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Abstrakt 

 Diplomová práce se zabývá citovou dimenzí mezigenerační solidarity při péči o 

seniory. Péče o stárnoucího člena rodiny je náročnou životní situací jak pro pečujícího 

tak pro samotného seniora. Jak danou situaci zvládnou, do značné míry záleží na kvalitě 

jejich vzájemných vztahů. Práce uvádí čtenáře do teorií souvisejících s citovou 

solidaritou při péči, zejména do teorie V.L. Bengtsona, o kterou se opírá analyzovaný 

výzkum a do soudobých českých a zahraničních výzkumů, které se danému tématu 

věnovaly. Následně jsou kvantitativními metodami na základě dat z výzkumu Prof. 

Hynka Jeřábka a kol „Rodinná soudržnost 2010“ analyzovány vzájemné citové vztahy 

mezi pečujícím a seniorem z pohledu pečujícího. Pro nalezení faktorů, které vztahy 

ovlivňují, je využita lineární regresní analýza a současně jsou faktory porovnány pro 

situaci domácí péče a péče za pomoci instituce. Závěry analýzy potvrzují předpoklad, že 

citová solidarita je nejčastěji poskytovaným druhem pomoci. Citové vztahy mezi 

pečujícím a seniorem se vyznačují poměrně velkou mírou vzájemnosti, která se zvyšuje, 

pokud se pečující stará o vlastní matku a pokud měl v minulosti se seniorem pozitivní 

citové vazby. Negativně pak na vztahy působí míra závislosti seniora a délka péče. 

Vzájemné citové vztahy pečující charakterizují skrze různé dimenze vztahů, nejčastěji 

skrze lásku a rodinné vazby. Podobně často se však objevují charakteristiky vztahu 

skrze  problémy a negativní emoce, v takových případech je pak vzájemnost vztahu na 

nejnižší úrovni. 
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Abstract 

 This thesis deals with the emotional dimension of intergenerational solidarity in 

elderly care. Caring for an aging family member is a difficult life situations for a caring 

person but also for the elderly. How they cope with the situation, largely depends on the 

quality of their relationship. The paper presents the theories related to emotional 

solidarity in elderly care, mainly the theory of V.L. Bengtson, on which is based the 

research and presents also contemporary Czech and foreign studies on this topic. 

Quantitative methods used in the paper are based on data from research of prof. Hynek 

Jerabek et al. "Family Cohesion 2010" and analyzes the mutual relationship between the 

one who cares and elderly family member who need help. To find the factors that affect 

relationships, is used linear regression analysis factors are currently being compared to 

the situation of home care and for care with help of the institutions. The conclusions of 

the analysis confirm the assumption that emotional solidarity is most often provided  

kind of help. Emotional relationships between caring persons and the elderly are 

characterized by relatively high degree of reciprocity, which increases when they are 

caring of their own mother, and if they had harmonic emotional relationships with 

senior in the past. The relationship is colder with senior´s level of dependence and 

duration of care. The caring persons characterize emotional relationships through 

different dimensions of relationships, most often through love and family ties. But they 

also often characterize emotional relationships through their problems and negative 

emotions related with care. In these cases is the reciprocity in the relationship between 

the one who cares and the senior at the lowest level. 
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1. Námět práce 

Ve své diplomové práci bych se ráda zaměřila na hlubší analýzu péče o 

nesoběstačné seniory v rodinách s ohledem na souvislost citové solidarity a rodinné 

soudržnosti. „Pomoc starému člověku v rodině je založena na poutu solidarity nebo 

jinak řečeno, vyžaduje značnou míru sociální soudržnosti rodiny, která pomoc 

poskytuje. Sociální situace, do níž se rodina dostává, a v níž se rozhoduje pro pomoc 

starému členu rodiny, který se o sebe nemůže postarat sám, je emocionálně vypjatá a 

často vyžaduje rozhodování i přizpůsobování situaci péče. Sociální soudržnost pečující 

rodiny je zároveň podmínkou péče o starého člověka v rodině i výsledkem takové 

rodinné péče.“ (Jeřábek, 2005, str. 7)  

Z výzkumu provedenému v roce 2003 vyplývá, že stárnoucím rodičům 

každodenně pomáhá 70% dotázaných starších 45 let, z toho 42 % označilo tuto pomoc 

jako častou. (Vidovičová-Rabušic 2003). V současnosti se tato problematika ještě 

prohlubuje v souvislosti se stále pozdějším odchodem do důchodu, rozpadem úplných 

rodin a poklesem míry reprodukce. Počet potencionálních pečujících se tak stále 

snižuje. Na základě tohoto vývoje je aktuální sledovat situaci v péči o seniory a 

zkoumat její podmínky a motivace pečujících.   

2. Teoretická východiska 

 Citová solidarita byla identifikována jako jedna ze základních složek 

mezigenerační solidarity v množství výzkumů od počátku 90. let. První konceptualizace 

mezigenerační solidarity se však objevuje již v roce 1975 ve výzkumu Verna L. 

Bengtsona na základě vícerozměrného sociálně-psychologického modelu se šesti 

dimenzemi. Uvedené dimenze pak později rozpracovává ve svých pozdějších článcích 

společně se Silversteinem: 1. affectual solidarity (citová solidarita, solid. náklonnosti, 

solid. lásky), 2. associational solidarity  (solidarita kontaktů, asociační solid., kontaktní 

solid.), 3. consensual solidarity (solidarita souhlasu, konsenzuální solid., solid. shody), 

4. functional solidarity (solidarita pomoci a podpory, funkční solidarita), 5. normative 

Institut sociologických studií 

Teze diplomové práce 
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solidarity (normativní solidarita, s. závazků, s. rodinných hodnot, solidarita rodinných 

závazků), 6. structural solidarity  (strukturní solidarita, solid. možností, solid. 

příležitostí)“ (Bengtson, 2002) 

 Na zkoumání Bengtsonova modelu v praxi se zaměřil grantový projekt 

„Rodinná soudržnost v péči o seniora 2010-2011“, na kterém jsem se spolu s týmem 

kolegů podílela. V rámci dotazníkového šetření bylo dotázáno více než 400 rodin 

pečujících o nesoběstačného seniora a byly sledovány vzájemné vztahy mezi 

Bengstonem vymezenými dimenzemi, ke kterým přibyla ještě „minulá solidarita 

kontaktů“ a „minulá solidarita pomoci“ společně se „solidaritou konfliktu“.  

3. Metodologie práce 

Náplní mé práce bude zejména analýza dat získaných z výzkumu v rámci grantu 

„Rodinná soudržnost v péči o seniora“. Budu se snažit hledat podmíněné a nepřímé 

souvislosti mezi citovou solidaritou a ostatními složkami rodinné soudržnosti. Zároveň 

bych ráda do své práce zahrnula srovnání s výsledky předchozích výzkumných šetření 

na téma rodinné soudržnosti, jako například výzkum Ivo Možného z roku 2004. 

Mezigenerační solidarita : výzkumná zpráva z mezinárodního srovnávacího výzkumu 

„Hodnota dětí a mezigenerační solidarita“, výzkum Hynka Jeřábka a kol.z roku 2005 

„Rodinná péče o staré lidi, výzkum profesorky Rychtaříkové „Aktivní stárnutí, rodina a 

mezigenerační solidarita“ 2006-2011 a pokusila bych se vyhledat srovnatelné výsledky 

v zahraničních výzkumech, jako je výzkum „Share“ (http://www.share-project.org/), 

„Der Altres Survey“ od autorů Martina Kohli a Clemense Tesch-Romera a „European 

Social Survey“.  

