
že od toho jsou rodiče. Stejný názor zastávala také paní Eva (39 let): Babičky jsou od
toho, aby rozmazlovaly, ony už vychovávaly. Ve výpovědích obou žen se objevuje jasné
spojení výchovy s rolí rodiče [srov. Robertson 1977: 171]. Podle názoru této skupiny žen
mělo rozmazlování vnoučat ze strany babiček převládat nad jejich výchovou, nešlo však
o bezmezné rozmazlování. Paní Kateřina (35 let) hovořila o „zdravém rozmazlování“ a o
rozmazlování vnoučete v určitých mezích hovořila také paní Michaela: To je takový to
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hezký babičkovský, to kdy.. to dítě se na jednu stranu rozmazluje a na druhou stranu
kočíruje, aby to nebylo takový to rozjívený dítě.
O tom, že některé výchovné postoje babiček nejsou vnoučaty dobře přijímány,
svědčí například vyprávění paní Moniky (44 let), která byla svou babičkou nucena do
dojídání jídla: Neuměla vařit (…). A oni to měli s dědou teda, tohle měli oba dva stejně:
„Dokud to nesníš, nesmíš jít ven.“ A já jsem opravdu do toho jídla byla nucená až jako..
ono to bylo studený a velmi nedobrý a.. i občas to nedopadlo dobře a přesto to furt jelo.
Stejně tak paní Michaela (28 let) měla spojeny vzpomínky na druhou ze svých babiček
s pobytem, který musel probíhat v určitých mezích: „Musíš si uklidit. Nic nedělej. Seď.“
[smích] Takže to bylo takový.. spíš příkazy, než to, že jsme si tam udělali bunkr v půlce
obýváku, ale striktně prostě muselo bejt naklizíno.. A nedej bože, když se něco rozlilo
[smích]. Ani paní Kateřina (35 let) nebyla zastánkyní výchovy ze strany babiček a
dědečků. Její případ ilustruje vznik možných neshod a narušení harmonických vztahů
mezi vnoučaty a babičkou v důsledku odlišných výchovných přístupů matky a babičky.
Kvůli přístupu jedné z babiček, tchyně paní Kateřiny, odmítaly vnučky k této babičce
jezdit: Ne, že bysme měli úplně tu volnou výchovu, ale prostě snažíme se s holkama fakt
o všem mluvit a jako aby se nám nebály nic říct a prostě ne jako vyloženě jenom jako ten
bič jako že (…). Kdežto ty naše rodiče nebo třeba manželovi rodiče bych řekla, že spíš
jako byli takový ty hodně přísný. (…) Hm, možná proto oni (pozn. dcery) tam nechtěj,
protože prostě, když se jí (pozn. babičky) zeptaj, proč už musej spát, když je víkend, ona
řekne: „Protože jsem prostě.. protože jsem to řekla,“ to pro mě jako není argument, jo.
Na těchto případech je vidět, že výchovné působení babiček nebylo vnučkami dobře
přijímáno, což koresponduje s představou dětských respondentů o ideální babičce. U ní
by měl být oproti domácímu prostředí rozvolněnější režim s minimem zákazů, resp.
příkazů.
Zastánkyní opačného přístupu ze strany babičky byla paní Lucie (40 let), která
měla zkušenost se sdílením domácnosti s jednou z babiček svých dětí. Paní Lucie se
neklonila k názoru, že babičky jsou na rozmazlování. Babičky by měly podle jejího
názoru trvat na svých celoživotních zásadách. I díky tomuto přístupu se pak podle názoru
paní Lucie ze vztahů vnoučat k babičkám nevytrácí respekt a úcta k nim. Paní Lucie
pracovala jako učitelka v mateřské škole a její úvahy o výchově dětí byly možná i z tohoto
důvodu značně vyhraněné: Nás babička nikdy nerozmazlovala. Jako nepamatuju si, že by
to bylo jako: „Ťuťu ňuňu“ a „Utřu ti pusinku,“ jo, prostě ne. (…) Ona, milovala nás, ale
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byla tvrdá. (…) Opravdu jako, když jsme něco vyvedli, dokázala bejt přísná, dokázala mě
třeba plácnout přes ruku a říct: „Todleto se nedělá, to se mi nelíbí.“ (… …) Měli by pořád
si zachovat (pozn. babičky a dědečkové) jako, to, co byli vždycky. Proč by měli tím, že
jsou starý, starší, babička s dědou, jako by povolovat z těch svejch zásad, z toho svýho,
jo, že.. že teda: „Tak už teda jsem babičkou, tak už mně je to jedno“ nebo „Já už jsem svý
vychovala, teď to budu rozmazlovat.“ Tento názor je v přímém rozporu s názorem paní
Evy, podle níž už babičky vychovávaly (své děti) a v současné roli mají rozmazlovat.
Problém s přijetím teze „babičky jsou na rozmazlování“ měla také paní Jitka, která
bydlela ve společné domácnosti se svojí matkou: Jako oni říkaj „babičky jsou od
rozmazlování“, já nevím, asi jo, ale [smích], že jo, když já něco zakážu a on jde dolů, jo,
prostě do mezipatra, a tam babička, vidím, že mu to dovolí, tak to si myslím, že je špatně
teda. Paní Jitka se nestavěla k rozmazlování vnoučat stejně odmítavě jako paní Lucie.
Tento postoj spatřovala jako problematický zejména v případě společného bydlení mladé
rodiny s jednou z babiček: Ta je vlastně všudypřítomná. Někdy.. [smích] někdy je to
takový nepříjemný, protože samozřejmě vidí, co to.. Takže by to řešila jinak, takže to.. do
toho samozřejmě mluví, to je jasný. Rozdíl mezi názory paní Lucie a paní Jitky se zdá být
v tom, že podle paní Lucie by babičky měly stále zastávat své zásady a rozmazlovat děti
by moc neměly, kdežto podle paní Jitky by měly babičky rozmazlovat, nicméně by
z rozmazlování měly ustoupit v případě společné domácnosti s mladou rodinou a měly
by nechat rodičům prostor pro výchovu dítěte. Postoj paní Lucie se však může ukázat
jako problematický v případě, kdy rodiče dítěte zastávají odlišný výchovný přístup než
babička, na což poukazovala výše paní Kateřina.
Další, co spojovaly dotazované ženy s rolí babičky, bylo její věnování se vnoučeti
během společně tráveného času. Ve vyprávěních dotazovaných žen se objevovaly dva
odlišné způsoby porozumění tomuto „věnování se“ a z každého z nich vyplýval pro
vnoučata poněkud odlišný význam. Oba aspekty významu věnování se vnoučatům
shrnula ve své výpovědi paní Eva (39 let), podle níž by to děti mělo s babičkami „bavit a
obohatit“.
Prvním významem věnování se vnoučeti tak bylo poskytnutí zábavy či zabavení.
Tak ho chápala také paní Kateřina (35 let). Pro paní Kateřinu bylo důležité, aby babičky
ne pouze hlídaly vnoučata, ale aby je svým způsobem zabavily: Budou se jim věnovat, ne
jako že je pohlídaj a prostě: „Dělejte si“ a daj jim tablet, jo. Tak to prostě.. to já, to bych
je tam radši fakt nedávala. A opravdu radši nikam nepojedu, kdybych věděla, že to takhle
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je. Opačný postoj než paní Kateřina zastávala paní Markéta (38 let). Její vyprávění
nabídlo komplexní třígenerační pohled na věnování se vnoučeti v její rodině. Zatímco
babička, matka paní Markéty, svým vnoučatům intenzivně vymýšlela společný program
a vnoučata to velmi oceňovala, podle názoru paní Markéty není vymýšlení zábavy pro
děti nutné. Názor paní Markéty byl ovlivněn i vnímáním náročnosti tohoto babičkovského
přístupu pro její matku. Na druhou stranu paní Markéta uzavírá vyprávění na toto téma
tím, že přístup její matky je zřejmě svým způsobem přístupem ideální babičky. Přesto, že
moje máma s nima netráví moc času, tak ji milujou. Protože když už je s nima, tak je
naplno. (…) Ona si s nima hraje na schovku (…). Pořád jako je lechtá a já nevím, vymýšlí
příběhy o koze Róze a prostě na tisíc způsobů, ale prostě totálně intenzivně se jim věnuje.
Tak oni ji milujou. Protože oni pak asi nevnímaj to, že třeba jí pak dlouho neviděj. To jim
asi nevadí. Mně to vadí, ale jim ne. Protože když ji znova pak vidí, tak jim úplně zářej oči:
„Babička.“ (… …) Možná proto třeba máma je tak vyčerpaná, ona jako by neumí jet na
půl plynu. Proto je možná nechce tak na dlouho. Ona je pak úplně hotová. (…) Ona to
neumí si to jako rozdělit. Ona prostě je.. když už tam jsou, tak jede úplně naplno. To je
podle mě ideální babička, ta dělá všechno s nima, všude všechno jim koupí. Což je.. no,
tak asi by to mohla dělat ideální babička, já nevím, já to neznám. Paní Markéta hovoří o
ideální babičce. Otázkou ale je, z pohledu koho se jedná o ideální babičku. Ve vyprávění
paní Markéty se jedná o pohled vnoučat, která takovéto chování babičky oceňují.
Z pohledu paní Markéty jako rodiče se o ideál nejedná, protože toto náročné pojetí role
babičky potom vede k tomu, že babička odmítá vnoučata hlídat častěji a delší dobu.
Z pohledu babičky je tento přístup k roli také zřejmě náročný, nicméně by mohl být
vyvážen pozitivní zpětnou vazbou ze strany vnoučat. Paní Kateřina ani paní Markéta
nebyly během svého dětství zvyklé trávit s babičkami příliš času. Se svými rodiči trávily
obě ženy v dětství například i letní prázdniny, během nichž pobývaly jiné dotazované
ženy u svých babiček. Odlišnou zkušenost s přístupem babiček zažily až v době své
dospělosti ze strany svých matek. Matka paní Markéty se zpočátku ke své roli babičky
odmítala hlásit a trvalo dlouho, než se k nové roli svým způsobem dovedla postavit. Ani
v době rozhovoru, kdy měla paní Markéta šestiletou dceru a staršího syna, však
nefungovala pro svá vnoučata z pohledu paní Markéty příliš často a vnoučata si k sobě
brala maximálně na tři dny. Oproti tomu paní Kateřina hovořila o tom, že její matka ji
přemlouvala k tomu, aby jí své děti „půjčila“: To fakt až jako od tý doby, co jsem začala
chodit do práce, jinak jsme jako hlídání de facto vůbec jako nepotřebovali. Spíš nás oni
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(pozn. rodiče) přemlouvali, ať jim děti dáme. Matky obou žen se dětem během společně
tráveného času věnovaly. Paní Markéta však viděla, jak moc náročné je pro její matku
takto aktivní přistoupení k roli babičky, a je možné, že tím potvrdila obraz její vlastní
zkušenosti vycházející z dětství, že babičky by se vnoučatům neměly ohledně vymýšlení
zábavy takto intenzivně věnovat.
Druhým způsobem chápaly věnování se vnoučeti paní Jitka (46 let) a paní
Monika (44 let), a to jako zapojení vnoučete do některé z běžných činností babiček, které
mělo pro vnoučata význam z hlediska seznámení se s jejich životním stylem. Takto jej
chápala také paní Lucie (40 let). Podle jejího názoru by si měly babičky na svá vnoučata
najít čas a neměly by je „odstrčit“, ani když mají mnoho povinností. Babička podle názoru
paní Lucie může vnoučeti věnovat svůj čas i tím, že mu nabídne zapojení do činnosti,
které se musí věnovat ona. Odmítání zapojit vnučku do svých činností kritizovala paní
Lucie na své tchyni. Naopak vzpomínala na svou babičku, která ji od sebe nikdy
neodehnala: Třeba: „Jdu trhat rybíz,“ protože dělala šťávu, jo, tak, tak prostě říkala:
„Jdeme, pojď a vem si tady stoličku a jdeme spolu.“ A šly jsme trhat rybíz, jo, a už.. už
se mi věnovala. Ale tadyta babička prostě Markétky (pozn. dcery), ta řekla prostě: „No,
já teď nemám čas, Markétko, jdu dělat rybíz.“ Nebo: „Jdu dělat tohle, tak přijď
odpoledne.“ (… …) Jako (pozn. u babičky) prostě nebylo to: „Nech mě, neotravuj,
nemám na tebe čas.“ To jsem nikdy neslyšela a vím, že opravdu tý práce měla moc. Ale
pokaždý, pokaždý nás vzala k sobě.
V souvislosti s tímto zapojením rozlišovala paní Jitka babičky z vesnic a
„moderní“ babičky z města: Kdo má ty babičky třeba z těch vesnic a tak, ty jo, si myslím,
že pro tyhlety městský děti jsou hroznej přínos (…). Babička v paneláku je taková prostě
jako.. fakt jako na logistiku a tak.. (…) Člověk se učí příkladem. Vidíte, že se ráno probudí
(pozn. babička na vesnici), že jde nakrmit prase, králíky, slepice, všechny ty zvířata, a že
musí prostě.. my jsme ji s tím i pomáhali, (…) byli jsme do toho zapojený, měli jsme
vlastně v podstatě nějaký povinnosti. (…) A teď prostě, když přijdou ty děti k babičce do
paneláku, no tak zjišťujou, jestli tam je wifina, fláknou se na koberec a šmrdlaj ten, že jo,
tablet. Tohleto jako.. já se snažím Tomáše od toho ubránit, ale nejde to, že jo. Třeba
babička Zdeňka naše, tak ta první, co jde, tak řekne: „Tak Tomášku, jdeme do Afáče
(pozn. nákupní centrum).“ [smích] Prostě.. a já vždycky: „Hm, dobře,“ tak jdou do
Afáče. Tam si.. jo, prostě to je taková ta moderní [důraz] babička. (…) Jako je pravda,
že se mu věnuje, že to.. ale jako.. Rozlišování „klasické babičky“ a „moderní městské
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babičky“ se objevovalo také ve vyprávění paní Moniky: Já jsem strašně ráda, že ji mám,
protože si myslím, že pro mý děti to je prostě babička babičkovská: na vesnici, slepice,
králíci, zahrádečka, sedí doma, chodí v dederonový zástěře, jo, prostě takový jako.. mně
přijde, že tyhle babičky.. už tady moc nejsou. (…) Naši jsou moderní babička s dědou, já
říkám, jo, který dodneška lyžujou, jezděj po dovolenejch, prostě jsou aktivní hodně. (…)
Jsem hrozně ráda, že mám tyhle protipóly. Že viděj takovou tu starou klasickou babičku
ještě ze starejch knížek a pak tady i tu moderní městkou babičku. (… …) Máme jednu
takovou fakt tu vesnickou, která prostě ještě smetanu umí vyšlehat a nekoupí si šlehačku
ve spreji, jo, a pak takovou tu, která je takovej ten protiklad, jo, že tam ještě furt je takový
to starý, ale zároveň už je taková ta novodobá: umí na počítači, umí s mobilem, jo, takže..
To třeba ta babička, ta nezvedne ani mobil, jo, ale.. takže to si myslím, že to hrozně jako
by bude chybět, jo. Ve vyprávění paní Jitky a paní Moniky se objevuje volání po starých
vzorech klasických babiček, které paní Jitka viděla pro městské děti jako velký přínos. A
přestože tchyně paní Jitky se jejímu synovi věnuje („Jako je pravda, že se mu věnuje.“),
paní Jitka ji vnímala jako moderní babičku a trávení času s vnukem v nákupním centru
(„Jdeme do Afáče.“) nebylo tím, co by od babičky očekávala. Paní Monika hovořila o
tom, že je vděčná za oba vzory babiček pro své děti, ale z jejího vyprávění bylo zřejmé,
že vesnický vzor by podle jejího názoru dětem chyběl („Jsem strašně ráda, že ji mám.“
„Myslím, že to hrozně jako by bude chybět.“) Na venkovském životním vzoru nacházely
obě ženy mnohá pozitiva. Děti vidí opravdový život oproti zábavě (wifi, tablet, lyžování,
dovolené, počítač, mobilní telefon), praktickou zkušenost (babička umí vyšlehat smetanu)
nebo plnění povinností (ráno vstát a jít nakrmit zvířata).
Dále jsou babičky pro vnoučata podle názoru některých respondentek významné
z hlediska dalšího dospělého vzoru pro děti, díky němuž si mohou rozšířit své obzory.
Paní Monika (44 let) ilustrovala tento význam dalšího vzoru na příkladu jejího manžela
a otce: Vím, že jeho (pozn. dědu) naše Nikča vidí jako člověka, kterej si umí všechno
udělat. Ale ona to má teda i doma. My máme taky takovýho Ferdu mravence, jako
manžela, takže, jo, ale.. když se baví pak s těma holkama v tý škole, tak ona říká: „Mami,
já jsem jako divná?“ A já říkám: „Proč?“ A ona: „No, můj taťka všechno opraví, děda
taky.“ (…) „Tohle holky jako vůbec neznaj.“ Jo, takže, já říkám: „Ale Niki, to vůbec není
chyba.“ Jo, já jsem říkala: „Máš takovej větší jako by přehled, jo.“ Já říkám: „Každej
ten člověk ti dává nějakou informaci, nějakou zkušenost, kterou prostě holt někdo jako
nezažije.“ Vnoučata pak díky dalšímu dospělému vzoru mohou získat srovnání nejen ve
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vztahu ke vzoru svých rodičů, ale i ve vztahu ke zkušenostem se vzory svých kamarádů.
O významu prarodičů z hlediska poskytnutí dalšího vzoru a zkušeností hovořila také paní
Martina (46 let): Mně prostě přijde, že ty babičky, dědové, že by jako měli dávat těm
vnoučatům jako prostě ten vzor a nějakou tu životní moudrost, zkušenost asi předat.
Životní moudrost a zkušenost zde lze chápat jako něco, co odlišuje prarodiče obecně od
rodičů. V tom spočívá podle obou žen přínos dalšího dospělého vzoru pro děti.
Podle názoru respondentek může být babička pro dítě další dospělou osobou, se
kterou může navázat blízký důvěrný vztah. Paní Eva (39 let) poukázala na to, že dítě
může získat v osobě babičky dalšího dospělého, kterému se může v rámci rodinného
kruhu svěřit se svými pocity a problémy a který mu může pomoci řešení jeho problémů
nalézt. Babička také může vnoučeti poskytnout odlišná vysvětlení od těch, kterých se mu
dostane od rodičů. Zároveň může být babička podle názoru paní Evy blízkou osobou,
které si mohou děti postěžovat na své rodiče. Příklad paní Michaely (28 let) ukázal, že
babička také může být osobou, která může z hlediska blízkých vztahů dítěti nabídnout to,
čeho se mu z jeho pohledu nedostává od matky: Prostě babička vždycky přišla, obejmula,
já jsem ji brala jako druhou mamku, že s ní.. že jsem si s ní víc rozuměla. Tam jsem..
kdykoli jsem tam přijela, tak jsem věděla, že si s ní sednu do kuchyně a můžu s ní probrat
úplně všechno, co mě trápí, co.. jak.. z čeho mám radost, a věděla jsem, že ta babička mě
vždycky podrží a vyslechne mě, poradí a nikdy mě za nic neodsoudí. Paní Michaela si tuto
blízkost s babičkou vysvětlovala množstvím času, který u babičky z důvodu brzkého
nástupu do práce a pracovního vytížené své matky trávila. Později se navíc rodiče paní
Michaely rozvedli a babička tak zůstala jakýmsi pevným opěrným bodem: Pro mě ta
babička byla takový útočiště, takovej azyl, kam jsem se mohla jít schovat.
Paní Petra (34 let) viděla v osobě babičky člověka, který může rodiči pomoci, díky
blízkému vztahu k vnoučeti, odhalit vnitřní svět dítěte: To, co neřekne dítě svýmu rodiči,
tak by mělo říct tý babičce anebo dědečkovi, že jo. No a babička by pak měla nadhodit,
že jo, nějakou návnadu: „Hele, mně řekla tohle a tohle.“ Podobně hovořila také paní
Marcela (45 let): Má šanci.. z toho dítěte dostat nějaký jiný pocity, který.. nebo postřehy,
který se tý mámě.. nepodařej. Protože já, když vlastně vyzvednu Marušku třeba ze školy,
tak se zeptám: „Co ve škole?“ A ona: „Jo, dobrý.“ Řekne dvě věty, kdežto, když třeba
přijedou naši (…), tak naši si vlastně s ní sednou a třeba i se koukaj, že jo.. (…) ona jim
ukazuje, co berou v matematice, jak píše, jak jí to jde, a tím, jak vlastně si s ní povídaj,
tak z ní najednou.. lezou vlastně informace, který ona mně neřekne, protože já se zeptám
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jednoduše, ona mně jednoduše odpoví [smích], jo. Jiným generačním i osobním
přístupem babičky k dítěti, než jaký k němu může zastávat matka, může být babička
schopna přispět k určitému otevření se dítěte.
Malým dětem mohou babičky dopřát fyzickou blízkost – přitulit se, pomazlit se,
jak o tom hovořila paní Marcela (45 let): Když jsou ty vnoučata malý, tak já to furt beru,
že k tý babičce se můžou přijít prostě přitulit a pomazlit, že je ten.. i tohle si myslím, že je
jako důležitý, no. Na mazlení se svou babičkou vzpomínala paní Veronika (36 let): A ta
druhá babička, maminka vlastně taťky mýho, ta měla tak dobře 80 kilo nadváhu, ale když
to.. Já to, teď to nebudu myslet ošklivě, ale ona byla ňuchňací polštářek, jo (…). A ona
byla takové jako zázemí v té chalupě. Takový ten mazlíkovatel. Ona fyzická blízkost
babiček může být do určité míry spojena s výše zmiňovaným blízkým vztahem babiček
a vnoučat.
S babičkami také mohou být spojeny vzpomínky, které si s sebou dotazované
ženy nesly až do dospělého života, jako například paní Markéta (45 let): Mám nějaký
hezký vzpomínky na babičku a jsem ráda, že je mám. Význam těchto vzpomínek v běžném
životě ilustruje vyprávění paní Veroniky (36 let), které vzpomínání na babiččino
vyprávění a upomínkové předměty od babičky pomáhaly pozvednout náladu nebo najít
sílu pro řešení určitých problémů: Kolikrát mi pomůže třeba i to vyprávění těch prarodičů,
že si na něco vzpomenu a řeknu si: „No, tak pokusím se najít nějaký řešení,“ nebo „vždyť
to není zas taková tragédie.“ Pomáhá to i v určitých momentech toho života. A dále: Když
si otevřu ten šuplík a vidím tam ten kapesníček, je mi třeba trošku ouvej, tak hnedka to
zvedne náladu. Babička tedy může být v životě vnoučete svým způsobem přítomna i po
své smrti a mít na vnouče prostřednictvím jeho vzpomínek určitý vliv.
Dalším významem role babičky, o kterém hovořila například paní Veronika (36
let), je možnost pro děti setkat se zblízka se stářím a poznat podoby této životní etapy.
Díky tomu si také podle názoru paní Veroniky člověk může pěstovat jistou toleranci vůči
nedokonalosti či neschopnosti: To ty děti potřebují, vidět tu starší generaci, pěstovat si i
tu toleranci třeba vůči.. vůči té neschopnosti něco, něčeho nebo třeba, že se jim hůř mluví
nebo že nemají tak rychlé reakce a tak dále. (…) Nemůžeme jim pořád předkládat jenom
perfektní věci, perfektní lidi. Z výpovědi lze vyčíst, že také stáří a nedokonalost jsou
součástí skutečného života, který mohou vnoučatům pomoci přiblížit právě prarodiče.
Paní Markéta (38 let), která neměla s babičkou vytvořený příliš blízký vztah, hovořila o
nepříliš častých návštěvách své babičky a podobě společné konverzace: Ono to bylo
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psycho, protože babička už si nic moc nepamatuje, takže se mě pořád ptá dokola na tu
samou věc a jak jsem pěkná a jak jsem vyrostla a to je jako vlastně všechno, takže ta
konverzace s ní byla jako hrozná. Z těchto návštěv si paní Markéta odnesla představu o
tom, jakou podobu může mít komunikace se starým člověkem. Co jí však tyto
příležitostné návštěvy neposkytly, byla představa o tom, co obnáší péče o starého člověka.
Vzhledem k celkovému nastavení fungování širší rodiny nebyla paní Markéta do péče o
svou babičku zapojena a sama od sebe se, kvůli nepříliš blízkému vztahu se svou
babičkou, do této péče nezapojovala. Až z vyprávění svých kolegyň si začala podle svých
slov dělat představu o tom, jak může stáří vypadat a kolik pomoci a péče musejí někteří
rodinní příslušníci vynaložit: Až teď u kolegyň koukám, co to je stáří a jak se staraj o ty
maminky. To teda čubrním, co třeba člověk musí všechno podstoupit v těch padesáti.
Naopak paní Eva (39 let) vzpomínala na svou babičku, která zemřela v relativně dobrém
zdravotním stavu na Štědrý den, obklopená svou rodinou, která se o ni v posledních letech
jejího života starala. Způsob i míru seznámení se vnoučete se stářím také ovlivňuje přístup
rodičovské generace k pečování o nejstarší členy rodiny.
Smutnou, přesto určitou životní zkušeností byla pro respondentky smrt jejich
babičky. Paní Jitka (46 let) vzpomínala: Tu babičku na tom Slovensku, fakt jsem ji měla
ráda, a když umřela, to mi bylo šestnáct, tak mě to hrozně jako by zasáhlo. To vím, že
jsem trpěla dost. Paní Markéta se pozastavovala nad úmrtím svého dědy, který zemřel
přesně 30 let po smrti své manželky: Zemřela (pozn. babička) 77. Prostě, to vím, někdy
kolem prosince, v prosinci. Děda umřel přesně 30 let po ní na její výročí smrti. (…) Prostě
opravdu to je úplně šílený. Přesně na den 30 let po ní prostě, no, tak jako. A ještě se s
náma se všema vlastně, dá se říct rozloučil, jo. Jako si nás pozval k sobě, měl takový divný
rozhovory s náma, obecně o životě. Netradiční vzpomínku spojenou s úmrtím svého dědy
měla paní Monika (44 let): Já říkám, mně to.. mně to žádný trauma nezpůsobilo, ale (…)
ona (pozn. babička) měla dědu jako v urně doma (…) a měla ho doma v takový skříňce a
vlastně, když jsem tam chodila spát, tak jsem tam vždycky musela jít a pohladit tu urnu a
říct: „Dobrou noc, dědo.“ (…) Já fakt jako to desetiletý dítě.. já jsem to nějak nevnímala.
Mně ani nebylo divný, že ta urna je doma, že tam svítí svíčka, je tam fotka. Pro mě to bylo
vlastně pořád připomenutí toho dědy. I smutné okolnosti týkající se odchodu prarodičů
tak dotazovaným ženám daly určitou specifickou životní zkušenost.
Babičky byly pro dotazované ženy důležité také z hlediska předávání. Paní
Veronika (36 let) vzpomínala, že se od babičky naučila zejména ženské práce: Jedna mě
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naučila háčkovat, druhá plést a obě tak nás vedly se sestrou k tomu vaření a k té
domácnosti, určitě. Takže taková ta tradiční, tradiční věc, co se přenáší z ženy na ženu
generačně. Podobně hovořila také paní Michaela (28 let): Plíst [smích], určitě vařit, to
asi je to nejcennější, co jsem od ní dostala, vaření a pečení. Jinak takovou tu starostlivost,
takovou tu péči. Znalosti týkající se domácnosti i praktického života na venkově získala
od své babičky paní Jitka (46 let): Tahle babička na tom Slovensku, ta mě naučila docela
dost takových věcí praktických, možná i základy šití, ty jo, určitý recepty na vaření a
tyhlety věci o přírodě, o zvířatech, jak to chodí a tak. Stejně tak i paní Lenka (36 let)
pomáhala své babičce s činnostmi spojenými s chodem venkovského života. Současně
však poznamenávala, že ne všechny naučené dovednosti je pro ni možné v současném
životě využít: Na Moravě sbírat jahody, sušit seno, to mě naučili, ale to mně k životu moc
neto.. jako pomáhala jsem jim s těma věcma, sbírat vajíčka u slepic, dávat králíkům, tohle
jsem dělala jako malá. Paní Petra (34 let) hovořila o tom, že ji babička naučila tomu, jak
se chovat k dětem. Toho využívala paní Petra ve vztahu ke své dceři: Opravdu se jim
věnovat, povídat si s nima, rozmazlovat je, takže to vlastně dělám s Adélkou. Já si
mateřství vyloženě užívám. (…) To mě naučily babičky, věnovat se dítěti. Optimistickým
naladěním své babičky se snažila ve svém životě inspirovat paní Marcela (45 let): Noo..
asi to, že člověk by se neměl.. že by měl bejt jako by optimistickej. Protože vím, že ona
toho zažila i jako by.. že to neměla jednoduchý v životě a.. ale pořád vlastně zůstala jako
by pozitivně naladěná, tak to je takový pro mě.. to si z ní beru. Babička paní Markéty (38
let) zase předala své vnučce zálibu ve sbírání borůvek: A možná po ní to mám, protože
každej rok jedu ráda na borůvky a nutím je (pozn. rodinu) sbírat ten hrnek. (… …) No,
zálibu v borůvkách. Protože s našima jsme nesbírali, takže to mě baví. Co ona mě ještě
předala.. Já jsem s ní jako žádnou práci či činnost asi nevykonávala, jako že by mě
předala nějakou dovednost vyloženě. Na příkladu paní Markéty se ukázalo, že dítě si od
své babičky může odnést to, do čeho je aktivně zapojeno, nebo čemu je aktivně přítomno.
Zatímco například paní Lenka, Petra či Marcela si odnesly do života to, co měly možnost
aktivně pozorovat nebo vykonávat u svých babiček, paní Markétu babička do žádné své
činnosti nezapojovala a s odstupem tak paní Markéta konstatovala, že nic kromě sbírání
borůvek jí její babička nepředala. Celkově z výpovědí dotazovaných žen vyplynulo, že
předávání ze strany babičky se může týkat nejen konkrétních činností týkajících se
domácnosti či každodenního života, ale také zálib, přístupu k dětem nebo může být
babička pro vnoučata inspirací pro optimistické naladění a smýšlení.
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Dalším přínosem babiček je tlumočení minulé, jimi zažité zkušenosti vnoučatům.
To podle názoru paní Veroniky (36 let) nemůže zcela nahradit ani vyprávění rodičů, které
už je zprostředkované a tudíž podle názoru paní Veroniky upravené: Ta zkušenost té
minulé generace, to.. to prostě ničím nenahradíte. (…) To přenášení vlastně těch
zkušeností z minulosti, ten historický vývoj (…). Ty prarodiče prostě to zažili a byli nám
schopni zreprodukovat třeba i to, co nám říkali jejich rodiče, takže.. Třeba Titanic, to
bylo hodně, hodně i v tu dobu mediálně známá událost. A válka (…). Tydlencty všecky
věci prostě my jako rodiče nejsme schopni předat. Nebo když, tak jenom tak jako
zprostředkovaně. A tím, že to člověk nezažil, už to má přes několik generací, tak zas to
řekne trošku jinak. Zkušenost dřívějšího každodenního života a její přetlumočení
vnoučatům vyzdvihovala jako přínos babiček také paní Monika (44 let): Že babička
(pozn. tchyně) třeba řekla, že měla první boty, když šla do školy, a nosila je jenom do
školy. Ze školy už je nenosila, protože by si je zničila, nepochopitelnýho něco, a bydlela,
relativně ta jejich rodina byla bohatá, měla velký statek, takže ona líčila vlastně, co
všechno musela dělat před školou, po škole, byla nejstarší z dětí, takže ještě se musela
starat o děti. (…) a holky (pozn. dcery) teda poslouchaj. Ale myslím si, že ještě jim fakt
takový ty perličky toho života jako úplně nedocházej.
Dalším významem role babičky je možnost ženy vynahradit vnoučatům to, na co
nemají čas rodiče dětí: Dnešní rodiče jsou takoví v jednom shonu, furt někde práce, práce,
protože hypotéky, že jo.. (…). To, co vlastně rodiče nedokončej doma s těma dětma, tak
by měla vynahrazovat ta babička, si myslím. Stejný názor zastávala také paní Lenka (36
let): Ty prarodiče jim dávají to, na co rodiče nemají čas. Já nemám čas si s ní vyšívat,
takže já jsem ráda za to, že babička se jí v tomhle věnuje, že ji to naučí. Ve výpovědích
obou žen se objevuje jakési samozřejmé očekávání výpomoci ze strany babiček. Ta se
týká toho, na co rodičům nezbývá čas, zejména určitých volnočasových aktivit. Odlišný
pohled rodičů a prarodičů na společně trávený čas s dětmi přiblížila paní Veronika (36
let): Ta babička nebo nebo i děda, tak ohřeje párky s chlebem, jo, a radši třeba s nima
jdou na tu zahradu nebo do toho lesa na houby. (…) Spíš bych řekla, že si uvědomují, že
třeba už jim tolik toho času nezbývá a že si to chtěj užít a že jako párky jsou taky oběd,
jo, kdežto já zase jako matka řeším, že jsou nějaký nutriční věci a tak.. (…) Ty priority
maj i s ohledem na tu svoji.. na ten svůj pokračující věk trošku jinak. Z výpovědi paní
Veroniky vystupuje rodičovská odpovědnost, která vyplývá z každodenní péče o dítě a
která rodiči zabere čas, jenž nemůže věnovat určitým aktivitám s dětmi. Oproti tomu
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příležitostné porušení určitých pravidel ze strany prarodičů pak podle vyprávění paní
Veroniky otevírá prarodičům možnosti věnovat se příjemným či zábavným aktivitám s
vnoučetem.
S významem vynahrazení svým způsobem souvisí také materiální výpomoc ze
strany babičky, na kterou vzpomínala paní Petra (34 let): Když už jsem byla v takovým
tom pubertálním věku, tak i kupovat věci. Vždycky: „Hele, na, něco si vyber, kup si.“ A
tak, no. Jelikož mamka neměla moc jednoduchej život, s partnerama (pozn. první manžel
zemřel, s druhým se rozvedla), takže babička se nám snažila i materiálně tak nějak..
(pozn. pomoct). Tato forma výpomoci nebyla ve vyprávěních dotazovaných žen
zmiňována příliš často. Do značné míry zřejmě záleželo na životních příbězích
konkrétních rodin („Mamka neměla moc jednoduchej život“).
Pro rodiče dětí jsou babičky významné z hlediska hlídání, jak ilustruje vyprávění
paní Jitky (46 let): Od babiček se čeká, protože většinou jsou všichni zaměstnaný, všichni
hektěj jak to.. tak aby je (pozn. děti) vyzvedávaly, aby prostě.. spíš takovou tu logistickou
funkci aby jako by to.. plnily. Stejného názoru byla také paní Eva (39 let). Bez občasné
výpomoci babiček se podle svých slov neobešla, přestože se je snažila příliš nevyužívat
nebo nežádat o výpomoc. Bez pomoci by se ovšem vůbec neobešla paní Michaela (28
let), které s vyzvedáváním dcery ze školy kvůli pracovní době museli pomáhat její
prarodiče: Když já jsem se vrátila do práce, tak jsem dělala dvanáctky nebo dělám
dvanáctky, takže tam trávila (pozn. dcera) strašně moc času. Že ji vyzvedli ze školky a až
večer vlastně, když já jsem skončila v devět hodin, mě vyzvedli z práce a jeli jsme domů.
Zároveň si ovšem paní Michaela byla vědoma toho, že není správné babičky hlídáním
dětí přetěžovat. Zejména ty ještě pracující si podle jejího názoru potřebují samy
odpočinout a užít si svůj volný čas. Podobně o využívání babiček na hlídání přemýšlela
také paní Markéta (38 let), jíž však babičky s hlídáním příliš nepomáhaly: Jako já, jako
rodič, bych samozřejmě chtěla, aby byli pořád na drátě a aby, kdykoliv bych nemohla,
tak aby mně hned pomohli s vnoučatama, no. Na druhou stranu vím, si uvědomuju, že maj
teďka taky svůj život, že chtěj taky žít, jo. Ale sobecky bych to nechtěla, no. Já nevím, kde
je ta rozumná hranice. Podobně jako dětští respondenti, i dotazované matky spojovaly
s rolí babičky očekávání výpomoci s hlídáním dětí. V jejich výpovědích se ovšem
objevovalo uvažování nad mírou žádané výpomoci od babiček. Ta by měla v ideálním
případě vyhovovat jak matkám, které tuto pomoc potřebovaly, tak babičkám, které nebyly
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matkami nahlíženy jako osoby, jež by měly obětovat všechen svůj čas ve prospěch
pomoci mladé rodině.
Babičky stejně jako matky a tchyně v roli babičky byly pro dotazované maminky
vzory, k nimž vztahovaly své představy o vlastní budoucí roli babičky. Pozitivním
vzorem byly tyto babičky pro paní Moniku (44 let). Ta měla dvě vyvdané děti ve věku
šestadvacet a dvacet let, od nichž očekávala v brzké době svá první vnoučata: Já budu
babička, bude mi sotva 40, ale (…) já se na to třeba teďka vnitřně hrozně těším. (…) Já
bych hrozně chtěla bejt.. taková ta babička.. část tý mý, kterou jsem měla tak strašně ráda,
a část mý tchyně, jo (…). Trošku je vytáhnout jakoby z toho města (…). Když ve mně
mohly tyhle ty dvě ženy vlastně nechat takovou jakoby stopu, tak.. tak to chci předat
jakoby dál no. Mnohem častěji se však ve vyprávěních dotazovaných žen objevovala
vymezení se vůči těmto vzorům a obavy z toho, aby v budoucnu ve své roli babičky
nepřevzaly vzory svých matek, které z různých důvodů v současné době hodnotily
částečně negativně. Obavy o nevědomé převzetí vzoru své matky měla paní Martina (46
let), která se bála, aby jednou svá vnoučata příliš nevychovávala, spíše než s nimi „blbla“:
Mám obavy, jestli k tomu jako já nesklouznu taky, až to bude aktuální [smích] po těch
letech, ty jo. Že i když to jako je vzor, kterej úplně moc se mně nelíbí, tak že to budu mít
tak jako zažitý, že to možná tak jako úplně převedu nevědomky, no. Z negativního vzoru
ohledně hlídání, respektive nehlídání vnoučat, měla obavy paní Lenka (36 let): Já taky se
potom těším, že se budu věnovat dětem, vnoučatům. (… …) (Pozn. matka) mně vyprávěla
kdysi taky, že ona nebude hlídat, že její máma taky nehlídala. Ne, to bych byla na ni zlá
(…). Takhle to neřekla přímo, ale udělala jsem si o tom vlastní obrázek, máma jí nedala
v tomhle příklad, v hlídání. Uvidíme, jaká budu já u dětí za 40 let. Aby to nedopadlo úplně
stejně za 30 let. Ženy v roli babičky tedy byly dotazovaným matkám vzory v pozitivním
i negativním slova smyslu. Ve svém věku dotazované matky byly schopné formulovat
jasně svou představu o tom, jaký by měl být jejich vlastní babičkovský přístup vůči těmto
vzorům. Zároveň se ovšem obávaly síly budoucího nevědomého působení těchto vzorů,
negativních i pozitivních. Jak podotkla k tomuto tématu paní Monika (44 let): Jsem dcera
svý mámy.
Role babičky může být rodiči využita k utváření budoucího chování jejich dětí
k nim samotným. Paní Monika (44 let) hovořila o tom, že rodiče svým chováním
k babičkám samy utvářejí dětem vzor toho, jak by se mělo k babičkám přistupovat. Byla
si vědoma toho, že tak, jak se chová ona ke svým rodičům, prarodičům svých dětí, se
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budou jednou její děti chovat k ní, jako k babičce jejich dětí: To je neocenitelná životní
zkušenost. Protože oni jednou se do tý role dostanou. (…) A myslím si, že prostě by to tam
mělo bejt, aby ty děti poznaly nějakou úctu k tý straší generaci. (…) Na to já si třeba
dávám jako by fakt velkej pozor, že když prostě potřebuju s našima řešit něco
relevantního, tak jako fakt se snažím, aby tam u toho nebyly nebo se to snažím hodně
tlumit. Paní Monika se v tomto případě snažila využít sílu pozitivního rodinného vzoru,
na jehož utváření sama vědomě pracovala („Já si třeba dávám fakt velkej pozor“). Role
babičky tedy může přinášet možnosti využití také pro generaci rodičů.
O významu babiček pro upevnění a udržení rodičovského vztahu hovořila paní
Kateřina (34 let): Jako my jsme s nima (pozn. s dcerami) spokojený, jo. My jako teďka
nepotřebujem je někam dávat, ale samozřejmě když.. jsme taky zjistili, že to je potřeba si
občas vyjet někam sami [smích], že to, no. (… …) Až teď si říkám, že jsme měli, protože
to určitě ten vztah [smích] jako utrpěl trošičku. Ale jako my jsme s těma holkama chtěli
bejt co nejvíc. Role babičky se zde ukazuje být možností, jak vybalancovat rodinný život
a partnerský vztah.
Dotazované ženy také reflektovaly význam role babičky z hlediska babiček
samotných, které si navázáním vztahu s mladší generací mohly do budoucna zajistit
pomoc pro sebe samu. Tento význam zmiňovala ve svém vyprávění například paní Petra
(34 let): Když byla potom starší (pozn. babička, tchyně matky), tak jsme tam s mamkou i
jezdily mejt okna, pomáhat jí a tak dále. (…) Takže my se vlastně o ty babičky tak
respektive jako.. jsme se staraly a tak.. To, co nám dávaly v mládí, tak jsme se snažily
potom jim to vynahrazovat. Na svou pomoc babičce, které zemřel děda, vzpomínala paní
Monika (44 let): Ona to strašně těžce jako by nesla a my jsme se tenkrát.. domluvili, že,
aby tam nebyla sama, takže já jsem tam chodila spát po tý smrti dědy (…). A takhle vlastně
jsme babičce pomohli. Případy paní Petry a Moniky ukazují, že dobré vztahy babiček a
vnoučat mohou být pro babičky ve stáří přínosné. Opačný případ ilustruje vyprávění paní
Markéty (38 let), která si se svou babičkou, vinou sporadického kontaktu, blízký vztah
nevytvořila. Tato skutečnost se pak odrazila i v jejím přístupu k pomoci své babičce:
Nedávno jsme měli s mamkou velkou scénu, protože ona to prostě citově nezvládala a
vlastně mě obvinila, že za tou babičkou.. že vlastně je na to sama a že já si na ní ani
nevzpomenu a nejedu tam. No, musím říct, že mě to zasáhlo, protože.. já to chápu, že to
nedělám. (…) Ale já to v sobě nějak vůbec nemůžu jako.. (… …) Kdyby se mi to řeklo, tak
jo, ale oni naši nejsou takový. Oni řeknou: „Ne, to babička ne, ty si jí nevšímej, ty máš
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svůj život.“ To je prostě.. bylo vždycky oddělený. (…) Takže: „Ty máš svoji rodinu, ty
ne.“ No, ale teď mi to mamka nečekaně vyčetla, že jsem tam.. že tam nechodím. V případě
paní Markéty však nebylo vinou jejího otce umožněno vytvořit si babičce s vnučkou
bližší vztah.
Podle názoru paní Kateřiny (35 let) role babičky přináší ženám také možnost
dohnat čas strávený s malými dětmi: Teď jako mám pocit, že si to naši.. a oni ani na nás
moc třeba neměli čas, ty naši. Mamka jo, ta s náma byla teda takhle hodně doma, ale
taťka moc čas na nás neměl, že dost pracoval, že jo, nebo podnikal, tak já bych řekla, že
si to teď jako vynahrazujou s těma holkama, jo. Že když.. když ty naše holky maj, tak pak
s nima podnikaj výlety a prostě všechno jim ukazujou a hrajou si s nima, blbnou s nima
v bazénu, pak jako s nima dělaj všechno možný, jo. to jako jo, ale.. ale s náma jako fakt..
(pozn. ne). Podobného názoru byla i paní Petra (34 let): Babičky by se měly hodně věnovat
těm dětičkám, že to.. jako opravdu i to, co vlastně si nevynahradily na svých dětech, tak
by měly právě na těch vnoučatech si vynahrazovat, jo. Z výpovědí dotazovaných žen
vystupuje jakýsi obraz, v němž je období rodičovství spojeno s nedostatkem času na děti,
resp. s nedostatkem času na společné volnočasové aktivity.
Babička má podle názoru paní Petry (34 let) význam i pro širokou rodinu, jejímž
středem by měla být. Až poznáním toho, jakým způsobem funguje manželova matka jako
babička, potažmo celá jeho rodina, si paní Petra podle svých slov uvědomila, co má doma:
Otevřela jsem opravdu oči, jak se věnujeme prostě všichni i navštěvujeme se, tety i
sestřenice. (…) Opravdu, sejdeme se, grilujeme, smějeme se, nakoupíme si vínko, jo.. a
to všechno u tý babičky Vlasty. Pokavaď je ona, tak se tam všichni stmelujeme na jednom
místě. Na scházení rodiny u babičky vzpomínala také paní Michaela (28 let): K tý od
mamky jsem chodila častějc, tam to bylo takový příjemnější, takový rodinný, domácký. A
hlavně jsme se tam scházeli jako by celá rodina. Protože ještě teta měla dvě děti, nebo
má, tak jsme se tam scházeli. Za svého života tedy babička umožňuje přirozené udržování
kontaktů mezi členy širší rodiny. Nejčastěji v tomto smyslu slouží jako zázemí pro
rodinné sešlosti různého typu.
Babička je podle názoru paní Marcely (45 let) pro rodinu významná také
z hlediska tlumení rodinných rozkolů a nabízení názoru nejstarší generace na různé
problémy: Tam chybí prostě další jako by pohled do tý rodiny (pozn. když není babička).
Já jsem se mohla babičce třeba vyzpovídat, když jsem měla s mamkou nějakej problém
nebo tak. Tak vlastně tím, že se s ní člověk nevidí denně, tak maj.. prostě maj, si myslím,
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jinej náhled na toho člověka, takže je to dobrej tenhle pohled.. takovej jako by s odstupem,
než názor někoho, s kterým se vidíte denně. Jako člen širší rodiny stojí babička
v dostatečném odstupu od nukleární rodiny, aby si udržela určitý nadhled, na druhou
stranu mívá s členy nukleární rodiny natolik blízké vztahy, které by umožnily řešení
rodinných neshod.

Pohled babiček
Jaroslava, 75 let: Vy už máte odžito, všechno máte vyřešené, máte to za sebou a můžete
se soustředit na něco jiného.

Charakteristika nositelky role babičky pohledem babiček
Ve vyprávěních dotazovaných babiček se, stejně jako u předchozích dvou generací,
objevovaly tři hlavní prvky utvářející charakteristiku ženy, která může vstoupit do role
babičky. Jednalo se o věk, příbuzenství a pozici ženy v rodině.
Věková charakteristika ženy vstupující do role babičky pohledem babiček
Podle názoru dotazovaných žen byla babičkou žena, která se z hlediska rodinné struktury
řadila ke generaci rodičů jednoho z rodičů. Tuto generační příslušnost ilustruje příklad
paní Jaroslavy (75 let), která během rozhovoru hovořila o paní na hlídání, jež v její rodině
zastávala svým způsobem také roli babičky: To byla o něco starší paní, o generaci,
babička. Věk této ženy nebyl pro roli určující, nicméně ze zkušeností žen bývala babička
alespoň o něco starší, než byli rodiče dotazované osoby. Také v případě paní Hany (58
let), která měla velmi mladou nevlastní babičku, byla tato babička o něco starší než její
matka: Ony (pozn. nevlastní babička Jarča a matka paní Hany) byly o osm let od sebe.
Ona (pozn. matka) měla nevlastní matku o 8 let starší, než je ona. Jo, takže mamka měla
mě ve dvaceti a ta babička Jarča byla vlastně už ve dvaceti osmi babičkou. Některé ženy
z okolí dotazovaných babiček spojovaly roli babičky se stářím a v důsledku toho potom
mohly mít problém ztotožnit se se svou novou rolí, jak dokládá vyprávění paní Jany (48
let): Třeba ta Ivana (pozn. druhá babičky vnučky paní Jany), ta byla docela dotčená. Jí
to vadilo, že bude babičkou. Přitom ona už je v důchodu, je v podstatě starší (pozn. než
Jana) a přesto jako jí to tak jako.. jí to vadí, že už je stará. Že je babička. Pojem stáří a
stará žena však byly ve vyprávěních žen z hlediska konkrétního věkového vymezení
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neurčitým pojmem. Šlo spíše o pocitové vnímání období, kdy žena do role babičky
vstupuje. Podle některých názorů z blízkého okolí žen byla nositelka role babičky nehledě
na svůj věk zkrátka starou ženou. Konkrétní vypořádání se s věkem a přijetím nové
životní role bylo podle zkušeností dotazovaných žen individuální. O podobném problému
hovořila v generaci matek paní Jitka v souvislosti se svou tchyní.
Příbuzenská charakteristika ženy vstupující do role babičky pohledem babiček
Velká část babiček, o kterých dotazované ženy hovořily, byla s dotyčnými ženami
pokrevně příbuzná a jednalo se o matky jednoho z rodičů. Jak ovšem dokládá vyprávění
paní Hany (58 let), pokrevní příbuzenství nebylo určující pro to, která žena do role
babičky může a která nemůže vstoupit: Já říkám, vždyť je jedno, jaká to je babička.
Důležitý je, že jako babička funguje. Sama paní Hana měla nejbližší vztah se svou
nevlastní babičkou, druhou ženou svého dědy. V roli babičky se tedy ocitaly i ženy
příbuzné s dotyčnou osobou na základě následného sňatku.
Dále se v roli babiček v rodinách dotazovaných žen objevovaly také ženy, které
nebyly s dotyčnými ženami příbuzné, a přesto byly jako babičky označovány. Ilustrací
těchto nepravých, nevlastních babiček je případ dotazované paní Jaroslavy (75 let), která
měla své rodiče na Slovensku a manželovi rodiče žili v Havlíčkově Brodě. V době dětství
jejích dětí figuroval v rodině starší manželský pár, který skutečné prarodiče Jaroslavě i
jejím dětem fakticky nahradil: To byla o něco starší paní, o generaci, babička. Ano, ta
byla babička, ano. To byla vlastně babička, která.. Babička, to byla paní, která.. (…)
zůstala vlastně potom na pomoc mně, aby mně ty děti pohlídala, když bylo potřeba, no.
No tak tam byl ještě pán taky a ten pán se přidal k tomu pečování, takže si hrál třeba
s Míšou, si hrál. To je synek. Rádi stavěli nějaký ty stavebnice, takže ano, ty mně hodně
pomohli. Ty vlastně dělali ty prarodiče těm mým dětem, když byly v tom věku, než šly do
školy, tak nějak. No. Takže já jsem měla rodiče.. můj muž měl rodiče v Havlíčkově Brodě
(…) a já jsem měla tady náhradní babičku a dědečka. Ačkoliv je z vyprávění paní
Jaroslavy zprvu cítit určitá obtíž s označením paní na hlídání jako babičky, popisem
fungování této paní ve své rodině dochází paní Jaroslava k označení ženy jako nevlastní
babičky. Ta svou roli babičky plnila především hlídáním dětí, ale také hraním a vším,
s čím potřebovala paní Jaroslava pomoci.
V roli nepravé babičky se ocitly i některé z dotazovaných žen. Paní Věra (70 let)
byla podle svých slov v dětství babičkou vnučce své sestry. Asi od dvou let paní Věra
s manželem jezdili s dívkou na dovolené a výlety, učili ji plavat a lyžovat. Paní Věra stále
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cítila, že mají s dívkou blízký vztah: Doteď jako bez problému. Zase cokoliv bysme
potřebovali, tak si myslím, že i když jí bude 30 roků, tak jako bez problému by přišla a
cokoliv pomoct nebo to, si to pamatuje, že něco jsme jí dali. A je za to taky vděčná celkem.
Paní Hana (58 let) se zase svým způsobem cítila být babičkou dětem z rodin, do kterých
chodila uklízet. Vzhledem k jejímu dlouhodobému působení v několika rodinách si podle
svých slov s dětmi vytvořila velmi blízké vztahy, což ji těšilo. Dětem v těchto rodinách
věnovala dobrovolně určitý čas i po odvedení své práce: Oni mě neberou jako uklízečku.
Oni mě berou jakoby tetu nebo jako babičku mě berou. (… …) A svěřujou se s věcma. Ten
patnáctiletej jako k babičce, protože on má babičku hodně starou už, (…) paní je vlastně
osmdesát šest, tý babičce. Takže ke mně má blíž, bere mě víc jakoby kamarádku, jako
babičku, než tu paní. Protože ta osmdesáti šesti letá paní těžko bude vědět, co to je
youtuber. Zde se paní Hana dotýká soudobého pojetí vztahu babiček a dětí („bere mě víc
jakoby kamarádku, jako babičku, než tu paní“), které se v dnešní době podle některých
autorů vyznačuje právě důrazem na lásku, přátelství a naslouchání babiček [Gratton,
Haber 1996].
Blízkost vztahu s nositelkou role babičky, která nebyla s vnoučetem příbuzensky
spřízněna, mohla být podle názoru dotazovaných žen vystavěna (1.) na částečném
suplování rodičovské role, typicky prostřednictvím hlídání. (2.) na společných aktivitách,
kterým se žena s dítětem věnovaly, např. hraní, dovolené, výlety, sport. (3.) a na blízkém
důvěrném vztahu vytvořeném mezi dítětem a ženou, jak uvádí paní Hana (1959): A
svěřujou se s věcma.
Pozice ženy v roli babičky v rodině pohledem babiček
Z výpovědí dotazovaných žen vyplynulo, že z hlediska pozice babičky v rodině by žena
měla stát mimo manželskou rodinu, respektovat ji a příliš do jejího fungování
nezasahovat [srov. Cunningham-Burley 1985]. I přes možné blízké vztahy by měl být
znát určitý odstup od nukleární rodiny tvořené rodiči a jejich dětmi. Paní Hana (58 let)
hovořila o tom, že babička by se do tohoto seskupení neměla příliš vměšovat a neměla by
vyžadovat cokoliv na úkor mladé rodiny. Na prvním místě by podle jejího názoru měla
stát nukleární rodina a její bezproblémové fungování: A jinak my spolu jezdíme i byli jsme
u moře, tak zase teďka si (pozn. vnučka) umanula, že by měla jet místo tatínka babička,
tak jsem řekla, ne. Tady je tatínek, tak tatínek pojede k moři a my kdyžtak pojedeme příští
rok, protože si myslím, že ta rodina je na prvním místě, že ten manžel opravdu.. (… …)
myslím si, že když se syn ožení a má svou rodinu, tak by měl fungovat hlavně pro svou
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rodinu. A ne aby zabezpečoval matku, která nadělala dluhy v životě a teď chce po dětech,
aby jí to platily. Ve výpovědi paní Hany se zřetelně promítá požadavek na odstup babičky
od nukleární rodiny ve dvou rovinách. Jednak se paní Hana sama snažila poněkud
ustoupit do pozadí a nechat prostor pro samostatné fungování mladé rodiny, jednak by
zaujmutí tohoto postoje ráda viděla také z pozice matky zetě, která svým způsobem
nenechávala synovi volné ruce, co se týče např. finančních záležitostí nukleární rodiny.
Podle názoru paní Jany (48 let) by zase babička měla respektovat rodinu a partnerské
vztahy svých dětí: Že holka žila nevdaná, že se rozešli, no, trochu mě to mrzelo, ale zas
na druhou stranu si myslím, že jsou zatím rozumný, že nejsou žádný tahanice nebo to..