4. Předběžná literatura 

 Benešová, Romana, 2010, „Hledání modelu péče o nesoběstačné rodinné 

členy“, Kontakt, vol. 12, no. 4, 2010, str. 435-445 

 Bengtson Vern, L., Roseann Giarrusso, J Beth Mabry, Merril Silverstein 

Solidarity, conflict, and ambivalence: Complementary or competing 
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http://www.share-project.org/
http://proquest.umi.com.onelog3.ruk.cuni.cz/pqdweb?index=0&did=146855421&SrchMode=5&Fmt=3&retrieveGroup=0&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1237751218&clientId=45145
http://proquest.umi.com.onelog3.ruk.cuni.cz/pqdweb?index=0&did=146855421&SrchMode=5&Fmt=3&retrieveGroup=0&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1237751218&clientId=45145
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Úvod 

 Rodina je podstatnou součástí života každého člověka. Představuje 

zázemí, ve kterém jedinec vyrůstá, vyvíjí se a vztahy, které v rodině fungují, jej 

provázejí po celý život. Zásadní význam mají harmonické vztahy v rodině zejména 

v období dětství, vzájemné rodinné vazby však neztrácejí na důležitosti ani v průběhu 

dospělosti, kdy pozitivní vztahy  s příbuznými významně přispívají k celkové životní 

spokojenosti člověka (Harwood, 2007; Sýkorová, 2005). Rodina je současně také 

základním zdrojem pomoci a podpory, kterou si vzájemně poskytují její členové. 

V rodině se vytvářejí specifické vazby dlouhodobého charakteru, které jsou základem 

vzájemné pomoci. Ta nabývá na důležitosti v souvislosti s odlišnými fázemi životního 

cyklu rodinných příslušníků, přičemž se mění směr pomoci a její charakter.  

V období dětství a dospívání jsou děti významně závislé pomoci svých vlastních 

rodičů. Tato závislost se oslabuje v období rané dospělosti a opět se objevuje ve chvíli, 

kdy děti zakládají vlastní rodinu a rodiče jim mohou pomáhat s péčí o vnoučata. Rodiče 

postupně stárnou a v souvislosti s tím se často zhoršuje jejich zdravotní stav a vzniká 

potřeba pomoci. Pro děti se při tomto procesu naskytuje to možnost oplatit jim dříve 

poskytnutou péči a pomoc. V současnosti je společnost charakteristická různorodostí 

životních drah. Nelze tedy říci, že by každý člověk stejným způsobem prošel výše 

zmíněnými fázemi životního cyklu. Mnoho žen odkládá narození prvního dítěte do 

vyššího věku a jejich rodiče už pak nemusí být schopni aktivně pomáhat s péčí o 

vnoučata, další ženy zůstávají bezdětné. Sami stárnoucí rodiče mohou být aktivní do 

vysokého věku a tudíž nepotřebovat tak velkou pomoc od svých dětí. Přesto však nadále 

zůstává rodina nejvýznamnějším zdrojem pomoci a podpory, a to právě zejména ve 

stáří. 

 Česká společnost se nachází v situaci, kdy je téma mezigenerační solidarity 

velmi aktuální. Společnost je charakteristická nižší porodností a větším podílem 

postproduktivní složky obyvatel, často nazývaném „stárnutí populace“. Mezi lety 2002 

a 2050 postupně dochází v české populaci k poklesu podílu dětí ve věku 0-14 let z 15,6 

% na 12,4 %. U osob starších 65 let pak dochází k velmi výraznému nárůstu z 13,9 % 

na celých 31,3 % v populaci. (Český statistický úřad, 2010; Rychtaříková a Kuchařová, 

2008). To s sebou přináší výrazné ekonomické zatížení státu a zejména osob 

v produktivním věku. V souvislosti s tímto vývojem tak vzniká obava před 

mezigeneračními konflikty a diskriminací seniorů ve společnosti. Takové obavy 
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z narůstajícího mezigeneračního napětí vyjadřuje ve své studii například Jitka 

Skopalová, která očekává nárůst individualismu spolu s neúctou ke stáří a 

mezigenerační napětí by se podle ní mělo stát sociálním problémem budoucnosti 

(Skopalová in Sýkorová, Šimek, Dvořáková a kol, 2005). Jan Keller podobně 

připomíná, že stárnutí populace vede k desolidarizaci ve společnosti. Dnešní penzisté 

podle něj pobírají od systému mnohem vyšší důchody, na které však museli v minulosti 

přispívat mnohem méně než dnešní mladí lidé, které však v budoucnosti v důchodovém 

věku čeká podpora od státu jen minimální. (Keller in Sýkorová a Chytil, 2005)  

Evropská sociální politika v současnosti navíc počítá se zásadní rolí rodiny při 

péči o seniory. Teprve po jejím selhání přichází na řadu zásah státu, který však je 

v mnoha ohledech nedostačující. (Barvíková in Jeřábek a kol., 2005). Mezigenerační 

solidarita v rámci rodiny je tudíž pro fungování sociálního systému evropského státu 

zásadní. Ve svém výzkumu mezigenerační solidarity z roku 2004 zdůrazňuje Ivo 

Možný, že v české společnosti je obecně velmi vysoká úroveň mezigenerační solidarity 

v rámci rodiny ve srovnání například se sousedním Německem. Je však způsobena 

zejména tím, že zde v minulosti byl režim, který fungoval na základě slabého 

ekonomického kapitálu a silného sociálního kapitálu. Pomoc a podpora v rámci rodiny 

tak byly samozřejmostí nebo spíše nutností pro fungování ve společnosti. V 90. letech 

se situace změnila a ekonomický kapitál začal dominovat nad kapitálem sociálním. 

Společně s tím se změnilo i fungování rodin v české společnosti. Základem už není 

rodina se dvěma dětmi, ale nejčastěji pouze s jedním dítětem, až třetina mladých žen 

zůstává bezdětná a čtvrtina dětí se rodí mimo manželství. „Půdorys pro rodinnou 

solidaritu se drolí a rozpadá. Sociální kapitál, uložený do rodinné solidarity v dosud 

žijících generacích se vyčerpá v horizontu deseti - dvaceti let.“ (Možný, 2004, str. 58) 

Z těchto nepříliš pozitivních předpovědí vyplývá, že možnosti mezigenerační pomoci 

budou limitovány stále se snižujícím počtem potencionálních pečovatelů (Rabušic a 

Vohralíková, 2004; Sýkorová, 1996; Možný, 2004).  

V současnosti je proto aktuální zkoumat podmínky a faktory ovlivňující podobu 

mezigenerační solidarity v rodinách. O to se snaží i výzkum profesora Hynka Jeřábka a 

jeho týmu, „Rodinná soudržnost v péči o seniora“, z něhož vychází i tato práce. 

Výzkum se zaměřuje na rodiny, které se nacházejí v situaci, kdy jejich rodič či rodič 

partnera potřebuje péči. Výzkum vychází z šestidimenzionálního modelu rodinné 

solidarity tak, jak jej konceptualizovali Bengtson a Silverstein Soudržnost každé rodiny 
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lze podle nich popsat v šesti hlavních dimenzích: 1. citová solidarita (neboli solidarita 

náklonnosti, lásky), 2. solidarita kontaktů, 3. solidarita souhlasu, 4. funkční solidarita 

(solidarita pomoci a podpory), 5. normativní solidarita (solidarita rodinných hodnot), 6. 

strukturní solidarita (solidarita možností, příležitostí). Každá z nich představuje unikátní 

složku rodinné soudržnosti a společně popisují rodinné prostředí.  (Bengtson a kol., 

2002). 

 

1. Vymezení výzkumného záměru 

Má práce se zaměřuje na první z výše uvedených dimenzí, citovou solidaritou. 

Tu Bengtson definuje jako úroveň pozitivních pocitů mezi členy rodiny a úroveň 

vzájemnosti v rámci těchto citů. Lze je měřit pomocí úrovně citů, blízkosti, vřelosti, 

porozumění, důvěry, respektu a vzájemnosti citů mezi rodinnými příslušníky (Bengtson 

a kol., 2002).  