Vlastnosti spojené s rolí babičky pohledem babiček
S nositelkami role babičky respondentky spojovaly několik konkrétních vlastností.
Babička by podle jejich názoru měla být žena milující, obětavá, laskavá, štědrá a
spravedlivá.
Milující babička má podle názoru dotazovaných žen vnoučata zahrnovat láskou.
Zkušenost milujícího a láskyplného vztahu byla ženami vnímána jako zkušenost
nezanedbatelného významu pro život mladší generace. V souvislosti s láskou
projevovanou babičkami dotazované ženy hovořily jak o generaci svých dětí, tak o
generaci vnoučat. Paní Alena (65 let) se ve svém vyprávění dotkla toho, že láskyplný
vztah mezi babičkou i vnoučetem může mít oboustranný směr a „prospěch“ z něj pak
může mít i samotná babička: Já si myslím, že jako jsou i ty děti ochuzený (pozn. když
nemají babičku), protože je pravda, ta láska, ta se dá jako by rozdávat, ta neubejvá, ta se
dá rozdávat, že jo, dětem, vnoučatům, nebo zas jako naopak. V životě dotazovaných žen
vnoučata zaujímala významné místo, což ilustruje vyjádření paní Hany (58 let) o svém
vztahu k vnučce: Říkám, já Adélku miluju nadevše. (…) Adélka je můj svět. Babičky měly
doma vystavené fotografie svých vnoučat a užívaly si chvíle, které mohly strávit společně
se svými vnoučaty. O jednu ze vzpomínek na dětství svého vnuka se podělila paní Růžena
(77 let): Já si pamatuju tenkrát, to mu (pozn. vnukovi) bylo asi pět roků (…), tady byla
mikulášská pro děti (…). No a my jsme s tátou jako tam s ním šli, jako dárek a on: „Babi,
ale jak to.. ale když mě tady neznaj, jak Mikuláš mohl vědět, jo, jak mě mohl znát?“ Jo,
to bylo krásný, já jsem.. úplně bych ho umačkala, když to takhle řekl. V této výpovědi se
projevuje láskyplná povaha vztahu paní Růženy k vnukovi („úplně bych ho umačkala“).
Paní Jana (48 let) se domnívala, že v životě své vnučky zaujímá významné místo: Jako
holka (pozn. dcera) si ji vede taky jako dobře, jo, to jako ona Anetu cepuje, učí, ale ráda
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sem chodí. Vždycky: „Babi, já si chci s tebou [důraz] číst, s tebou je to lepší.“ Podobně
se vyjádřila i paní Hana (58 let): Ale asi jsem opravdu pro ni jediná, která pro ni asi tak
nějak.. pro ni hodně znamená, nebo jsme asi hodně na sebe napojený, jo. Protože jsem
asi jediná osoba, která vopravdu takhlenc (pozn. s ní kreslí, maluje, čte). Podle svých
slov se obě ženy s vnučkami věnovaly nejrůznějším aktivitám a vnučky je s nimi
vykonávaly raději než s rodiči. Ženy nabývaly pocitu, že jsou pro své vnučky velmi
důležitými a blízkými osobami. Společné oběma ženám na rozdíl od ostatních
dotazovaných žen bylo to, že obě ještě byly ekonomicky aktivní a obě měly zatím jen
jedno vlastní vnouče, resp. vnučku. Všechny ostatní dotazované ženy již byly v důchodu
a měly minimálně tři vlastní vnoučata. Paní Hana a Jana byly zároveň nejmladšími
z dotazovaných babiček. U ostatních babiček, přestože svá vnoučata také milovaly,
nebyly podobné pocity určité výjimečnosti své osoby pro (konkrétní) vnouče patrné.
Podle názoru dotazovaných žen by babičky měly být také obětavé. Měly by být
schopny samy sobě něco odříct ve prospěch svého vnoučete. Podle výpovědi paní Hany
(58 let) by babičky neměly hledět jen na sebe a na svůj vlastní život: Ta babička je taková,
aby prostě tomu vnoučeti něco dala a trošku se mu taky věnovala, že jo. A ne mít jenom
prostě svůj život. Paní Jaroslava k tomuto tématu dodala, že babičky už by si měly být
vědomy „ceny“ malého dítěte a proto by se mu měly věnovat: Tak už máte ten rozum
z toho, co to (pozn. vnouče) vlastně je. (… …) Že už znáte tu cenu toho malého
stvořeníčka. (…) To je právě ten velkej rozdíl (pozn. oproti maminkám), jak já to cítím.
Že myslíte víc teď už na to dítě. Páč vy už máte odžito, všechno máte vyřešené, máte to za
sebou a můžete se soustředit na něco jiného. Z výpovědi paní Jaroslavy plyne, že
obětavost babiček by měla jít ruku v ruce s věkem, přičemž ve věku babičky už mají podle
paní Jaroslavy ženy ve své podstatě splněny své životní cíle, což jim dává prostor
soustředit se na další osoby. Přesto se podle názoru paní Růženy (77 let) tato vlastnost u
babiček poněkud vytrácí, nebo přinejmenším už nedominuje mezi vlastnostmi, které se
podle dotazovaných žen k roli babičky vážou: Zkrátka dneska ty babičky, že jo, tak (…)
se věnujou vnoučatům, mají je rádi, všecko. Ale zas takovej ten úděl babičkovskej, jako
bejval. (…) Dneska ty babičky jsou takový jako.. jako takový moderní zaprvé a chtějí si
taky ještě zas ty léta užít. Pokud můžou, že jo. (…) Jo, starají se nebo třeba vyzvedávají
děti nebo pomáhaj. Ale aby byly tak velice zas obětavý, úplně neříkám, záleží na povaze,
že jo. Nebo jak dalece ta rodina funguje. Paní Růžena se svým způsobem vymezuje vůči
dnešním moderním babičkám, které si ještě chtějí užívat. Není však zcela zřejmé, zda
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těmito dnešními babičkami myslela dnešní mladé babičky, nebo obecně všechny
současné babičky, přičemž ona sama se z této kategorie babiček vyřadila.
Laskavost byla další vlastností, kterou dotazované ženy s rolí babičky spojovaly.
Mírné vystupování a přístup plný pochopení ženy oceňovaly už na svých babičkách a
aktuální by podle nich měly být i dnes. Laskavou se podle názoru paní Aleny (65 let) žena
stává do určité míry i věkem. Babičky podle názoru paní Aleny dokážou ve svém věku
emoce ovládat lépe, než je tomu v mládí, kdy ženy zastávají roli matky: Člověk jako by
ty emoce svoje nemusí hnedka jako projevit nebo.. ty špatný třeba, jo, že nemusí hnedka
vybouchnout jako třeba mladej člověk. Myslím si, že, aspoň teda u mě to tak bylo, že
prostě jsem to chtěla řešit teď hned a ono se to nemusí. S věkem nasbíranými zkušenostmi
získávají ženy v roli babičky určitý životní nadhled. Podle názoru paní Aleny život není
jednoduchý, nelze si ho předem naplánovat a v průběhu života je třeba řešit určité
překážky: Že si člověk uvědomuje.. proto říkám, chci bejt na ně laskavá, protože ještě je
čeká spousta překážek jako, jo, ten život není jednoduchej a není tak, jak si ho člověk
naplánuje, jo, to si může myslet mladej člověk, že to tak bude, ale nebude, jo [smích].
Paní Jana dodávala (48 let): Pekly jsme ho (pozn. cukroví) spolu a … a více méně do těch
formiček, no, tak co, no, tak je každej rohlíček jinej, no. Hlavně, že to je jedlý [smích], jo.
A dále: No a byli tady s dědou a ona (pozn. vnučka) si je vzala (pozn. barvy na látky) a
zmalovala nový rifle a koberec [smích] a nejde to vyprat, no, ale tak [smích] koberec se
vyhodí, jsme tady před rekonstrukcí (…). Takže mě takovýhle věci zas až tak nerozhážou.
No, nový rifle, který měla tejden, no, tak.. tak jsou z nich tepláky [smích] nebo na doma.
Ve světle těchto úryvků by již babičky měly být ve svém věku schopny rozlišovat
podstatné od nepodstatného, nedramatizovat drobné nehody a nelpět na dokonalosti za
všech okolností.
Vlastností, kterou ženy přiřazovaly k roli babičky, byla také štědrost. Babička by
podle dotazovaných žen měla vnouče obdarovávat při určitých příležitostech. Paní Jana
(48 let) hovořila o tom, že se nemusí nutně jednat o velké a finančně nákladné dárky: Já
snad ani jako velký dárky.. jako.. finančně drahý ne. Jako druhá babička, když jí koupili
ve čtyrech letech tablet, tak jsem myslela, že vyskočím z kůže [smích]. Jsem říkala
babičce: „Ona neumí jezdit na kole, jo, ale hlavně, že má tablet,“ jo. Paní Jana se
vymezovala vůči dárku od druhé babičky své vnučky nejen v rovině finanční, ale dárky
by podle jejího názoru měly odpovídat věku a potřebám dítěte. Zde zastává babička Jana
podobný názor jako některé maminky. Dárek pro vnouče by měl být volen primárně
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s ohledem na vnouče samotné, nikoliv na to, co je zrovna moderní apod. Samozřejmostí
bylo pro ženy dávat vnoučeti dárky k svátku, narozeninám a k Vánocům. Ačkoliv ještě
v generaci dotazovaných matek nebylo pro ženy obdarovávání od babiček běžné, pro
dotazované babičky již bylo dávání dárků dětem ke zmíněným příležitostem v podstatě
samozřejmostí. U paní Hany mělo obdarovávání také podobu občasného finančního
příspěvku vnučce: Kouká asi (pozn. zeť) na to, že třeba přidám Adélce na něco. Tam to
u nich není, tam ta maminka velice špatně funguje, ta babička druhá, ta nefunguje jako
babička. V tomto případě ovšem nešlo o přímý dárek vnučce, ale spíše o přispění na něco
prostřednictvím generace rodičů.
V neposlední řadě by babička měla být podle dotazovaných žen ve svém přístupu
k vnoučatům a jejim rodinám spravedlivá. Na jedné straně to bylo patrné z vyprávění o
generaci vlastních babiček dotazovaných žen. Paní Růžena (77 let) se během vzpomínání
na svou babičku několikrát dotkla toho, že její babička přistupovala ke svým dcerám a
jejich rodinám odlišně. Přestože vzápětí dodávala, že měla babička ráda všechny stejně,
poukazování na rozdíl bylo z jejího vyprávění patrné. Vyšší socioekonomický status
Růženiny tety („to bylo trošku takový jako panstvo“), která žila v Praze, byl zřejmě
důvodem Růženou vnímaného odlišného přístupu babičky k její mamince, se kterou žily
spíše venkovským životem: No, ta druhá dcera, ta teta Liduška, ta šla do Prahy. Její
manžel byl inženýr, no, tak babička tam ráda jezdila v zimě, že jo. Jako měla nás všechny
ráda, no, ale prostě tam, že jo.. vůbec, to bylo trošku takový jako panstvo. Ale teta hodná
[důraz]. (… …) No jo, říkám, byla (pozn. babička) velice pracovitá, měla nás všechny
ráda, no, ale vždycky mamince říkala: „To víš, Ančo, ty si to tady můžeš, že jo, jako husy
vykrmit a todlento.“ Na druhou stranu lze z výpovědi vyčíst, že babička se snažila své
dceři z Prahy vypomáhat v ohledech, v nichž na tom byla podle názoru babičky paní
Růženy teta z Prahy hůře než rodina paní Růženy („Ty si tady můžeš husy vykrmit.“).
Na druhé straně se tato vlastnost projevovala i ve vlastním přístupu dotazovaných
žen k jejich vnoučatům. Ačkoliv dotazované ženy zaujímaly ke svým vnoučatům
poněkud odlišné přístupy, ze svého pohledu se snažily být z principu ke všem vnoučatům
spravedlivé a nedopřávat či nenabízet jednomu více než druhému. Tuto situaci ilustruje
příklad babičky Věry (70 let). Z jejího pohledu investovala do dárků pro své vnučky stejné
množství finančních prostředků a dávala vnučkám stejnou možnost cestování. Vlivem
působení některých faktorů (viz část kapitoly 3. 3 nazvaná „Faktory plynoucí
z individuálních a rodinných charakteristik vnoučete zakládajícího roli babičky“) byla
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výsledná situace taková, že vnučka od syna fakticky dostávala větší množství dárků než
druhý pár vnuček od dcery a vnučka od syna cestovala s paní Věrou více než vnučka od
dcery: Takže v tomhletom poměru je fakt, že jí (pozn. vnučce od syna) možná nakoupím
víc, ale cenově jako.. množstevní to je, ale cenově to v žádným případě není. To, že těm
(pozn. vnučkám od dcery) koupím třeba jednu věc a stojí 500,– a za těch 500,– já jí
dokážu nakoupit tři, čtyři věci, který ona s radostí vezme, protože nekouká na to, jestli to
je značkový nebo není (…). Když byla malá (pozn. vnučka od syna), tak to je fakt, to
s námi projezdila.. ne, svět se nedá říct. Ale to zas bylo zákonem ten, že vlastně Nikola,
ta starší (pozn. vnučka od dcery), taky.. ta s námi jezdila taky, ale v případě, že jsme jeli
do Chorvatska autem. Ale letecky její otec vlastně řekl, že nám ji nikdy letadlem nepůjčí
na dovolenou (…), takže co jsme byli letecky všechno, tak to s nám byla jenom ona,
Barbora, ta první. To jsme procestovali celkem dost, tak to možná v tomhle tom jsme jí
dali taky víc. Pro paní Věru byl důležitý spravedlivý přístup ke všem vnučkám. Z jejího
vyprávění je však patrné, že spravedlnost může mít různé podoby a vždy jde o konkrétní
pohled na danou věc. Pro paní Věru znamenalo spravedlivě obdarovat vnučky vynaložit
stejné finanční prostředky na dárky pro každou z nich. Počet kusů pro každou z vnuček
nepokládala paní Věra za rozhodující.
Představeno bylo pět vlastností, jejichž nositelkami by podle dotazovaných žen
měly být současné babičky. Jak ukázalo vyprávění paní Jaroslavy (75 let), vnímání určité
vlastnosti je vždy závislé na pohledu konkrétních lidí a především na jejich možnosti
vnímat danou vlastnost současně u dvou osob, v tomto případě u dvou babiček, a mít tak
možnost srovnání: Moje dcerka má babičku, nebo měla babičku, která, jak ona ji hodnotí,
nebyla laskavá. (…) Ona byla taková spíš studenější, ale hodná byla. To jenom ve vztahu
k mý mámě to cejtím tak, jako že ona nebyla příliš laskavá. Podle názoru paní Jaroslavy
byly ve své podstatě obě babičky jejích dětí laskavé. Při srovnávání obou babiček však
byla podle Jaroslavy jedna z babiček, její matka, laskavější. Děti paní Jaroslavy vnímaly
jako laskavou pouze matku paní Jaroslavy, zatímco tchyně paní Jaroslavy podle názoru
jejích dětí nositelkou této vlastnosti nebyla. Pokud má vnouče babiček více, ocitají se tyto
ženy v určitém „konkurenčním“ prostředí a co znamená být laskavý pro jednoho, nemusí
znamenat být laskavý i pro druhého.
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Význam role babičky pohledem babiček
Mezi významy role babičky uváděly respondentky čas pro vnoučata, který se nese ve
znamení klidu, dále pak naslouchání, pohled jiné generace, doplňování rodičů z hlediska
(volnočasových) aktivit. Babičky také mohou vnoučatům podle respondentek do života
zanechat vzpomínky, předat jim dovednosti nebo jim mohou být vzorem role babičky do
budoucna. Pro rodiče může mít role babičky podle respondentek význam z hlediska
hlídání a z hlediska rodiny působí osoba babičky jako osoba stmelující širší rodinu. Pro
samotnou nositelku role babičky jsou vnoučata zdrojem potěšení a potenciálními
pečovateli do budoucna. S rolí babičky byla u žen spojena i zkušenost se smrtí.
Tím nejcennějším, co babička může podle názoru dotazovaných žen svým
vnoučatům nabídnout, je její čas. O tom hovořila například paní Hana (58 let):
Nepotřebujou (pozn. vnoučata) mít drahou dovolenou, nepotřebujou (…) nikam letecky
do luxusního hotelu. Oni potřebujou bejt s nima (pozn. s prarodiči). Zejména pracující
babičky ovšem byly nespokojené s množstvím času, který v důsledku svého zaměstnání
na vnoučata měly (viz část kapitoly 3. 3 nazvaná „Společenské faktory utvářející rámec
pro uchopení role babičky“). Přesto se snažily si nějaký čas pro své vnouče vyhradit,
případně vnoučeti uzpůsobit své vlastní plány, jako to dělala například paní Jana (48 let):
Jo, že prostě překopu svůj denní plán a přizpůsobím ho k ní, jo, k tomu, co ona potřebuje,
když vím, že to potřebuje. Pro dotazované ženy totiž byla vnoučata jednou z jejich
životních priorit. Jak svým vyprávěním dokládala paní Jaroslava (75 let), žena v roli
babičky už se tolik nepotřebuje věnovat sama sobě a své pracovní kariéře jako žena, která
je matkou. Matky se podle názoru paní Jaroslavy přednostně věnují kariéře a
neuvědomují si, že tím ochuzují své děti o společně strávený čas. Babičky, které již mají
podle názoru paní Jaroslavy „své odžito“, tedy mohou veškerou svou energii věnovat
dětem: Já jsem očařka, byla jsem primářka, takže jsem byla angažovaná nesmírně časově.
A na děti jsem neměla tolik času, co by byly potřebovaly. (…) Teď chci být babička, když
mám čas, tak se to snažím vracet těmhle svým vnoučatům, to, co jsem měla vlastně dávat
těm dětem. Ale (…) to je určité období, v určitém období myslíte určitým způsobem, (…)
to je člověk na vzestupu, když chcete dělat nějakou kariéru, musíte se tomu taky věnovat
a ženská chce mít děti. A teď jak to skloubit dohromady. Aby něco netrpělo. Tak v té práci
(…) ty věci musely být, takže vlastně odkládáte. Odkládáte to, co se dá. V té době si to
myslíte, že ty děti.. děláte, co můžete, protože času zase tolik není. (…) Takže to, co se
nemá odbývat, tak se někdy i odbyde. Názor paní Jaroslavy do jisté míry koresponduje
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s názorem některých maminek, že by babičky měly dětem vynahradit to, na co rodiče
nemají čas. Paní Jaroslava tento rozdíl mezi oběma generacemi v čase věnovaném dítěti
spojovala také s určitým mentálním nastavením žen ve dvou odlišných období – v období
mateřství a babičkovství.
Čas strávený s babičkami se ve vyprávěních respondentek nesl ve znamení klidu.
Babičky jsou podle názoru dotazovaných žen ochotné vyhradit si čas jen pro dítě a nemají
potřebu pospíchat a stíhat spoustu dalších věcí. Paní Alena (65 let) hovořila o tom, že
oproti mladší generaci, generaci rodičů, babičky tolik nepospíchají a nemají potřebu řešit
ihned to, co snese odklad: Myslím si, že.. aspoň teda u mě to tak bylo, že prostě jsem to
chtěla řešit teď hned a ono se to nemusí. V podobném duchu hovořila také paní Jana (48
let): Si myslím, že když jsem byla mladší, tak taky byl člověk takovej: „Honem, teď to
musíme stihnout,“ tohle všechno nalajnovaný a teď už je takovej větší klid, že jo. Na
všechno. To asi ty babičky mají tu výhodu. Čas v klidu a beze spěchu byl tedy podle
názoru dotazovaných žen výsadou babiček. Poněkud paradoxně s tímto tvrzením
souhlasily také ženy, které ještě samy pracovaly a uváděly, že kvůli zaměstnání nemají
na vnoučata tolik času, kolik by si představovaly. Pracovně vytížená paní Hana (58 let) o
tom dokonce hovořila v souvislosti se svým babičkovským přístupem vůči dětem svých
zaměstnavatelů: Co já vím, ten youtuber v nějaký telce.. mně pouští (pozn. syn rodiny, ve
které uklízí), ale já si sednu a vyslechnu to. A to je asi to plus u těch starších lidí, u těch
babiček, že nikam nespěchaj už tolik. Zdá se, že pokud už si babičky čas pro vnouče
nalezly, věnovaly se pouze vnoučeti a nepřemýšlely o dalších věcech, které je třeba rychle
vyřídit. Dotazované ženy tedy klidem mohly myslet i jakési mentální nastavení, kdy
věděly, že čas s vnoučetem je důležitý a není nutné zaobírat se současně jinými věcmi,
které se vnoučete netýkají.
S tím souvisí i další přínos, který podle názoru dotazovaných žen babičky pro
vnoučata mají. Je jím naslouchání. Dotazované ženy hovořily o tom, že dítěti je třeba
věnovat plnou pozornost a nepřemýšlet při tom o dalších věcech. Paní Jaroslava (75 let)
zdůrazňovala, že dětem je třeba naslouchat, nechat se vést tím, co říkají, a přemýšlet o
tom: To, co oni potřebujou nejvíc, je pozornost. (…) Ne dávat jim ty materiální věci, ale
poslouchat je. (… …) Prostě já se snažím všeho nechat a když to dítě přijde, tak jsem
jedno veliké ucho a poslouchám, co říká, a snažím se vycházet z toho, co říká nebo co
chce. Osoba babičky je také podle dotazovaných žen člověkem, kterému se děti mohou
svěřit s tím, o co se nechtějí podělit se svými rodiči. Paní Hana (58 let) uvedla, že babička
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může být dalším blízkým člověkem dítěte, dalším jeho důvěrníkem: Že vždycky, když
budou něco potřebovat, že můžou k tý babičce zajít. Co třeba.. když by nechtěli něco říct
vlastním rodičům. Tento aspekt naslouchání se shoduje s představou maminek o tom, že
s babičkou může vnouče navázat blízký vztah, který může být předpokladem pro svěření
se vnoučete babičce.
Babičky jsou podle názoru dotazovaných žen pro vnoučata významné i z hlediska
jejich přináležení k jiné, starší generaci. Paní Alena (65 let) hovořila o tom, že babičky
mohou vnoučatům nabízet jiný pohled, jiný názor na okolní svět i jeho problémy: Ale
myslím si, že jo, že je potřeba tam ještě nějakej další.. jako třeba i další generace, která
se na to dívá i trošku jinak, jo. Seznámení s pohledem další dospělé generace (vedle
generace rodičů) je podle žen pro děti poučné a žádoucí. Ve vyprávěních dotazovaných
žen se však nejednalo pouze o generační přínos babiček související s poskytnutím dalších
názorů či jiného životního pohledu. V souvislosti s generačním přínosem babiček zmínila
paní Jaroslava (75 let) také skutečnost, že pro děti je důležité i pozorování osobního
kontaktu obou starších generací rodičů a prarodičů. Z něj se vnoučata podle názoru paní
Jaroslavy učí, jakým způsobem by se k sobě blízcí lidé měli chovat: To patří ty generace,
vidět je vedle sebe. Už i ty rozdíly mezi nima, jaký jsou. To všechno je hrozně poučný.
Velké poučení pro ty děti, jak se spolu k sobě chovají, jak se navzájem ctí, vážej si jeden
druhýho a pak se i opatrujou v tom stáří. (…) Jo, to všechno je škola života, to se nedá
ničím nahradit. Vypravováním. To se musí vidět.
Dalším přínosem babiček je podle názoru dotazovaných žen jakési doplňování
rodičů dítěte z hlediska společných aktivit dětí a dospělých. Podle názoru paní Anny (71
let) se ženy v roli babičky snaží určitým způsobem zastat aktivity, na které podle jejich
názoru nemají rodiče dětí dostatek času: (Pozn. prarodiče mohou vnoučatům přinést) to,
co jim nestačej dát rodiče, protože všechno nestíhaj v týhle uspěchaný době, to je jako
hrozný, jak se spěchá furt. Podobně hovořila také paní Hana (58 let), která ze své
zkušenosti dodala, že babičky mohou přinést vnoučatům oproti času strávenému s rodiči
i něco nového: A hlavně si myslím, že by spolu měly (pozn. babičky a vnoučata) třeba číst,
zpívat, jezdit na výlety, prostě se mu věnovat.. to, na co ty rodiče nemají tolik času. (…
…) Snažím se prostě tý Adélce něco dát do života nebo něco ze sebe. Jo, co prostě uznám
za vhodný a myslím si i takový, že ji vezmu třeba do divadla, aby nelítala jenom prostě..
tak jako si ji koriguju podle sebe, což třeba jakoby to.. já dám příklad, co by rodiče třeba
nenapadlo. Z výpovědi paní Hany je patrné, že ne vždy jde pouze o doplňování rodičů
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z hlediska aktivit, na které nemají čas. Babičky se snaží vnoučatům nabízet také aktivity,
kterým by se vnoučata s rodiči nevěnovala ani při dostatku času, a rozšiřují tak dětem
obzory.
Vyprávění dotazovaných žen ukázalo, že možnost zažít a poznat svoji babičku
člověku přináší zážitky, které ho pak ve formě vzpomínek na babičku i na vlastní dětství
provázejí po celý život. Nejednalo se pouze o vzpomínky na osobu babičky. Obvykle šlo
ve vzpomínkách dotazovaných žen o sepjetí osoby babičky s určitým prostředím a
krajinou (např. vesnice, příroda) a s dalšími osobami (např. kamarádi, sestřenice,
bratranci), jak ilustruje výpověď paní Aleny (65 let): Vzpomínám na ten kraj ráda, měla
jsem tam hodně kamarádů a babička byla taky hodně hodnej člověk. Sepjetí těchto tří
elementů bylo v myslích dotazovaných žen jen stěží oddělitelné a zážitky udržované ve
vzpomínkách byly neopakovatelné. Osoby, které v nich vystupovaly, se již na daných
místech nevyskytovaly. Rovněž prostředí spjatá s osobami babiček prošla během
uplynulých desetiletí určitými změnami, po nichž se neshodují s obrazy vybavovanými
z dětství. Jak ukázal příklad paní Aleny (65 let), tyto neshody současné reality s obrazy
ukrytými v paměti mohou ženám přinášet negativní emoce: Tam byly takový krásný
remízky, ty pole byly obklopený těma remízkama ještě (…), pak tam otevřeli lom.. teda
lom tam byl už kdysi, ale byl hodně dál teda, no, a ten už je dneska až do tý.. pomalu k tý
chalupě, co bydlela babička. (…) Už by se mně tam dneska nelíbilo. Změnilo se to tam
hrozně a tím lomem hlavně, ta krajina je úplně zdevastovaná, to se vůbec nedá už
přirovnat k tomu, jak to tam vypadalo, no. Neopakovatelné byly také konkrétní aspekty
vzpomínek dotazovaných žen. Ve vzpomínkách si ženy udržovaly konkrétní zvuky (paní
Jaroslava (75 let): Tak taky mám vzpomínku, jak jsem vedle tý babičky ležela na těch
pytlech. (…) Já jsem sledovala mouchy, jak tam lítaj a jak tam bzučej. (…) Babička spí a
nade mnou lítají ty mouchy. Bzučej v tom horkém parném létě.), vůně (paní Hana (58 let):
Ta moje prababička, ta vlastně uměla.. dodnes úplně vůni cejtím její bramboračky.) a
chuti (paní Alena (65 let): Měli jsme hodně třeba brambory na loupačku, ale byly to úplně
jiný brambory, než jsou dneska, no.) spojené s činnostmi svých babiček i tón hlasu,
intonaci či opakující se výroky babiček (paní Jana (48 let): Šli jsme třeba někde na
procházku se psem a babička vždycky za plotem (mění hlas): „Holky, kam jdete?“
[smích] Jo, a přesně, jak babička vykoukla, tak jsme přesně řekly slova, který řekne.).
Vybavované vzpomínky dotazovaných žen byly mnohdy velmi detailní a pro ženy
příjemné.
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Babičky byly pro dotazované ženy významné z hlediska předávání. Paní Jana (48
let) hovořila o předávání dovedností týkajících se domácnosti: Předávala mi všechny věci
takhle z domu. (… …) Prostě já neříkám, že bych od mamky neměla žádný zkušenosti, ale
(…) vařit, šít, píct, to všechno mě učila babička, že jo. Stejně tak paní Anně (71 let)
předala její babička některé dovednosti týkající se obstarávání domácnosti: Tak tamta mě
učila takhle potom teda v tý domácnosti. Takový různý věci. Paní Jaroslava (75 let)
převzala od své babičky dovednosti týkající se zahrady, která se stala jejím koníčkem:
Motala jsem se kolem toho, jak pracovala na zahrádce, a to je moje hobby doteďka,
protože se tam sázelo, zalejvalo, podvazovalo, plelo, rylo a to všechno, co se dělo, tak to
mě baví doteďka. Kytičky se pěstovaly. Paní Marie (66 let) hovořila o dřívějším předávání
zkušeností odpozorováním, ne prvoplánovým učením: Dříve (…) jste všecko okoukala,
jo. (…) Babička ještě třeba tloukla máslo, (…) nebo tam ještě dělali tvaroh z toho mlíka
a (…) tydlety různý věci. Takový sejry z toho dělali. (…) Vlastně tím pozorováním jste
jako získávala ty zkušenosti nebo i vlastně se vám to ukrylo nebo zůstalo do tý paměti.
Podle názoru paní Hany (58 let) by babičky měly předávat vnoučatům především lásku:
Babička by měla předávat vnoučeti hlavně takovou nějakou lásku, nebo takový ty
zkušenosti co má. Předávání mělo ve výpovědích respondentek význam nejčastěji
v rovině dovedností a činností, ale částečně také v rovině citové.
S předáváním souvisí také další význam role babičky a tím je poskytnutí rolového
vzoru, rolového modelu. Osoby ženského pohlaví z generace vnoučat a rodičů mohou
z tohoto vzoru přebírat určité prvky, které v budoucnu využijí pro vlastní pojetí role
babičky. Podrobněji je tento význam role babičky popsán v části kapitoly 3. 3 nazvané
„Rodinné faktory ženy působící před jejím vstoupením do role babičky.“
Babičky jsou také podle dotazovaných žen „nenahraditelnou silou“, co se týká
hlídání dětí. To zmiňovala například paní Jaroslava (75 let): No babičky (…) jsou strašně
důležitý. Protože babičky, pokud už jsou v tomhle stádiu, když nepracujou, tak jsou
k nezaplacení stran péče o děti. V důsledku pracovního vytížení rodičů dětí dotazované
ženy vypomáhaly s hlídáním vnoučat nebo je více či méně pravidelně vyzvedávaly ze
školy či školky. Současné široké zapojení prarodičů potvrzovala i paní Věra (70 let), která
byla jednou z těch babiček, které svá vnoučata vyzvedávaly ze školy pravidelně: Když my
přicházíme pro Péťu (pozn. do školy) nebo přijíždíme, tak sem tam nějakej rodič, ale spíš
přijížděj babičky nebo to.. Nepostradatelnost výpomoci ze strany babiček pocítily
dotazované ženy již ve své mateřské roli, jako například paní Jana (48 let): Moje mamka,
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vlastně ta šla do invalidního důchodu ve čtyřiceti a vlastně v tý době, že jo, Šárka šla do
školky, takže když přišly prázdniny, cokoliv, tak kdykoliv mohly k mamce jet. Děti paní
Jaroslavy (75 let) získaly v důsledku nutnosti zajistit pro ně hlídání náhradní prarodiče.
Paní Jaroslava pracovala jako lékařka v nemocnici a práce jí spolu s dalšími povinnostmi,
které se k jejímu zaměstnání vázaly, zabírala mnoho času: Já jsem dělala v nemocnici a
nemohla jsem v žádném případě takhle pauzírovat. Takže my jsme měli hlídací paní, když
byla nemocná, když byly děti nemocný, tak ty první tři dny jsem s nima byla, samozřejmě.
Ale pak už šly k hlídací paní a já jsem prostě nemohla, nemohla jsem.
Význam babiček spatřovaly ženy také ve stmelování široké rodiny. Dotazované
ženy chápaly babičky, a tedy i samy sebe, jako osoby, u nichž se scházejí všechny děti se
svými rodinami. Tak tomu bylo i u paní Aleny (65 let): My se docela jako scházíme,
myslím, že docela často, třeba při společným obědě a pozvu všechny děti a všechny jejich
samozřejmě rodiny. Tato velká rodinná setkání pořádaná babičkami, která se konala u
nejrůznějších příležitostí, dávala podle názoru dotazovaných žen prostor rodinným
příslušníkům trávit čas společně. Dotazované ženy jako babičky stavěly samy sebe do
role hostitelky, která se stará o pohodlí ostatních rodinných příslušníků a dává jim
příležitost věnovat se navzájem sami sobě. Svou rodinu pravidelně hostila také paní Anna
(71 let): Třeba na Vánoce se sejdeme všichni. (…) Po mně to už nebude, protože to asi
z dětí nikdo nepřevezme. (… …) Sice se nemám čas já s nima bavit, protože kolem nich
skáču, ale jsem ráda, že jsou ty děti spolu všechny, že si povídaj a dám jim to všechno pod
nos, to pití a všechno okolo, takže to už musej sami, že jo. Babičky se také vídaly se svými
dětmi a vnoučaty na oslavách jejich narozenin nebo svátků, mezi nimi i paní Alena (65
let): Když se slavěj narozeniny v jejich rodině (pozn. v rodinách jejích dětí), tak teď
chodíme tam a když jsou nějaký takový jako společný ty třeba, tak jdeme k nám, nebo ty
svátky, když jsou, nebo tak.
V neposlední řadě měla podle názoru dotazovaných žen role babičky význam i
pro samotnou nositelku dané role. Jak uvedla paní Hana (58 let), vnoučata, a rodina
vůbec, jsou pro babičky zdrojem potěšení: Co je větší radost v tom životě než se věnovat
dětem a potom teda těm vnoučatům. Stejně hovořila paní Růžena (77 let): Já jsem taková,
já.. ta rodina, to je pro mě všecko, víte. Dotazované ženy se na svá vnoučata těšily již
před jejich narozením a roli babičky přijaly velmi rády. Na svou radost z prvního
vnoučete vzpomínala paní Jaroslava (75 let): Já jsem tak ráda se stala babičkou. Opravdu
jsem byla ráda z toho prvního vnoučete, jsem měla velikou radost. To máte úplně.. to
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vnouče je úplně jiný dítě než to vaše vlastní. Tak už máte ten rozum z toho, co to vlastně
je. Mít jak maminky dítě, jo. Držet to v náručí. Na svou roli babičky byla pyšná i paní
Jana (48 let): Já když jsem se dozvěděla, že budu babičkou, tak jsem se na to strašně těšila.
(…) Já jsem se s tím chlubila, já jsem na to byla pyšná, že budu babička, jo. Paní Anna
(71 let), která bývala dětskou zdravotní sestrou, byla dokonce u porodu několika svých
vnoučat: Já moc (pozn. těšila se na vnoučata), já jsem furt čekala, protože jsem byla
babička až v padesáti. Jsem říkala, taky už mohli dřív, ale furt se k tomu nikdo neměl. Tak
na vnoučata jsem se těšila. Já jsem dětská sestra, že jo, takže to, takže jsem byla u porodu
u týhletý, protože tatínek tam nechtěl ani tenhle. Radostné přijetí role babičky
respondentkami kontrastovalo s přístupem některých babiček, které si ke své roli musejí
složitě hledat cestu, nebo které do ní vstoupit odmítnou. Jeden takový případ popisovala
maminka Markéta ve vztahu ke své matce, která se k roli zprvu odmítala hlásit, protože
podle paní Markéty nechtěla stárnout. Některé ženy zase nechtějí roli babičky podřizovat
svůj veškerý volný čas [Hasmanová Marhánková 2010].
Paní Hana (58 let) ve svém vyprávění v souvislosti s vykonáváním role babičky
zmínila také aspekt zajištění péče o svou osobu do budoucna: A když jsem to tam viděla
(pozn. domov důchodců), jak to tam vypadá, já povídám: „Adélko,“ včera jsem jí to
říkala, „já nechci do důchoďáku.“ Já povídám: „Postaráš se o mě?“ „To víš, že, babičko,
se o tebe postarám.“ Ona ještě neví, co to znamená, že jo. Ale jako vytvořit si třeba
opravdu, jestli tam u nich budu bydlet, tak vytvořit si vztah, aby věděla, že opravdu by
bylo dobrý jako, jo, tý babičce pomoct, jo, nebo něco, no. Paní Jaroslava (75 let)
ohledně zaopatření lidí ve stáří zmiňovala obecně význam dobrých vztahů mezi
jednotlivými generacemi rodiny: Velké poučení pro ty děti, jak se spolu k sobě (pozn.
rodinní příslušníci odlišných generací) chovají, jak se navzájem ctí, vážej si jeden druhýho
a pak se i opatrujou v tom stáří. To si myslím hlavně potom, když už ten člověk zestárne
a už nemůže, tak jak pak se k němu postaví ty jeho děti. Jo, jak se o něj staraj, jestli s ním
soucítěj nebo jestli mu pomáhaj nebo jestli ho hoděj do domova důchodců. Podle názoru
paní Jaroslavy mají být dobré rodinné vztahy do budoucna pro děti vzorem ohledně péče
o starší rodinné příslušníky a chování k nim. Paní Jaroslava (75 let) na rozdíl od paní
Hany (58 let) hovořila o zajištění péče pro příslušníky starších generací rodiny obecně a
nevztahovala tento aspekt rodinných vztahů přímo ke své osobě. Rozdíl mezi oběma
ženami mohl vyplývat z aktuální zkušenosti paní Hany, která pečovala o svou maminku.
V důsledku této bezprostřední přítomné zkušenosti s potřebou péče ve vlastní rodině si
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možná výrazněji uvědomovala možnosti, které jí její role skýtá pro budoucí péči o svou
osobu. Z výpovědí obou žen vyplynulo, že budování dobrých rodinných vztahů a zajištění
dostatečného kontaktu mezi příslušníky tří rodinných generací může přispět k pozdější
snaze rodinných příslušníků o osobní péči věnovanou dané babičce.
Dopad na život dotazovaných žen měla role babičky i v souvislosti se zkušeností
úmrtí blízkého člověka. Příklad paní Jaroslavy (75 let) ilustruje situaci, kdy může vnouče
po smrti své babičky pozorovat reakci a způsob vypořádávání se blízkých osob se smrtí
člena rodiny: No, když umřela (pozn. babička), bylo to smutné samozřejmě. Máma byla
z toho hrozně nešťastná, přestože už to museli čekat. Druhá dcera její, teta moje, ta byla
velmi nešťastná a dědeček, ten ještě žil, jak měl ten krček, ležel, taky už pracoval k smrti
a říkal: „Urobtě jej krásny pohreb, mojej Katarínke.“ To mi utkvělo, takováhle věta.
Mojej Katarínke. Ve vyprávěních dotazovaných žen se také objevovaly některé jevy,
které se v určitých případech se smrtí pojily. Paní Jaroslava poukazovala na skutečnost,
že babička s dědečkem zemřeli brzy po sobě: (Pozn. zemřela) v šedesátém druhém roce,
myslím. To umřel i dědeček. Umřeli nějak rychle po sobě, jak to takhle ty starý manželé
dělají. Paní Hana (58 let) popisovala zkušenost s čekáním své nevlastní babičky a své
tchyně na jejich rozloučení před smrtí: Měla jsem tu (pozn. nevlastní) babičku Jarču ráda
a (…) na sklonku života taky byla po operaci a ležela měsíc a čekala na mě. To samý jako
ta babička (pozn. tchyně) Matoušková. Čekala na mě, kdy se s ní rozloučím. Nevím, čím
to je, a přijela jsem tam na poslední chvíli, bylo za 10 minut půl čtvrtý, myslím, devátýho,
desátýho května, já si to přesně nepamatuju. A o půl čtvrtý ona zemřela. Jo, takže opravdu
jako ona, jako je to zvláštní, ale ty doktoři: „Ona na vás čeká.“ To prostě je úplně
nepředstavitelný, takovýdle věci, jo. Pro paní Alenu (65 let), která byla věřící, znamenala
smrt její babičky určité vyrovnání se s vlastní budoucí smrtí a v určitém smyslu jí z života
odfiltrovala strach z vlastní smrti: Já jsem věřící a věřím na to, že když umřu, tak že někam
půjdu (úsměv), a tak jsem vždycky myslela na babičku, že kdybych umřela, tak že mě ta
babička přivítá a pro mě to bylo prostě.. že se toho člověk nebojí jako by, takže to.. I to
mě tak jako posiluje.

Shrnutí: Srovnání tří generačních pohledů na současnou roli babičky
Roli babičky lze na základě analýzy vyprávění respondentů definovat jako roli, do níž
vstupuje dítěti a jeho rodině blízká žena z generace prarodičů, příp. praprarodičů, která je
nositelkou určitých vlastností a která roli využívá ke specifickým přínosům pro všechny
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tři rodinné generace – pro vnoučata, rodiče i samotné babičky. Vůči nukleární rodině
zaujímá žena specifickou pozici.
Blízkost ženy k dítěti a jeho rodině se ukázala být v zásadě podstatnější než
příbuzenské pouto, přestože jí bylo nejčastěji a nejsnáze dosaženo právě skrze rodinná a
příbuzenská pouta. Ne však výlučně a ne automaticky. Některé ženy s vnoučaty příbuzné
podle názoru některých respondentů z dětské a rodičovské generace do role babičky
nevstoupily, neboť nesplňovaly právě tuto podmínku blízkosti. Blízkost ženy k dítěti a
jeho rodině byla v očích respondentů spatřována v několika ohledech. V prvé řadě se
jednalo o společné trávení času ženy s dítětem a věnování se společným aktivitám (hraní,
výlety, účast na rodinných oslavách apod.). Druhým výrazným rysem bylo částečné
suplování role rodiče touto ženou, nejčastěji v podobě hlídání dítěte. Dospělé
respondentky dále hovořily o blízkém a důvěrném vztahu mezi dítětem a ženou. Žena
byla dětmi a matkami vnímána jako člen rodiny. Děti také zmiňovaly vyprávění rodičů o
dané ženě, babičce, díky čemuž mohlo dítě do jisté míry „poznat“ také babičku, kterou
již nezažilo, nebo ji zažilo v raném věku.
Z pohledu příbuzenství se složení osob vstupujících do role babičky ukázalo být
jako vcelku pestré. Ve vyprávěních respondentů se objevovaly babičky pokrevně
příbuzné, nevlastní (vyvdané) babičky a ojediněle také nepravé babičky (např. chůvy,
s rodinou blízce spjaté ženy, v jednom případě se v této roli ocitl z pohledu jedné
dotazované maminky také její otec). Role babičky tedy nebyla v očích respondentů
vyhrazena jen pro matky rodičů, ale byla otevřena také dalším osobám (až na výjimku)
ženského pohlaví. Z hlediska tří dotazovaných generací přitom bylo patrné rozšiřující se
spektrum babiček směrem k nejmladší dotazované generaci. Zatímco dotazované babičky
ve svých vyprávěních o babičkách vzpomínaly téměř výhradně na matky svých rodičů, u
generace matek již bylo zastoupení osob v roli babičky o něco širší a nejvíce babiček měla
bez pochyby nejmladší dotazovaná generace. Nutno ovšem dodat, že také ženy z nejstarší
dotazované generace přijímaly vstupování jiných než pokrevně příbuzných žen do role
babičky neproblematicky a některé z nich se dokonce samy podle svých slov v roli jakési
nepravé (tj. ne nevlastní) babičky ocitly.
Nárůst počtu babiček směrem k nejmladší dotazované generaci je pravděpodobně
způsoben zejména zvyšující se rozvodovostí a následnými partnerstvími na úrovni
rodičovské i prarodičovské generace, čímž děti získávají nevlastní babičky. Rozšiřování
zastoupení role babičky se v tomto případě uskutečňovalo pouze v rámci prarodičovské
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generace. O následných sňatcích ve svých vzpomínkových vyprávěních také hovořily
respondentky z nejstarší dotazované generace. Tyto sňatky však zpravidla následovaly po
úmrtí jednoho z partnerů, přičemž v mladém a středním věku bývalo podle dotazovaných
babiček zvykem a mnohdy i nutností provdat se či oženit se znovu. Zatímco původní
příbuzenské pouto bylo úmrtím přetrhnuto, novým sňatkem fakticky zůstával s jedním
partnerem spřízněn opět pouze jeden partner. Následným sňatkem tak nedošlo k reálnému
zvýšení počtu (budoucích) babiček v rodině.
Je tedy vidět, že definice rodiny se v očích respondentů poněkud proměňuje a
stává se o něco složitější, než tomu bylo v rodinách nejstarší generace respondentek.
Podoba širší rodiny z pohledu respondentů měla tendenci se zesložiťovat a rozvětvovat,
což jde poněkud proti představám o současné individualizaci a nestabilitě postmoderní
rodiny [Možný 2008]. Pokud ovšem postmoderní rodinu chápeme jako většina českých
sociologických prací jako rodinu nukleární, potom může být rozvětvování širší rodiny
přirozeným důsledkem nestability této rodiny.
Z pohledu věku ve vyprávěních respondentů vystupovaly jako babičky ženy dvou
odlišných generací. V případě dotazovaných babiček a maminek se jednalo o ženy
náležející ke generaci prarodičů. Dotazované děti však pod pojem babička zahrnovaly
ženy náležející nejen ke generaci prarodičů, ale také ke generaci praprarodičů. Tato
generační odlišnost je způsobena stále se prodlužující délkou dožití [např. Bartoňová a
kol. 2010: 33; Horská 1990: 425]. Zatímco dotazované ženy z generace babiček své
prababičky prakticky nezažily, pro respondenty z nejmladší dotazované generace již byly
prababičky do značné míry běžnými členy širší rodiny a jako její členy je bylo potřeba
nějakým způsobem označovat. Pro členky této generace se u dětí v běžné řeči ujalo
označení „babičky“. Tím došlo k rozšíření chápání pojmu babička u nejmladší
dotazované generace. Zvyšující se pravděpodobnost zažití alespoň jedné svojí prababičky
současně ovlivnila dětské vnímání stáří. Děti si byly vědomy odlišnosti dvou generací
svých babiček, a proto v určitých situacích užívaly pojem „normální babička“, který
označoval babičku z prarodičovské generace. Přívlastek „normální“ pravděpodobně
odkazuje k dřívějšímu běžnému přináležení babičky k prarodičovské generaci. Babičky
z praprarodičovské generace pak byly ve specifických situacích označovány jako
prababičky. Tato 4. (praprarodičovská) generace svým způsobem přesunula 3.
(prarodičovskou) generaci babiček do kategorie „ne staré“. Pro děti, které svou
prababičku poznaly, byla stará právě jejich prababička, zatímco jejich babička byla
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chápána jako mladá, nebo přinejmenším ne zcela stará. V závislosti na individuálních
zkušenostech děti odlišovaly různé stupně stáří těchto babiček, které kromě příslušnosti
k určité generaci vztahovaly k fyziologickým proměnám, zdravotním omezením nebo
k odchodu do důchodu [srov. Slepičková 2012: 88]. Osoba babičky je tedy blízkým
členem rodiny, který dětem umožňuje blíže poznat životní etapu stáří. Děti tak již ve svém
věku dokázaly chápat určitá omezení, která s přibývajícím věkem přicházejí.
Očekávání spojená s představou ideální babičky nebyla zkoumána jen
prostřednictvím otázky, jak by se babička (ne)měla chovat a co by (ne)měla dělat.
Z tohoto pohledu přistupují k roli babičky četné výzkumy. Předložený výzkum se pokusil
přinést další úhel pohledu na očekávání od babiček využitím otázky, jaká by měla babička
být. Skrze definování vlastností spojených s rolí babičky tak byla odhalena další
podstatná očekávání od nositelky dané role. Při porovnávání vlastností ideální babičky a
z nich vyplývajícího chování bylo zohledněno specifické uvažování nejmladší
dotazované generace. Pro dětské respondenty byla „hodná“ babička shrnutím vlastností,
které děti nereflektovaly samostatně. Hodná babička byla pro dotazované děti babičkou
laskavou a zároveň štědrou. S ohledem na tuto skutečnost lze říci, že podle názoru
respondentů zastupujících všechny tři odlišné generace by měla být babička milující,
laskavá a štědrá osoba.
Babička by podle názoru respondentů měla milovat svá vnoučata, zahrnovat je
láskou, nabízet jim otevřenou náruč a mít potěšení z jejich přítomnosti a ze sledování
jejich počinů. S tím souviselo v případě některých babiček také projevování citů v podobě
polibku či objetí, které reflektovaly zejména dvě mladší generace. Z dětského pohledu je
podle studie Leony Stašové a Hany Serbouskové takovéto projevování citů
zaznamenáváno rovněž mezi rodiči a prarodiči [Stašová, Serbousková 2012: 73]. Fyzické
projevování citů tak lze chápat jako srozumitelný projev lásky mezi členy rodiny. Pokud
je láska projevována ze strany babiček specifickým způsobem, nemusí být pro dítě tento
cit snadno čitelný, na což poukázala rodičovská reflexe vztahů babiček a vnoučat. Tato
skutečnost se poté může projevit v hodnocení vzájemného vztahu z pohledu vnoučat.
Laskavost, mírné vystupování vůči vnoučatům a v očích dětí široké mantinely
stanovené babičkou, byla další vlastností spojenou podle názoru všech tří generací s rolí
babičky. Absence křiku či zlobení se ze strany babičky souvisela také s určitým
nadhledem babiček získaným životními zkušenostmi, který ve svém vyprávění
reflektovaly dotazované babičky. Tento nadhled pak v jistém směru odlišoval přístup
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babiček k vnoučatům od důsledného výchovného přístupu rodičů k dětem. Přesto však
také babičky nastavovaly svým vnoučatům určitá pravidla, která bylo třeba dodržovat.
Bezmezné

rozmazlování

vnoučat

dotazované

babičky

nepodporovaly

[srov.

Cunningham-Burley 1985: 425–430; Robertson 1977: 171].
Poslední vlastností zmiňovanou všemi dotazovanými generacemi byla štědrost.
Dárky k svátku, k narozeninám, za vysvědčení stejně jako drobné dárky „jen tak“ byly
pohledem dětí a babiček s rolí současné babičky samozřejmě spjaté. Vnukovské
očekávání štědrosti od babiček potvrzují také další výzkumy [např. Bhopal, Brannen,
Heptinstall 2000: 138; Kahana, Kahana 1970: 102–103; Mansson 2015: 208 a reference
v něm; Slepičková, Kvapilová Bartošová 2013: 74]. Ačkoliv dotazované babičky samy
žádné takové štědré obdarovávání od svých babiček nezažily, obdarovávání vnoučat je
samotné těšilo a vnímaly jej jako součást své role babičky. Obdarovávání v současné
podobě nezažily ani dotazované matky, které se k této vlastnosti spjaté s rolí babičky
stavěly o něco zdrženlivěji než zbylé dvě dotazované generace. Zatímco v generaci
vnoučat a babiček byla štědrost reflektována zejména v rovině materiálního obdarovávání
či finančních příspěvků, v generaci rodičů se objevila také reflexe štědrosti v souvislosti
s poskytováním pozornosti vnoučeti či s poskytováním zážitků. Některé výzkumy
realizované s rodičovskou a prarodičovskou generací zmiňují prarodičovskou sociální
podporu mladé rodině – materiální i nemateriální [např. Hasmanová Marhánková 2015:
747–748; Mansson 2015: 209–210 a reference v něm]. Obdarovávání vnoučat jako takové
(např. při příležitosti svátku či narozenin) ve výzkumech zmiňováno nebývá. Je tedy
otázka, zda nemůže být tento typ obdarovávání maminkami a babičkami vnímán do jisté
míry jako určitá forma pomoci vnoučeti.
Dvě starší generace respondentek se v rozhovorech podrobněji věnovaly také
některým dalším vlastnostem babiček. Dotazované matky a babičky se jednoznačně
shodovaly v názoru, že babičky by měly být spravedlivé v přístupu k vnoučatům i k jejím
rodinám. Zároveň ovšem z vyprávění obou starších generací vyplynulo, že na spravedlivý
přístup k vnoučatům a jejich rodinám lze nahlížet z různých úhlů pohledu. Co je
spravedlivé pohledem babiček, potom nemusí být reflektováno jako spravedlivé generací
vnoučat a rodičů. V důsledku toho potom může v rodinách docházet k napětí či
konfliktům, třebaže obě strany to ze svého pohledu „myslí dobře“. Vyprávění
dotazovaných matek přitom ukázalo, že tato vlastnost může negativně ovlivnit nejen
vztah vnoučat a jejich babiček, ale také vztahy rodičů a babiček či vztahy mezi rodiči.
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Dětští respondenti ve svých vyprávěních tuto vlastnost nereflektovali. Její zvýznamnění
pro vnoučata spatřovaly dotazované maminky až u o něco starších sourozenců těchto dětí,
kde ovšem začala nabývat na významu. Nejde tedy o vnukovské vnímání této vlastnosti
až v dospělém věku vnoučat, nicméně pro vnoučata ve věku 6–8 let nebyla ve výzkumu
významná. Tato skutečnost odpovídá proměnám vnukovských očekávání od babiček,
které se v období dětství v různých etapách proměňují [Kahana, Kahana 1970].
Dotazované babičky hovořily o obětavosti jako o další výrazné vlastnosti spojené
s rolí babičky. Podle názoru respondentek by již měly být ženy v této roli schopné něco
si odříci ve prospěch vnoučete a jeho rodiny. Oproti tomu z vyprávění dotazovaných
matek bylo patrné, že ze svého pohledu teprve hledaly určitý balanc ve svém názoru na
to, zda by měly mít babičky „právo žít svůj život“ nebo zda by se měly určitým způsobem
obětovat pro rodinu. Tento balanc zvažovaly zejména v souvislosti s četností žádostí o
hlídání dětí.
Skutečnost, zda babička je nebo není nositelkou daných vlastností, může mít vliv
na její oblibu ze strany vnoučete a na povahu jejich vzájemného vztahu. Každá vlastnost
musí být vnoučaty vnímána jako upřímná, nepředstíraná. Také by neměla být žádným
způsobem pokřivená. Jako příklad lze uvést zcela negativní postoj rodičovské generace
k babičkovskému „kupování“ lásky od svých vnoučat, které se může prezentovat jako
štědrost. Vlastnosti by měly být ze strany babiček projevovány vhodným způsobem, aby
byly pro vnoučata snadno rozpoznatelné. Podstatné pro hodnocení vlastností babiček také
může být možnost srovnávat danou vlastnost u dvou a více osob. Babička naplňující
očekávané chování o něco méně pak může být dítětem ve srovnání s další babičkou
viděna tak, že nositelkou dané vlastnosti není vůbec. Z výzkumu je také patrné, že se ve
vlastnostech a v jejich vnímání a hodnocení odrážejí zkušenosti každé generace.
Například ve vzpomínkách na spravedlnost vlastních babiček reflektovaly dotazované
maminky tuto vlastnost skrze dětská očekávání od babiček (např. obdarovávání,
láskyplný vztah k vnoučatům). V reflexi dané vlastnosti z pohledu rodiče už hovořily o
očekáváních, která jsou podstatnější pro generaci rodičů (např. hlídání vnoučat). Z každé
rodinné pozice tedy zaujímají jednotlivci k roli babičky specifická očekávání. Některá
jsou v průběhu času upozaďována, jiná zvýznamňována.
S rolí babičky respondenti spojovali také specifické významy pro vnoučata,
rodiče, pro samotné babičky, ale i pro (širší) rodinu. Dětští respondenti reflektovali
několik významů role babičky pro sebe, tedy pro vnoučata, důležitost hlídání pro
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rodičovskou generaci [srov. Stašová, Serbousková 2012: 75] a význam osoby babičky
pro rodinu. Dotazované matky si ve velké míře uvědomovaly význam role babičky pro
vnoučata, tedy pro své děti. Reflektovaly také význam role pro sebe jako rodiče, pro
rodinu a hovořily také o dvou významech role babičky pro její nositelku. Generace
babiček ve svých vyprávěních zdůrazňovala především význam role babičky pro
vnoučata, v němž se objevovaly také aspekty, které zatím zástupci nejmladší generace
nebyli schopni vzhledem ke svému věku tolik reflektovat. Dále dotazované babičky
reflektovaly význam role babičky pro sebe samu a pro rodinu. Z hlediska významu role
babičky pro generaci rodičů však dotazované babičky zmiňovaly pouze hlídání.
Respondenti výzkumu zastupující tři odlišné generace se shodli na třech
významech role babičky: hlídání, stmelování rodiny a předávání dovedností a zkušeností.
Osoba babičky je podle jejich názoru významná pro rodičovskou generaci z hlediska
hlídání malých dětí. Na hlídání dětí, resp. na péči o ně poukazují mnozí autoři [např.
Bhopal, Brannen, Heptinstall 2000: 137; Hasmanová Marhánková, Štípková 2014;
Hamplová 2014; Harper, Smith, Hagestad 2010: 207–215] a tento aspekt role babičky se
proto ocitá v popředí odborných diskusí. Z pohledu dětí bylo hlídání vnímáno jako do
jisté míry samozřejmé zastoupení rodiče ze strany babičky. Generace matek již uvažovala
o míře, v níž je vhodné babičky hlídáním dětí zatěžovat s ohledem na jejich vlastní život.
Dotazované babičky k hlídání přistupovaly tak, že babička by měla být ochotná mladé
rodině pomoci do jisté míry i za cenu vlastního odříkání (odpočinku, dalších aktivit apod.)
– na rozdíl od skupiny babiček, které nejsou ochotné péči o vnoučata podřizovat svůj čas
a aktivity, na což poukázala J. Hasmanová Marhánková [2010]. Dále je podle názoru
respondentů babička středem širší rodiny, kterou se svým konáním snaží stmelovat a
zprostředkovat vzájemný kontakt mezi příbuznými. Význam tohoto konání vystihuje
konstatování „po mně už to nebude,“ které odkazuje k aktivnímu organizování rodinných
setkání. Dotazované matky ovšem spatřovaly význam role babičky také pro fungování
nukleární rodiny. To se odráželo ve významech role pro rodičovskou generaci (partnerské
vztahy, tlumení rozkolů, balanc rodinného a pracovního života výpomocí s hlídáním).
Osoba babičky je dále podle názoru všech tří dotazovaných generací důležitá z hlediska
předávání. Zatímco generace dotazovaných dětí a maminek jej vnímala zejména
z hlediska zprostředkování poznatků či osobních zkušeností spjatých s dřívějšími
dobami, generace babiček reflektovala předávání spíše v souvislosti s praktickými
činnostmi a dovednostmi. Tato skutečnost může souviset s rychlými proměnami doby,
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v níž již mladším generacím praktické dovednosti, jež babičky uměly, nestačí. Z druhé
strany možná dotazované babičky dostatečně nedoceňují svou životní zkušenost jako
zkušenost specifickou, která není mladším generacím snadno přístupná a kterou může
vyprávění babiček do velké míry přiblížit.
Celkově nejvíce významů, resp. přínosů role babičky nalezli respondenti pro
nejmladší vnukovskou generaci. Pro rodičovskou generaci přisuzovali zástupci nejmladší
a nejstarší generace význam pouze z hlediska hlídání dětí. Dotazované maminky však
spatřovaly v roli babičky mnohé přínosy pro sebe samotné. Absence hlubší reflexe role
babičky pro rodičovskou generaci je u dětí (velmi pravděpodobně) dána absencí
rodičovské zkušenosti, která je jim z větší části odcizená a jich samých se bezprostředně
dotýká jen prostřednictvím hlídání. Otázkou je absence významu role pro rodiče v reflexi
nejstarší dotazované generace. Zkušenost rodiče malého dítěte již možná byla babičkami
do značné míry zapomenuta a reflektovaly proto pouze nejvýraznější rodičovskou
potřebu, tj. pomoc s hlídáním malých dětí. Význam role babičky pro rodičovskou
generaci však není kromě již zmiňované výpomoci v různých podobách příliš zmiňován
ani odbornou literaturou. U obou dvou starších generací lze naopak spatřovat podobný
náhled na význam role pro babičku samotnou (zajištění budoucí pomoci pro svou osobu),
kterého prozatím nebyla nejmladší generace schopna.
Zajímavý je rozpor, který se objevuje ve vyprávěních dotazovaných matek. Na
jedné straně dotazované maminky očekávaly od současných babiček, že se budou svým
vnoučatům věnovat. Ať už aktivním hraním, nebo zapojením vnoučat do vlastních
činností. Na druhé straně některé dotazované maminky vzpomínaly v dobrém na volnost,
které se jim dostávalo ze strany venkovských babiček. Tento rozpor vlastních ideálů a
očekávání může být do značné míry dán většinovou proměnou babiček z venkovských na
babičky městské, přičemž ve městech by v současné době zejména s ohledem na
bezpečnost nemusela být tato volnost dětí žádoucí.
Ve výpovědích respondentů se ve dvou starších generacích objevily také případy
žen, pro něž byla babička „druhou mamkou“ a ke které měly z různých důvodů v mnoha
ohledech bližší vztah než k vlastní matce. Babička v tomto případě zastupovala rodiče
nejen v hlídání, ale na významu zde nabylo i její poskytnutí blízkého, důvěrného vztahu
k vnoučeti, předávání určitých dovedností a nabídnutí v čase stabilního a neměnného
opěrného bodu.
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Ve výpovědích respondentů nijak výrazně nevystupuje význam nebo funkce
prarodičů jako určité zálohy, která je zmiňována zahraničními výzkumy. To lze
pravděpodobně vysvětlit nesnadnou postižitelností této funkce ve výzkumech, v němž
život respondentů plyne bez závažných obtíží, na což poukazuje G. O. Hagestadová [1985
in Hagestad 2006: 325]. Rodiny respondentů se podle jejich vyprávění aktuálně
nepotýkaly se závažnými životními a rodinnými těžkostmi.
Z celkového obrazu poskytnutého dotazovanými generace se zdá, že podstata role
babičky spočívá především ve zpestření zkušenostního světa nejmladší vnukovské
generace – ne ve zkušenostech ve smyslu nových dovedností, činností, ale vůbec
v náhledu na to, že okolní svět může fungovat také jinak, než jak funguje svět doma – že
lidé mohou mít odlišný pohled na svět, odlišný styl života a každodenního žití nebo
odlišný přístup k řešení problémů. Dítěti role babičky umožňuje setkat se s jinakostí, ale
stále v rámci užšího rodinného kruhu, v němž je dítě v bezpečí. Z takto rozšířeného
životního obzoru pak může člověk čerpat i v dospělém životě.
Zajímavým bodem reflexe respondentů byla také pozice babiček v rodině.
V generaci dětí se rodinné místo babiček odrazilo zejména v jejich (ne)zmínění babičky
jako součásti „rodiny“. Tento pojem nebyl v rámci dotazování ze strany tazatelky žádným
způsobem blíže specifikován. Naprostá většina dětí vnímala své prarodiče jako běžné
členy své rodiny. Menší část dětí do rodiny zařadila pouze rodiče, sourozence, případně
domácího mazlíčka a prarodičům bylo vyčleněno místo v rámci širší rodiny. V generaci
maminek bylo postavení babiček reflektováno zejména v souvislosti se zapojováním
babiček do běžného chodu nukleární rodiny. Na jedné straně se objevoval názor volající
po dostatečném respektu mladé rodiny a zachování jistého odstupu od ní, s čímž se ovšem
nevylučoval častý kontakt babičky s rodinou. Na straně druhé stál názor, že babička by
se měla zapojovat do fungování nukleární rodiny, pomáhat jí a svým způsobem se o ni
starat. Oba dva názory bylo možné spatřit v rodinách, které žily společně s babičkou.
Jedním z možných vysvětlení, které se nabízelo a které by ovšem zasloužilo další
zkoumání, bylo fungování partnerského vztahu rodičů a od toho odvozený postoj
k potřebě nebo naopak k odmítání zapojit babičku do běžného chodu rodiny. V generaci
babiček se objevil názor, že pozice babičky by měla být vně užší, nukleární rodiny. Tento
názor koresponduje s normami nezasahování, které se v některých výzkumech týkajících
se prarodičovského ideálu objevují [Hasmanová Marhánková 2015: 756; Robertson
1977: 171]. Přímo o nezasahování do rodiny a v zásadě ponechání mladé rodině sobě
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samé hovoří ve své studii také britská socioložka Sarah Cunningam-Burleyová [1985:
425–430]. Zároveň s tímto názorem ovšem bývá některými výzkumy zmiňována rodiči
očekávaná pomoc babiček ve specifických situacích [Cunningham-Burley 1985: 430–
431; Hagestad 2006; Hasmanová Marhánková 2015: 756], kterou v jistých případech
reflektují také děti – vnoučata [Slepičková, Kvapilová Bartošová 2013: 68]. Je možné, že
v případě určité nefunkčnosti nukleární rodiny může v očekávání rodiče vystoupit do
popředí právě ona funkce babiček jako zálohy [Hagestad 2006], která je následně
vztažena na běžné každodenní fungování a netýká se pouze nárazové výpomoci nebo
pomoci v obdobích, jakými je například rozvod rodičů.
S pozicí babičky v rodině souvisí také otázka úcty či postavení babičky.
Vzhledem ke zkušenostem dvou respondentek z rodičovské generace s jihoevropským
pojetím role babičky se objevil určitý kontrast českého a jihoevropského pojetí role
babičky. Obě ženy popisovaly chování jihoevropských rodin k babičkám, které neslo
znaky spojené s úctou a zasloužilým postavením ženy v rodině. Slovo úcta však ani jedna
z žen vysloveně nepoužila. Oproti tomu ostatní dotazované ženy v souvislosti s českými
babičkami slovo úcta používaly poměrně hojně. V kontrastu s vyprávěním oněch dvou
žen ovšem toto slovo vycházelo do jisté míry jaksi naprázdno. Zdálo se, že bylo spojeno
spíše s frázemi či lépe s ideály o tom, jaké postavení v rodině by si babičky zasloužily.
Rozdíl obou pojetí lze ukázat na příkladu rodinných sešlostí. V duchu řeckého pojetí role
babičky byla babička osobou, o níž její rodina pečovala a jíž rodina pomáhala, neboť
babička již byla stará a měla toho spoustu za sebou. Jedna z respondentek popisovala
zachování této tradice v jejich vánoční oslavě konající se v České republice. Rodina se
sejde u babičky, nicméně s organizací a prací pomáhají mladší členové rodiny, aby
babička mohla odpočívat a užít si rodinu. S tímto obrazem ostře kontrastovalo vyprávění
dotazovaných babiček. Ty naopak popisovaly samy sebe jako hostitelky, které zajišťují
veškerý chod podobných rodinných sešlostí a na „užívání si“ rodiny jim mnoho času
nezbyde.
Představy týkající se ideálu současné role babičky se u jednotlivých generací
v některých ohledech lišily. Nezdá se však, že by byly způsobeny rozdílnými pohledy
vycházejícími z odlišných (historických) generací. Z vyprávění respondentů o roli
babičky vystupuje určité jádro této role (z části popsané výše, z části v následující
kapitole), které zůstává zachováno a je neseno napříč časem. Stabilní jádro role může být
vzhledem k jeho podstatě zachováno díky do značné míry stabilnímu místu rodiny ve
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společnosti. Rodinu můžeme většinově chápat jako nejbezpečnější zázemí jednotlivců a
zejména dětí. Zároveň ovšem dochází také k jakési modernizaci role babičky. Ta je vidět
zejména v ohledech, které dnešní babičky samy u svých babiček nezažily, ale které dnes
vnímají jako samozřejmou a neproblematickou součást role babičky (např. obdarovávání,
návštěvy babiček u vnoučat, hraní s vnoučaty). Generační odlišnosti v názorech na roli
babičky (např. na její význam) jsou tedy spíše způsobeny postupně nabývanými životními
zkušenostmi, v rámci nichž člověk vstupuje z role dítěte a vnoučete do role rodiče a poté
do role prarodiče. Každá taková zkušenost člověku otevírá nové náhledy na roli babičky.

3. 3 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VYKONÁVÁNÍ ROLE BABIČKY
V této kapitole jsou představeny faktory, které podle názoru dvou starších dotazovaných
generací ovlivňují vykonávání role babičky. Kapitola vychází zejména z osobních
zkušeností dotazovaných babiček, které se během svého života ocitly ve třech pozicích
spojených s rolí babičky: kromě jedné z žen byly kdysi samy vnučkami, z pohledu rodiče
dítěte byly pozorovatelkami vztahu babičky a vnoučete a v současné době byly samy
nositelkami role babičky. Zkušenost s rolí babičky spojená se třemi odlišnými
perspektivami jim poskytla náhled na rozličná dobová i osobní pojetí role babičky a
umožnila jim utvořit si vlastní názor a představy o tom, čím vším může být každé pojetí
role babičky utvářeno. Doplnění identifikovaných faktorů poskytly rozhovory
s dotazovanými matkami, které měly ze své pozice možnost v roli babičky pozorovat své
babičky, matky a tchyně a mohly mezi sebou srovnávat obě generace.
Pro ženy podstatné faktory, o nichž během svých vyprávění hovořily, je možné
rozdělit do tří tematických skupin: rodinné faktory spojené s osobou babičky, společenské
faktory a faktory spojené s vnoučetem.
U zmiňovaných faktorů je poukázáno na jejich dopady na vykonávání role
babičky během posledních tří generaci tak, jak toto reflektovaly dotazované ženy.
Působení některých faktorů se přitom do určité míry překrývá a souvisí spolu, v některých
případech se dopady jednotlivých faktorů vzájemně posilují. Kombinací působení
zmiňovaných faktoru může být nepřeberné množství.
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Rodinné faktory ženy působící před jejím vstoupením do role babičky
Ve vyprávěních dotazovaných babiček se objevovaly dva významné rodinné faktory
ovlivňující jejich vykonávání role babičky. Byly jimi výchova a rodinné babičkovské
vzory. Působení těchto dvou faktorů je možné rozdělit do dvou životních období
dotazovaných žen. Prvním obdobím byla doba jejich dětství. Druhým bylo období
dospělosti, kdy byly dotazované babičky matkami malých dětí.
V období dětství se formování budoucí prarodičovské role dotazovaných babiček
odehrávalo prostřednictvím dětského, vnukovského vnímání prarodičovské generace.
Osobnost prarodičů se v tomto období promítala jak do výchovy vnoučat, tak i
do utváření představ o samotné prarodičovské roli. Nemalou úlohu ve formování budoucí
role prarodiče však v tomto období sehrávala rovněž rodičovská generace. Ta měla vliv
na budoucí prarodičovskou roli dotazovaných žen prostřednictvím výchovy. V období
dospělosti ovlivňovalo formování budoucí role babičky rodičovské vnímání
prarodičovské generace, respektive dalších prarodičovských vzorů. Jednalo se o nové
rodinné vzory, o vzory matek a tchyní v roli babičky. Třebaže nebyly tyto vzory nahlíženy
z pohledu samotného vnoučete, pro budoucí babičky byly dalším inspiračním vzorem.
Dotazované matky navíc ve svých vyprávěních hovořily o dalším faktoru, který
považovaly za podstatný pro vykonávání role babičky: o rodinných příslušnících, kteří
mohou do vykonávání role přímo či nepřímo zasáhnout.

Výchova: To se neztratí, to je navždycky
Z vyprávění nejstarších respondentek bylo patrné, že se do jejich vlastního způsobu
vykonávání role babičky promítla výchova, kterou zažily v době dětství. Na ní se podíleli
rodiče i prarodiče a společně tak ovlivňovali budoucí vykonávání role babičky
dotazovaných žen. Podíl obou generací na výchově se přitom podle výpovědí
dotazovaných žen v různých rodinách lišil. V případě paní Aleny (65 let), která nebydlela
s žádnou babičkou ani v její bezprostřední blízkosti, převažoval ve výchově vliv
rodičovské generace. Paní Jana (48 let) vzpomínala, že v jejím případě se na výchově
významně podílela její babička, která bydlela ve vedlejším domě. V dalších rodinách se
výchovný podíl obou generací různě kombinoval a nebyl tak jednoznačně vyhraněný jako
u dvou zmiňovaných žen.
Specifickým případem v dotazovaném vzorku babiček byla paní Věra (70 let),
která neměla s prarodičovskou výchovou žádnou zkušenost. Paní Věra totiž nezažila ani
jednu svoji babičku a ve věku sedmi let jí zemřel otec. Do značné míry tak byla formována
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pouze rodičovskou výchovou své matky. Téměř žádné styky neměla její rodina ani
s širším příbuzenstvem. Přestože výchovný přístup babiček i jiných příbuzných
z prarodičovské generace v životě paní Věry zcela chyběl, nehodnotila tuto skutečnost
jako nějaký handicap vzhledem k vlastní roli babičky: Nechybí to, ne, nedá se říct, že by
to chybělo. Kdybych neměla žádný děcka, tak možná, že jo, kdyby člověk byl bezdětnej
(…). A zase ty děti jsem vychovala tak, jak jsem byla vychovávaná já. Vstoupení do role
babičky vnímala paní Věra jako zcela přirozené a v zásadě jako pokračování výchovy
svých dětí. Tento postoj svým způsobem potvrzuje úvahy o tom, že prarodičovská role
může být v podstatě určitým pokračováním role rodiče [Hagestad 2006: 321]. Tento
předpoklad plyne ze skutečnosti, že v minulosti býval běžný souběh rodičovské a
prarodičovské role [Hagestad 2006: 321; Cherlin, Furstenberg 1986: 28], který už však
v naší současné společnosti není tolik rozšířený. Právě v oblasti výchovy dětí se tedy
možná může rodičovský a prarodičovský vliv do značné míry překrývat či doplňovat.
Z velké části závisela míra podílu prarodičů na výchově také na blízkosti bydlišť
prarodičů a vnoučat, resp. na četnosti jejich kontaktu. Společné bydlení v domě, bydlení
v sousedních (dvou)domcích nebo bydlení ve stejné vesnici nebylo v době dětství
dotazovaných žen ničím neobvyklým. Mnohdy tak prarodiče intenzivně pomáhali
mladým rodinám, což umožňovalo jejich v podstatě každodenní zapojení do výchovy
vnoučat.
V každém případě už však v současné době dotazované ženy chápaly svou
výchovu do určité míry spíše jako jednolitý celek. Z něj vystupovaly konkrétní příklady,
které si dotazované ženy vybavovaly a které reprezentovaly výchovný přístup generace,
jež se podle subjektivního názoru žen na jejich výchově podepsala zásadněji. Dotazované
ženy ve svých vyprávěních samy upozorňovaly na aspekt nevědomého učení, na
„automatickou výchovu“, během níž ony samy jako děti odpozorovávaly od babiček a
rodičů, co se smí a co se nesmí dělat. V případě velmi častého kontaktu babiček
s vnoučaty tak měly tyto ženy značné možnosti být pro svá vnoučata vzorem správného
chování. Jak se děti učily příkladem, který před sebou v osobě babičky měly, ilustruje
vyprávění paní Jaroslavy (75 let): To bylo období, kdy byly děti vychovávány prací
vlastně, příkladem v té rodině (…). Jsme viděly, jak zašívaly ty pytle, jak pletly svetry, jak
draly to peří, (…) u tohohle všeho my jsme jako děcka byly a pracovaly jsme, co teda jsme
uměly, tak jsme dělaly, čili výchova prací. A tím vzorem. Chci tím říct, že oni nikdy neměli
čas na to, aby se s náma takhle bavili a hráli, jako se to děje teď. (…) Děti se vychovávají
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vzorem. Jak to v té rodině nastavíte, tak to oni do sebe vsáknou, vstřebaj to. To se neztratí.
To je na vždycky. Ve výpovědi paní Jaroslavy lze spatřit náznak proměny ve způsobu
výchovy. Ten byl dříve („To bylo období.“) podle paní Jaroslavy do určité míry
nezáměrný. Prarodiče se věnovali primárně své práci a tímto příkladem učili a
vychovávali mladší generace. V dnešní době se naproti tomu prarodiče častěji věnují
aktivitám, v nichž hraje hlavní roli vnouče a jeho zábava. Pracovní činnosti prarodičů
v těchto chvílích odpadají, důsledkem čehož může být také proměna způsobu výchovy.
Babička už v této situaci nemůže být dítěti „tím vzorem“ v běžných každodenních
situacích, a pokud chce vnouče do určité míry výchovně vést, musí k tomu vyhledávat
příležitosti.
Z vyprávění dotazovaných žen vyplynulo, že jim v dětství babičky v rámci
výchovy vštěpovaly základní sociální normy, dovednosti a hodnoty. Babičky dotazované
ženy učily tomu, co se smí, co se nedělá a jak se mají chovat. Paní Janu (48 let) učila její
babička respektu a úctě: Já si teda jako nedovedu představit, že bych jako babičce třeba
odporovala. Tak babička, když něco řekla, tak to tak bylo, ale vždycky jsme se domluvily
na tom svým kompromisu, že v něčem polevila, ale v něčem jsem musela polevit já.
Babičky také vedly dotazované ženy k důvěře k blízkému člověku a vzájemnému
spolehnutí se jednoho na druhého (např. v rodinných vztazích) nebo k povinnosti pomoci
určitým lidem (např. sousedovi). Paní Jaroslava (75 let) vzpomínala na to, jak jí babička
projevovala svou vděčnost poděkováním nebo pochvalou: Tak já jsem lezla celé
prázdniny po těch stromech a já jsem trhala ty třešně. A oni je prodávali. Babička s nimi
chodila na trh. (…) Košíček se plnil, plnil, až byl plnej, tak se snesl, babička poděkovala.
Tento příklad opět ilustruje způsob dřívější výchovy v běžných situacích, jak byl nastíněn
výše. Babičky dále učily dotazované ženy plnit si drobné povinnosti úměrné jejich věku
a učily je respektování určitých pravidel, jejichž porušení znamenalo pro vnoučata
výchovný trest. Paní Janě (48 let) se babička snažila vštípit určité kritické myšlení a nemít
slepou důvěru ve všechno, co jí někdo říká: Ona (pozn. babička) vlastně ty děti
vychovávala v době, kdy měla dědu v Reichu, jo. Ta vždycky říkala, když jsme se třeba..
když nás učili ve škole o ruský armádě a to.. a babička vždycky říkala: „Nevěř všemu, co
kdo říká,“ jo. A říkala: „Hele, ono když tady byli gestapáci, tak to bylo takový jako docela
klidný, ale když sem přijeli ty kozáci na těch koních,“ tak ona říkala, „to každá máma
musela holku schovat,“ jo.
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Rodičovská i prarodičovská výchova dotazovaných žen se v jejich vykonávání
role babičky odrážela v podobě názoru na uplatňování určitých pravidel na svá vnoučata.
Všechny dotazované ženy se shodovaly na tom, že vnoučata určité stanovené meze
potřebují a že by neměla být automaticky plněna všechna přání a požadavky vnoučat.
Tento přístup k vnoučatům zastávala také paní Marie (66 let), podle níž je trvání na
určitých pravidlech dětem do budoucna ku prospěchu: Pak přijdou do života a tam je
nebude nikdo poslouchat. (…) Nemůžou si dělat, co chtějí. Takže pak je to pro ně trochu
jako jednodušší, když jsou zvyklí. Na základě svých životních zkušeností tedy nebyly
dotazované ženy zastánkyněmi zásadního rozvolňování mantinelů pro svá vnoučata.
Stejně jako se dospělí musejí přizpůsobit společnosti ostatních lidí (např. v zaměstnání),
děti se toto přizpůsobování a vyjednávání, na které poukazovala paní Jana („Vždycky
jsme se domluvily.“), mohou podle názoru respondentek učit již v dětském věku ve
známém prostředí.
Nejexplicitnější výrazy ohledně potřeby určitých pravidel stanovených babičkou
používaly paní Jana (48 let) a paní Věra (70 let). V rozhovorech s nimi se objevovaly
termíny jako pravidla, disciplína, „vycepování do života“. Paní Jana hovořila o tom, že
od vnučky vyžaduje uposlechnutí toho, co jí řekne: Tak rozmazluju ráda, to jo, ale zas
musí bejt určitá disciplína (…), poslouchat asi musí, to já zas jako jí nepovolím. Když
řeknu, že ne, tak ne a je to [smích] (…). Prostě ví, že prostě nepovolím, že to udělat musí,
i když kolem toho jako povídá. Tento přístup koresponduje s přístupem, který paní Jana
zažila v dětství ze strany své babičky („Když něco řekla, tak to tak bylo.“). Paní Věra
hovořila o tom, že v běžném každodenním životě svým vnučkám nepovolí více, než
povolovala svým dětem, s výjimkou jídla. Na jednu ze svých vnuček byla dokonce paní
Věra přísnější než na druhé dvě vnučky, vlivem jejího horšího rodinného zázemí: Já bych
řekla, že přísnější. Jsem na ni přísnější než na tyhle dvě určitě. Vycepovávám ji víc do
života než tyhlety dvě, jo, aby byla prostě připravená na to nejhorší. Přísnějším
výchovným přístupem se paní Věra snažila zastoupit nefungující rodinné zázemí vnučky
a připravit ji tak na zařazení se do společnosti a postarání se o sebe samu. Těmto dvěma
ženám bylo společné, že v dětství zažily oproti ostatním dotazovaným ženám poněkud
jiný rodinný model matka – babička. Paní Věra zažila pouze výchovu své matky. Podle
slov paní Jany zase v podstatě vedla jejich domácnost babička. Rodinné poměry těchto
žen se tedy poněkud odlišovaly od modelu, kdy vychovává a rozhoduje matka, vedle níž
více či méně figuruje v životě dítěte – zjednodušeně řečeno – „hodnější“ babička.
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Dotazované ženy samy srovnávaly svůj výchovný přístup k vnoučatům
s výchovou rodičů těchto dětí a hovořily o tom, že oproti rodičovské výchově mají podle
svého názoru samy menší zodpovědnost ve smyslu rozhodování zásadnějších věcí
v životě dítěte a že si mohou dovolit být v porovnání s rodiči méně důsledné. Někdy tedy
ze svých nároků dotazované ženy slevovaly a na svých požadavcích vůči vnoučatům
netrvaly tak důsledně, jako by tomu bylo v případě jejich vlastních dětí. Určité ústupky
vnoučatům podle svých slov dělala také paní Marie (66 let): Musej taky poslouchat. To
jako neexistuje.. jako někdy jim něco dovolíme, co jim rodiče třeba nedovolej, že jo. Ale
to nejsou nějaký věci, který by je nějak jako vedly k nějakým tomu.. (…) Maruška třeba
nějaký musí todle a teď mručí a mručí, no tak jí řeknu: „Ne, Maruško, to už ne to.“ A
když furt mručí, tak řeknu: „A tak si to vem,“ takovýdle nějaký ty, no. Ale takže trošku
takhle, jo, že už nemáte tu.. kdybych byla jako rodič a bylo to moje dítě, tak bych třeba
neustoupila, no. (…) Ale jako musej taky poslouchat. Primárním rozdílem role rodičů a
prarodičů je zodpovědnost za děti a jejich výchovu [např. Hasmanová Marhánková 2015;
Michlíčková, Španielová 2016]. Pro fungující nukleární rodiny tedy může být výchovný
přístup babiček určitou formou podpoření výchovných snah rodičů, nicméně babičky si
mohou dovolit jistou míru nedůslednosti. V případě nefungující nukleární rodiny pak
může ona tíha zodpovědnosti za výchovu dítěte a jeho přípravu do života zčásti přejít na
prarodiče, jako tomu bylo v případě paní Věry. Podle názoru paní Jaroslavy (75 let) mají
vychovávat rodiče, ale babičky musejí také nastavit určité hranice, stejně jako to dělávala
babička paní Jaroslavy: A jinak babička byla velice laskavá, milá, ale přísná byla na nás,
když jsme dělali nějaké lotroviny, tak nás samozřejmě taky potrestala. Ale bylo to v tý
době taky, tak jak by to mělo být teď, že vychovávaj rodiče a ne starý rodiče (pozn.
prarodiče).
Výchova dětí se tedy jeví jako společný zájem rodičů a prarodičů („Je to pro ně
trochu jednodušší.“ „Aby byla připravená na nejhorší.“). Rozložení míry podílu obou
generací na výchově může záviset na blízkosti společného bydlení i na míře fungování
nukleární rodiny.

Babičkovské vzory: Tam musí zůstat ta laskavost, ty otevřené uši
Druhým faktorem ovlivňujícím roli babičky, který se ve vyprávěních dotazovaných
babiček objevoval, byly rodinné babičkovské vzory. Tento faktor působil v životě žen
v období jejich dětství i dospělosti. V každém z těchto dvou období byly nositelkami role
babičky osoby odlišně příbuzensky spjaté s dotazovanými ženami.
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Vzory babiček
Do období dětství spadalo pozorování vzorů vlastních babiček dotazovaných žen, které
jim byly inspirací pro vlastní uchopení role babičky. Ve vyprávěních respondentek bylo
možné v oné inspiraci vysledovat určitý selektivní prvek. Dotazované ženy totiž často
začaly hovořit pouze o jedné ze svých babiček. O té, kterou měly raději, třebaže zažily i
další babičku. V souvislosti s vyprávěním o své oblíbenější babičce dotazované ženy
poukazovaly na to, co ony samy na babičce jako děti oceňovaly a co se snažily přenášet
do vlastního přístupu ke svým vnoučatům. Tyto oblíbenější či ženám bližší babičky byly
nositelkami dvou charakteristik, které ve svých vyprávěních dotazované ženy
vyzdvihovaly a které jim byly inspirací pro vlastní přistoupení k vykonávání role babičky.
V prvé řadě dotazované ženy zdůrazňovaly, že jejich babičky měly na vnoučata
čas a klid, že jim beze spěchu naslouchaly a byly ochotné si s nimi povídat. Otevřená
náruč babiček byla v očích dotazovaných žen jedním z významných prvků role babičky.
Inspirací v tomto směru byla babička například paní Janě (48 let): No, to, že vždycky, když
jsem přišla k babičce, tak měla na to čas. Proto se také samy ženy snažily vnášet čas a
klid do svého pojetí role babičky. Dotazované ženy se snažily najít si čas na svá vnoučata,
vyslechnout je a popovídat si s nimi, třebaže to pro ně někdy bylo časově velmi náročné
a složité. Například pracující paní Jana popisovala svou snahu vyjít vstříc své vnučce
takto: Když vím, že to není nějakej výmysl, že zrovna teď si postaví hlavu, že zrovna teď
něco nechce dělat, jo, ale když přijde, že chce něco udělat, co si myslím, že má smysl, tak
si překopu svůj plán. Zejména pro současné pracující babičky je nalezení času na
vnoučata mnohdy nesnadné. Časový prostor pro společné trávení volného času je tímto
značně snížen i v případech, kdy žijí babičky a vnoučata relativně blízko sebe. Význam
zastavení se a věnování plné pozornosti dětem zdůrazňovala ve svém vyprávění také paní
Jaroslava (75 let): Tam musí zůstat ta laskavost, ty otevřené uši, páč ty musíte mít a
poslouchat, ne jako že to dítě něco povídá a vy zase s někým kvákáte vedle. Klidné a
pozorné naslouchání dítěti, které paní Jaroslava znala od své babičky, je podle jejího
názoru třeba v rámci babičkovského přístupu stále zachovávat. Z části se také paní
Jaroslava dotkla rušivé komunikace s druhými lidmi („S někým kvákáte vedle.“). Ta je
dnes v mnohém posilněna a umožněna zejména mobilními telefony a nejrůznějšími
formami moderní komunikace, které tato zařízení uživatelům nabízejí.
Druhou výraznou charakteristikou, kterou dotazované ženy v souvislosti
s blízkými babičkami zmiňovaly, byla jejich laskavost. Babičky, které dotazované ženy
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vnímaly jako svůj vzor, byly laskavé, hodné, vstřícné, přející. Slovo „laskavost“ ve svých
vyprávěních používaly zejména ženy narozené v letech před koncem druhé světové války
a po něm. Laskavost byla také výraznou vlastností babičky paní Aleny (65 let). Svou
snahu napodobit v tomto směru svoji babičku popisovala paní Alena takto: Já doufám, že
se snažím bejt jako laskavá k těm vnoučatům, jo. Protože já, když jsem byla mladá, tak
jsem byla taky takovej jako pruďas, jo [smích]. (…) A tak to si vzpomínám teda na tu
babičku, že přestože tam měla ten nepořádek, to jsem nesnášela, ale vlastně zůstalo ve
mně to, že ona byla hrozně hodná, jo. (…) Já si myslím, že na ni vzpomínám ráda proto,
že fakt byla laskavá. Paní Alena poukázala na význam této vlastnosti babiček, která
dokáže přehlušit i další vlastnosti babiček, které nejsou vnoučatům milé. Laskavost se
řadí mezi nejvýraznější vlastnosti nositelek role babičky [např. Bhopal, Brannen,
Heptinstall 2000: 137–138; Hasmanová Marhánková 2015: 745, 753]. Výpověď paní
Aleny také naznačuje sepětí dané vlastnosti s věkem ženy. U babiček lze proto podle
názoru paní Aleny nalézt tuto vlastnost spíše než u matek.
Vzory matky a tchyně v roli babičky
Dalšími babičkovskými vzory dotazovaných žen, které ženy mohly pozorovat
v dospělosti, byly jejich matky a tchyně. Na matkách a tchyních v roli babičky
dotazované ženy ve svých vyprávěních oceňovaly obětavost. Vzorem v tomto ohledu
byly pro dotazované ženy jejich matky a tchyně zejména nabízením pomoci s péčí o děti
a s jejich hlídáním. Stejnou pomoc, která se dotazovaným ženám dostávala od jejich
matek a tchyní, se ony samy snažily nabízet svým dospělým dětem. Snahu pomoci svým
dětem, k níž přispěla i vlastní osobní zkušenost s ochotou babiček, ilustruje vyprávění
paní Aleny (65 let): To si myslím, že teďka oceněj, když budou moct bejt u nás [smích],
protože pamatuju si, jak to bylo pro nás těžký, když my jsme měli třeba jenom čtrnáct dnů
dovolenou do těch třiatřiceti let, pak jsme měli asi tři neděle, to tenkrát to bylo
v tomhletom ještě horší, takže jsme byli hrozně šťastný, když teda ty naše děti mohly na
tu vesnici k tý babičce a celkem nám bylo jedno, jestli tam zvlčej [smích], prostě hlavně
že o ně bude postaráno, že dostanou najíst, a myslím, že oni taky docela rádi vzpomínaj
na ty prázdniny na tý vesnici, takže vím, že jsme byli těm rodičům jako vděčný. Vycházeje
i z vlastních zkušeností se paní Alena snažila nabízet hlídání vnoučat svým dětem.
V tomto případě lze nahlížet na hlídání jako na určitý způsob mezigenerační rodinné
výpomoci.
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Dotazované ženy se snažily dětem svou pomoc nabízet i přesto, že některé z nich,
více či méně, připouštěly, že to pro ně bylo náročné a mnohdy byly z této pomoci samy
unavené či vyčerpané. Důvodem mohla být intenzita péče o vnoučata, jako tomu bylo u
paní Věry (70 let), která mívala na starost své vnučky téměř každý den v týdnu na kratší
či delší časový úsek. Jinou příčinou mohla být časová zaneprázdněnost ženy, která svůj
denní rozvrh musela velmi pečlivě plánovat. Například paní Hana (58 let) se kromě svého,
časově vcelku náročného, zaměstnání musela starat i o své nemocné rodiče. Najít si čas
také na vnučku tak pro ni mnohdy nebyl snadný úkol. Nevyslovený závazek vůči mladším
generacím a očekávání od babiček se však ženy snažily naplňovat.
Pro paní Hanu (58 let) byla velkým vzorem ohledně přístupu k dětem její tchyně.
Ta se spolu s manželem vnoučatům velmi věnovala, což paní Hana podle svých slov ve
své rodině nezažila: Když byly vnoučata, brali si je na chatu. Věnovali se jim, jeli s nima
do ZOO, jo, prostě.. a mně se to strašně líbilo. Takže jsem to přebrala asi od nich, protože
se mi to strašně líbilo, že ty děti jsou tam rádi a že si je takhle berou. Nevím, asi se mi to
takhle líbilo, protože u našich jsem to neviděla. V této generaci babiček se již začínal
postupně objevovat onen fenomén hraní si s dítětem [Sedláková, Galčanová, Bělehradová
2018: 112]. V tomto směru tedy byly respondentkám vzorem matky a tchyně v roli
babičky, nikoliv vlastní babičky. Příklad paní Hany tak ukázal, že ne všechno rodinné
chování jednotlivců vychází nutně ze vzorů a jejich (nevědomého) přebírání v rámci
vlastní pokrevní rodiny. Inspiraci může člověk nalézt i jinde.