Oblast citové solidarity zaujímá přední místo nejen v teorii Bengtsona a 

Silversteina, ale také u samotných rodinných členů. Kuchařová ve své studii připomíná, 

že emocionální a psychická podpora je nejčastěji projevovaným a zároveň nejčastěji 

přijímaným druhem pomoci v rodině (Kuchařová, 2002, Benešová 2010). Podle 

Rabušice a Vohralíkové je jak seniory, tak pečujícími rodinnými členy vyzdvihována 

jako nejdůležitější oblast vzájemných vztahů (Rabušic a Vohralíková, 2004). Fungující 

vztahy jsou nejen základem mezigenerační solidarity, ale působí pozitivně na duševní a 

fyzické zdraví jednotlivců. (Harwood, 2007; Sýkorová, 2005). 

Situace péče, ve které se nachází i námi oslovení respondenti, je náročnou 

životní situací, se kterou se vyrovnává jak pečující, tak senior. V souvislosti s potřebou 

péče může docházet mezi pečujícím a seniorem k množství konfliktů, které mohou být 

zapříčiněny předchozími nevyřešenými problémy ve vzájemných vztazích, neschopností 

pečujícího zvládnout vzrůstající potřeby seniora nebo konflikty ohledně způsobu péče či 

množství času, který pečující seniorovi věnuje. Jak náročnou situaci péče pečující a 

senior zvládnou, pak do značné míry závisí právě na kvalitě vzájemných vztahů. 

(Sheenan a Nuttal, 1988) 

Cílem této práce bude zasadit téma citové solidarity do širšího kontextu 

mezigenerační solidarity, naznačit jeho specifika v situaci péče a následně v analytické 

části ukázat jaké faktory mají vliv na vzájemnou citovou solidaritu v rodinách 
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pečujících o seniory. Ve výběrovém souboru jsou zahrnuti jak respondenti, kteří pečují 

o seniory v domácím prostředí, tak respondenti z rodin, kde je senior umístěn v instituci. 

Analýzy tak umožní rozkrýt odlišnosti v citových vazbách mezi pečujícími a seniory 

v různých uspořádáních rodin a jejich domácností za účelem péče.  

Mezi hlavní oblasti, na které se analýza v oblasti citové solidarity zabývá, patří:  

1) Citová podpora ve srovnání s ostatními druhy pomoci. Zaměřuji se 

zejména na to, jaké postavení zaujímá citová solidarita mezi ostatními druhy pomoci 

seniorovi.  

2) Poskytovatelé citové podpory. Poskytovatelem citové solidarity seniorovi 

nemusí být pouze samotný pečující. Jsou zde ještě ostatní příbuzní či případně 

specialisté a cizí osoby (sousedé a známí), kteří se mohou se seniorem setkávat a citově 

jej podporovat. Skrze subjektivní vnímání pečujícího je pak hodnocena jejich míra 

zapojení do citové solidarity. 

3) Povaha vzájemných citů. V této oblasti je cílem ukázat skrze subjektivní 

hodnocení pečujícího jaké jsou city mezi ním a seniorem. Definice povahy citů pak 

zahrnuje několik oblastí: sílu citů, charakter citů a vzájemnost citů, tedy reciprocitu. 

4) Faktory ovlivňující vzájemné city.  Na citovou solidaritu mezi pečujícím a 

seniorem může mít vliv řada faktorů. V analýze se zaměřuji zejména na tři skupiny 

z nich: 1) sociodemografické faktory, 2) proměnné související s podmínkami péče, 3) 

projevy vzájemného vztahu mezi pečujícím a opečovávaným. 

V české literatuře můžeme najít množství odborných prací a výzkumů 

zaměřujících se na mezigenerační solidaritu a péči o seniory v rodinách (Kuchařová, 

2002; Možný, 2004; Jeřábek a kol., 2005; Dimitrová, 2007; Brožová, 2009; Moravcová, 

2010; Konrádová, 2012). Žádná z těchto prací se však primárně nezabývá dimenzí 

citové solidarity při péči. Cílem to práce je tedy snaha o detailnější vhled do konkrétní 

problematiky této dimenze. 
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2. Teoretická východiska 

2.1. Teoretické zdroje výzkumu Rodinné soudržnosti 

2.1.1. Teoretické inspirace pro Bengtsonův model solidarity 

 Práce vychází z teoretického konceptu mezigenerační solidarity Bengtsona a 

jeho spolupracovníků (zejména Robertse a Silversteina). Ti při postupném vytváření 

modelu vycházeli ze třech teoretických tradic. Jejich šestidimenzionální model 

reflektuje: 1) klasické teorie organizace společnosti (hlavně teorie E. Durkheima a 

F.Tönniese), ale zároveň také poznatky ze 2) sociální psychologie v oblasti skupinové 

dynamiky a 3) vývojové perspektivy teorie rodiny. 

 

Solidarita v klasické sociologické teorii 

Solidarita vyjadřuje soudržnost v rámci skupiny či společnosti. Vyznačuje se 

vzájemnou dobrovolnou pomocí a podporou všech členů skupiny, kteří jsou tak k sobě 

připoutání pevnými vazbami. Zakladatel sociologické teorie Comte byl jeden z prvních, 

kdo se zabýval otázkou, jak je možné, že společnost drží pohromadě jako celek i když je 

tvořena jednotlivci s různými osobními zájmy. Z jeho teorie vyplývá, že základním 

pilířem soudržnosti společnosti jsou společně sdílené hodnoty, centralizace autority a 

vzájemná závislost individuí ve společnosti, vyplývající z jejich diferenciace a odlišné 

specializace. Podle Comta dochází v průběhu času společně s vývojem společnosti ke 

stále větší soudržnosti a provázanosti společnosti. (Comte, 1875) 

Durkheim byl pak tím, kdo na Comtovo myšlenky navázal a zjišťoval čím to je, 

že jsou členové společnosti na sobě čím dál tím více závislí, i když v důsledku stále 

větší specializace toho mají navzájem méně společného. Je to způsobeno dělbou práce, 

která je pro Durkheima hlavním zdrojem společenské solidarity, která udržuje ve 

společnosti soudržnost. „Je to tedy nepřetržité rozdělování různých lidských prací, které 

ustavuje společenskou solidaritu a stává se základní příčinou velikosti a rostoucí 

složitosti organismu společnosti.“ (Durkheim, 1893 str. 60) Díky dělbě práce jsou 

propojeni jednotlivci i skupiny s odlišnými zájmy.  

Původně bylo v minulosti podle Durkheima sjednocujícím prvkem společnost 

tzv. kolektivní vědomí. Jedinci v takové společnosti si byli velmi podobní, sdíleli stejné 

hodnoty, vykonávali podobné činnosti. Byla to společnost, ve které k sobě byli její 
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členové připoutáni tzv. „mechanickou solidaritou“, jejímž základem byla právě 

podobnost mezi nimi a podřízenost sdílenému řádu ve společnosti.  Jedinci nesledovali 

primárně své vlastní zájmy, ale byli dobrovolně podřízeni zájmům společnosti jako 

celku. V moderní společnosti se postupně mechanická solidarita vytrácí a je nahrazena 

„solidaritou organickou“. Taková společnost je charakteristická rozvinutou dělbou práce 

a specializací činností jednotlivých skupin lidí. Jednotlivci ve společnosti jsou pak 

navzájem odlišní, ale právě tato odlišnost je základem jejich spolupráce a soudržnosti. 

Každý jedinec ve společnosti je totiž se svou specifickou činností nezbytný pro 

společnost jako celek a pro své přežití musí kooperovat s ostatními lidmi. Vztahy dané 

dělbou práce produkují funkční závislost mezi jedinci ve společnosti. (Durkheim, 1893) 

Ferdinand Tönnies ve své teorii použil podobné rozdělení na dvě základní formy 

vztahů „Pospolitost“ (Gemeinschaft) a „Společnost“ (Gesselschaft), přičemž každá 

z nich převládala ve společnosti společnost v jiném období. „Pospolitost“ 

(Gemeinschaft) převládala ve společnosti tradiční a „Společnost“ (Gesselschaft) 

převládá v období modernity.  

„Pospolitost“ (Gemeinschaft) je charakteristická úzkými vztahy a pocity 

vzájemnosti. Základem jsou příbuzenské vztahy a rodina, jedince spojuje společná 

práce, společně sdílené hodnoty a náboženství. Statky jsou často společně sdíleny a 

užívány. Základní je vykonávání činností ve prospěch celku a respekt k přirozené 

autoritě. Tradice a zvyky jsou zdrojem nepsaných pravidel, která všichni respektují. 

„Společnost“ (Gesselschaft) tak jak ji chápe Tönnies je tvořená arbitrárně na základě 

racionálního sdružování. Každý ve společnosti sleduje svůj vlastní cíl a tomu 

přizpůsobuje své jednání. Společnost je založená na konkurenci a lidé se mezi sebou 

sdružují, pouze pokud je to pro ně výhodné. Pravidla ve společnosti jsou průběžně 

vyjednávána a nejsou jednou provždy závazná. Formy vztahů se od sebe odlišují vůlí a 

jednáním. Základem „Pospolitosti“ (Gemeinschaft) je „organická vůle“. Je to vůle 

plynoucí z podstaty člověka jako člena společnosti a veškeré jeho jednání je touto vůlí 

určováno. Výsledkem takového jednání není pouze užitek nebo konkrétní cíl, ale 

nadhodnota přesahující samotného jednajícího a přetrvávající v čase. Naopak základem 

„Společnosti“ (Gesselschaft) je arbitrární cílevědomé jednání, jehož hlavním cílem je 

zisk. Cíle a prostředky jednání jsou zde odděleny. Výsledkem takového jednání je pak 

pouze zisk bez jakékoli přidané hodnoty trvalejšího charakteru. (Tönnies, 1887) 

 Úvahy Durkheima a Tönniese o solidaritě, tedy pospolitosti a 

vzájemnosti ve společnosti a jejích zdrojích a principech se staly základním zdrojem pro 
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teoretiky solidarity. Bengtson a Roberts ve své práci na tyto klasiky navazují při 

konstrukci šestidimenzionálního modelu mezigenerační solidarity a připomínají, že 

teorie Durkheima a Tönniese zdůrazňují „skupinové normy a funkcionální závislost 

v utváření jednání“ (Durkheimova organická a mechanická solidarita) a „konsensus 

v pravidlech směny“ (základ „Společnosti“ Gesselschaft), které jsou podstatným 

základem solidarity a utvořených modelů. (Bengtson a Roberts, 1991)  

 

Solidarita v sociální psychologii skupinové dynamiky 

 Sociální psychologo Homans zdůraznil ve své teorii důležitost citů, kontaktů, 

podobnosti a norem pro podporu solidarity v rámci skupiny. Bengtson a Roberts se 

inspirovali touto teorií při rozšíření svého modelu o citovou solidaritu (affection), 

solidaritu kontaktů (interaction), solidaritu shody (consensus) a normativní solidaritu 

(norms). Druhý sociálním psychologem, který byl inspirací pro teorii mezigenerační 

solidarity, byl F. Heider. Jádrem jeho teorie byl důraz na propojení citů, interakcí a 

podobnosti. Upozornil na souvislost citů a vzájemných interakcí. Zdůraznil také, že 

pokud je míra interakce u dvou skupin stejná, ale jedinci se liší vzájemnou podobností, 

vytváří se z hlediska stability jiné citové vazby mezi jedinci, kteří jsou si více podobní 

(mají společné zájmy) než mezi těmi, kteří jsou rozdílní. (Homans, 1950; Bengtson a 

Roberts, 1991; Heider, 1958)  

 City, konsensus (shoda) a kontakty (interakce) se stali původním základem 

modelu publikovaného v roce 1990 ve společném článku Robertse a Bengtsona. Jejich 

předpoklad byl, že uvedená trojice: city, konsensus a interakce spolu tvoří celek 

vyjadřující míru mezigenerační solidarity. Od tohoto pojetí intergenerační solidarity 

jako jednodimenzionálního konstruktu však po dalším zkoumání upustili, neboť se jim 

nepodařilo obhájit vzájemnou propojenost citů, konsensu a interakcí, které by souhrnně 

vypovídaly o citové solidaritě. „V další fázi zkoumání se tedy badatelé smířili s 

představou, že solidarita v rodině není jednorozměrným meta-konstruktem spočívajícím 

na citech, setkávání a názorové shodě.“ (Jeřábek, 2012a, str. 175) V komplexní podobě 

pak následně vytvořili model sledující 6 dimenzí rodinné solidarity, ze kterého vychází i 

výzkum použitý v této práci. (Jeřábek, 2012b).  
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Vývojová perspektiva teorie rodiny 

 Bengson a Roberts zdůrazňují, že jejich systematický koncept reflektuje 

podobné pokusy teoretiků rodiny, kteří se snažili převést výsledky svých výzkumů či 

vědeckých zkušeností do podoby konceptuálních rámců skrze které by bylo možné 

popsat rodinnou soudržnost a solidaritu. Mezi hlavní patřili: Jansen (1952), Nye and 

Rushing (1969), and Hill, Foote, Aldous, Carlson, and McDonald (1970) (výčet podle 

Bengtson  Roberts, 1991, str. 858) 

 

2.1.2. Šestidimenzionální pojetí mezigenerační solidarity Bengtsona a jeho 

spolupracovníků 

V roce 1975 se poprvé objevuje konceptualizace mezigenerační solidarity ve 

výzkumu Verna L. Bengtsona na základě vícerozměrného sociálně-psychologického 

modelu se šesti dimenzemi. Model je použit ke zjišťování vzájemného vztahu mezi 

rodiči a dětmi skrze dotazování skupiny dětí a následně skupiny rodičů. Bengtson a 

Roberts ve svém článku z roku 1991 shrnují definice těchto šesti dimenzí společně 

s možnými způsoby jejich měření: 

1) Solidarita kontaktů (Assiciational solidarity) 

Solidarita kontaktů je definována jako frekvence vzájemných interakcí a vzorců 

chování v oblasti různých typů aktivit, kterých se účastní členové rodiny. Měřit ji lze 

skrze frekvenci vzájemných styků mezi generacemi, do kterých spadají vzájemné 

návštěvy, telefony i emailová komunikace. 

2) Citová solidarita (Affectual solidarity) 

 Je povaha a úroveň vzájemných pozitivních citů mezi rodinnými příslušníky a 

stupeň jejich vzájemné reciprocity. Je možné ji měřit skrze hodnocení citů, blízkosti, 

vřelosti, porozumění, důvěry, respektu samotnými rodinnými členy.  Druhým možným 

způsobem měření citové solidarity je zjišťování míry vnímané reciprocity ve 

vzájemných pozitivních citech mezi rodinnými příslušníky. 

3) Solidarita shody (Consensual solidarity) 

 Solidarita shody je definována jako úroveň vzájemného souhlasu ohledně 

hodnot, postojů a přesvědčení mezi členy rodiny. Uvnitř rodiny lze zjišťovat skrze 

shodu mezi individuálními mírami souhlasu ohledně specifických, hodnot, postojů a 

přesvědčení. Zároveň je možné zjišťovat míru podobnosti s ostatními rodinnými členy 

ohledně hodnot, postojů a přesvědčení. 
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4) Funkční solidarita (Functional solidarity) 

 Je míra pomoci a vzájemného poskytování zdrojů či prostředků. Je možné ji 

měřit skrze frekvenci mezigenerační pomoci či podpory v emocionální, psychické nebo 

finanční oblasti. K tomu lze zjišťovat míru reciprocity v mezigenerační směně zdrojů či 

prostředků. 