Životní partneři: Byla s tím dědou taková spoutaná
Poslední faktor, který se týkal rodiny babičky, se objevil ve vyprávění prostřední
dotazované generace. Partneři žen, které vstoupily do role babičky, mohli významným
způsobem ovlivnit způsob, jakým bude žena svou prarodičovskou roli vykonávat. Paní
Kateřina (35 let) ukázala působení tohoto faktoru na příkladu obou svých babiček.
Přistoupení k roli babičky ze strany matky otce bylo podle názoru paní Kateřiny
ovlivněno brzkou smrtí jejího manžela, dědy paní Kateřiny: Děda jako by zemřel už před
mým narozením a ona se s tím vlastně jako nesmířila, takže prostě.. byla taková
sebestředná vlastně, že ona je ten chudák. (…) Takže spíš jsme s babičkou měli jako by
problémy. Nebo naši, jo, že se o ní pak jako by starali, protože věčně měla nějaký svý
nálady, že jako.. že jí to tady nebaví a tak. (… …) Ona byla opravdu taková zapšklá tím
asi, co se stalo, jo. Že.. že děda prostě zemřel brzo, tak.. tak ona jako kdyby byla taková
jako bez citu. Přístup druhé babičky, matky matky paní Kateřiny, byl podle názoru paní
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Kateřiny také ovlivněn babiččiným manželem, přestože jiným způsobem. Zatímco
v případě první babičky brzký odchod manžela poznamenal její chuť do života a tím i
přístup k její roli babičky, v případě druhé babičky docházelo ze strany jejího manžela
k určitému omezování v realizaci jejích představ o prarodičovské roli: Děda ji hodně
držel.. ehm..jako že děda zas nebyl ten děda. Ten si hrál ten tenis a byl takovej prostě..
nebyl moc na vnoučata. (…) Takže fakt my jsme tam jako nechodili nikdy na hlídání taky.
(…) Nejdřív byla s s tím dědou taková spoutaná, že nemohla jako by nic. (…) A pak se
zase starala vlastně 24 hodin denně o dědu (pozn. když dostal mrtvici), takže opravdu
nemohla ani nikam vyjet, takže to jsme chodili na návštěvu my. (… …) Ale kdyby bylo na
tý babičce, tak ta si myslím, že by byla jako babička.. ona je prostě.. jako ta by byla hrozně
fajn, no. Z výpovědi paní Kateřiny vyplývá, že partneři babiček mohou vědomě, nebo
naopak neúmyslně ovlivnit přístup babiček k jejich prarodičovské roli. Zajímavé je, že
tuto skutečnost nezmiňovaly dotazované babičky ve svých vyprávěních v souvislosti se
sebou samými ani se vzpomínáním na své vlastní babičky.

Společenské faktory utvářející rámec pro uchopení role babičky
Z rozhovorů s dotazovanými ženami vyplynulo, že role babičky je ovlivněna obecným
charakterem společnosti: ekonomickou aktivitou obyvatelstva, dopravní infrastrukturou,
úrovní vědeckého poznání, stupněm technologického rozvoje nebo společenskými
náladami. Vykonávání role babičky proto nabývá v různých historických obdobích
specifických rysů. Jak uvedla paní Růžena (77 let): Ty babičky jsou taky jiný, takový jako
že ten prostě způsob života a ta doba.. že jsme někde jinde. (…) asi je rozdíl, jak se i třeba
chovaly nebo oblíkaly nebo vyjadřovaly dřív než dneska. Přináší to ten jako pokrok.
Dopady působení jednotlivých společenských faktorů na roli babičky se v průběhu času
mění – některé se proměňují ku prospěchu role babičky, jiné ji činí obtížněji
vykonavatelnou. Změnu způsobu života babiček ve své rodině reflektovala také paní Jitka
(46 let): Když já jsem vyrůstala, (…) to byla hluboká totalita. Tam se nikam se moc ne to,
že jo. Tahleta naše babička Zdeňka, od manžela (pozn. matka), tak ta furt jenom cestuje.
Ta celej rok je prostě někde mimo, prostě, jo. (…) Moje babička, ta byla vlastně na
vesnici, musela se starat o zvířata. Jako to, že musela se o něco starat.. to tahleta, ta se
nestará o nic jinýho než o sebe, že jo. Výpověď paní Jitky ukazuje, jakým způsobem může
společenské nastavení ovlivňovat rodinné role. Rozdílné podmínky mohou vést
k odlišnému způsobu života, z něhož potom vyplývají možnosti pro uchopení role
babičky.
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Pracovní povinnosti: Život naplněný prací
Jako jeden z výrazných společenských faktorů, který podle dotazovaných žen ovlivňuje
vykonávání role babičky, jsou pracovní povinnosti ženy, resp. různé způsoby přispívání
žen k zajištění obživy rodiny.
Dotazované ženy uváděly, že jejich babičky většinou nepracovaly a neměly
klasické zaměstnání v dnešním slova smyslu. Například paní Alena (65 let) ve svém
vyprávění zmínila, že její babička měla za mlada přivýdělek v podobě vyšívání: Tak moje
babička vlastně, pocházeli z velmi chudýho kraje, (…) měli malý políčko a děda chodil
pracovat do lomu. Babička vlastně, jak to bejvalo, byla doma a když byla mladá, tak
vyšívala vlastně a tím se tak nějak jako.. si přivydělávala. Část ženami vzpomínaných
babiček žila na vesnici. Dotazované ženy vzpomínaly, že s vesnickým životem bývalo
spojeno obdělávání většího či menšího pole a chování drobných nebo hospodářských
zvířat. Pole a zvířata přinášela lidem obživu a povinnosti kolem hospodářství zaplnily
lidem většinu dne. Venkovský život ilustruje vzpomínka paní Jaroslavy (75 let)
reprezentující skupinu žen, která v dětství žila spolu s babičkou nebo v její bezprostřední
blízkosti: (…) dědeček a babička, tak měli život naplněný prací, od božího rána do božího
večera, a to trvalo celou sezónu, to znamená jaro, léto, podzim. Akorát v zimě měli nějaký
čas, kdy si od tohohle odpočinuli a kdy ale taky pracovali, třeba zašívali pytle na obilí
nebo drali peří, nebo opravovali všelijaké věci (…), takže kde tam byl čas pro nás pro
děti. Co já si pamatuju, takže samozřejmě byla babička furt na poli a musela i vařit.
Zmiňovaným babičkám tedy neotevírala práce „doma“, v domácnosti, na hospodářství
nebo na poli velký prostor pro hraní a zábavu s vnoučaty. Děti si ovšem mohly na vesnici
hrát s ostatními dětmi a v případě, že by se něco přihodilo, babička jim byla na blízku
k dispozici radou nebo pomocí.
Ostatní babičky dotazovaných žen nežily v blízkosti svých vnoučat a do
každodenní nebo časté péče o ně zapojeny nebyly. Podle dotazovaných žen péči o děti
dokázaly jejich matky v zásadě pokrýt samy, případně jim vypomáhaly nejstarší děti, jako
tomu bylo například u paní Aleny (65 let). Jedinou respondentkou výzkumu, která
nepoznala své babičky, byla paní Věra. Veškerou péči o ni a její sourozence zastala sama
její matka. Situace paní Věry nebyla podle jejích vzpomínek ve své době ojedinělá:
Opravdu, co jsem měla jako okolo, nás bylo tehdá ve třídě, protože to byl ten 47. ročník,
poválečný ročníky, tak nás bylo 41 ve třídě, no. Ale řekla bych, že snad ani polovička
neměla babičku ani dědu, abych pravdu řekla, protože dost ve válce jako to zemřelo.
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Zaměstnané ženy se v rodinách dotazovaných žen objevily až s generací jejich
matek, které začaly v poválečném období docházet do zaměstnání. Válečný i generační
přelom v zaměstnanosti žen dokládá vyprávění paní Růženy (77 let): Měli to holičství
(pozn. babička a děda), teď pole měla (…), samozřejmě že do práce jako nechodila, to
nebylo tak běžný, že jo, to bylo až po tý válce, že jo, třeba maminka a tak, no. Pomoc
s péčí o děti probíhala u dotazovaných žen odlišně. Například paní Růženě (77 let) a paní
Věře (70 let) pomáhaly s péčí o děti jejich matky. U paní Věry vypomáhala její matka
několikrát do týdne: Ona bych řekla, když byly děcka, tak dvakrát za týden byla u nás
určitě a někdy i na víkendy. Paní Anna (71 let) vzpomínala, že jí matka s péčí o děti moc
nepomáhala: Mamka jako moc hlídat nechtěla a teď ji chápu, protože někdy mě to taky
unavuje už a to, ale ono hlídat všechny děti..tak je pohlídala, když jsem potřebovala
k zubaři nebo k doktorovi, to jo. U prvních dvou dětí paní Anně pomáhala s hlídáním její
babička. Paní Haně (58 let) pomáhala s péčí o děti také její nevlastní babička, která však
byla věkově blíže matce paní Hany spíše než její babičce. V dobrém vzpomínala paní
Hana i na pomoc tchyně a tchána z prvního manželství, které skončilo předčasnou smrtí
jejího manžela. Paní Jaroslavě (75 let), jejíž rodiče stejně jako manželovi bydleli daleko,
s hlídáním vypomáhala paní na hlídání, ze které se v podstatě stala náhradní babička. Paní
Jaroslava byla primářkou v nemocnici a bez výpomoci s péčí o děti by se podle svých
slov neobešla. V této generaci už byla výpomoc s dětmi podle výpovědí žen pestřejší. Do
hlídání dětí se zapojovaly nejen babičky, ale také prababičky či paní na hlídání.
Pro generaci dotazovaných babiček už bylo zaměstnání běžnou součástí života.
Oproti generaci svých matek však poukazovaly dotazované ženy na prodloužení věku
odchodu do důchodu, které jim podle jejich názoru vykonávání prarodičovské role
znesnadňovalo. Paní Hana (58 let) ani paní Jana (48 let), které byly obě stále ekonomicky
aktivní, nebyly spokojené s množstvím času, který na svá vnoučata měly. Přály by si
věnovat se vnoučatům mnohem více. Paní Jana (48 let) uvedla: A říkám, čím dál víc
[smích], že kdyby byl starej režim, co byl, tak bych vlastně za dva roky šla do důchodu.
Říkám, to bych si tak užívala. Takhle ještě dalších skoro deset let. (…) No, když to jde, tak
se snažím si urvat ten čas, no. Ostatní dotazované ženy už ekonomicky aktivní nebyly a
zároveň měly více vnoučat. Tyto ženy hovořily o tom, že si vnoučata narozená až v době,
kdy už byly v důchodu, mohou více užívat, protože na ně mají dostatek času. Paní Anna
(71 let), která měla osm vnoučat, vzpomínala: První.. ne, to jsem ještě nebyla, já jsem šla
do důchodu 2004, (…) a tyhlety (pozn. vnoučata) až byly v důchodu, takže ty si můžu víc
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užít, protože ono na ty směny to bylo náročný. Zaměstnání dotazovaným ženám
znemožňovalo přistoupit k roli babičky podle vlastních přání. Zaměstnáním byly
respondentky omezeny jak časově, tak z hlediska vlastních sil.
S tímto závěrem koresponduje srovnání současné a předchozí generace babiček
paní Veronikou (36 let). Podle jejího názoru se nezměnil přístup babiček ke svým
vnoučatům, ale pracovní povinnosti žen a posunutí věkové hranice pro odchod do
důchodu proměnily možnosti žen zhostit se role babičky podle svých představ: Mamka je
jednoznačně unavenější. (…) Chodí do práce, takže ona přijde z práce, dejme tomu v šest
hodin, taky musí doma uklízet a všecko, fungovat, pak ještě ty vnoučata.. (…) Jinak takový
ten cit, že: „Mám ty vnoučata, chci si je užít, mám je ráda, chci jim dát co nejvíc..“ Ale
ve chvíli, kdy už nemůže tak.. tak prostě nemůže. Kdežto tím, že ty moje babičky, obě byly
v důchodu, takže (…) neměly ten stres v práci. To je.. to je to nejzásadnější. Maminka
paní Veroniky prý v souvislosti s přáním užít si svá vnoučata zvažovala také předčasný
odchod do důchodu: Bohužel už.. už jako odchází nenávratně její vrstevnice a o to víc to
a ni dolíhá, jo. Že vlastně ty ročníky v současné době padesát pět až šedesát let, tak prostě
ani se toho důchodu nedožijou. Takže začíná hodně jako bilancovat, jestli do toho nejít.

Odkládání rodičovství: Méně sil a energie
Paní Hana (58 let) během rozhovoru poukázala na to, že posunutí věku odchodu do
důchodu, zmiňované výše, je doprovázeno současným fenoménem odkládání rodičovství
do vyššího věku. Dříve měly podle paní Hany mladé ženy děti v dřívějším věku, takže
babičky na tom bývaly, co se ekonomické aktivity týče, podobně: Ale zase za mých
rodičů, kdy byli rodiče (pozn. prarodiči) třeba ve 44, taky chodili až za 10 let, v 55, že jo,
takže jsme to měli prakticky nastejno, jo. Dneska ty maminky jsou starší, třeba už těch 27.
Zároveň ale zásadní rozdíl dotazované ženy spatřovaly ve věku, kdy se ženy stávají
babičkami. Předchozí generaci babiček podle nich bylo výrazně méně let než současné
generaci babiček a měly tak podstatně více fyzických sil, stejně jako rodiče dětí. Paní
Hana (58 let) uvedla: Akorát je pravda, že ty naši rodičové nebo rodiče měli prostě víc
síly a energie. Když teďka jdete v 61 (pozn. do důchodu), tak už to prostě tak není. Paní
Věra k problému dodala: Každej má co nejdýl děti. Já z vlastních zkušeností, že jsem měla
starý rodiče, jo, tak jsem říkala: „Vy jste normálně nezodpovědný, doslova a do
písmene.“ (…) Ať mi nikdo neříká, že ve 40 letech dám tomu dítěti tolik jako v 25, když
jsem fyzicky na tom podstatně lepší. Do výpovědi paní Věry se promítla také její
zkušenost s brzkou smrtí otce, který měl paní Věru v pozdějším věku. Dotazované ženy
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ve svých vyprávěních vycházely ze zkušeností z vlastních rodin, které se ovšem, co se
týče věku, kdy se ženy stávaly a stávají matkami, lišily. Přesto byla reflexe odkládání
rodičovství do vyššího věku spojená s úbytkem sil rodičů i prarodičů v jejich vyprávěních
čitelná.
O ubývání energie babiček spolu s jejich postupujícím věkem hovořila také paní
Martina (46 let), matka dvou dětí. Syn paní Martiny byl o deset let starší než její dcera a
paní Martina tak měla přímé srovnání ve své rodině: Je to znát ten desetiletej věkovej
rozdíl, že ty babči prostě jsou vitálnější, že jo, v těch šedesáti, než v sedmdesáti, to v
každým případě.
Na jedné straně tedy dochází k v podstatě souměrnému posouvání rodičovství i
prarodičovství do vyššího věku, na druhou stranu je faktem, že oběma generacím s
přibývajícím věkem síly ubývají, přičemž nároky na péči o děti zůstávají stejné. Jednou
z příčin tohoto posunu mohlo být zvyšující se vzdělání žen [např. Wagnerová 2017: 60–
63], které bylo patrné i ve třech popisovaných generacích babiček.

Zaměstnání matek: Vzít si ošetřovačku je problém
Vykonávání role babičky je podle dotazovaných žen ovlivněno také zaměstnáním matek
jejich vnoučat. Oproti dřívější generaci jsou podle dotazovaných žen současné matky
v horší situaci, co se týče kombinování ekonomické aktivity a péče o děti. Například
v době nemoci dítěte je podle názoru dotazovaných žen často problematické zůstat
s dítětem doma kvůli obavám o ztrátu zaměstnání. Tuto situaci prý nynější generace
babiček nezažila. Paní Hana (58 let) popsala rozdíl takto: Vzít si neschopenku nebo
ošetřovačku je problém, protože co když je vyhodí z práce. Za nás to nebylo. My jsme
opravdu.. já jsem měla obě dvě děti dost nemocný, rýma, kašel, šla jsem prostě na týden
na ošetřovačku. Paní Hana (58 let) zmiňovala i rozrůznění pracovní doby, která podle ní
dříve bývala jasně daná: Třeba pracovní doba za našich rodičů byla přesně daná. Třeba
od šesti do dvou. Kdežto teď, já třeba ráno vyjedu v pět (…) a vrátím se večer v šest. A
potom si už teda musím jít lehnout. Paní Věra (70 let) popisovala pracovní dobu své dcery
takto: Monika má blbou pracovní dobu, že jo, takže se dá říct minimálně 4 dny v týdnu
jsme vyzvedávali ze školky jednu, pak druhou, no a pak ze školy jednu, pak druhou.
Specifickým případem jsou v dnešní době podle paní Hany (58 let) podnikatelé, jimž
pracovní doba v podstatě přes den vůbec nekončí: Co teda týdlectý generaci nezávidím,
že chodí od rána do večera do práce, spousta podnikatelů na děti svý nemaj čas, fakt
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nemaj. Pokud tedy dotazované ženy mohly, snažily se matkám svých vnoučat s péčí o
děti vypomáhat, ať už v době nemoci nebo občasným či téměř každodenním voděním
dítěte do školky či školy nebo jeho vyzvedáváním. Například paní Jaroslava (75 let)
uvedla: Tak kdyby ta moje holka furt pracovala, jako když pracovala, tak jsem musela jí
pomáhat. Bez toho to nebylo možné, odvézt dítě, když měla jenom tu první holčičku
tříletou. Když se rozvedla (…), takže chodila do práce, a já jsem jí denně vodila do školy,
do školky, potom do školy, než začala chodit sama. (…) Já jsem pracovala na částečný
úvazek tehdá ještě, takže jsme to musely nějak pytlíkovat, ale ráno jsem vždycky měla čas
pro ni, takže jsem ji vodila. (…) No, asi to trvalo pět roků, tohleto. Výpomoc dnešních
babiček s vyzvedáváním dětí ze školy dnes není ničím ojedinělým, jak dokládá paní Věra
(70 let): Když my přicházíme pro Petru nebo přijíždíme, tak sem tam nějakej rodič, ale
spíš přijížděj babičky.
Bez výpomoci babiček by se neobešla ani paní Michaela (28 let), která měla jednu
dceru: Já v podstatě jsem taky půl měsíce v práci a půl měsíce doma. V podstatě s ní
strávím dva víkendy v měsíci, což je taky hrozně málo, ale bohužel si to ta doba žádá. (…)
Už to není teď, že rodina je na prvním místě, ale v podstatě nejdřív se musej vydělat ty
peníze, a pak až teprve může přijít ta rodina. Paní Michaela ve své výpovědi poukazuje
na proměnu společenských priorit, ke které podle jejího názoru došlo („Bohužel si to ta
doba žádá“). Rodina již není podle jejího názoru společenskou prioritou. Tomu
odpovídají také popisy babiček týkající se ošetřování dítěte v době nemoci. Co bylo podle
jejich názoru naprosto samozřejmé dříve (zůstat s dítětem v době nemoci doma), dnes je
v mnohých případech nemyslitelné, neboť zaměstnavatel dá raději přednost člověku,
který nebývá zatížen rodinnými povinnostmi, ale který mu přinese zisk.

Časová vytíženost: Stihnout všechno možné i nemožné
Dotazované ženy v souvislosti se změnami role babičky často zmiňovaly nedostatek času,
který na svá vnoučata měly. Způsobený byl několika odlišnými příčinami. Kromě
pracovních povinností, které již byly představeny výše, se jednalo o péči o rodinné
příslušníky, starost o domácnost a osobní aktivity babiček. V rozhovorech ovšem ženy
upozorňovaly i na skutečnost, že jejich vykonávání role je omezeno také časovým
zaneprázdněním na straně vnoučete.
Péče o rodinné příslušníky zahrnovala v případech dotazovaných žen kromě
vnoučat i vlastní rodiče nebo sourozence. Péče ženy pak musela být určitým způsobem
dělena mezi všechny potřebné. Paní Růžena (77 let), která žila sama v domě, hovořila o
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žádosti o pomoc od svých sester takto: Moje dvě sestry, ty zas by si představovaly, že já
bych mohla se o ně starat. (…) Mně bude v srpnu 78. (…) Mám je ráda (…). Dobrý, ale
já říkám: „Děvčata, už jsem taky stará.“ Víte, teď taky mám ještě tu vnučku sedmiletou
(…), no, tak víte, taky ty děti taky si chci užít dokuď to jde, dokuď můžu a tak dále. (… …)
Já jsem říkala, jo, jdu tam nebo takhle když (…) potřebovala, tak nemůžu říct, že bych jí
neudělala, to ne, ale nedá se nic dělat, mám toho sama dost, opravdu. Paní Hana hovořila
o tom, že v dnešní společnosti je v podstatě o jednu generaci navíc. Tato generace pak
může, stejně jako v případě paní Hany, svou potřebou péče vstupovat do už tak
naplněného denního rozvrhu současných prarodičů: Tady je vlastně o jednu generaci
navíc. Tady je spousta devadesátiletejch, stoletejch, přes 80 roků. (…) Moje babička i
děda zemřeli 68 roků, takže mamce bylo přes 40 a ty rodiče už neměla. Mně už bude 60
a ty rodiče mám. Jo, takže.. ještě je práce, vnoučata, domácnost a ještě.. vlastně teď
nevíte, ke komu se máte víc starat. Jestli teda nemocný rodiče, nebo teda jít k vnoučeti.
V menší míře zabíraly část času dotazovaným ženám i jejich zájmy či jiné
společenské aktivity. Paní Růžena (77 let) hovořila o tom, že dnešní babičky si chtějí
užívat a věnovat se i svým zájmům nebo cestování: To taky dneska ty babičky jsou takový
jako.. takový moderní, zaprvé, a chtějí si taky ještě zas ty léta užít. Pokud můžou, že jo.
Přesto se mezi dotazovanými ženami neobjevila žádná, která by byla svými
volnočasovými aktivitami významně časově vytížená, nebo kterou by tyto aktivity
nějakým způsobem omezovaly v možnosti pečovat o vnoučata. Povětšinou se u
dotazovaných žen jednalo o nějaké opakující se organizované aktivity (např. kurzy šití,
návštěva kurzů univerzity třetího věku) nebo o společenská setkání typu školního srazu
jako u paní Růženy (77 let): Teď jsem měla sraz taky z tý obchodní školy, to víte, my už
jsme báby a bylo nás asi 12, ale vždycky od začátku jsme se scházely.
Na volnočasové aktivity babiček poukazovaly i některé dotazované maminky,
například paní Jitka (46 let): Já si myslím, že tahleta doba, kdy je plná (…) prostě médií
a takovýchhle věcí, ty jo, i ty senioři už se teďka snažej bejt aktivní ve všem. (…) Takže si
myslím, že oni mají svý zájmy. Že jsou jako by aktivnější teďka ty lidi.. že už jako nečekaj,
nevím, nečekaj [smích] kdy to přijde, ale že prostě jsou fakt aktivnější a že se staraj i sami
o sebe. Což je dobře [důraz], ale měli samozřejmě by do toho zakomponovat i ty vnoučky,
no. Paní Markéta (38 let) hovořila o moderním životě svých rodičů: Já nevím, jestli to
jsou babičky a dědové v tom pravým slova smyslu, že jo. Oni žijou tak hrozně moderně.
Tak aktivně. Nevím. (…) Já ze svého pohledu by mně stačilo, kdyby ty naši byli trošičku
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víc vstřícnější a víc si těch dětí vážili, jako že by je chtěli. To tam jako úplně nevidím. Oni
pořád někde jezděj. (… …) Oni jsou věčně pryč. Oni objevili ty Slevomaty a oni jsou.. co
tejden jsou pryč na dva na tři dny. Prostě pořád. Mě už by to snad ani nebavilo. Obě ženy
se shodovaly na tom, že prarodiče by si jistě měli užívat svůj volný čas a věnovat se
vlastním aktivitám, ale měli by si ve svém programu najít čas i na svá vnoučata.
Dotazované babičky však poukazovaly také na to, že příležitostí ke společnému
trávení času babiček a vnoučat ubývá i v důsledku proměn na druhé straně tohoto vztahu,
na straně vnoučete. Například paní Věra uvedla: To oni: „Tamhle musím bejt, támhle
musím bejt“ a chtěj stihnout všechno možný i nemožný teda. Paní Růžena (77 let)
k vytížení dnešních dětí dodala: Maj těch novinek a všecko, že ty děti už.. tolik času třeba
ani na to nezbývá. Nebo ty děti jsou už dneska takový jako využitý po všech směrech, že
jo. Podle dotazovaných žen byly děti hodně časově vytížené, mj. i různými zájmovými
kroužky nebo sportovními kroužky. S těmi souvisely také různé zápasy a turnaje, kterých
se vnoučata účastnila o víkendech. Ani ve dnech, kdy vnoučata neměla školu, tedy neměla
pokaždé čas na to, aby se jela podívat za babičkou, případně aby babička mohla přijet za
nimi. Situaci ohledně setkávání s vnoučaty popsala paní Marie (66 let): Jsou všichni tak
vytížený, i ty vnoučata jsou vytížený, mají různý kroužky a takový, že jo. (…) taky maj jako
zájmy, ona ta vnučka hraje fotbal, jo, takže maj různý zápasy, pak ještě, já nevím, jestli
chodí hrát, myslím, na piáno. Ten Honza chodí.. jo, a ten beach volejbal choděj oba. No,
takže prostě.. a já říkám třeba: „Tak přijeďte,“ nebo tak. A oni: „No, to my, babi,
nemůžem, protože máme turnaj nebo máme zápas,“ jo. Z tohoto pohledu tedy také mohou
nastávat situace, ne kdy babička nemá v důsledku zaneprázdnění čas na vnouče, ale kdy
vnouče nemá čas na babičku. Tento problém se ovšem týkal zejména starších školáků.

Strach o děti: Úzkostliví rodiče
Ve vyprávěních dotazovaných žen se mezi faktory, které ovlivňují roli babičky, objevoval
také pocit strachu o děti. Z dřívějších dob si dotazované ženy podobnou atmosféru ve
společnosti nevybavovaly a výrazný strach o děti se podle nich objevil až s generací jejich
vnoučat. Děti se podle vzpomínek dotazovaných žen pohybovaly venku volně, typické to
bylo zejména pro venkovské prostředí, a trávily volný čas v dětském kolektivu. Ženy
starající se o hospodářství fungovaly jako záloha. Byly poblíž, kdyby děti něco
potřebovaly. Paní Růžena (77 let) srovnávala dobu svého mládí a dobu svých vnoučat a
vnímala přitom značný rozdíl ve snaze zajistit dětem bezpečí při jejich pohybu venku:
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Zas dřív jsme běhali, lítali, kor na vesnici nebo i v sídlišti, a dneska se spíš jako taky o ty
děti, vidím, bojej. To není žádná legrace, (…) dneska jezděj autem pro děti (…). Paní
Alena (65 let) vzpomínala na volnost, kterou zažívala o prázdninách u své babičky:
Vlastně byla to vesnice, kamarádili jsme tam s těma vesnickejma dětma a měli jsme tam
volnost. (…) myslím si, že ty děti to potřebujou, že dneska to je takový hodně utažený (…).
Taky a ta doba byla bezpečná. (…) Neříkám, že si rodiče o nás nedělali starost, ale asi
nebyli tak úzkostliví. Dotazované ženy, které vyrůstaly ve městě, hovořily o tom, že také
na městských sídlištích byl v domech vždy v záloze někdo, soused nebo ženy, které stále
ještě zůstávaly v domácnosti, kdo byl dětem ochoten pomoci. Paní Věra (70 let)
poukazovala na to, že tehdy nikomu nepřipadala pomoc v podstatě cizích lidí zvláštní
nebo nějakým způsobem nebezpečná: Jako já si pamatuju, že my prostě v tom baráku,
(…) když to některý dítě něco potřebovalo, tak automaticky, když přišlo, když zazvonilo
na kohokoliv prostě, tak se k němu chovalo jako k vlastnímu, všichni. (…) Nebyl rozdíl
mezi jednou rodinou, druhou rodinou. Paní Jana (48 let) vzpomínala na to, že sousedská
výpomoc fungovala podobně i v době dětství jejích dětí: Jo, když holky vlastně byly malý,
tak tady vedle bydleli Sedláčkovi, takže vlastně navzájem stejně velký děti, navzájem jsme
si je hlídali, když bylo potřeba, tak to si myslím, že jako jo. Že se znali, že to bylo vlastně
tady jako sousedi, tak jako takovej bližší vztah tady byl jako, jo.
Zatímco ve výše uvedené výpovědi paní Růženy vidíme reflexi strachu okolí o
děti a přijetí tohoto strachu („to není žádná legrace“), paní Alena uznávala, že dnes je
větší strach o děti do určité míry opodstatněný („ta doba byla bezpečná“), nicméně
z jejího vyprávění je cítit, že je možná tento strach až přehnaný („úzkostliví rodiče“) a
jeho dopady na děti omezují jejich volnost („je to hodně utažený“), kterou děti podle
názoru paní Aleny potřebují. Určitou míru nebezpečí, které by podle názoru
dotazovaných žen ještě za dětství jejich vlastních dětí nehrozilo (přepadení, bezdomovci
na ulicích apod.), však dotazované ženy připouštěly. Například samostatné cestování dětí
autobusem bylo běžné v době jejich dětství stejně jako v době dětství jejich vlastních dětí.
Paní Růžena (77 let) vzpomínala na své cestování v dětství: To už jsem (…) autobusem
sama, že jo, měla jsem takovej kufříček a v tom panenku a todleto všecko (…). Paní Věra
(70 let) k tématu dodávala: Nebo ty děcka, aby pustili takhle večír v tomhle věku, si
myslím, to vůbec nepřichází v úvahu. A je fakt, že s tím jako já souhlasím v dnešní době,
jaká je, že jo, ale tehdá mě nenapadlo, že když pojede (pozn. dcera) po tý tmě, že by se
mohlo něco.. (pozn. stát).
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Podle paní Věry (70 let) mohl být pocit strachu o děti možnou příčinou zvýšení
poptávky matek po péči babiček o vnoučata: No, já si myslím, že to je teda opravdu touhle
dobou. Že by to možná třeba ani nebylo potřeba, že jo, kdyby ten režim nebo ten svět byl
úplně jinačí, jako bejvával. Nepamatuju, že by někdy někoho přepadli (…). Nepamatuju
si, že by mně mamka řekla, abych se s nikým nebavila třeba, jo, (…) jako teď říkám:
„Nebav se s nikým, nezapojuj..“ To jako ze svého dětství.. (…). Když někdo něco chtěl
vědět, tak automaticky jsem mu všechno řekla, dá se říct. I tomu cizímu člověku. A neměla
jsem tu představu, že by mě zneužil nebo prostě došlo k něčemu takovýmu no. Dříve, když
podle dotazovaných žen nebyl pocit strachu o děti vnímán tak palčivě, nebyl podle žen
důvod k tomu, aby rodiče v době, kdy byli v práci, zajišťovali pro děti nějaké hlídání
(pokud je ponechána stranou péče o nejmenší děti). Paní Marie (66 let) vzpomínala na
dobu svého dětství: No tak tenkrát ani ty družiny nebyly, že jo. Já ani nevím, no. Ty děti
byly samy doma. Kamarádka ta.. ty rodiče pracovali ve městě, tak ona přišla ze školy a
prostě tam sama se nějak tak musela o sebe starat nebo jsme různě chodily. Vyprávění
paní Aleny (65 let) ilustruje případy, kdy se o děti starali jejich starší sourozenci: Když
chodila (pozn. nejmladší sestra) do školky, tak jsme ji vyzvedávaly my. Ségra ji tam vodila,
protože ještě byla jako na základce na Dukle, a já už jsem jezdila na ekonomku, nebo
chodila pěšky, protože jsme neměli peníze kolikrát na to [smích], takže jsem musela pěšky,
tak to bylo brzo, takže ségra to odnesla, že vlastně ji vodila do školky. Rodiny se tedy
obracely na babičky často spíše s prosbou o hlídání dětí během letních prázdnin.
Změnu společenské atmosféry reflektovala ve svém vyprávění také paní Martina
(46 let), matka sedmnáctiletého chlapce a sedmileté dívky: Když jsem začala chodit do
školy, tak v tý době jsme chodili sami, že jo. Takže jsem se i jako vypravovala ráno sama.
(… …) Teď jako dcera, abych jí vypustila ráno sama, i když to je kousek, tak to jako ne.
(… …) Jako na tý vesnici, tam se dřív, když já jsem byla malá, že jo, tam se všichni znali
prostě. Všichni nezamykali, přišel soused, vzal za kliku a vešel dovnitř, jo, a to přece jako
v tomdletom směru se hrozně změnilo. Paní Marcela (45 let) hovořila o tom, že podle
jejího názoru měla její matka o vnučku větší strach, než dříve bývalo běžné: Jsme neměli
kolem sebe takovou péči a myslím si, že nás víc vedli k takový samostatnosti. (…) Nás
třeba ta babička poslala.. dala nám seznam a poslala nás samotný na nákup, jo. Kdežto
teď, já to vidím u mojí mamky, tak já vlastně teďka jsem Marušku tady vysadila před
domem a poslala jsem ji samotnou jako nahoru, protože vím, že trefí. A když jsem to říkala
dřív mojí mamce, no tak ta: „Ježiši Maria, Marcelo, to snad nemyslíš vážně.“ Já říkám:
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„Vždyť se jí tam nic nestane,“ že jo, to je.. Takže jsou, nevím, jestli je to jen moje mamka,
že maj jako by větší strach o ty děti, že ta doba je teď jako by jinačí, než byla za nás. Ale..
nevím, jestli to těm dětem až jako neškodí. Dřívější volnost dětí byla podle názoru babiček
i maminek pro děti přínosná. Zároveň v důsledku toho nebyly kladeny na babičky takové
nároky ohledně péče o vnoučata, jako je tomu dnes. Podstatné však je, že tuto atmosféru
alespoň do jisté míry reflektovaly a přijímaly matky stejně jako babičky.

Dopravní dostupnost: Strašně náročné cestování
Ve vzpomínkách dotazovaných žen na cestování za jejich babičkami vystupoval vcelku
často faktor vzdálenosti mezi místy bydlišť babiček a vnoučat. Tento faktor také býval
zásadní pro jejich vztah s babičkami. Vzdálenost pro dotazované ženy neznamenala čistě
jen geografický údaj, ale chápaly ji spíše jako dopravní dostupnost. Tento problém
ilustrovalo vyprávění paní Jaroslavy (75 let): Tahle babička (…), s tou já jsem nebyla
v takovém styku, to už bylo moc daleko přes těch pár vesnic. Co tedy bylo podle
dotazovaných žen vzdálené, bylo pro ně ve své podstatě nesnadno dopravně dostupné.
Důvodem bylo buď to, že člověk neměl možnost se na konkrétní místo přepravit
dopravním prostředkem (a musel jít alespoň nějakou část cesty pěšky), nebo to, že byla
doprava na místo velmi náročná z hlediska počtu přestupů a času (čekání na návazné
spoje apod.). Během dětství dotazovaných žen nebývalo obvyklé, jak uvedla i paní Hana,
aby rodina vlastnila automobil. Pokud babička nežila v dochozí vzdálenosti od vnoučete,
bývaly rodiny při cestování za babičkami odkázané na možnosti veřejné dopravy. Paní
Alena (65 let) vzpomínala: Byli jsme tam o prázdninách a pak určitě každých čtrnáct dnů.
Ještě jsme jezdívaly s mamkou, jako děti jsme jezdívaly vlakem a to bylo teda taky strašně
náročný, protože se muselo jet na Českou Třebovou, přestupovaly jsme někde v Litomyšli,
tam jsme zas čekaly na něco, na autobus asi, no to bylo tak strašně náročný cestování do
týhle oblasti. (…) a takže to se pamatuju, že jako kus jsme vždycky musely jít pěšky. (…)
No tam (pozn. za druhou babičkou) jsme jezdily jenom na ty prázdniny, protože to byla
dálka. My jsme měli pak Trabanta, to už jsem byla šestnáctiletá, a když jsme předtím jako
děti tam jely, tak jsme jezdívaly vlakem, což bylo taky různý přestupování, protože do tý
vesnice, že jo, to jsme musely čekat na autobus a ještě i ten vlak.. jsme musely někde do
Veselí nad Moravou, tam jsme někde přestupovaly, no.
Faktor vzdálenosti se podle dotazovaných žen promítá do četnosti osobního
kontaktu babiček a vnoučat, potažmo do charakteru jejich vztahu mezi oběma. Paní Hana
(58 let) uvedla: Ještě je to dobrý, když spolu.. nebo když jsou poblíž ty vnoučata a babička,
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protože si dost na sebe zvyknou. Když jsou daleko, tak je to špatný. Vztahy s některými
svými babičkami označovaly dotazované ženy jako ne příliš blízké právě kvůli tomu, že
vzdálenost jim s babičkami neumožňovala častý osobní kontakt, někdy například jen
jednou, dvakrát do roka. Paní Anna (71 let) hodnotila svůj vztah k jedné z babiček takto:
Říkám, tam nebylo nic s tou druhou ve zlém, ale prostě jsme tam jednak málo jezdili, takže
jsem jí tolik nepoznala, takže bylo to takový.. tenkrát jsme auto neměli, nic takovýho, takže
jezdit vlakem a tam různě přestupovat a autobusama, to bylo náročný.
Také o generaci mladší paní Lenka (36 let) vzpomínala na to, že s jednou
z babiček mohla kvůli vzdálenosti jejího bydliště vídat pouze o prázdninách: Jednu jsem
měla na Moravě, tam jsem jezdila jenom na prázdniny, protože fakt to bylo daleko na to,
aby naši to sponzorovali, aby mě tam dovezli na víkend. V dnešní době už je používání
automobilů pro návštěvy babiček i pro návštěvy vnoučat mnohem dostupnější. V generaci
dnešních vnoučat už je některými rodinami využívána také letecká doprava, v případě
jedné dívky k návštěvě tuniské babičky, v případě některých vnoučat a babiček k dopravě
na společnou dovolenou.

Moderní technologie: Mobily, televize, počítače
Vykonávání role babičky je podle vyprávění dotazovaných žen ovlivněno i rozvojem
moderních technologií. Jako přínosné pro naplňování role babičky vyvstalo z vyprávění
dotazovaných žen využívání (mobilního) telefonu. Přestože některé babičky neměly ještě
dlouho v dospělém věku vlastní (pevné) telefonní připojení, telefon obecně nebyl
babičkami přijímán nijak negativně a přístroj pro telefonické spojení začlenily do svého
života. Vzhledem k vykonávání role babičky bylo pro ženy telefonické spojení prospěšné,
protože jim umožňovalo častý kontakt s vnoučaty i v případě, že osobní kontakt nebyl
možný. Tak tomu bylo například u paní Věry (70 let): Takže vlastně my se dá říct, že jsme
spojený (pozn. s vnučkou) dennodenně telefonem. Jinak se dotazované ženy stavěly
k dalším moderním technologiím a médiím v souvislosti s vnoučaty spíše negativně.
Moderní technologie (televize, tablety, chytré telefony) dotazované ženy viděly jako
něco, u čeho děti stráví část volného času, který by vzhledem ke svému věku mohly
využívat k vhodnějším volnočasovým aktivitám. Paní Jana (48 let) k tomuto uvedla: Jako
druhá babička, když jí (pozn. vnučce) koupili ve čtyrech letech tablet, tak jsem myslela,
že vyskočím z kůže [smích]. Jsem říkala babičce: „Ona neumí jezdit na kole, jo, ale
hlavně že má tablet,“ jo. Dotazované babičky většinou zastávaly názor, že v jejich trávení
společného času s vnoučaty by měly moderní technologie zabírat jen omezené množství
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času, a snažily se s vnoučaty trávit čas aktivitami bez využití těchto médií. Paní Jana (48
let) dodala: Já jí (pozn. vnučce) teda taky dovolím pohádku, ale až večír, když jde ležet.
Tam (pozn. u druhé babičky) může celej den sedět u televize. To já tohohle nejsem
zastánce teda. Z výpovědi paní Jany plyne její spíše odmítavý postoj k využívání médií.
Sama připouští, že sice vnučce dovolí dívat se večer na pohádku, ale nejedná se o
celodenní program vnučky jako je tomu u druhé babičky, jako spíše o určitou formu
odměny („až večír, když jde ležet“).
Média ani moderní technologie koneckonců nebyly ani součástí babičkovských
vzorů dotazovaných žen. Jak uvedla paní Věra (70 let), dnešní babičky neměly ve svém
dětství ani televizní přijímače: Tak tehdá, to je fakt, my jsme neměli televizi. Když brácha
si vydělal první peníze, tak koupil televizi. Tak my jsme měli televizi, vlastně když mně
bylo nějakejch 19 roků, jo, takže já pamatuju akorát, že jsme chodili na televizi, když něco
bylo, jedny jediný měli v baráku, tak se tam všechny děti sešly a seděly jsme po zemi
normálně a koukaly jsme na televizi jako. O zhruba dvacet let mladší paní Jana (48 let)
dodala: Já nevím, za mě.. že jo, tak dneska jsou počítače, televize, dřív to nebylo, že jo,
ale my jsme dřív měli povinnosti i doma, že jo. Jak rychlý je vývoj v oblasti moderních
technologií dokládá vyprávění babičky Růženy. Ta hovořila o tom, jak svému vnukovi
před usnutím vyprávěla a četla, zatímco jeho sestru, která je o deset let mladší než její
bratr, zajímá spíše tablet: Víte, ono dneska je to jiný, když ten Lukáš tady spával, no tak
jsme zpívali, četla jsem mu: „Babi, a teď..,“ pak jsem zjistila, že spí nebo něco, ale už to
je jiný. Dneska mají tablet, Eliška má tablet jeden, druhej taky, jo, já nechci to říkat jako
ve zlým, jo, holka šikovná. Také z výpovědi paní Růženy je patrná jistá zdrženlivost, co
se médií a moderních technologií týče.
O generaci mladší dotazované ženy vzpomínaly na posílání pohledů, které od
babiček dostávaly. Paní Marcela (45 let) uvedla: Od ní (pozn. od babičky) chodily taky
pohledy, protože vím, že ona ještě měla takový to.. že jsme to obdivovali, takový to písmo
prvorepublikový [smích], takže.. Dopisy asi ne, ale pohledy nám posílala, když jsme
někde byli nebo jsme i si myslím, že k těm narozeninám a k svátku, že nám posílala
pohledy. Paní Michaela (28 let) dávala soudobý ústup zasílání pohlednic do souvislosti
s jejich cenou: Je to prostě drahý a ta smska vyjde levnějc nebo i to zavolání. Dřív, když
prostě to zavolání bylo drahý, všechno, tak ten dopis se vyplatil nebo pohled. Současně
s tímto ústupem pohlednic a dopisů se však ze vztahu babiček a dětí vytrácí určitý osobní
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prvek („takový to písmo prvorepublikový“, výběr pohlednice apod.). Z tohoto pohledu
už je sms zpráva určitým způsobem odosobněná a nepřímá.
Paní Marcela také hovořila o tom, že babičky v dnešní době mají možnost mít
mnohem větší přehled o svých vnoučatech, než tomu bylo u předchozích generací: Jsou
víc vlastně v kontaktu. I třeba přes ty telefony. (…) Pevnou linku jsme měli až někdy ke
konci mojí základky. Takže když jsme chtěli zavolat babičce, tak jsme museli na poštu a
takže babička o nás třeba, když jsme tam nepřijeli měsíc, tak o nás vlastně měsíc jako by
nevěděla, jestli jsme nemocný, jestli.. jaký jsme dostali známky ve škole. A v dnešní době
vlastně.. (…) babičky volaj pořád, že jo. Pomalu, nechci říct, že by kontrolovaly ty
maminky, ale.. ale vlastně maj větší přehled o těch vnoučatech.. Z výpovědi paní Marcely
je patrné, že spolu s rozvojem moderních technologií je třeba hledat určitou míru jejich
užívání. V případě telefonování sice umožňují vnoučatům a babičkám udržovat kontakt,
což dříve nebývalo možné, v případě příliš častých telefonátů je zase může negativně
(jako kontrolu) vnímat rodičovská generace, která tyto telefonáty obvykle
zprostředkovává.

Přístup ke starým lidem: Dost nás odepisujou
Dotazované ženy hovořily ve svých vyprávěních také o změně přístupu společnosti ke
starým lidem, což se svým způsobem dotýká i proměny prarodičovské role. Nabyté
zkušenosti starších generací podle dotazovaných žen nejsou v centru zájmu generací
mladších. Dnes je podle babiček upřednostňováno mládí a jeho schopnost poradit si
s různými situacemi. Celkově se dnes podle názoru paní Růženy (77 let) hledí na to, co
přichází: Určitě jsou zas děti, který rádi si poslechnou, jak se vyrůstalo, ale myslím si, že
už zas tolik ne, že zase se ty děti rádi věnujou tomu, co přichází. (… …) A dneska vůbec
ještě, zase řeknu to obráceně, ke starším lidem je jinej přístup, víte? Ono se o tom i
debatuje, že třeba ty jako zkušenosti.. no a že ty firmy zas třeba rádi, jo.. Ale já se tomu
nedivím, protože ten vývin je i ten jako technickej a já nevím všelijakej, no, takže ty mladý
zase si víc poraděj nebo todle, no, tak je to. Tento přístup k zájmu o zkušenosti starších
lidí může souviset jednak s množstvím informací ze současné doby, které může nejmladší
generace čerpat z moderních médií, jednak s možností zjistit velmi snadno informace o
minulosti např. na internetu. Toto může být snadnější a rychlejší cesta než vyprávění
prarodičů. Na druhou strany informace poskytnuté prarodiči mají svou specifickou
hodnotu osobní zkušenosti.
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Dotazované ženy vzpomínaly, že dříve prarodiče předávali vnoučatům rady a
zkušenosti, vyprávěli jim, jak se žilo dříve a podobně. Paní Marie (66 let) hovořila o tom,
že v dětství rádi poslouchali vyprávění svých babiček: Ale my jsme hodně vlastně se
takhle dozvěděly a jako zajímalo nás to i ty děti to poslouchat od těch babiček. Prostě jak
se žilo, co bylo a tak. Podle paní Aleny (65 let) mohou prarodiče ukázat vnoučatům jiný
pohled na věc a i přes změny přístupu ke starým lidem mají svým vnoučatům stále co
nabídnout: Myslím si, že jo, že je potřeba (…) třeba i další generace, která se na to dívá
i trošku jinak jo. Oni nás dneska dost odepisujou ty starý lidi [smích], ale já si myslím, že
jsme taky důležitý [smích].
Spolu s jistým vnímaným upozaďováním starých lidí v současné společnosti
souvisí i vnímání žen sebe samotných jako babiček. Dotazované ženy se na svou roli
babičky, která se s životní etapou stáří pojí, těšily. Například paní Jaroslava (75 let)
uvedla: Já jsem tak ráda se stala babičkou. Opravdu jsem byla ráda z toho prvního
vnoučete, jsem měla velikou radost. Některé z dotazovaných žen se své prarodičovské
role nemohly dočkat. Například paní Anna (71 let) se babičkou stala podle svých slov „až
v padesáti“ letech: Já jsem furt čekala, protože jsem byla babička až v 50, jsem říkala,
taky už mohli dřív. Z narození vnoučat měly dotazované ženy radost. Zároveň ovšem
hovořily o ženách, které znaly ze svého okolí nebo byly dalšími babičkami jejich vnoučat
a které se se svou rolí babičky nedovedly ztotožnit. Role babičky pro ně byla příliš spjata
se stářím a dané ženy sebe samy ještě do této věkové kategorie neřadily. Paní Jana
přibližovala postoj k roli babičky těchto žen: Třeba moje kolegyně, ta mně furt říká: „No,
mně přijít dítě, že budu babičkou..“ Třeba ta Ivana (pozn. druhá babička vnučky), ta byla
docela dotčená, jí to vadilo, že bude babičkou. Přitom ona už je v důchodu, je v podstatě
starší a přesto jako jí to.. tak jako.. jí to vadí, že už je stará. Že je babička. Mně ne, já
právě jsem naopak, já jsem se s tím chlubila, já jsem na to byla pyšná, že budu babička,
jo. Výpověď paní Jany poukazuje na určitou spojitost role babičky, důchodu a stáří.
Vstoupení do jedné z kategorií zřejmě podle některých žen asociuje vstoupení i do
ostatních kategorií této rovnice.
To potvrzuje také výpověď paní Markéty (38 let), která vzpomínala na prvotní
odmítavý postoj své matky k roli babičky: Než se narodil Adam, tak to já jsem byla už
třeba těhotná a chtěla jsem o tom mluvit a máma hrozně nechtěla stárnout. (…) Ona
vůbec nechtěla přijmout fakt, že bude babička. (…) Mamce bylo přesně padesát, když se
narodil Adam.
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Přístup k dětem: Tenkrát se dětským světem lidi nezabývali
Stejně jako se podle dotazovaných žen mění přístup společnosti ke starým lidem, mění se
i přístup k dětem. V souvislosti s odbornými poznatky o dětech a dětství se dnes podle
paní Aleny (65 let) věnuje dětem čím dál větší pozornost – tomu, jak přemýšlejí, vnímají
a prožívají okolní svět: Dneska díky tomu.. já nevím vývoji, nebo díky tomu, co víme o
tom, jak ty děti přemejšlej, dejme tomu, jo, tenkrát se tím ty lidi nezabejvali. Za mý babičky
se tím nezabejvali, co si to dítě myslí nebo co prožívá, oni.. ani je to nenapadlo, si myslím.
(…) Samozřejmě, když by tam byl nějakej zdravotní problém nebo něco, tak to bylo něco
jinýho, ale já si myslím, že je nebrali tak vážně, jako dneska se to bere, jo.
I po materiální stránce jsou podle názorů dotazovaných žen děti zabezpečené lépe,
než byla jejich generace v době dětství. Z výpovědi paní Věry (70 let) vyplynulo, že to
může být až na škodu, protože generace dnešních dětí si prý nedovede věcí dostatečně
vážit a nedovede je docenit: Prostě maj všechno, na co se podívaj.. to prostě neexistovalo.
Prostě co jsme měli, za to jsme byli štastný a taky jsme si toho teda vždycky vážili,
podstatně víc, jak si vážej teď teda všeho. Paní Růžena (77 let) k problematice dodala: Ta
Eliška, no tak to zase jsou děti, ona taky.. ona všechno, no, má, že jo, zas říkám: „Marťo,
ale jsou věci, který třeba.. nespěchejte to.. s tím, vždyť zase už za chvíli jí to nebaví,“ ale
ona zas to Martina prodá, že jo, zase je o to zájem a tak dále. Ve výpovědích žen lze
vidět, že dnešní děti mají téměř vše, co by mít mohly, nicméně ne vše je pro ně nezbytné
a potřebné a nedovedou si věcí dostatečně vážit. Z tohoto pohledu by bylo možné podle
babiček materiálních věcí dětem ubrat. Tento postoj se do jisté míry prolíná s postojem
dotazovaných maminek k obdarovávání dětí, podle něhož pro děti není nutná přemíra
materiálních dárků. Zajímavé je současné poukazování obou starších generací na to, že
ze strany druhé generace (maminek nebo babiček) by bylo možné materiálních věcí
(dárků) ubrat.
S ohledem na obecné znalosti a vědomosti je ale podle paní Růženy (77 let)
nejmladší generace vyspělejší než dřívější generace podobného věku: Jo, třeba když něco
odposlouchají (…), je znát, že to je takový vyspělejší. Už i (…) mezi sebou si ty děti leccos
řeknou a tak, že jo.
Z hlediska běžného obstarání sebe sama a zapojení se do domácích prací je na tom
však podle názoru paní Věry (70 let) současná generace o něco hůře než generace
předešlé: Říkám, nedej pán bůh, aby se opravdu někdy tý rodině něco stalo a ty rodiče
zemřeli třeba, dneska při těch automobilových nehodách, že jo, je to možný kdykoliv
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kdekoliv, takže ty děcka by se těžko stavěly na vlastní nohy teda. Jeden vedle druhýho, si
myslím. Že jsou na ty rodiče tak fixovaný, že jako ta samostatnost tady moc není. Paní
Hana (58 let) poukazovala na to, že oproti současné generaci mívaly děti v domácnosti
své povinnosti, které musely plnit: Protože já jsem vlastně od 12 let myla okna, převlíkala
a tak dále. Mamka chodila do obchodu, chodila od rána do večera, takže prakticky jsme
todleto my všechno dělali, jo.
Proměna přístupu k dětem se přímo dotkla i prarodičovské role. Cílem generace
babiček dotazovaných žen bylo podle jejich vyprávění především zabezpečení vnoučete.
Babičky tehdejší generace dětem zajišťovaly stravu a dohlížely na to, aby se jim nic
nestalo. Současná generace babiček se už zaměřuje v prvé řadě na to, jak a čím budou
společně s vnoučetem trávit čas a jaké aktivity pro své vnouče připraví. Tuto proměnu
ilustruje paní Jaroslava (75 let): To, co se děje teď, že se těm dětem věnujeme jako a
vymýšlíme, co by oni, tak to nebylo, to neexistovalo. To ty děti běhaly venku po tý ulici,
než teda šly do školy samozřejmě, a tvořily samy si nějaké hry, nějaké zábavy. Tam žádnej
dospělej nebyl, kdo by jim organizoval, co mají dělat. Zřejmě v souvislosti s materiálním
zajištěním vnoučat, o kterém dotazované ženy hovořily, se pro babičky také stalo zcela
samozřejmým obdarovávat při různých příležitostech svá vnoučata.

Faktory plynoucí z individuálních a rodinných charakteristik vnoučete
zakládajícího roli babičky
Poslední skupina faktorů ovlivňujících vykonávání role babičky se odvíjí od základních
charakteristik samotného vnoučete a jeho rodinné situace. Dopady působení těchto
faktorů jsou široké. Mají vliv na četnost kontaktu babiček a vnoučat, na blízkost jejich
vzájemného vztahu, na charakter společně tráveného času i na výchovný přístup, který
babičky k danému vnoučeti či páru vnoučat zvolí. Působení faktorů spojených
s vnoučetem není zanedbatelné a podepisuje se, v některých případech výrazně, do
podoby vztahu babičky a daného vnoučete.

Věk: Tyhle malý ještě dobrý
Poměrně zásadní význam pro vykonávání role babičky měl podle dotazovaných žen věk
vnoučete. Ten měl dopad zejména na četnost kontaktu dotazovaných žen s jejich
vnoučaty. Dále věk vnoučete proměňoval charakter společných činností dotazovaných
žen a jejich vnoučat a v neposlední řadě ovlivňoval i důslednost, s jakou dotazované ženy
vyžadovaly dodržování jimi nastavených pravidel.
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Paní Anna (71 let) hovořila o tom, že největší význam může mít osoba babičky
pro vnoučata v době jejich dětství: Tyhle malý ještě dobrý, uvidíme, až budou velký,
protože ty velký už nás nepotřebujou. Stejného názoru byla také paní Jana (48 let): To už
jí bude sedmnáct, a to už mě nebude chtít. Paní Hana (58 let) však upozorňovala na
skutečnost, že babička má vnoučeti co nabídnout, pouze pokud jako babička funguje:
Babička musí bejt taková funkční. Když ty babičky funkční nejsou, tak potom to ztrácí
úplně na nějakým takovým významu. V tomto momentě se objevuje ono soudobé napětí
role babičky. Z pohledu respondentek je babička pro dítě nejpřínosnější v době jeho
dětství. Toto období se však často kryje s dobou, kdy ještě babičky musejí být
ekonomicky aktivní a nemají na vnoučata tolik času, kolik by si přály.
Podle názoru dotazovaných žen četnost jejich kontaktu s vnoučaty s rostoucím
věkem vnoučete do určité doby klesala. Důvodem byly podle žen přibývající volnočasové
aktivity dětí i nárůst času, který děti trávily se svými vrstevníky. Úbytek času tráveného
u babiček ilustruje vyprávění paní Věry (70 let): Když byly menší, tak jo, tak když přijela
Bára, tak většinou tady byly o víkendech holky (pozn. další vnučky) taky. Teď už jako maj
podstatně víc aktivit, tak jako tady nejsou. Se vstupem na základní školu začínala
vnoučata dotazovaných žen postupně navštěvovat různé zájmové kroužky. Zejména
organizované sportovně zaměřené aktivity od dětí, oproti jiným volnočasovým aktivitám,
často vyžadovaly určitý čas navíc. Děti se o víkendech během školního roku účastnily
sportovních utkání a turnajů, v době letních prázdnin pak mívaly sportovní soustředění.
Tyto aktivity dětem zabíraly čas, který potenciálně mohly trávit se svými prarodiči.
Volnočasové zájmy svých vnoučat popisovala paní Marie (66 let): S nima se zas tak často
nevidíme. (…) Tak taky maj jako zájmy, ona ta vnučka hraje fotbal, jo, takže maj různý
zápasy, pak ještě, já nevím, jestli chodí hrát, myslím, na piáno. Narůstající síť sociálních
kontaktů tvořených zejména vrstevníky vnoučat vyžadovala další časový prostor, který
mohl být vytvářen na úkor společného času s prarodiči, jak poznamenala paní Jana (48
let): To už jí bude sedmnáct, a to už mě nebude chtít [smích]. To už bude mít úplně jiný
vrstevníky, jo. Paní Anna (71 let) hovořila o tom, že dětem také přibývaly další zájmové
aktivity, kterým se věnovaly samy bez prarodičů: Ty velký už nás nepotřebujou, takže ty
se radši válej u počítače. My bydlíme s jednou dcerou, bydlíme v jednom baráku, máme
společnou chodbu a každej na jednu stranu a to.. a prostě já ty holky, když je nepotkám,
když jdou ze školy a to, tak já je nevidím. Dotazované ženy si byly vědomy toho, že věk
vnoučete je významným faktorem, který do jejich vztahu s vnoučetem zasahoval a
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proměňoval ho. Ať už na základě vlastní zkušenosti (babičky s více vnoučaty) nebo
obecného názoru žen (babičky s jedním ještě malým vnoučetem) si dotazované ženy
uvědomovaly, že postupem času je dětmi vnukovský vztah upozaďován ve prospěch
jiných aktivit a sociálních kontaktů.
V jistém momentu však ve vztazích některých babiček a vnoučat nastával obrat
směrem k častějšímu kontaktu. Ve svých vyprávěních poukazovaly dotazované maminky
také na proměnu vlastního vztahu k babičkám během svého života. Fáze jakéhosi prvního
odloučení vnoučat od babiček, reflektovaná babičkami i maminkami, již byla zmíněna
výše. Zahrnovalo ji také vyprávění paní Marcely (45 let): Když jsme byli malý děti, tak
jsme tam samozřejmě jezdili rádi (…). Ale pak samozřejmě, když jsem byla v pubertě, tak
se mi tam jezdit nechtělo, protože jsem měla jako.. chtěla jsem třeba prostě ten víkend
strávit nějak jinak, než.. než cestou k babičce. (…) Ale pak zas, když jsem měla svoje děti,
tak už zas jako jsme tam zas jako začali jezdit, jezdit častějc. Návrat paní Marcely
k bližšímu vztahu k babičce tedy probíhal prostřednictvím malých dětí, které jsou v tomto
případě jakýmsi pojítkem bližších rodinných vztahů. Na proměnu vztahu se svými
prarodiči vzpomínala také paní Veronika (36 let): Čím jsem byla starší, tím jsem s nimi
jako si měla víc co říct. Takže postupně, když jsem odmaturovala, tak ten vztah se překotil
úplně jako v rovné partnerství, bych to tak nazvala, v té komunikaci, a to.. to prostě.. to
je zážitek. Paní Kateřina (35 let), která se se svými babičkami v dětství příliš nevídala a
neměla s nimi příliš úzké vztahy, vzpomínala na proměnu vztahu s jednou z babiček
v době své dospělosti: Jako potom, když už jsem byla starší, prostě to.. tak jsem si k nim
nějak tu cestu jakože našla. (… …) Já jsem holka jediná, takže zase s tou babičkou mám
trošku jako jinej vztah, že jo, (…) s babičkou si jakože povídám, takže si myslím, že jsme
si to pak jako vynahradily. O proměně ve vztahu se svou babičkou hovořila také paní
Petra (34 let): Pracovala ještě v důchodu, když byla, takže tam jsme vlastně.. tam jsme
vlastně společně, dá se říct, uklízely, jo. (…) Jinak teďkon až ve stáří jako by si to všechno
vynahrazujeme, no. (…) Teď nám to všechno asi tak vynahrazuje. (… …) Teď střádám
recepty po týhletý svojí babičce Líbě, vždycky jí volám a: „Hele, jak jsi to udělala?“ A
tak, takže jsme furt v kontaktu.. si pořád voláme. Tejden co tejden tam jsem. Po období
určité odmlky ve vztazích babiček a vnoučat došlo opět k jejich sblížení a nalezení
nových společných témat a zájmů (např. děti, domácí práce) a k proměně úrovně
komunikace, které se již účastnily obě strany jako dospělí lidé.
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Na proměnu vztahu babiček a vnoučat, ke které dochází z pohledu vnoučat,
poukazovaly některé maminky. Paní Monika (44 let) a paní Markéta (38 let) ve svých
vyprávěních zmiňovaly skutečnost, že děti od určitého věku přestávají na babičku
nahlížet nekriticky a začínají si všímat i určitých negativních stránek babiččina chování
či jednání. S těmito vývojovými proměnami dochází v průběhu dětství také k proměnám
v preferování určitých babičkovských stylů [např. Kahana, Kahana 1970]. Určitou změnu
v přístupu k babičce například pozorovala u svého staršího syna paní Markéta: Ten Adam
už je chytřejší. Už mu je těch 10 a vidí, že kolikrát babička nemá tu dobrou náladu, jo. Že
prostě umí bejt i ošklivá. Už to tam jako viděl mnohokrát, kdy se mamka prostě.. ona má
takový nálady. A on už to chápe, že už třeba před babičkou není nutno říct úplně všechno,
že potom to třeba není dobrý.
Věk vnoučat měl podle dotazovaných babiček vliv i na proměnu společných
činností, kterým se babičky s vnoučaty věnovaly. Podle názoru dotazovaných žen
s rostoucím věkem u vnoučat ubývala snaha a nadšení pro vykonávání některých činností.
Týkalo se to například výpomoci prarodičům doma nebo na zahradě. Paní Věra tuto
změnu zaznamenala u svých vnuček: Péťa, ta je vlastně nejmladší, z toho.. že ta zatím je
v tom věku, kdy byly holky takhle do těch osmi let, tak byly taky božský. Taky byly lepší
než teď, podstatně, taky se snažily, do všeho měly jako trošičku to.. Protože Péťa, ta teda
je fakt, že bych řekla, že je jako nejšikovnější vnučka na ruce, jo. (… …) Já myslím, že
z toho taky vyroste, že to chvíli teda.. Nebude to dlouho trvat a bude to to samý [smích]
v bledě modrým asi, pravděpodobně, nevím.
Věk vnoučat v neposlední řadě ovlivňoval také míru důslednosti, s kterou
dotazované ženy uplatňovaly na svá vnoučata výchovná pravidla. Čím mladší vnouče
bylo, tím méně ženy trvaly na dodržování svých pravidel a tím více ženy vnoučatům
povolily. Určitou míru benevolence vůči svému malému vnukovi projevovala paní Marie
(66 let): Ten v Praze, co je ten vnuk malej, tak jsme ho taky měli tady. Dcera, že teď jako
začíná zlobit, že teda ji hrozně doma zlobí, a já jsem říkala: „No, ale nás teda vůbec
nezlobí.“ Ale taky jako u nás.. tak on ještě je malej, že jo. Nejsou mu tři roky, ale jako
docela slušně už mluví. A, no, tak.. prostě on něco chce, no tak mu to jako.. neperem se
s ním, protože zas ještě takovýdle dítě.. nebo neperem, prostě vyjdeme mu vstříc, protože
takovýdle dítě ještě plno věcí nepochopí, že jo. Proč třeba by to neměl. Takže jako a on je
pak v pohodě, on je roztomilej, usměvavej, milej. Ve výpovědi paní Marie se objevuje
onen odlišný přístup k dětem ze strany prarodičů a rodičů. Zatímco rodiče jsou vnímáni
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jako ti, kteří jsou zodpovědní za výchovu dětí [Michlíčková, Španielová 2016], prarodiče
si ze svého pohledu mohou dovolit jisté ústupky, v tomto případě s ohledem na věk dítěte.
O specifickém vztahu babiček ke svým prvorozeným vnoučatům hovořily některé
z dotazovaných maminek, například paní Markéta (38 let): Teďka (…) vidím, že mamka
má Adama (pozn. prvorozeného vnuka) hrozně ráda. Nevím, najednou, jak je to první
vnouče, tak bych řekla, že ho má radši než Soňu. Prostě Adámek, Adámek, co dělá
Adámek. Vždycky. Ta Sonička tolik jí asi.. nevím. Velmi starostlivý přístup ze strany
babičky k prvorozenému vnoučeti popisovala také paní Marcela (45 let): Hlavně Jakub
byl vlastně úplně první vnouče a (…) on byl hlavně hrozně hodnej, takže prostě.. Jakuba
do dneška, bych řekla, maj jako by o něj největší jako strach, jo. A tak mě jako
upozorňujou pořád: „No a ty furt se zaměřuješ na tu Natálku a na tu Marušku a měla
bys.. ten Jakub tě taky jako pořád potřebuje.“ A já koukám jako, co se děje. Říkám: „Už
je velkej, sám mi řekl, že už mě nepotřebuje a…“ [smích] Že mně přijde, že ho pořád
jakoby neberou.. neberou jakoby dospělýho a samostatně uvažujícího, ale vidím, že jeho
pořád berou jako malý dítě. Do jisté míry může být zájem o starší vnoučata spojen
s obavou, aby se jim dostávalo od rodičů stejné péče a pozornosti jako mladším
vnoučatům. Na druhou stranu dotazované babičky samy vnímaly, že s rostoucím věkem
se vnoučata určitým způsobem odpoutávají od prarodičů a že v jejich rodinných vztazích
dochází spolu s postupujícím věkem k určitým proměnám.

Blízkost generací: Já tady budu ráda, ale až s bratrem
V době dětství dotazovaných žen stejně jako v době dětství jejich vnoučat se ve
společnosti v určité míře vyskytovalo společné soužití tří generací. Prarodiče žijící
v takovémto soužití s mladou rodinou byli podle osobních zkušeností dotazovaných žen
intenzivně zapojeni do péče o vnoučata, se kterými ve společné domácnosti žili. Na to
vzpomínala například paní Marie (66 let): Já jsem byla nejstarší, páč jsem měla tři bratry
mladší, a takže ta babička.. oni se o nás dost starali z těch důvodů, že rodiče pracovali,
že jo, takže byli.. přišli jsme domů a někdo vždycky doma byl. Ta babička s tím dědou byli
doma. Zároveň ženy hovořily o tom, že babičky žijící ve společné domácnosti byly více
zapojeny do každodenní výchovy dětí. Výchovný aspekt prarodičovství pak mohla tato
vnoučata pociťovat o něco silněji než vnoučata bydlící jinde a vídající babičku výrazně
méně často. Takovouto osobní zkušenost měla paní Alena (65 let): Je (pozn. vnoučata,
s kterými babička bydlela) spíš sekýrovala víc, že to měly i v tomhletom spíš horší, jo.
Protože nejen matka, ale ještě babička [smích], tak toho my jsme byly ušetřeny. Výchovné
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působení svých prarodičů zažila také paní Marie (66 let), která s nimi žila ve společné
domácnosti: Jo, jako co ty rodiče nám říkali, že smíme a nesmíme. Prostě ty pravidla jsme
dostávali, i ta babička pochopitelně s tím dědou: „Todle nesmíš,“ třeba, jo, „Todle se
nedělá, takhle se nesmíš chovat,“ jo.
Tato v podstatě každodenní péče měla dopad na vztah babiček a vnoučat. Vztah
intenzivně pečujících babiček byl podle dotazovaných žen bližší, hlubší a obě strany
pojilo silnější pouto než v případě, že se babička s vnoučetem vídala podstatně méně.
V případě paní Jany (48 let) byl dokonce vztah s babičkou v některých ohledech bližší
než s vlastní matkou: S mamkou jsme si možná moc nerozuměly z toho důvodu, že my
jsme byly, jak by se v dnešní době dalo říct, dvě ségry, jo, protože mamka mě měla
v sedmnácti a prostě.. babička přece jenom věkově byla někde úplně jinde a ty zkušenosti
a jiný, že jo. Právě těsná blízkost bydlišť obou dvou umožnovala paní Janě intenzivně
přejímat životní zkušenosti její babičky.
Rovněž častá výpomoc babiček s péčí o vnoučata umožněná blízkostí bydlišť
babičky a vnoučete mohla vzájemný vztah ovlivnit podobně jako společné bydlení.
Případ paní Růženy (77 let) ukázal, že podobu vztahů se dvěma vnoučaty od jedné dcery
mohla přinejmenším do určité míry ovlivnit četnost její péče v době dětství těchto
vnoučat. Zatímco o staršího vnuka paní Růžena pečovala z důvodu pracovního vytížení
matky v době jeho dětství často, do péče o vnučku se během jejího dětství zapojovala
podstatně méně, neboť dcera už tehdy pracovala z domu jako osoba samostatně výdělečně
činná (OSVČ). V současné době se u vnučky projevovala tendence pobývat u babičky
pouze společně se svým bratrem, nikoliv sama. Důvodem tohoto stavu mohlo být podle
paní Růženy právě to, že dívka nebyla v dětství zvyklá pobývat s babičkou často sama
tak, jako tomu bývalo v případě jejího staršího bratra: Eliška: „Babi, já tady budu ráda,
ale až tady bude Lukáš se mnou.“ Ona zas.. takhle to je. Protože když Lukáš byl malej,
no, tak (…) jsem hodně ho tady měla, protože to Martina ještě chodila do práce. Ona teď
plete doma, to ona je šikovná, má to jako to svoje, jak se to říká, OSVČ. (… …) No a pak,
když měla Elinku, no tak je s ní vlastně doma, že jo. Menší potřeba výpomoci dcery paní
Růženy s péčí o mladší vnučku tak podle názoru paní Růženy do jisté míry poznamenala
také blízkost vztahu s touto vnučkou.
Lepší vztahy babiček a vnoučat žijících pospolu reflektovaly ve svých
vyprávěních také některé dotazované maminky. Paní Kateřina (35 let) viděla tuto
souvislost z pozice sebe jako vnoučete. Její bratranec bydlel ve stejném domě jako
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babička, zatímco paní Kateřina u babičky příliš času netrávila: Určitě jakoby, si myslím,
že ten vztah měl bližší s nima, jo. Že jako určitě ne že by ho upřednostňovali, ale já jsem
vnímala, jako že jo. Trošku mně to vadilo, jo, samozřejmě [smích]. Teď vůbec i
s bratránkem [smích] máme dobrej vztah a vůbec jako se nezlobím, ale jako to dítě jsem
to určitě vnímala. (…) Tak určitě je to logický, že když tam byl tak.. tak s ním ta babička
určitě tak jako něco dělala nebo i na tý zahrádce, což s náma nemohla. V tomto případě
paní Kateřina reflektovala vlastní pohled na vztah její babičky k vnoučatům. Třebaže
chování její babičky bylo z důvodu jejího společného bydlení s bratrancem „logické“,
v dětském věku pohlížela na její přístup jako na svým způsobem nespravedlivý.
Z rodičovské pozice pozorovala ve své rodině odlišné vztahy babičky s dvěma páry
vnoučat paní Lenka (36 let): Ségra si taky třeba stěžovala, že prosazovali (…) Verču,
Áďu. Jenomže ty měli v baráku, ale že Ondru a Simču moc nehlídali, že to byli ještě v tu
dobu pracující. (…) Bydleli ještě na chalupě, tý starý, pak postavili vedle a Lucka (pozn.
sestra) byla v druhý vesnici a prostě i na dovolený je brali, že většinou když ségra chtěla
vzít děti na dovolenou, tak jeli naši s nima (pozn. ne sami s dětmi).
Společné bydlení, intenzivnější kontakt s vnoučaty a intenzivnější zapojení
prarodičů do výchovy tak zřejmě v některých případech přibližuje prarodičovskou roli
roli rodiče, ve srovnání s vykonáváním prarodičovské role vůči dalším vnoučatům.