5) Normativní solidarita (Normative solidarity) 

 Je definována jako síla závazku k výkonu rodinných rolí a k plnění povinností 

vůči rodině (familismus). Lze měřit skrze hodnocení významu rodinných a 

mezigeneračních rolí a hodnocení síly synovských/dceřiných závazků vůči rodičům. 

6) Strukturální solidarita 

Je struktura příležitostí k mezigeneračním vztahům reflektovaná skrze 

geografickou vzdálenost, typ příbuzenství a počet rodinných příslušníků. Lze měřit 

skrze rezidenční blízkost rodinných příslušníků, počet členů rodiny a zdravotní stav 

rodinných příslušníků. (Bengtson, Roberts, 1991) 

   

2.1.3. Teorie mezigenerační solidarity ve výzkumu „Rodinná soudržnost při péči 

o seniora“ 

 Výzkum „Rodinná soudržnost při péči o seniora“ zachovává výše zmíněné 

šestidimenzionální pojetí mezigenerační solidarity, přičemž tento koncept chápe jako 

mnohorozměrný. Cílem je tedy popis jednotlivých dimenzí zvlášť bez ambicí na 

vytvoření jednorozměrného ukazatele. Základními pilíři jsou zejména dimenze citové 

solidarity, solidarity kontaktů a solidarity souhlasu. Normativní solidarita vyjádřená 

skrze závazky vůči rodičům je zde doplněna o důraz na prosazování zájmů rodiny spíše 

než zájmů jednotlivých jejích členů. Funkční solidarita je měřená nejčastěji skrze index 

IADL, Instrumental Activitiesof Daily Living, (měří, do jaké míry senioři zvládají 

instrumentální aktivity denního života, např. nakládání s penězi či nakupování) a index 

BADL, Basic Activities of Daily Living, (měří, do jaké míry jsou senioři schopni 

samostatně zvládat základní aktivity denního života, např. jídlo či osobní hygienu). 

Index BADL má oporu i v současné legislativě (Česko, Zákon 108/2006:§9); index 

stanovuje celkem 18 základních činností, na základě jejichž zvládání či nezvládání je 

stanovena míra závislosti. Patří sem však také charakteristiky rodin určující jejich 

možnosti a potenciál postarat se o nesoběstačného seniora, který na základě vážnosti 
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svého zdravotního stavu potřebuje větší či menší míru pomoci. Tyto aspekty pak patří 

do parametrů daného modelu. (Jeřábek, 2012a) 

 Z Durheimovské tradice vychází vnímání rodinné solidarity jako procesu o dvou 

fázích “mechanické” - “přijetí péče” a “organické” – “adaptace na péči”. (Jeřábek, 

2012b) V rodině, která se ocitne v situaci péče, postupně probíhají mechanismy, které 

určují pozdější podobu péče a způsob jakým se rodina se zátěží vyrovnává. Prvním 

krokem, který rodina učiní, je rozhodnutí, zda její členové chtějí o seniora pečovat či 

nikoli. Toto rozhodnutí závisí do značné míry na sdílených hodnotách a přesvědčení 

v rámci rodiny. To odpovídá Durkheimově „mechanické solidaritě“, která je založena 

na společných normách, hodnotách a vzorech chování. (Durkheim, 1893). Jeřábek tuto 

fázi nazývá „mechanická sociální soudržnost“ (Jeřábek, 2008), která rodině umožňuje 

přijetí rozhodnutí bez nutnosti dlouhého vyjednávání. Pro tuto fázi je charakteristický 

nejen soulad norem, ale také soulad názorů a emoční blízkost mezi jednotlivými členy 

rodiny. „Někdy je dokonce společné shodné vnímání tak výrazné a jednoznačné, že 

otázka po "primárním rozhodnutí" - převzít péči nebo ne - vůbec není položena - 

odpověď je považována za samozřejmou.“  (Jeřábek, 2012b, str. 18).   

Druhou fází, která přichází po fázi přijetí rozhodnutí o péči, je fáze rozdělení rolí 

v rámci rodiny, která odpovídá Durkheimově „organické solidaritě“. V rámci ní jsou 

v souvislosti s rozvinutou dělbou práce na sobě jednotliví členové společnosti závislí, 

neboť vykonávají specifické druhy činností, jimiž přispívají k fungování společnosti 

jako celku. Fáze kooperace v konkrétních činnostech mezi členy rodiny je Jeřábkem 

nazývána „mechanická sociální soudržnost“ (Jeřábek in Musil a kol., 2004). To jakou 

roli jednotliví členové rodiny budou zastávat se určuje již v počátku péče, aby bylo 

možné péči zorganizovat po praktické stránce, zejména z časového hlediska. Vychází to 

z osobních možností konkrétních jedinců, tj. časových, fyzických, finančních apod. 

Každý pak přispívá do společné péče jiným způsobem a v rámci jiných činností. Vnuk 

může například hůře pohyblivé babičce zajišťovat pravidelný odvoz na nákupy, zatímco 

snacha pomáhá s péčí o domácnost. Jednotliví členové rodiny tak skrze různé činnosti, 

jež vykonávají, vzájemně kooperují, doplňují se a jsou stmeleni za účelem poskytování 

péče. V průběhu péče se pak mohou role měnit v souvislosti se zvyšující se závislostí 

seniora. Bez kooperace a přizpůsobení se v počátku, by hrozilo, že se rodina nebude 

schopna se na péči adaptovat a mohlo by dojít k tomu, že by rodina po praktické stránce 

nemohla péči provádět. Emocionální, finanční časová a jiná zátěž, která souvisí s péčí, 

by pro členy rodiny bez kooperace mohla neúnosná. Může rovněž nastat situace, že jsou 
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všechny role určeny pouze jedné osobě, která vykonává i všechny činnosti spojené s 

péčí, přesto však lze identifikovat jednotlivé role, které je nucena zastávat. (Jeřábek, 

2009) 

V souvislosti s přijetím rolí v mezigenerační solidaritě (určené konkrétně situací 

péče) jsou členové rodiny často nuceni přizpůsobit své zájmy a ostatní životní 

povinnosti péči, což často způsobuje komplikace, které musejí překonávat. Významně 

tak záleží na soudržnosti rodiny a vzájemné podpoře jejích členů, která umožňuje danou 

sociální situaci zvládat. „Tato „dvakrát soudržná“ rodina je něčím, co v dnešní 

společnosti individualismu a konzumního života vyvolává představu ohroženého druhu 

lidí.“ (Jeřábek, 2012b, str. 24) Cílem studia ve výzkumu Rodinné soudržnosti jsou tak 

právě ty rodiny, které o své stárnoucí členy aktivně pečují a musejí se každodenně se 

situací péče vyrovnávat.    

  

2.2. Teoretická východiska - Citová solidarita jako jedna ze 

složek konceptu mezigenerační solidarity při péči o seniory 

 Není náhodou, že pozitivní vztahy s těmi, na kterých člověku záleží a s těmi, 

kteří o něj pečují, jsou spolu s dalšími 5-ti indikátory zařazeny do tzv. „Indexu kvality 

života“, který je široce využíván v psychologických výzkumech (Abbott et al. 2006).  

Tento index byl vyvinut  psycholožkou Ryff a jejími kolegy na Institutu stárnutí na 

univerzitě Wisconsin–Madison v roce 1989 a o 6 let později testován a validizován na 

reprezentativním vzorku 1108 respondentů americké populace starší 25 let.. (Ryff and 

1995). Index stanovuje kritéria pro vnější hodnocení kvality života a patří do něj dále 

dimenze Sebepřijetí, Autonomie (sebeurčení), Zvládání životního prostředí, Osobní 

rozvoj).  

Láskyplné vztahy s příbuznými vyznačující se pozitivními vzájemnými vazbami 

jsou důležité pro člověka v jakémkoli věku. V případě péče, kdy se člověk stává na 

lidech ve svém okolí více závislý, pak tyto vztahy nabývají na významu. Citová 

solidarita však v případě péče o seniory nefunguje samostatně. Pokud se budeme držet 

Bengtsonovy teorie, je zde ještě dalších 5 druhů solidarity, které při péči fungují -

(strukturní, normativní, funkční, konsensuální a interakční). Jejich zastoupení při péči je 

v jednotlivých rodinách rozdílné, ale při absolutní absenci (nebo disfunkci) jednoho z 

nich by při péči chyběla významná dimenze vzájemného vztahu. Např. při absenci 
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citové solidarity by se péče stala pouze instrumentální činností bez jakéhokoli zájmu o 

opečovávanou osobu.  

  

2.2.1. Citová podpora ve srovnání s ostatními druhy pomoci 

 Nejčastěji roli pečujícího zastává partner seniora. Pokud toho není sám schopen, 

nebo je senior bez partnera, přechází tato úloha nejčastěji na seniorovy děti a jejich 

nejužší rodinu (manžele/manželku a jejich děti) (Zavázalová, 2001; Tošnerová, 2001). 

Pro pochopení vzájemných vztahů při péči je užitečné zmínit, jaké jsou hlavní přínosy 

pozitivních vazeb a z čeho tyto vazby vycházejí. To do značné míry určuje výjimečné 

postavení citové solidarity mezi ostatními druhy pomoci jak pro seniora tak pro 

pečujícího. 

  

Důležitost citové solidarity a pozitivních rodinných vazeb 

Jak bylo zmíněno již v úvodní části k této práci, emocionální a psychická 

podpora je samotnými seniory, o které je pečováno, vnímána jako nejdůležitější oblast 

vzájemné pomoci, následována fyzickou a v nejnižší míře finanční podporou (Rabušic a 

Vohralíková, 2004; Kuchařová, 2002). Emocionální a psychická podpora je zároveň 

nejčastěji poskytovaným i přijímaným druhem pomoci. Poskytuje ji ž 41 % dospělých 

dětí, o něco méně pak poskytují pomoc formou domácích prací (27 %), pomoc s nákupy 

a doprovodem k lékaři (17 %) a pomoc s chodem domácnosti (17 %)  (Kuchařová, 

2002). Matoušek připomíná, že blízké vztahy mají zásadní vliv nejen na kvalitu života 

seniora, ale i na jeho zdraví. Senioři žijící ve spokojených rodinných vztazích mají nižší 

ukazatele nemocnosti, vyšší ukazatele spokojenosti a nižší úmrtnost (Matoušek, 2003). 

 Při samotné péči o stárnoucího rodiče silně záleží na kvalitě vztahu mezi 

pečujícím a seniorem. Ta může významně ovlivnit jak situaci senior i pečující zvládnou. 

Pozitivní emoce, jako například pozitivní city nebo spokojenost pečujícího mohou, jak 

připomíná Horowitz a Shindelman, tlumit negativní pocity spojené s péčí. Oproti tomu 

konflikt ve vztahu pečujícího a opečovávaného je hlavní faktor predikující zátěž 

pečujícího a s ní spojené negativní emoce (Horowitz a Shindelman, 1983). 

 Pozitivní vzájemné vazby mezi generacemi však nejsou pouze přínosem pro 

jedince, kteří je sdílejí, ale také pro společnost jako celek. Vidovicová a Rabušic ve své 

studii připomínají, že vztahy ke starší generaci, které si jedinec osvojí v rámci 
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socializace v rodině, pak mají vliv na jeho vztah k jiným starším osobám i mimo rodinu 

(Vidovicová, Rabušic, Prinzová, 2003). Vztahy v rodině jsou tedy základem pro 

fungující mezigenerační vztahy v rámci celé společnosti. Podle mezigenerační teorie 

přenosu se společně s individuálními a celospolečenskými hodnotami, jež napomáhají 

stabilitě soudržnosti ve společnosti, přenáší také vzorce mezigeneračních vztahů. Tudíž 

pozitivní vztahy jedince s rodiči zakládají předpoklad jeho dobrých vztahů s vlastními 

dětmi (Možný, 2004; Janečková a Novotná, 2008). Existují tři hlavní koncepce 

vysvětlující vazby k členům rodiny, jimž se snažíme pomáhat, které popisuji níže.  

  

Teorie citové vazby a s ní spojené koncepce 

 Attachment theory - Teorie citové vazby (Ainsworth, 1972; Bowlby, 1979; 

Hartup a Lempers, 1973; Troll 1971) přehled teorií viz. Sýkorová, 1996, str. 59) je 

teorie, která při zkoumání vzájemných vztahů v rodině zdůrazňuje emocionální vazby 

jako je láska a oddanost. Důležitost těchto emocionálních vazeb způsobuje, že členové 

rodiny mají tendenci chránit ty, s nimiž tyto vazby udržují, tedy rodinné příslušníky. 

(Mancini, 1989) Po praktické stránce se tato tendence projevuje starostí o druhého, 

touhou setkat se s ním a pomáhat mu. V rámci teorie citové vazby je asistence 

poskytovaná „jen z povinnosti“ chápána jako nepřizpůsobivé a sociálně nežádoucí 

chování. Teorii citové vazby však nelze zcela oddělit od tzv. obligation theory - teorie 

závazku (Rossi a Rossi 1990). Tato teorie je založena na pocitu vděku vůči těm, kteří 

nám v minulosti pomohli, tedy nejčastěji vůči vlastním rodičům. Projevuje se snahou 

tzv. „vyrovnat dluhy“ a vrátit rodičům investovanou energii, péči a čas v situaci, kdy 

sami potřebují pomoci. Pocity vděku se však velmi často pojí s pocity lásky, tudíž lze 

tyto teorie chápat jako úzce propojené. Na podobném principu jako teorie citové vazby 

staví také koncepce crescive bonds (Turner in Mancini, 1989), zdůrazňující specifickou 

povahu vazeb mezi rodiči a dětmi. V průběhu života se tyto vazby modelují a vytváří 

postupně kvalitativnější „úplnější vazby“, jež není nutné si již vzájemně potvrzovat. 

Všechny tři výše zmíněné koncepce se odráží i v analyzovaném výzkumu rodinné 

soudržnosti. Láska a oddanost, vděk a vliv minulých vztahů a minulé pomoci patří mezi 

nejčastější definice povahy vzájemných citových vazeb z pohledu pečujícího (více viz 

analytická část).  
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2.2.2. Povaha vzájemných citů mezi pečujícím a seniorem 

Reciprocita citů 

Pokud však řešíme city mezi pečujícím a opečovávaným, je třeba zaměřit se také 

na jejich vzájemnost, tedy reciprocitu. Pozitivní city vždy fungují v rámci určité 

reciprocity, která má zásadní význam pro oba aktéry vztahu. Nemusí se vždy jednat o 

okamžitou reciprocitu v rámci stejného období či stejného druhu pomoci, ale přesto je 

její úloha zásadní. Rossi a Rossi připomínají, že jedinci z různých generací si často 

směňují různé druhy pomoci podle svých daných možností  - jedinci ze starších 

generací tak častěji poskytují emocionální podporu, zatímco jedinci z mladších generací 

pomáhají fyzicky nebo finančně. (Rossi a Rossi, 1990; Silverstein a kol., 2002) 

Reciprocita je vyjádřena prostřednictvím tzv. equity theory, (A. Gouldner in 

Milardo 1988), která se zakládá na rovnovážném vztahu mezi zúčastněnými. Je do ní 

integrován časový rozměr, v rámci kterého jsou propojovány minulé události, jež 

později motivují budoucí „splátku“. Platí zde základní společenský princip „dej a ber“ a 

egoisticko-altruistické: „pomáhám, protože druhý mi kdysi pomohl – pomohu, neboť 

druhý mi v případě potřeby také pomůže“. V obecné rovině jsou pomocí těchto principů 

harmonizovány a kultivovány sociální vztahy. V rámci mezigeneračního vztahu mezi 

rodiči a dětmi, který je specifický svou celoživotní povahou a „asymetrií investic“ se 

často uvádí tzv. generalizovaná reciprocita. V rámci ní není uvažována „bezprostřední a 

permanentní kalkulace“, neboť v rámci vztahů rodičů a dětí dochází k nerovnoměrnému 

rozložení pomoci v průběhu života. „Splátka“ se většinou nerealizuje poskytnutím 

stejného druhu pomoci (tzv. forma direct repayment). Poskytnutí pomoci jiného druhu, 

tzv. indirect repayment se tak stává komplikovaným procesem, který nemá jasná 

pravidla a jeho průběh závisí na konkrétních rodinách a jejich životních situacích. 