Socioekonomické zázemí vnoučete: Tvoje holky mají všechno
Na vykonávání role babičky mohlo mít vliv také babiččino vnímání a hodnocení
socioekonomického zázemí rodiny konkrétního vnoučete. Výpověď paní Věry (70 let)
reprezentovala případ, kdy babičkou vnímaný nižší socioekonomický status rodiny jedné
z vnuček vedl k větší angažovanosti ženy a snaze do určité míry vnučce vynahradit to,
čeho se jí nedostávalo od jejích rodičů. Paní Věra se snažila být na vnučku z pro ni hůře
situované rodiny přísnější ve snaze vynahradit jí špatnou nebo chybějící výchovu a
připravit ji lépe do života: Žije v jiných podmínkách, než žijou tyhle dvě (pozn. vnučky).
(… …) Jsem na ni přísnější než na tyhle dvě, určitě, (…) aby byla prostě připravená na
to nejhorší, protože z jiný strany jako moc pomoci nemá (…) může dojít k tomu, že vlastně
nebude mít nikoho, o koho by se mohla trošičku aspoň opřít. (… …) Nemá ty podmínky,
že se má učit, že má tohle dělat prostě, žádnej režim prostě nemá denní. Paní Věrou
vnímané nižší socioekonomické zázemí vnučky se projevilo také v odlišných dárcích pro
její vnučky. Z jejího pohledu lépe situovaným vnučkám koupila paní Věra méně, zato
dražších dárků, hůře situované vnučce koupila více, ovšem méně nákladných dárků:
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V tomhletom případě určitě, asi pravděpodobně bych řekla, že možná jí i víc koupím.
Jenže ona je zase toho názoru, že je.. za každou věc je vděčná, jo, kdežto tyhle dvě vnučky
jsou úplně zase jinýho toho.. a třeba oblečení oni musí mít značkový, že jo, kdyžto Barča,
ta je šťastná za tričko za 50 korun prostě, že má tričko, jo, v tomhle poměru. V přístupu
paní Věry k vnučkám se tedy odráželo hodnocení zázemí jedné z nich a paní Věra se tím
snažila určitým způsobem dorovnat a přiblížit startovací životní pozici dané vnučky k
pozici dalších dvou vnuček („nemá ty podmínky“, „žádnej režim nemá“).
Socioekonomické zázemí jedné z vnuček se odráželo také v obdarovávání paní Věrou. I
přes jisté odlišnosti v něm ze svého pohledu zachovávala spravedlivý přístup ke všem
svým vnučkám. Vnímání socioekonomického zázemí vnoučat babičkou se tedy může
odrážet v různých aspektech jejího prarodičovského přístupu.
Situaci v rodině popisovala ze svého pohledu také dcera paní Věry, Monika (44
let). Ta zaznamenávala od své starší dcery vnímání určitého nerovného přístupu babičky
k ní a k její sestřenici Barboře. Z pohledu paní Moniky a její dcery byly v přístupu paní
Věry ke svým vnučkám určité rozdíly: Tím, jak jsou takhle holky kousek od sebe, tak jsou
to strašně velký rozdíly. A hlavně v tom přístupu z tý mamčiny strany a ta moje starší to
strašně vnímá a začíná.. (…) to hodně říkat (…). To, co nám vždycky říkala (pozn. matka),
že jí vadí na tý naší babičce, vlastně na její.. na její tchyni, tak ona dělá úplně to stejný.
(…) A tak jako, když se mě to moje dítě zeptá: „Mami, proč ta Bára to má jako lepší?
Proč s ní jedou na dovolenou a s náma ne?“ Já, když jsem to mamce řekla, když byla
menší, děti byly menší, tak ona říkala: „Tvoje holky maj všechno, ty máš chlapa, máte
práci. Bára to má těžký.“ A já říkám: „Mami, ale to přece takhle nemůžeš jako brát.“ Já
říkám: „Mami, nemůžeš to takhle brát před těma dětma.“ (… …) Kolikrát jsem to už tý
mamce řekla. Říkám: „(…) ty seš babička, ty nejseš matka, jo.“ A (pozn. ona): „Já se
takhle nechovám.“ Já říkám: „Mami, chováš a snažíš se rozhodovat jakoby za ty rodiče.“
A ona: „No, ale vždyť oni nic nerozhodnou.“ Já říkám: „To prostě nejde,“ jo. Já furt tý
Nikče, to je teďka takovej argument, kterej já (…) říkám: (…) „Má ji ráda jinak.“ Já
říkám: „Hele, tebe má určitě taky strašně ráda, to jako bez debat. Ale jinak prostě.“ Já
říkám: „Ty seš takový to klasický vnouče a Bára je takový polo její dítě, jo, prostě to tak
jako je.“
Podobné pocity jako dcera mívala paní Monika v dětství: Ona (pozn. babička)
dělala velký rozdíly (…). Ona vždycky říkala, že jako my se máme dobře a ty druhý
vnoučata se nemají dobře a.. tak ona mezi náma ty rozdíly strašně dělala a my jako malý
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děti jsme to hrozně vnímali, protože.. my jsme nic moc nedostávali, ale ty druhý děti ano.
Nikdy jsme neměli Vánoce tak, abychom věděli, co oni dostali. Na podobnou situaci ze
svého dětství vzpomínala také maminka paní Markéta (38 let): Možná jsme potom taky
ještě trpěli tím, že babička, nebo jsem měla takovej pocit, že babička má radši ty druhý
dva. (…) Ta mamčina sestra se vdala do Studénky. (…) A možná tím, jak byli jako daleko,
tak babička jako je měla intenzivně raději, jako já nevím. Protože ta mamčina sestra ještě
podnikala, zkrachovala, byli na tom prostě, no, hůř než my. Máma si vzala relativně
bohatýho chlapa, bych řekla, kterej jí zaopatřil, a bylo to naprosto bezproblémový. Takže
babička se mi zdá, (…) že vždycky, když mluvila, tak mluvila o nich hrozně hezky jako na
prvním místě. Já nevím, já bych to dneska tak neřekla. Ale tehdy jsme měli s bráchou
trochu pocit ukřivděnosti, že nás má obyčejně a je má jako něco.. něco extra.
Z vyprávění obou žen a z jejich popisu tří odlišných situací je patrné, že nerovný
přístup k vnoučatům (třebaže může být podle paní Věry zamýšlen dobře) tato vnoučata
velmi citlivě vnímají a může to do značné míry ovlivnit jejich jinak dobrý vztah k babičce.
Paní Monika se situaci snažila urovnat jednak na straně babičky (rozhovorem), jednak na
straně dcery (vysvětlováním). Třebaže upozorňovala na to, že podobnou zkušenost zažila
ve svém dětství také, lze předpokládat, že tento přístup není nějakým způsobem ze strany
její matky odpozorovaný, ale že jde o přístup babiček v podobné situaci, kdy na jedné
straně stojí dobře zajištěná rodina („vzala si relativně bohatýho chlapa“, „tvoje holky maj
všechno“) a na straně druhé nefungující nebo špatně fungující rodina („oni nic
nerozhodnou“, „zkrachovala“). Osobní zkušenost nicméně umožnila paní Monice situaci
lépe uchopit a pokusit se o její řešení či zmírnění jejího vnímání ze strany dcery.
Vyprávění paní Moniky (44 let) dále ukázalo, že nerovný přístup babiček
k vnoučatům může zůstat zaznamenán právě jen na úrovni generace vnoučat a generace
pravnoučat jej již nemusí zaznamenat, neboť není přímým účastníkem těchto vztahů. Paní
Monika popisovala, jak chodila svou babičku ke konci života navštěvovat s dcerou: Tak
byla taková jiná, taková hodná a byla taková pozorná, jo, furt se ptala: „Petruško,
nechceš tohle, nechceš tohleto?“ Nás se nikdy neptala. (…) Ta Péťa ji bude mít jakoby v
paměti jako hodnou babičku starou, no. (… …) Péťa (…) hodně si jako na tu babičku fakt
jako vzpomíná. Kolikrát třeba fakt jako i začne brečet, že je jí smutno po babičce, což se
mnou to trošku cvičí, protože tu babičku jsem úplně ráda neměla a jí je po ní smutno
[smích]. Je možné, že spolu se zmizením tehdejší situace, kterou popisovala z doby svého
dětství paní Monika, se proměnil také přístup této babičky.
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Vztahy rodičovské generace: Ty rodiny se nesnesly
Vztahy dotazovaných žen a jejich vnoučat byly v některých případech ovlivněny vztahy
rodičovské generace, a to jak vztahy mezi samotnými rodiči, tak i vztahy mezi rodiči
s prarodiči.
Některé z dotazovaných babiček hovořily o tom, že rozvod rodičů vnoučete
negativně zasahoval do četnosti jejich kontaktu s vnoučetem. Pokud byli rodiče vnoučete
rozvedení, dítě potřebovalo oproti vrstevníkům z nerozvedených (spolu žijících) rodin
čas navíc, ve kterém se mohlo vídat s rodičem, se kterým nežilo ve společné domácnosti.
U paní Marie (66 let) tato situace poněkud omezovala možnost kontaktu s jejími
vnoučaty: S nima se zas tak často nevidíme. No, tam říkám, tam je to trošku komplikovaný
tím, že prostě oni jsou třeba s tím tátou, že jo, takže už pokaždý není možnost je vidět, no.
Ani k paní Růženě (77 let) nejezdila její vnučka příliš často: Ona je doma ráda, no, teď
jezdí zas ještě tam k tomu tatínkovi. V případě paní Marie i paní Růženy se jednalo o
vnoučata od jejich dcer. Ačkoliv výzkumy často hovoří o zhoršení vztahu či kontaktu
vnoučat s prarodiči z otcovy strany, ani prarodiče z matčiny strany nezůstávají
odděleným soužitím rodičů vnoučete nepoznamenané.
O způsobu, jakým může do naplňování prarodičovské role zasáhnout úmrtí
jednoho z rodičů dítěte, hovořila paní Hana (58 let): A hlavně se (pozn. tchán s tchyní)
chovali hezky k Petře. Když ten Jirka (pozn. manžel Hany) zemřel, tak si ji k sobě brali a
Petře vlastně nahrazoval tátu. A když dědeček zemřel, to bylo Petře 15 a.. já myslela, že
to Petra nepřežije. Na případu paní Hany, která velmi oceňovala přístup tchána a tchyně
ke své vnučce, se ukázalo, že úmrtí otce dítěte nemusí nutně znamenat přerušení kontaktů
s prarodiči z otcovy strany. V případě dcery paní Hany naopak zaujali prarodiče z otcovy
strany významné místo. Když se paní Hana znovu vdala, v čemž ji tchán s tchyní
podpořili, přijali za svého i druhého syna paní Hany.
Vliv rodinné linie na vztahy babiček a vnoučat, resp. horší postavení babičky
tchyně oproti babičce matce, nebyl ve vzorku dotazovaných žen zcela jednoznačný. Ve
výpovědích dotazovaných žen se objevovalo tvrzení, že vztahy babiček s vnoučaty od
dcery a od syna jsou rozdílné kvůli bližšímu vztahu matky (babičky) a dcery (matky
vnoučete) oproti vztahu tchyně (babičky) a snachy (matky vnoučete). Paní Hana (58 let)
to komentovala takto: Já si myslím, že jo, protože s tou dcerou, když máte dobrej vztah,
tak vlastně si vypomáháte a víte … ta vnučka nebo prostě ten vnouček, co víc potřebuje.
Kdežto u týdletý nevěsty už prostě ona si tvoří zase svůj vztah ke svý matce, když to tam
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lepší funguje. Paní Anna (71 let), která měla sama vnoučata od dcery i syna, rozdíl
komentovala takto: Nevím, čím to je, ale vždycky ty holky jdou spíš k těm babičkám od
mámy, nevím jako proč, to tak je, ale..
Zároveň se ale ve vzorku dotazovaných žen vyskytovaly doklady toho, že i
s tchyní lze vycházet velice dobře a že ne všechny vztahy s tchyněmi musí být
komplikované. Právě paní Hana byla i přes názor o odlišnosti vztahů příkladem toho, že
snacha může se svou tchyní a tchánem vycházet velice dobře a že vztah vnoučete s rodiči
od otce může být velmi blízký. Osobní zkušenosti dotazovaných žen byly založeny jak
na jejich vztazích s tchyněmi, tak i na jejich vztazích se snachami, jako tomu bylo i u paní
Aleny (65 let): Já sem (pozn. za vnoučaty) jezdím častějc za nima (pozn. než matka
snachy) (…). Ale my s Evčou (pozn. snachou) máme dobrej vztah jako, velmi dobrej. Svou
zkušenost s vlivem rodinné linie z pozice vnoučete popisovala ve svém vyprávění jedna
z maminek, paní Kateřina (35 let): Mamka mně vždycky tvrdí, že.. že babička pro tetu
dělala všechno, že jí žehlila, prala, vařila a nám jako by mamce nepomáhala vůbec,
protože to byla její snacha, jo.
Z výpovědí dotazovaných žen se zdálo, že podstatný pro vztah ženy a její tchyně
byl významný především podobný přístup k dětem, k jejich výchově a k péči o ně.
V případě, že byl přístup matky dítěte a tchyně podobný, nebyl důvod k preferování
matčiny matky před tchyní. Ilustraci tohoto tvrzení lze vidět na případu babičky Hany (58
let), která byla dvakrát vdaná a měla tedy dvě tchyně. V jednom případě neměla se
svěřením svého dítěte tchyni žádný problém, ve druhém případě tomu bylo přesně
naopak. Důvod spočíval právě v naprosto odlišném přístupu obou tchyní k výchově dětí
a péči o ně: Moje tchyně, ta z toho prvního manželství, ta byla tak pečlivá, že jsem se
prostě nebála jí nechat malinkatý dítě. A dále o své tchyni z Chomutova: Já jsem bydlela
ve městě, vychovávala jsem děti strašně moc jako.. ne přísně, ale všechno muselo bejt
akorát. A tam ten.. v tom Chomutově byl volnější režim. Bydleli na vesnici, oni děti
vypustili a děti běhejte si. A já jsem se tam strašně bála děti, když byly malý, nechávat,
jo. Postupně až když klukovi bylo těch 12 a byl tam s tím tátou, tak ano. V případě paní
Hany byl tedy důvodem pro vyloučení druhé tchyně z péče o děti strach paní Hany. Strach
o to, že tato tchyně se nepostará o děti způsobem, jakým by to udělala sama paní Hana.
Tento rozdíl je obzvlášť patrný ve vztahu k věku dítěte. První tchyni byla paní Hana
ochotná svěřit „malinkatý dítě“, druhé tchyni dítě začala svěřovat až od 12 let, a to ještě
za podmínky, že tam bylo spolu s otcem. Ve vztahu paní Hany k této tchyni nebyl patrný
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žádný principiální negativní vztah, nicméně naprosto zásadní byl pro paní Hanu pocit
zajištění bezpečí jejího dítěte.
Ne zcela vřelé vztahy rodičovské a prarodičovské generace mohly být způsobeny
otcem dětí. Tento případ ze své rodiny popisovala jedna z maminek, paní Markéta (38
let). Ta poukazovala na vliv svého otce, který jí v podstatě znemožnil navázat s babičkou,
matkou matky, jakýkoliv hlubší vztah. Matka otce paní Markéty zemřela ještě před jejím
narozením. Matky matka ještě v době rozhovoru žila a matka paní Markéty ji jezdila sama
navštěvovat do senior centra, kam musela být kvůli zdravotním problémům umístěna:
Táta ten se zas distancuje: „Jsou to tvoje rodiče“. To je zase ta rodina, kterou on nechce,
tu širokou. Měl tu svoji, já, brácha, mamka, taťka a nikdo ostatní vlastně. A z toho právě
plyne ten můj vztah k babičce. Když jsem o tom přemýšlela, tak my jsme s ní čas téměř
netrávili, kvůli tátovi. Táta nechtěl. My jsme rodina, oni nejsou naše rodina a tak to je i
třeba k mýmu mužovi. Když se něco vážnýho řeší, tak on tam nepatří, on je prostě ten, co
přišel. Paní Markéta vzpomínala, jak si jednou její babička postěžovala, že jí její matka
své děti nikdy nepůjčovala: „Vždyť tys nám je, Aničko, vlastně nikdy nepůjčovala. My
jsme je tolik chtěli a tys nám je vlastně nedala.“ A já to chápu proč. Protože táta prostě
nechtěl. (… …) Můj táta je ani nemá rád. Nevím proč. Možná proto, že nám jako nic
nedali, jako že byli takový pro něj šetřiví. Nebo já nevím, z jakýho důvodu se ty rodiny
nesnesly. To já nedovedu pochopit, já to v sobě nemám, tudle zlobu. Paní Markéta si tento
negativní vztah svého otce k rodičům paní Markéty vysvětlovala sama pro sebe šetřivostí
rodičů matky paní Markéty. Její otec byl možná zvyklý na jiný životní standard
(„relativně bohatý chlap“). Lze se ale zamýšlet také nad tím, jakou roli v těchto vztazích
hrála skutečnost, že matka otce paní Markéty již nežila. Zda ze strany otce paní Markéty
nešlo o jakési vyrovnání rodinné situace – z jeho strany péče babičky fungovat nemohla,
znemožnil tedy péči babičky také ze strany své manželky.
Vztahy rodičovské a prarodičovské generace mohly být pokaženy také ze strany
prarodičovské generace. Paní Hana (58 let) hovořila o situaci, kdy byl vztah její známé a
tchyně pokažen přístupem tchyně ke své snaše. Tchynino nepřijetí snachy do rodiny
v tomto případě znamenalo rovněž nepřijetí vnoučete od této snachy do rodiny. To však
bylo podle názoru paní Hany nepřípustné: Když ta tchyně nemá ráda svý vnoučata kvůli
tomu, že má s někým dítě syn, koho ona nemá ráda.. no, tak to teda neuznávám. Ať je
jakýkoliv (pozn. partner dítěte), ty děti za to nemůžou. Podobnou zkušenost ze své rodiny
popisovala jedna z maminek, paní Monika (44 let), jejíž rodiče v podstatě nepřijali svého
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vnuka kvůli názoru na synovu partnerku: Oni prostě nedokážou překročit jakoby tu
neschopnost těch rodičů. Na druhou stranu u Barbory (pozn. další vnučky, na jejíž matku
také nemají dobrý názor) to udělali, jo. (…) Já si to vysvětluju tím začátkem. Oni, ta naše
mamka fakt byla u toho, u tý prvotní péče o to malinký miminko. Prostě ona ji krmila,
uspávala. V těchto případech pak nebylo možné chápat ženinu preferenci své matky jako
prostý důsledek pokrevního spojení.
Napjaté vztahy rodičovské a prarodičovské generace nemusí nutně ovlivnit vztahy
prarodičů a vnoučat. Životní zkušenost paní Hany (58 let) ukázala, že nepřívětivý vztah
matky k nevlastní babičce vnoučete nemusí vést ke špatnému vztahu vnoučete a nevlastní
babičky a že vazby vnoučat a babiček se mohou utvářet nezávisle na vzájemných vztazích
rodičovské a prarodičovské generace [srov. Bhopal, Brannen, Heptinstall 2000]. Paní
Hana měla z babiček nejraději svou nevlastní babičku, přestože matka paní Hany tuto
ženu, svou nevlastní matku, nikdy ráda neměla: Protože rodiče (pozn. matky) se rozvedli
a ten její otec si přivedl do domu, kde bydleli, tuhletu.. jestli mi rozumíte, tuhletu babičku
Jarču, a neměly k sobě pěknej vztah nikdy. (…) No ale přesto jsem tu babičku Jarču měla
ráda.
Po rozvodu svého syna přestala vnuka vídat babička Anna (71 let). Samotné ženě
nicméně nebylo jasné, jaký byl pravý důvod tohoto přerušení kontaktu. V úvahu přicházel
rozvod vnukova otce s matkou a vliv rodinné linie, v tomto případě omezení kontaktu
v neprospěch babičky z otcovy strany, nebo také věk vnuka, který tou dobou procházel
obdobím dospívání a s ním spojeným možným poklesem zájmu o kontakt s prarodiči.

Zájmy a povaha: Každej je nějakej
Zájmy a povaha vnoučete se ve vztahu babiček a vnoučat podle dotazovaných žen
odrážely zejména ve výběru aktivit, kterým se babičky s vnoučaty věnovaly. Tyto
společné aktivity byly součástí utváření vzájemného vztahu mezi ženou a jejím
vnoučetem [srov. Mason, Tipper 2008].
Dotazované ženy se snažily věnovat se s vnoučaty různým společným aktivitám.
V některých případech se jednalo o společný zájem vnoučat a babiček. Tak tomu bylo
například u paní Marie (66 let), kterou pojila s její vnučkou společná záliba ve vaření: Ta
Natálka třeba (…), tý je 16, ta je taková šikovná na vaření (…), hodně pomáhá mi s tím
vařením nebo i sama něco tak.. Třeba já říkám: „Jé, todleto je dobrý, tos vařila ty? Tak
to mi dej recept.“ A nebo zas teď chtěla: „Babi? Takový ty cukroví dvoje vloni cos měla,
ty mi chutnaly.“ A já: „Který? Tak jo, tak já ti dám recept.“ Jindy dostala vnoučata
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možnost vyzkoušet si novou aktivitu. Vyzkoušet si ruční práce dopřála svým vnučkám
paní Alena (65 let): Holky chtěly furt, že budeme něco šít nebo tak. Tak to jako jsem se
snažila, ale (…) nevydržely u toho, jo. Takže jsme ušily.. začaly polštářkem a došily jsme
polštářek, ten už jsem vlastně došila já, protože už tam u toho nechtěly bejt. Jak dokládalo
vyprávění paní Růženy (77 let), věnování se společným aktivitám v dětství může
přispívat k pozdějšímu udržování vztahu babičky a vnoučete, například formou
vzpomínání na tyto činnosti: Lukáš, když byl malej, tak jsem mu vždycky vypravovala
(…), on: „Babi, tak mně vypravuj nebo mně zpívej jenom nějakou písničku.“ A dodneška
jsme si nemohli vzpomenout a tak jsme se tomu smáli.. Taková, co jsme ve škole zpívali a
já už si to sama nemůžu.. no.. a tak to bylo všechno pěkný, jo.
Vedle zájmů svých vnoučat musely dotazované ženy ve svém přístupu
k vnoučatům zohledňovat povahu každého vnoučete. Z výpovědí dotazovaných žen bylo
patrné, že povaha a chování vnoučat jsou dané jednak osobnostně a jednak
socioekonomickým zázemím vnoučete. Individuální charakteristiky vnoučete bylo podle
dotazovaných žen možné pozorovat zejména ve srovnání s jeho sourozencem. Každé
vnouče mělo podle dotazovaných žen od narození specifickou povahu a způsob chování.
Paní Anna (71 let) srovnávala své dvě vnučky (sestry): Když je každá zvlášť, tak to je v
klidu, jinak se pošťuchujou jako všechny, to je jako normální, ale ona je taková klidná.
Karolínka, to už je takovej divošek malej, ale to.. Evička, ta je opravdu klidná. Ve
srovnání se svým bratrem zase vystupovaly specifické rysy vnučky paní Růženy (77 let):
Ale prostě je (pozn. vnučka) jiná. Lukáš je takovej.. nebo od mala byl takovej jako
přizpůsobivější. Jo, ona je šikovná holka, dobře se učí, jo, ale trošku taková jako svá. Jak
bych to řekla.. já říkám, no jo, je narozená ve znamení kozoroha, no, ne že bych, jo.. holka
šikovná. (…) Ze školky jsme šly, teď ze školy, no, tak víte, taková je.. není zas tak nějako
extra sdílná, že by se sama rozpovídala.
Chování vnoučete a jeho přístup k běžnému životu byl podle názoru dotazovaných
babiček ovlivněn také socioekonomickým zázemím vnoučete a rozdíly v chování a
nárocích dětí pak bylo možné pozorovat mezi páry vnoučat od vícera potomků. Vliv
socioekonomického zázemí ilustruje rozdíl mezi vnučkami paní Věry (70 let). Ta
srovnávala chování své vnučky, jejíž rodiče se rozvedli a matka jí podle názoru paní Věry
neposkytovala dostatečně dobré zázemí, s dvěma vnučkami od své dcery, které byly
podle paní Věry zvyklé na určitý životní standard: Prostě jedeme na zámek (pozn.
s vnučkou), vezmeme si housku a je to bez problému. V životě neřekne, když tam je stánek:
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„Babi, kup mi něco,“ jo. To jako na tohle zase.. kdežto tady jdeme do Kauflandu a Péťa
hází věci do košíku, jo, takže v tomhle asi rozdíl je teda, ale zase v tom chování těch
vnuček a v chování tý vnučky, jo. Že ty prostě jsou na tom podstatně lepší, kdežto tahleta
je s tím smířená prostě (pozn. s horším zázemím) a i to chování má jiný v tomhletom
prostě než oni, no. Přestože se paní Věra snažila svým přístupem vnučce určitým
způsobem vyrovnat její výchozí pozici do života, nezdálo se, že by jí chtěla její situaci
nějakým způsobem odčiňovat či vynahrazovat a dopřávat jí něco navíc, něco extra (např.
koupit jí něco ve stánku, aby se měla dobře, podobně jako zřejmě její sestřenice).
Maminka paní Veronika (36 let) poukazovala ve svém vyprávění na vliv pohlaví
vnoučete, které podle jejího názoru začíná od určité doby rozlišovat povahu vztahu
babiček a jejich vnuček nebo vnuků: Já si myslím, že.. že třeba ti kluci, ti moji synovci, se
postupně od těch prarodičů budou odpojovat. Ty holčičky jsou na tom asi trošku jinak.
Tam.. tam to pouto věkem sílí, kdežto ty kluci, ty.. jako bych řekla, se snadněji odštípnou
od té rodiny. (…) Takže spíš bych řekla, že.. že opravdu ty babičky si ty děti užívají, obě
pohlaví, dokud ty děti jsou první stupeň, základka, a pak už ty holčičky přilnou nějak, ale
taky maj svoje zájmy a ty kluci začínaj pomaličku odvívat. Podobnost mezi oběma
pohlavími vnoučat byla do určité míry patrná v popisech společných činností
s babičkami, jak je vykreslovali dětští respondenti. Minimálně po nějakou dobu se tedy
zdají být vztahy dětí s babičkami a jejich společné aktivity u obou pohlaví obdobné.

Shrnutí: Způsob utváření pojetí role babičky pohledem matek a
babiček
Respondentky dvou starších generací hovořily o faktorech ovlivňujících roli babičky,
které lze zařadit do tří větších celků: rodinné faktory ženy působící v minulosti,
společenské faktory a faktory odvíjející se od vnoučete. Rodinné faktory ženy byly
faktory, které stály u počátku formování role babičky v životě ženy. Následně bylo
formování role ovlivňováno společenskými faktory, kterým se žena obvykle musela
přizpůsobit. Pojetí role babičky bylo dotvářeno faktory spojenými s vnoučetem, které
byly nejproměnlivější skupinou faktorů.
Prvopočátečními