Vzájemné dluhy nejsou téměř nikdy zcela vyrovnány a v průběhu života generací se tak 

jedná o kontinuální proces, který „generuje silnou a trvalou vzájemnou závislost“ 

(přehled teorií viz Sýkorová, 1996 str. 56). 

 Význam reciprocity ve vztazích mezi stárnoucími rodiči a jejich pečujícími 

dětmi je zdůrazňován zejména s ohledem na situaci opečovávaných seniorů. Ti by měli 

být bráni jako aktivní přispěvatelé do vzájemného vztahu. Připisování bezmoci, pasivity 

a závislosti ve vztazích může být pro seniory obzvlášť destruktivní. Naopak, pokud je 
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seniorovi vědomě přiznáno přispívání do vzájemného vztahu, může to vést k jeho 

pozitivnějšímu vnímání sebe sama a lepším sociálním interakcím (Walker, Pratt a 

ChunOppy, 1992). Bengtson a Roberts připomínají, že ačkoli je těžké vzájemně 

porovnávat tak různé druhy pomoci jako je například emocionální podpora a finanční 

podpora, přesto to rodiče a děti dělají a ve svých vzájemných směnách pomoci se snaží 

najít rovnováhu (balance). Pokud je jak rodiči, tak dětmi ve vzájemné pomoci vnímána 

rovnováha, přispívá to k pozitivním vzájemným citům a případně zvyšuje množství 

budoucích interakcí. (Bengtson a Roberts, 1991) Vzhledem významu reciprocity ve 

vztazích mezi rodiči a dětmi, je pro účely našeho výzkumu jednou ze základních 

charakteristik vztahu v situaci péče. 

  

Dynamika vývoje vztahu mezi rodiči a dětmi 

 Perspektiva výzkumu rodinné soudržnosti, ze kterého vychází tato práce, 

vnímá rodinné vztahy jako dynamicky se rozvíjející a proměňující v čase. Je tudíž 

vhodné zmínit, jak dynamika ve vzájemném vztahu rodičů a dětí funguje.  

Vzájemný citový vztah mezi rodiči a dětmi prochází v průběhu života 

množstvím změn a jeho aktuální podoba do značné míry závisí na tom, v jaké fázi 

životního cyklu se rodiče a děti nacházejí. Nydegger vidí roli synů a dcer jako postupně 

se utvářející a měnící v průběhu proměn životního cyklu (Nydegger, 1991). V dětství je 

vztah založen především na závislosti dítěte na podpoře od rodičů a je charakterizován 

úzkými emocionálními vazbami a potřebou pomoci zejména ze strany dítěte. V průběhu 

dospívání pak postupně dochází k dočasné citové distanci. Pro dítě je to období hledání 

vlastní identity, v rámci kterého se nejprve vymezuje oproti identitě rodičů, aby ji 

později v rané dospělosti z velké části přijalo za vlastní. Pak následuje období, kdy dítě 

porozumí světu rodičů a začne do velké míry sdílet jejich názory na svět. Období, kdy 

dítě zakládá svou vlastní rodinu je obdobím obnovy vzájemných vazeb, které souvisí se 

zapojením rodičů-prarodičů do péče o vnoučata (Silverstein, Parrott a Bengtson, 1995).  

 Ve středním věku dítěte dochází k několika zásadním proměnám ve 

vztahu k rodičům. Dítě již dávno opustilo fázi dětství, často má také již svou vlastní 

rodinu a zásadní změna nastává, když stárnoucí rodič sám potřebuje pomoc a péči. 

Tehdy se objevuje výrazná obava dítěte o rodiče a postupné rozvíjení jeho schopností se 

o ně postarat (Nydegger, 1991). Gerontology je tato změna často nazývána „výměnou 

rolí“, to je však nepřesné. Podle Blenknera syn nebo dcera nepřebírá rodičovskou roli, 
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ale dospívá do více vyzrálé synovské/dceřiné role („more mature filial role“), z role 

závislého jedince do role jedince, na kterého se rodiče mohou spolehnout. Tato změna 

stavu nazývaná dceřiná/synovská zralost („filial maturity“) je charakteristická tím, že 

syn nebo dcera začínají své rodiče vnímat jako individuality, kterými byli před 

narozením potomků a identifikují se s nimi novým, zralejším způsobem. Důsledky 

tohoto vývoje jsou zásadní pro průběh životního cyklu, přičemž rodiče jsou jeho 

nedílnou součástí. Vztah dítěte a rodiče tedy pokračuje a mění se v průběhu celého 

života (Blenkner 1965). Změnu vnímání rodičů může provázet tzv. dceřiná/synovská 

krize („filial crisis“), kdy si dítě uvědomuje a musí se vyrovnat s tím, že rodiče už mu 

nemohou být takovou oporou, jako tomu bylo dříve, ale sami potřebují pomoci 

(Cicirelli, 2000), což je aktuální pro pečující z našeho souboru. 

Ačkoli se vzájemný vztah rodiče a dítěte v různých fázích života proměňuje a je 

různě intenzivní, životní situace, ve kterých se rodič a dítě potřebují spolehnout jeden na 

druhého, jsou zásadními milníky, které nejen určují další podobu vztahu, ale které 

zakládají prostor pro budoucí opětovanou podporu. Z výzkumu „Rodinná soudržnost 

2010“ rovněž vyplývá, že si pečující dobře uvědomují zásadní situace v životě, ve 

kterých jim rodiče pomohli a svůj současný vztah a pomoc vůči seniorovi k těmto 

důležitým situacím vztahují.   

 

2.2.3. Poskytovatelé citové podpory 

 Přibližně 80 % dlouhodobé péče o nesoběstačné rodinné členy je zajišťováno 

někým z rodiny. Péči o stárnoucího seniora lze považovat za genderově stereotypní. 

Nejčastěji jsou pečovatelkami ženy, dcery nebo snachy, na které tak dopadá většina 

zátěže spojená s péčí. Zavázalová uvádí, že ženy jsou pečovatelkami v 64 % případů 

(Zavázalová, 2001) u Tošnerové můžeme najít údaj o 81 % pečovatelek (Tošnerová, 

2001). Rozdíl je pravděpodobně způsobený odlišnou metodikou výzkumu. Tošenerová 

a její tým provedli kvótní výzkum pečovatelů o pacienty s demencí. Jednalo se o 

dlouhodobou péči, s více než polovinou pacientů, kteří potřebují každodenní péči, což je 

typově podobné populaci ve výzkumu „Rodinná soudržnost 2010“, ve kterém 

zjišťujeme podobné zastoupení pečovatelek, tedy 78 %.   