faktory

formujícími

současnou

prarodičovskou

roli

dotazovaných žen byly výchova a babičkovské vzory. Působení těchto faktorů spadalo
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do dvou životních období dotazovaných žen. Prvním z nich bylo období dětství, druhým
období dospělosti, kdy byly dotazované ženy matkami malých dětí.
V období dětství se formování budoucí prarodičovské role dotazovaných žen
odehrávalo prostřednictvím výchovy a pozorování vzoru vlastních babiček. Na výchově
žen v dětství se ve většině případů určitým dílem podílely rodičovská i prarodičovská
generace. Zkušenost této výchovy si s sebou ženy nesly i do dalšího dospělého života a
využily ji také při výchově vlastních dětí. Podle L. Vidovićové, L. Galčanové a M.
Petrové Kafkové [2015: 778] lze dokonce na roli babičky nahlížet jako na určitou formu
rozpomenutí se na vlastní mateřství, čemuž odpovídá také tvrzení jedné z respondentek,
která své babičky nezažila a která pojímala přístup k vnoučatům podobně jako k vlastním
dětem. Z jiného pohledu na spojitost prarodičovství a rodičovství upozornili ve svém
výzkumu M. Muellerová a G. Elder [2003: 413–414]. Prarodičovství je podle nich
procesem, který začíná u toho, jací byli prarodiče jako rodiče. Pokud byli v očích dětí
dobrými rodiči, snaží se je děti zapojit také do života vnoučat. Také tito autoři tedy
pohlíželi na utváření prarodičovské role jako na něco, co je určitým způsobem formováno
mnohem dříve před samotným vstoupením do role prarodiče.
Do vlastního vykonávání role babičky se výchova z dětství otiskla zejména
uplatňováním určitých pravidel pro chování svých vnoučat. V dětství zažité a
odpozorované vyvažování přísnosti a volnosti formovalo babičkovský přístup
respondentek jako jeden z aspektů vykonávání babičkovské role. Ve vzorku
dotazovaných žen se objevil náznak v určitých ohledech přísnějšího přístupu
k vnoučatům v případě, že se žena sama v dětství setkala pouze s rodičovskou výchovou
a osoba babičky v jejím životě zcela chyběla, nebo v případě, že babička byla osobou,
která do určité míry přebrala některé aspekty rodičovské role. V životě těchto žen chyběl
vzor blízké a „hodné“ babičky stojící vedle „vychovávající“ matky, díky čemuž mohly
dané ženy zastávat o něco zásadovější babičkovský postoj. Sociologové V. Kingová a G.
Elder [1997: 854] ve své studii uváděli, že společná domácnost prarodičů a vnoučat nemá
téměř žádný vliv na budoucí zapojení do vlastní prarodičovské role. Prezentovaný
výzkum však naznačuje, že společná domácnost by mohla hrát roli ve způsobu zapojení
do role babičky v případě jiného než obvyklejšího nastavení rolí, v němž má hlavní slovo
matka, jíž stojí po boku „hodnější“ a mírnější babička. Jaroslava Hasmanová Marhánková
[2015: 753] ve svém výzkumu popsala prarodiče současných babiček jako obvykle
poměrně vzdálené postavy, s nimiž ženy neměly hlubší vztah. V daném výzkumu však
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zřetelně vystupovala skupina babiček, které byly do každodenního života vnoučat, včetně
výchovy, zapojeny intenzivně.
V období dětství bylo také z hlediska budoucího formování role významné
vnukovské vnímání babičkovského vzoru. Babičky byly ženám inspirací v nalezení času
na svá vnoučata. Nikoliv však času na hraní s vnoučaty, neboť tehdy zábavu dětem
zajišťovali především jejich vrstevníci [srov. typická či venkovská babička v textu L.
Vidovićové, L. Galčanové a M. Petrové Kafkové 2015]. Respondentky měly na mysli
čas, v němž babičky mohly vnoučatům poskytnout pomoc, nebo je vyslechnout, případě
zapojit do svých povinností a trávit tak čas společně. Inspirací byly babičky dotazovaným
ženám také v jejich laskavém přístupu. Představu hodné, klidné a vlídné babičky
nalézáme také ve vyprávěních současných matek a babiček [Hasmanová Marhánková
2015: 745, 753] stejně jako vnoučat [Bhopal, Brannen, Heptinstall 2000: 137–138]. Na
laskavost tak lze nahlížet jako na výrazný prvek babičkovské role, který se v čase
významně nemění.
V období dospělosti poté ovlivňovalo formování budoucí role babičky rodičovské
vnímání této role. V životě dotazovaných žen se objevily nové rodinné vzory – vzory
matek a tchyní v roli babičky. Dotazované ženy se u těchto babičkovských vzorů
inspirovaly zejména obětavostí žen ve prospěch svých vnoučat a jejich rodin. Silnou
normu dostupnosti a ochotu pomoci s péčí o vnoučata v představách o současné roli
babičky dokládá ve svém výzkumu také J. Hasmanová Marhánková [2015: 747].
Dotazované ženy se dále inspirovaly přístupem svých matek a tchyní k
vnoučatům, který mohly respondentky zaznamenat prostřednictvím pozitivního
hodnocení u svých dětí. V generaci matek a tchyní respondentek již můžeme spatřovat
větší zapojení babiček do aktivit s vnoučaty, k čemuž přispěla např. institucionalizace
organizovaných forem volného času po druhé světové válce či ustavení volného víkendu
[Sedláková, Galčanová, Bělehradová 2018: 112]. Norma aktivity vystupuje s větší
četností a intenzitou u současných matek než u babiček [Hasmanová Marhánková 2015:
750–752]. Na aktivitní trávení volného času babiček s vnoučaty tak můžeme nahlížet jako
na jeden z postupně se měnících aspektů role babičky, v němž vystupuje význam
inspirace o generaci starších žen pro vlastní uchopení role babičky.
Pozorované babičkovské vzory byly oproti výchově respondentkami do větší míry
uvědomované a reflektované na konkrétních příkladech. U babičkovských vzorů byl,
v období dětství i dospělosti, patrný prvek selekce. Kingová a Elder [1997: 857] ve své
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studii poznamenávali, že i negativní zkušenost s prarodičem může sloužit jako příklad
toho, jak se ke své budoucí roli nestavět. V rozhovorech s dotazovanými babičkami se
však objevovala výhradě pozitivní inspirace babičkovskými vzory. Dotazované ženy si
z nich vybíraly konkrétní prvky, které samy považovaly za vhodné a přínosné pro vlastní
přístup k vnoučatům, a snažily se je přenést do vlastního pojetí role. V případě, že se
jednalo o vzor vlastní babičky, jednalo se obvykle o babičku, kterou respondentky
označovaly jako jim bližší. Díky kladnému příkladu tak možná odpadlo vymezování se
vůči chování babiček, které těmto respondentkám tak blízké nebyly. Naopak u
dotazovaných matek se objevovaly obavy z vlastního budoucího napodobování
babičkovských vzorů, které měly ženy ve svých matkách a které hodnotily spíše
negativně. Ženy věděly, čeho by se v budoucnu chtěly ve své roli babičky vyvarovat,
nicméně měly obavy ze síly a vlivu rodinných vzorů a jejich nevědomého napodobování.
Rozdíl mezi oběma generacemi mohl být v tom, že dotazované babičky už aktivně
vykonávaly svou roli a vlastní představu o ní již měly dotvořenou. Vyzdvihovaly tak
pozitivní prvky, které se snaží do role promítat. Oproti tomu pro dotazované maminky
byla jejich budoucí role stále předmětem teoretických úvah spjatých s pozitivními stejně
jako s negativními prvky, které by se mohly v budoucnu stát součástí jejich pojetí role
babičky.
Vyzdvihování toho, co se snažily respondentky podle svých slov generačně
přenášet a co se do určité míry nezměnilo, lze chápat jako určité jádro role babičky: péče,
laskavost a klid a v případě blízkých babiček také určitý výchovný podíl. Tyto rysy role
babičky se objevovaly rovněž v představách tří dotazovaných generací o ideální roli
babičky. Do jisté míry mají předávané vzory specifický rodinný charakter. To se v textu
projevuje například u dvou žen v převzetí vzoru „přísnějších“ babiček. Zároveň je třeba
mít na paměti, že rodinné vzorce a jejich mezigenerační přenos nefungují zcela nezávisle
na společenských rámcích. I ve stálých rysech role babičky dochází v důsledku
společenských proměn k určitým proměnám v rodinných vzorcích, které jsou následně
rodinnými příslušníky předávány dalším generacím. Toto je patrné například u péče, která
je v různých generacích vnoučatům poskytována odlišným způsobem, od zajišťování
primární péče až po aktivity, které poskytují vnoučeti rozvoj a zábavu [srov. Hasmanová
Marhánková 2019: 1675–1676]. Na širokou škálu činností, kterými jsou vyplněny
pečování či hlídání, poukazují také L. Vidovićová, L. Galčanová a M. Petrová Kafková
[2015: 769]. Přesto však péče zůstává stabilním rysem babičkovské role posledních
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generací. Výjimku snad tvoří skupina netypických babiček, která je v české společnosti
reprezentovaná aktivními seniorkami, pro něž není prarodičovská role prvořadá a jejíž
místo je v životě těchto žen vymezeno i dalšími každodenními aktivitami [Hasmanová
Marhánková 2009; Hasmanová Marhánková 2019; Vidovićová, Galčanová, Petrová
Kafková 2015].
Druhou skupinu faktorů tvořily ve vyprávěních dotazovaných žen faktory, které
působily na úrovni celé společnosti. Respondentky poukazovaly na tlak faktorů
ovlivňujících jejich vykonávání role babičky, které samy nemohou ovlivnit a s kterými
se vzhledem k rychlosti a významnosti proměn v některých společenských oblastech
musejí samy vyrovnat. Vzory babiček, se kterými se během svého života setkaly, jim pro
uchopení role v soudobém společenském rámci nestačí. Odpozorované pojetí role vlastní
babičky nelze jednoduše „zkopírovat“. Tato skutečnost poukazuje na existenci určitého
na první pohled možná ne zcela patrného rámce. Tento rámec ovšem podle vyprávění
dotazovaných žen vcelku výrazně formuje možnosti individuálního pojetí role babičky a
během posledních tří generací rodin dotazovaných žen zaznamenal výrazné proměny.
Ačkoliv tedy některé výzkumy hovoří o rozrůzněných předpisech role babičky [např.
Gauthier 2002; Hasmanová Marhánková 2015], tato role se stále musí držet v mezích
společenského rámce. Jisté společné charakteristiky soudobé role babičky lze proto ve
vyprávěních dotazovaných žen nalézt.
V porovnání s předchozími generacemi došlo podle respondentek vlivem
proměny některých společenských faktorů k těmto změnám v obecném rámci pro
vykonávání role babičky: společně trávený čas babiček a dětí je omezen (pracovní
povinnosti babiček, časová vytíženost babiček); došlo k zintenzivnění poptávky po péči
babiček (zaměstnání matek, strach o děti); současné babičky mají méně sil pro
vykonávání své role (odkládání rodičovství); mění se obsah role samotné (přístup ke
starým lidem, přístup k dětem); možnost kontaktu babiček a vnoučat je velmi usnadněna
(dopravní dostupnost, moderní technologie).
Oproti dřívějším generacím babiček se současným babičkám velmi rozšířily
možnosti kontaktu s vnoučaty a tím i možnosti navázání blízkého vztahu [srov. Cherlin,
Furstenberg 1986: 40; Stašová, Serbousková 2012: 79]. Telefonické spojení i osobní
návštěvy umožněné výrazným rozšířením osobní přepravy daly ženám příležitost
k vytvoření blízkého vztahu s vnoučaty. U dotazovaných babiček naopak zapříčinil
omezený kontakt způsobený špatnou dopravní dostupností a absencí telefonického
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spojení ochladlé vztahy s jejich vlastními babičkami, které nežily poblíž a nebylo možné
se s nimi častěji vídat a více se poznávat. Vliv absence osobního kontaktu, který může
být způsoben právě velkou geografickou vzdáleností vnoučat a babiček, na rozvíjení
blízkého vztahu zmiňují také některé výzkumy [např. Davies 2011a; Folwell, Grant
2006].
Výrazně pozitivní proměna dopravní dostupnosti je však provázena (pro roli
babičky) negativními změnami v jiných společenských oblastech. Podle dotazovaných
žen jsou omezeny možnosti realizování vlastních představ o vykonávání role babičky
v důsledku jejich časové vytíženosti. Zejména otázka zaměstnání se ve vyprávěních
respondentek z nejstarší dotazované generace ukázala být jako velmi omezující faktor pro
naplňování vlastních představ o roli babičky. Zaměstnané ženy nemohly věnovat svým
vnoučatům tolik času, kolik by si přály. Pozitivní změnu s odchodem do důchodu
reflektovaly starší respondentky, kterým se první vnoučata narodila v době, kdy ještě byly
ekonomicky aktivní, zatímco další vnoučata se jim narodila v době, kdy již byly
v důchodu. Zaměstnání a posunutí věku odchodu do důchodu oproti dřívějším generacím,
péče o své staré rodiče či sourozence, kterou současně s péčí o vnoučata dřívější generace
babiček podle dotazovaných babiček nepoznaly, a do jisté míry i nárůst osobních a
volnočasových aktivit způsobily nedostatek času na vnoučata. Do již tak napjatého
časového rozvrhu zejména pracujících babiček vstupují některé matky s novým
požadavkem na intenzivní zapojení babiček do péče o vnoučata z pracovních důvodů i
kvůli obavám o bezpečí svých dětí. Vzhledem k věku babiček, zapříčiněném i soudobým
odkládáním rodičovství do pozdějšího věku, to pro ně občas bývá náročné.
Změnou přístupu ke starým lidem a zároveň i změnou přístupu k dětem došlo
podle dotazovaných žen k jisté proměně obsahu role babičky. Zkušenosti starých lidí jsou
dnes mladšími generacemi upozaďovány a současně se oproti dřívějším generacím věnuje
mnohem více pozornosti dětem a dětskému světu. Namísto předávání zkušeností a
vědomostí vnoučatům tak dnes babičky spíše vymýšlejí dětem společný program, zábavu
a dárky k různým příležitostem. K této proměně odkazuje např. výzkum socioložky J.
Hasmanové Marhánkové, která jako jednu z norem současného prarodičovství
identifikovala normu aktivity. Podle ní by babička měla vnoučatům nabízet zábavu a
zážitky [Hasmanová Marhánková 2015: 750]. V souvislosti se změnou pohledu na stáří
se ve vyprávěních respondentek objevila skupina žen, které se necítily být staré, a proto
měly problém se vstoupením do role babičky. Ve vyprávěních tří generací respondentů
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bylo možné vysledovat určitou představu rovnice babička – důchod – stáří. Vstoupením
ženy do jedné z těchto kategorií se jaksi automaticky objevovaly asociace se zbývajícími
dvěma.
Některé výzkumy hovoří o rolovém přetížení dnešních babiček [např.
Vidovićová, Galčanová, Petrová Kafková 2015]. Nabízí se také otázka, zda nedošlo
vzhledem k požadavkům, které jsou dnes na roli babičky kladeny, k přetížení samotné
role babičky. Zda v některých případech nedochází k částečnému suplování role rodiče
z důvodu usnadnění kombinace rodinného a pracovního života matky, z důvodu
všeobecné snahy zajistit dětem maximum dozoru v dnešní ne zcela bezpečné době
a z důvodu zajistit dětem po celý čas maximum zábavy a aktivit. To vše v situaci, kdy
jsou na rozdíl od dřívějších dob mnohdy bydliště babiček a vnoučat oddělená, kdy se
zvyšuje věk žen vstupujících do role babičky a mají proto méně energie, než mívaly jejich
babičky a matky v prarodičovské roli, a kdy jsou některé z babiček ještě pracující ženy.
Nová doba tedy přináší pro roli babičky nové výzvy (např. zaměstnání, volnočasové
aktivity) a je třeba hledat vhodné vybalancování všech možností (např. volnočasové
aktivity) a požadavků, ať už společenských (zaměstnání) nebo rodinných (péče).
S přibývajícími ročníky odcházejícími do důchodu v relativně vysokém věku možná
dozná role babičky novou podobu náplně, minimálně co se týče četnosti či povahy hlídání
vnoučat.
Respondentky hovořily také o faktorech, které tvoří třetí zmiňovanou skupinu.
Vliv na přístup babiček k vnoučatům měly podle názoru dotazovaných žen také faktory,
které se odvíjely od věku, povahy, zájmů i rodinného zázemí samotného vnoučete.
Věk vnoučat měl podle názoru dotazovaných babiček a maminek vliv zejména na
četnost kontaktu vnoučat s babičkami. Z vyprávění dotazovaných žen vyplynulo, že
postupem času dochází, zejména vstupem na základní školu, k ubývání společných
kontaktů [srov. Johnson 1983: 555] doprovázenému ubýváním zájmu vnoučat o některé
společné činnosti. Jistý návrat k intenzivnějším vztahům s babičkami popisovaly
dotazované maminky v době své dospělosti, kdy se objevila nová společná témata a
zájmy obou stran (např. děti, domácí práce) a vzájemná komunikace se proměnila
v komunikaci dvou dospělých partnerů.
V souvislosti s věkem vnoučete a jeho vnímáním babičky dotazované maminky
poukazovaly na zkušenost s tím, že zhruba kolem 10. roku života začíná vnouče kritičtěji
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vnímat svou babičku. Ta v očích některých vnoučat přestává být „bezchybná“, a
představa dokonalé a bezchybné babičky v očích dětí může postupně mizet.
Ze strany babiček byl věk vnoučat podle dotazovaných babiček faktorem, který
ovlivňoval míru jejich důslednosti v přístupu k vnoučatům. Některé z dotazovaných
maminek také popisovaly svou zkušenost se specifickým vztahem babiček
k prvorozeným vnoučatům, k nimž si podle jejich názoru vytvořily nejbližší vztah a měly
problém s opuštěním vnímání tohoto vnoučete jako malého dítěte. V tomto případě si
může babička držet představu o svém prvním „malém“ vnoučeti déle, než by odpovídalo
jeho skutečnému věku.
Co se týče místa domácností babiček a vnoučat, ve vyprávěních dotazovaných
babiček vystupovalo společné soužití či blízkost domácností vnoučete a babičky jako
faktor prohlubující vzájemný vztah, ve kterém se však zároveň objevovalo více
výchovných prvků oproti jednoznačně odděleným domácnostem babiček a mladých
rodin.
Podstatný vliv na vykonávání role babičky měly také faktory spojené
s rodičovskou generací. Jedním z nich bylo socioekonomické zázemí rodiny vnoučete.
V případě, že babička reflektovala socioekonomické zázemí vnoučete jako horší či
nedostatečné, měla tendenci více se angažovat ve vztahu k tomuto vnoučeti, a to jak po
materiální, tak i nemateriální stránce. V takových situacích se však mohla snadno dostat
do konfliktu s ideálním pojetím role babičky, které měli další rodinní příslušníci (např.
další páry vnoučat). Zejména se zde jednalo o představu babičky jako ženy spravedlivé
vůči všem svým vnoučatům.
Dopad na roli babičky může mít také rozvod rodičů dítěte, který nepoznamenává
jen kontakt vnoučete s prarodiči z otcovy strany, na což poukazují některé odborné práce
[např. Bhopal, Brannen, Heptinstall 2000; Kemp 2007]. Své důsledky má rozvod také pro
vztah vnoučete s prarodiči z matčiny rodinné linie.
Rodinná linie je také často zmiňovaným faktorem ovlivňujícím vztahy babiček a
vnoučat. Vliv rodinné linie na vztah vnoučat a babiček se oproti dosavadním výzkumům,
které poukazují na lepší vztahy a častější kontakt s prarodiči z matčiny strany [např.
Kahana, Kahana 1970; Uhlenberg, Hammill 1998], ve vzorku dotazovaných žen ukázal
být jako nejednoznačný. Povaha vztahů s babičkami z jedné či druhé rodinné linie se
nezdála být příbuzenskou (biologickou) daností, ale vycházela spíše z jemných struktur
příbuzenských vztahů. Z hlediska vztahu matek k babičkám svých vnoučat hrál roli
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například podobný přístup babičky (matky či tchyně) k výchově dětí a péči o ně.
Významnou roli v rodinných vztazích však mohl sehrát také otec dítěte, který kontaktu
svého dítěte s prarodiči z matčiny strany z určitých důvodů bránil.
Ze strany prarodičovské generace se do kontaktů s prarodiči z obou rodinných
linií mohl promítnout také negativní názor tchyně na svou snachu. V případě, že snacha
nebyla přijata tchyní z určitých důvodů do rodiny, nebylo do rodiny přijato ani vnouče.
Na druhou stranu z výzkumu vyplynulo, že ne vždy musí být vztah vnoučete a babičky
špatnými vztahy rodičovské a prarodičovské generace pokažen, ale je možné jej pozitivně
rozvíjet i přes ne zcela přátelské vztahy v rodině. Na jisté odfiltrování negativního názoru
rodičovské generace a snahu o spravedlivý přístup k prarodičům z obou rodinných linií
ze strany vnoučat poukázal také výzkum britských výzkumnic K. Bhopalové, J.
Brannenové a E. Heptinstallové [2000: 136].
Společné aktivity babiček a dětí se ukázaly být nejen prostou náplní společně
tráveného času, ale také prvkem, který pomáhá k budování a skrze vzpomínání také k
budoucímu udržování vzájemného vztahu. Společné aktivity byly dotazovanými
babičkami často přizpůsobovány zájmům vnoučat. V názoru dotazovaných babiček na
chování svých vnoučat byl reflektován vliv povahových vlastností daného vnoučete,
který vystupoval zejména ze srovnávání sourozenců, ale také vliv socioekonomického
zázemí vnoučete, který vystupoval zejména ze srovnávání párů vnoučat. Podle názoru
jedné z dotazovaných maminek se do vztahu babiček a jejich vnoučat promítá také
pohlaví vnoučete, které v případě dívek společný vztah s babičkou postupem času
prohlubuje, zatímco v případě chlapců dochází k postupnému odpoutávání od své
babičky [srov. Hurme, Westerback, Quadrello 2010: 266 a reference v něm].
Tři skupinu faktorů, které se objevily ve vyprávěních respondentek dvou starších
generací, nepředstavují vyčerpávající výčet všech vlivů, které mají na pojetí role babičky
dopad. Škála faktorů je široká – od rodinných a společenských faktorů až po faktory
individuální [Kemp 2007]. Kromě výše zmiňovaných faktorů to mohou být např. věk
prarodiče, jeho zdravotní stav či rodinný stav, další aktivity prarodiče či jeho povinnost
pečovat o vlastní rodiče [např. Hasmanová Marhánková 2015; Patschová 2014;
Vidovićová, Galčanová, Petrová Kafková 2015]. Vzhledem k charakteristikám
nejstarších respondentek a babiček popisovaných prostřední generací se lze domnívat, že
ve vyprávěních respondentek chyběla významnější reflexe vlivu zdravotního stavu
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babiček, jelikož s touto skutečností neměly respondentky ze dvou starších generací
aktuální a přímou zkušenost.
Soudobé výzkumy se zabývají hledáním různých individuálních přístupů žen ke
své roli babičky. Klíčem pro odlišná pojetí role babičky je například pro některé výzkumy
přijetí či nepřijetí konceptu aktivního stárnutí [např. Hasmanová Marhánková 2010].
Směr seniora, který si pro svůj přístup ke stárnutí zvolí, se zdá být na první pohled
individuální volbou jednotlivce. Na základě výsledků předkládaného výzkumu je však
třeba se ptát, do jaké míry jsou ve výzkumech identifikované přístupy k roli babičky
skutečně vědomou osobní volbou a osobním rozhodnutím jedince a do jaké míry je každý
přístup formován jedincovým okolím – ať už na úrovni rodiny nebo na úrovni společnosti.
Ve vyprávěních dotazovaných babiček například chyběla hlubší reflexe vlivu partnera na
ženino vykonávání role babičky. Na tento vliv poukázala na příkladu obou svých babiček
jedna z dotazovaných maminek. Je tedy třeba také zvažovat, do jaké míry jsou si ženy
vědomy toho, jak a čím je jejich vykonávání role babičky formováno z hlediska jejich
nejbližších rodinných vztahů, a do jaké míry jsou ochotny tuto skutečnost reflektovat.
Z výše uvedených faktorů zmiňovaných dvěma staršími generacemi respondentek
je zřejmé, že vykonávání role babičky je vcelku složitě utvářeno, vyjednáváno a
proměňováno. Z výpovědí dotazovaných babiček bylo zřejmé, že vykonávání jejich
prarodičovské role není ve všech případech zcela podle jejich představ (např. omezení
zaměstnáním, ubývajícími silami). Utváření role babičky je dlouhodobým procesem
začínajícím již v době dětství žen, do něhož výrazně zasahují společenské okolnosti právě
vykonávané prarodičovské role a jenž je výrazně formován i druhou stranou
prarodičovského vztahu, vnoučetem.
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ZÁVĚR
Disertační práce se věnovala představení obrazu a obecných charakteristik role babičky
v české rodině posledních desetiletí. Práce je založena na výzkumu realizovaném
s respondenty z východních Čech. Nejprve se zaměřila na zachycení výrazných proměn
role babičky zhruba od 2. pol. 20. století a dopadů těchto proměn na vztahy babiček a
vnoučat. Poté blíže představila základní charakteristiky nositelky role babičky a současný
ideál této role z pohledu zástupců tří rodinných generací: dětí, matek a babiček.
V poslední části práce byly představeny faktory ovlivňující vykonávání role babičky,
které se objevily ve vyprávěních dotazovaných matek a babiček, a byly nastíněny jejich
dopady na podobu role babičky během zkoumaného období. Specifikem výzkumu, na
němž je disertační práce založena, bylo využití pohledu tří rodinných generací na roli
babičky (včetně řídce užívaného pohledu dětí) a využití historicko-sociologického
přístupu, který umožnil nahlédnout některé opomíjení aspekty utváření role babičky i
jejího obsahu.
Základem pro porovnání obrazů tří generací babiček byla vyprávění respondentů
o jejich babičkách náležejících k prarodičovské generaci. Nejstarší generace
zmiňovaných babiček se narodila nejčastěji kolem roku 1890, prostřední generace mezi
lety 1920–1930 a generace babiček nejmladších respondentů pravděpodobně nejčastěji
kolem roku 1950. Vykonávání role babičky doznalo v období od 2. poloviny 20. století
do současnosti, kdy tyto ženy ve vyprávěních respondentů vstoupily do prarodičovské
role, některých zásadních proměn. V souvislosti s procesem urbanizace probíhajícím
v českých zemích došlo k proměně v oblasti místa bydliště babiček. Ve vyprávěních
respondentů byl znát jednoznačný trend přesunu babiček do měst a do jejich blízkého
okolí a trend ústupu využívání pozemku, který náležel k domu, pro obživu jeho obyvatel.
V důsledku toho měla vnoučata stále menší přístup k obrazu tradiční venkovské babičky
mající větší či menší hospodářství. Proměna v místě bydliště se také projevila ve
změně rozlišování a označování babiček.
S místem bydliště do jisté míry souvisí také dopravní dostupnost. Oba tyto faktory
v generaci nejstarších respondentek rozlišovaly dva základní typy kontaktu babiček a
vnoučat. V prostřední dotazované generaci k nim přibyl faktor vztahu mezi rodiči a
prarodiči a u nejmladší generace se navíc do četnosti kontaktu babiček a vnoučat
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promítaly partnerské vztahy mezi rodiči dítěte a nezájem o prarodičovskou roli ze strany
babičky.
Celkově lze říci, že typy kontaktu babiček a vnoučat jsou v dnešní době výrazně
rozmanitější, než tomu bylo v době dětství nejstarších respondentek, a z babiček se
během tří generací staly babičky navštěvující namísto babiček navštěvovaných.
Lepší dopravní dostupnost, v některých případech bližší místa bydliště a nové
způsoby umožňující kontakt dětí a babiček na dálku umožnily současným dětem
navazovat a udržovat blízké vztahy s vícerem babiček. Ztotožnění babičky s jednou
z babiček, se kterou bývalo vnouče nejčastěji v kontaktu a které bylo typické pro nejstarší
respondentky, se v nejmladší generaci dětí téměř neobjevovalo.
Zásadní proměna náplně role babičky se odehrála v charakteru společně tráveného
času babiček a vnoučat. Babičky dnešních dětí se velmi často zapojovaly do aktivit svých
vnoučat a staly se tak určitými společníky dětí, kteří nahradili v herních aktivitách
vrstevníky vnoučat. K této proměně přispělo uvolnění se babiček od časově náročných
prací spojených s hospodářstvím, ale také intenzivnější zaměření na specifika dětského
světa v průběhu 2. poloviny 20. století. Co však současné děti neměly v důsledku této
proměny možnost zažít, byla dvěma staršími generacemi vyzdvihovaná volnost, které se
jim dostávalo u venkovských babiček. Současná generace vnoučat byla naopak pod
mnohem větším dozorem babiček, což souvisí také s častým přesídlením babiček do
městského prostředí.
Jedním z klíčových faktorů pro pojetí role babičky se v dnešní době stalo
zaměstnání žen a s ním spojený narůstající věk odchodu do důchodu. Babičky dnes
nemají možnost vídat se s vnoučaty tak často, jak by si přály. Na druhou stranu došlo
k jasnějšímu oddělení pracovního a volného času, v němž se mohou ženy věnovat
vnoučeti o to intenzivněji. S volným časem ovšem souvisí také rozrůstající se nabídka
volnočasových aktivit, které mohou dnešní ženy (v důchodu) navštěvovat. Pro mnohé
ženy se tak prarodičovská role stává do jisté míry otázkou osobní vědomé volby toho, zda
budou svůj volný čas trávit s vnoučaty, nebo jiným způsobem.
Na základě kombinace čtyř aspektů role babičky (bydliště, možnosti osobní
dopravy, povaha přispívání ženy k zajištění obživy, míra společných aktivit s vnoučetem)
byly rozlišeny tři typy babiček, které se objevovaly ve vyprávěních respondentů:
venkovský, přechodový a městský. V zásadě bylo možné přiřadit každou zmiňovanou
generaci babiček k jednomu z těchto typů. Existovaly ovšem výjimky, kdy se v dané
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generaci objevovaly babičky spadající charakterem své role k jinému z typů. Dělo se tak
zejména v souvislosti s místem bydliště ve městě či na vesnici.
I přes výše uvedené proměny role babičky lze nalézt určité znaky, které
přisuzovali respondenti svým babičkám a které byly ve sledovaném čase ze své podstaty
neměnné. Jedním ze znaků role ideální babičky byla blízkost, vztahová i geografická.
Babičky bývaly ve vyprávěních respondentů obvykle „bezvěkým“ starším či starým
členem rodiny, u něhož byla podstatnější povaha vzájemného vztahu než znalost jeho
věku. Babičky byly ve vyprávěních respondentů spojeny také s vařením či se
zprostředkováním kontaktu s přírodou. Bývaly zdrojem příběhů a informací o rodinných
předcích. Babičky všech zmiňovaných generací již byly uvolněny od mateřských
povinností a mohly se tak plně věnovat pouze vnoučatům.
Blízkost ženy patřila také mezi podstatné znaky nositelky role babičky. Ve
vyprávěních respondentů se ukázala být v podstatě významnější než příbuzenské pouto.
Na druhou stranu bývalo této blízkosti nejčastěji dosaženo právě skrze rodinná a
příbuzenská pouta, třebaže ne výlučně a ne automaticky. V roli babičky vystupovaly ve
vyprávěních respondentů babičky pokrevně příbuzné, nevlastní (vyvdané) babičky a
ojediněle také nepravé babičky (chůvy apod.). Role babičky tedy nebyla vyhrazena pouze
pro matky rodičů. Zejména vlivem zvyšující se rozvodovosti a následných partnerství
bylo patrné výrazně se rozšiřující spektrum babiček směrem k nejmladší generaci. Z toho
plyne také zesložiťování a rozvětvování rodiny z pohledu respondentů, o které již dnes
nelze hovořit pouze ve vztahu k pokrevním příbuzenským vazbám. Nejmladší generace
respondentů navíc zahrnovala pod pojem babička také ženy náležející ke generaci
praprarodičů. V případě nutnosti rozlišit babičky generačně užívali dětští respondenti
pojmy „normální babička“ pro prarodičovskou generaci a „prababička“ pro generaci
praprarodičovskou.
Předložený výzkum se zaměřil také na očekávání spjatá s představou ideální
babičky. Ta nebyla zkoumána pouze prostřednictvím toho, jak by se babička (ne)měla
chovat a co by (ne)měla dělat. Skrze definování vlastností spojených s rolí babičky
v očích respondentů byla odhalena některá opomíjená očekávání od nositelek dané role.
Babičky by měly být zejména milující, laskavé a štědré. Jako velmi podstatnou vlastností
role babičky se ukázala být také spravedlnost vůči všem vnoučatům a jejim rodinám či
obětavost babiček. V souvislosti s vlastnostmi spojovanými s představou ideální babičky
vystoupilo do popředí několik podstatných aspektů. Předpokladem pro kladné hodnocení
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babičky z hlediska jejích vlastností byla upřímnost daných vlastností, absence
pokřiveného chápání těchto vlastností ze strany samotné babičky a také projevování dané
vlastnosti vhodným způsobem tak, aby bylo srozumitelné pro všechny zainteresované
strany. Ne vždy bylo těchto požadavků v rodinách respondentů dosaženo, což mohlo mít
dopady na vztahy babiček a vnoučat a na atmosféru v rodině. Ve vnímání a hodnocení
konkrétních vlastností byly patrné zkušenosti každé z dotazovaných generací, přičemž
zástupci odlišných rodinných generací na některé vlastnosti nahlíželi pohledem své
aktuální role vnoučete, rodiče či prarodiče a s ní spojenou ideální představou babičky.
Z hlediska významu role babičky se ukázalo, že role je podstatná nejen pro
zástupce všech tří dotazovaných generací, ale také pro rodinu jako celek. Zástupci všech
tří dotazovaných generací hovořili o hlídání, stmelování rodiny a předávání zkušeností a
dovedností. Zatímco nejmladší a nejstarší generace respondentů poukazovali zejména na
význam role babičky pro širší rodinu, z významů zmiňovaných prostřední generací bylo
patrné, že role babičky může mít podstatný význam také pro fungování nukleární rodiny.
Tato skutečnost vystupovala především v množství významů role uváděných
dotazovanými maminkami pro ně samé. Zajímavá je přitom skutečnost, že významům
role babičky pro generaci rodičů není v odborné literatuře věnováno mnoho prostoru,
kromě již téměř univerzálně zmiňovaného hlídání.
Celkově největší a nevýznamnější přínos role babičky však respondenti spojovali
s nejmladší generací, s vnoučaty. Zdá se tedy, že jakousi podstatu role babičky můžeme
vidět především ve zpestření zkušenostního světa nejmladší vnukovské generace.
Nejedná se přitom pouze o zkušenosti ve smyslu dovedností, ale vůbec o náhled na to, že
okolní svět může fungovat také jinak, než jak funguje svět doma – že lidé mohou mít
odlišný pohled na svět, odlišný styl života a každodenního žití nebo odlišný přístup
k řešení problémů. Dítě se tak prostřednictvím své babičky může setkat s jinakostí,
přičemž se stále pohybuje v rámci užšího rodinného kruhu, kde se cítí být v bezpečí.
Přestože se představy týkající se ideálu role babičky v některých ohledech mezi
generacemi lišily, zdálo se, že tyto odlišnosti byly způsobeny postupně nabývanými
životními zkušenostmi, kdy člověk z role dítěte vstupuje do role rodiče a poté prarodiče,
spíše než že by byly způsobeny generačními rozdíly ve smyslu historicky odlišných
generací. Sama role babičky prochází proměnami, jistou modernizací, jejíž výsledky byly
přijímány všemi třemi generacemi.
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Disertační práce také představila faktory utvářející vykonávání role babičky tak,
jak je ve svých vyprávěních reflektovaly respondentky zastupující dvě starší dotazované
generace. Tyto faktory byly systematizovány do určitého schématu, které se pokusilo
popsat individuální formování podoby role babičky z pohledu respondentek.
Prvopočátečními faktory, které ovlivňují budoucí utváření role babičky, byly výchova a
babičkovské vzory. Na výchově se podílely rodičovská i prarodičovská generace a do
vlastního vykonávání role babičky se promítla uplatňováním pravidel na vnoučata.
Babičkovské vzory byly zastoupené v dětství vlastními babičkami, v dospělosti matkami
a tchyněmi v roli babičky. Pro dotazované babičky byly inspirací v nalezení času na
vnoučata, v laskavém přístupu k nim, v obětavosti ve prospěch vnoučat a jejich rodin a
také v aktivním přístupu k vnoučatům ve volném čase. Zatímco dotazované babičky
hovořily o těchto vzorech v souvislosti s inspirativním přístupem, dotazované maminky
je spojovaly spíše s obavami z vlastního napodobování některých negativních rysů
babičkovských vzorů. Oba dva zmíněné faktory bývají v odborné literatuře často
opomíjeny.
Ač se jedná o roli rodinnou, poukazovaly dotazované ženy na tlak společenských
faktorů, které možnosti jejich vykonávání role významným způsobem utvářejí. Tyto
faktory se pochopitelně v průběhu doby proměňují a každá ze zmiňovaných generací
babiček tak měla pro vykonávání role specifické podmínky. V porovnání tří zmiňovaných
generací babiček je patrných několik významných proměn. Možnost kontaktu babiček a
vnoučat je velmi usnadněna díky zlepšení dopravní dostupnosti a moderním
technologiím, umožňujícím udržovat kontakt i na dálku. Tato výrazně pozitivní proměna
je však doprovázena (pro roli babičky) negativními proměnami v jiných společenských
oblastech. Společně trávený čas dnešních babiček a vnoučat je omezen pracovními
povinnostmi babiček a časovou vytížeností babiček i vnoučat. Došlo ke zintenzivnění
poptávky po péči babiček z důvodu zaměstnání matek a strachu o děti. Současně se
změnil vlivem změny společenského přístupu k dětem i ke starým lidem obsah role
babičky a babičky dnešních vnoučat také mají vlivem odkládání rodičovství do vyššího
věku méně sil pro vykonávání své role.
Zde se proto nabízí otázka, zda nedošlo vzhledem k požadavkům, které jsou dnes
na dnešní roli babičky kladeny, k přetížení samotné role babičky. Zda v některých
případech nedochází k částečnému suplování role rodiče z důvodu usnadnění kombinace
rodinného a pracovního života matky, z důvodu všeobecné snahy zajistit dětem
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maximum dozoru v dnešní ne zcela bezpečné době a z důvodu zajistit dětem po celý čas
maximum zábavy a aktivit. To vše v situaci, kdy jsou na rozdíl od dřívějších dob mnohdy
bydliště babiček a vnoučat oddělená, kdy se zvyšuje věk žen vstupujících do role babičky
a mají proto méně energie, než mívaly jejich babičky a matky v prarodičovské roli, a kdy
jsou některé z babiček ještě pracující ženy. Nová doba tedy přináší pro roli babičky nové
výzvy a je třeba hledat vhodné vybalancování všech možností a požadavků, ať už
společenských nebo rodinných.
Role babičky je také utvářena faktory, které se odvíjejí od samotného vnoučete a
jeho rodinného zázemí. Svou roli přitom hraje věk, povaha a zájmy vnoučete, jeho
rodinné zázemí a rodinné vztahy uvnitř generací i napříč nimi. Věk vnoučat měl vliv
zejména na četnost kontaktu babiček a vnoučat, ze strany babiček pak ovlivňoval míru
jejich důslednosti v přístupu k vnoučatům. Podstatný vliv na vykonávání role babičky
měly také faktory spojené s rodičovskou generací. Jedním z nich bylo socioekonomické
zázemí rodiny vnoučete, které mohlo mít dopad na materiální i nemateriální stránku
přístupu babičky k danému vnoučeti. Dále se jednalo například o rozvod rodičů. Povaha
vztahů s babičkami z jedné či druhé rodinné linie se ve výzkumu nezdála být
příbuzenskou (biologickou) daností, ale vycházela spíše z jemných struktur
příbuzenských vztahů. Významným prvkem vztahu babiček a vnoučat byly také společné
aktivity, které často vycházely ze zájmů vnoučete. Tyto aktivity nebyly pouze prostou
náplní společně tráveného času, ale byly také prvkem, který napomáhal k budování
vzájemného vztahu a skrze vzpomínky poté k jeho udržování.
Ze spektra zmiňovaných faktorů ovlivňujících vykonávání role babičky je zřejmé,
že utváření role je dlouhodobým procesem začínajícím již v době dětství ženy. Později
do něj zasahují společenské vlivy a formování výsledného přístupu je do značné míry
utvářeno také ze strany vnoučat. Jedná se tedy o složitě utvářenou, vyjednávanou a
proměnlivou roli, která ve výsledku není v některých případech vykonávána podle
ideálních představ babiček. Při pohledu na v podstatě celoživotní utváření individuálního
babičkovského přístupu se lze ptát, do jaké míry je vůbec toto individuální pojetí babiček
jejich osobní volbou a rozhodnutím a do jaké míry je prostým výsledkem faktorů, které
působí více či méně nezávisle na ženiných preferencích.
Disertační práce se pokusila prohloubit poznání o roli babičky v českém prostředí
a nesoustředit se pouze na aspekty role babičky odvíjející se od hlídání vnoučat. Výsledky
realizovaného kvalitativního výzkumu však mají svá omezení. Realizovaný výzkum se
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týkal pouze městských dětí a účastnily se ho babičky, které žily v dojezdové vzdálenosti
od svých vnoučat (do jedné hodiny cesty). Zajímavé by bylo srovnání reflexe
společenských faktorů a výsledného společenského rámce typicky venkovského vzorku
respondentů: dětí žijících v menších venkovských obcích a jejich blízkých babiček.
Z podstaty typu výzkumu také nelze výsledky zobecňovat na jedince, kteří nebyli
výzkumu účastni. Závěry však lze brát za výchozí bod dalšího kvantitativního zkoumání,
které se může konkrétními aspekty role babičky zabývat na úrovni české společnosti a
které by se samo z podstaty kvantitativního typu výzkumu k takovýmto závěrům dobrat
nemohlo.
Výsledný obraz ideální role babičky z pohledu matek a babiček se v mnohém
shodoval s výzkumy, které byly realizované v českém prostředí, ale také s pracemi
evropských a amerických autorů představených v první části disertační práce. Odhalil
ovšem také některé nové aspekty zkoumané role, které se v těchto pracech neobjevují
(např. význam spravedlnosti vůči vnoučatům), nebo kterým je věnován prostor pouze
okrajově (např. působení výchovy a babičkovských vzorů na babičkovský přístup). Dále
byla nabídnuta možná vysvětlení některých faktorů ovlivňujících roli babičky, s kterými
se obvykle pracuje jako s daností (např. rodinná linie). Dětské představy velmi výrazně
korespondovaly s poznatky zahraničních výzkumů o velmi kreativním dětském pojetí
rodiny. Ukázalo se však, že v některých ohledech smýšlely podobně o ženách
vstupujících do role babičky také dotazované maminky a babičky a že určitá kreativita
v představách o rodinných příslušnících zřejmě není pouze výsadou dětí.
Na představeném tématu lze také poukázat na přínosy přístupu historické
sociologie, který byl v tomto případě uplatněn na téma, které je dnes v českém prostředí
řešeno v zásadě pouze v přítomné perspektivě. Zvolený přístup umožnil prohloubení
poznatků k danému tématu a obohatil jej o nové a přínosné informace. Nejenže umožnil
sledovat vývoj role babičky ve vymezeném časovém období, ale pomohl lépe pochopit
situaci, ve které dnešní ženy vstupují do role babičky, a nahlédnout tak do pozadí
problémů, které tyto ženy v roli babičky musejí řešit.
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