Nejčastěji se přitom jedná o vlastní děti, které pečují až v 53 % případů 

(Závázalová 2001, Jeřábek 2009). Jsou to tak děti seniorů, kteří k nim mají nejblíže a 

jsou těmi, kdo jim nejčastěji poskytuje citovou podporu a pomoc. Ta se však neomezuje 
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pouze na děti seniorů, ale často zahrnuje také širší rodinu. Seniora navštěvují také 

nejbližší příbuzní pečujícího – tedy partner/ka a jejich děti, kteří se v péči angažují, 

zejména žijí-li se seniorem ve společné domácnosti. Kromě nich se senior setkává také 

se širší rodinou, například dalším synem/dcerou, kteří nežijí tak blízko a jejich partnery 

a děti anebo s jedinci ze své vlastní původní rodiny: sourozenci, bratranci, sestřenicemi 

apod. Ostatní příbuzní se angažují v péči přibližně v 10 % případů (Zavázalová, 2001) a 

ačkoli nejsou se seniorem v tak častém kontaktu jako primární pečující, mohou se 

významně na citové podpoře seniora podílet (Kohli a kol. in Kohli a Künemund, 2000) 

Citová podpora se nemusí projevovat pouze skrze vzájemné osobní kontakty, 

v mnoha případech může fungovat i skrze telefonické rozhovory nebo korespondenci. U 

některých více soběstačných seniorů jsou v současnosti využívány i moderní 

technologie jako email, ICQ, Skype nebo Facebook skrze které mohou komunikovat 

s příbuznými a naplňovat s nimi tak svou potřebu dávání a přijímání emocionální 

podpory i přes velké vzdálenosti (Šiklová, 2009). 

Péče se v některých případech neomezuje pouze na rodinu. V případě, že je 

senior částečně nesoběstačný a žije ve své vlastní domácnosti, mohou být těmi, kteří mu 

pomáhají, také sousedé, přátelé či známí. Mohou být k seniorovi geograficky blízko, 

bydlet například ve stejném domě a poskytnutí pomoci je tak snazší. Může se jednat 

například o odvoz na nákup či k lékaři (pokud soused nebo sousedka vlastní automobil). 

V případě, že bydlí vlastní děti od seniorů daleko, zapojují se pak do pomoci sousedé a 

známí ve větší míře než další příbuzní (Cantor, 1979, (Kohli a kol. in Kohli a 

Künemund, 2000). 

V neposlední řadě se do péče v případě potřeby zapojují také tzv. specialisté, 

tedy pracovníci v oblasti sociálních služeb, kteří v případě, že mají se seniorem dobrý 

vztah, mohou být současně poskytovatelem emocionální pomoci a podpory.  Jsou pak 

těmi, komu se senior svěřuje se svými problémy. V případě domácí péče mohou být 

specialisty například rehabilitační pracovníci či zdravotní sestry, v případě 

institucionální péče pak zdravotní sestry na oddělení LDN a pracovníci domovů po 

seniory, denních stacionářů i hospiců. Podle Závázalové se cizí osoby angažují obecně 

při péči o seniora v 16 % případů (Zavázalová, 2001). 
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2.2.4. Faktory ovlivňující vzájemné city 

 Jak bylo zmíněno výše, vztahy a vzájemné city mezi rodičem a dítětem se 

postupně utváří v průběhu celého života. Nelze je tedy vnímat pouze v jejich jedinečné 

konstelaci v současnosti, ale je třeba uvažovat, co jim předcházelo. Kromě této 

vývojové či dynamické vlastnosti vztahů je třeba zvažovat i další faktory, jež ovlivnily 

či ovlivňují vzájemný vztah mezi pečujícím a seniorem. Může to být právě náročná 

situace péče, ale také individuální osobnostní a jiné charakteristiky pečujícího a seniora, 

jež určují podobu jejich vztahu. V následujících podkapitolách jsou proto podrobněji 

rozebrány možné vlivy na vzájemné vztahy, které jsou inspirací pro analýzu faktorů ve 

výzkumné části práce. 

 

Změna vzájemných vztahů následkem péče 

Při samotné péči dochází k množství nových situací a problémů, které je potřeba 

řešit a jsou pro jedince náročné fyzicky, finančně, časově, organizačně a v neposlední 

řadě také psychicky a emocionálně. Jsou pak častým důvodem pro spory mezi 

pečujícím a opečovávaným, které často charakterizují vztah v situaci péče. Pečující v 

našem výzkumu často hovoří o hádkách souvisejících s podobou péče, ale také o 

pocitech bezmoci a lítosti. Psychický stav jak pečujícího, tak opečovávaného významně 

ovlivňuje podobu jejich vzájemného citového vztahu, je proto třeba si uvědomovat 

komplikace související s novou situací péče. 

Kateřina Konrádová ve své práci identifikovala základní témata, ohledně kterých 

nejčastěji vznikají konflikty
1
 při péči. Nejčastěji plynou vzájemné konflikty z neshod 

ohledně „komunikace a interakce“ (32 %). Hlavním problémem u vzorku 

respondentů z výzkumu „Rodinná soudržnost 2010“ není osamělost seniorů z důvodu 

malého množství návštěv, ale zejména podoba vzájemných interakcí a respektování 

osobního života. Zmiňován je „nedostatek soukromí“, „telefonování kvůli zbytečnostem“ 

či „nikam nevedoucí debaty“. (Konrádová, 2012, str. 49) Druhou nejčastěji zmiňovanou 

oblastí konfliktů jsou témata přímo související s praktikováním péče (30 %): 

„léčebný režim“, tedy konkrétně dodržování léčebného režimu „rozložení času“, kdy je 

hlavní příčinou sporů nedostatek volného času pečujícího a „způsob péče“, tedy rozdílné 

představy o způsobu a průběhu péče. Třetí oblastí, v rámci které se nejčastěji vyskytují 

                                                           
1
 Kateřina Konrádová čerpala ze stejných dat výzkumu „Rodinná soudržnost 2010“, které využívám 

k analýzám v této práci. 
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konflikty je „ideologie“ (27 %), zde bylo identifikováno podtéma „přístup ke stáří“. 

Pečující očekávají od seniorů více vlastní vůle k překonání těžkostí spojených s nemocí 

a stářím „očekávají od nich větší míru smíření se stářím a zdravotním stavem a 

schopnost bojovat se stářím“ (Konrádová, 2012, str.51)  

Nebezpečím však nejsou pouze vzájemné konflikty. V extrémním případě 

mohou pečující následkem zátěže z péče trpět množstvím zdravotních potíží. Podle 

Brodyho (1985), je pečování spojeno s „…mentálními zdravotními symptomy jako 

deprese, úzkost, stres, frustrace, bezmocnost, nespavost a emocionální vyčerpání.“ 

(Brody, 1985, str. 22) Stejně tak je nová situace náročná pro závislého seniora, který se 

nechce se svým stavem smířit. Následkem toho může docházet k dalším konfliktům, 

které zvyšují zátěž a mohou způsobovat oslabení vzájemných vztahů. Důležitým 

faktorem vnímané zátěže pečujícím je to, jak připomíná Biegel, Sales a Schulz (Biegel, 

Sales a Schulz, 1991), zda potřeba péče vznikla náhle nebo se jednalo o postupné 

zvyšování množství péče. Pokud je potřeba péče náhlá, například následkem nějaké 

nehody, je stres, kterému je pečující vystaven nenadálý a silný. Při postupném 

zvětšování množství péče následkem pozvolného zhoršování zdravotního stavu seniora, 

má pečující možnost se na danou situaci průběžně (pozvolna, postupně) adaptovat a 

zátěž tak lépe snést. (Cicirelli, 2000) 

Latentním důsledkem nevyřešených konfliktů a zátěže z péče je hromadění 

negativních emocí a frustrace jak pečujícího, tak opečovávaného. K usnadnění situace 

péče a překonání vzájemných nesouladů v názorech pak pomáhají vzájemné pozitivní 

emoční vazby. Ty mohou mírnit negativní pocity a usnadňovat vzájemnou komunikaci a 

pochopení (Horowitz a  Shindelman, 1983; Harwood, 2007; Sýkorová, 2005).   

Vliv konkrétních faktorů v předchozích výzkumech 

Jedním z cílů této práce je popsat, které faktory ovlivňují podobu citového 

vztahu mezi nesoběstačným rodičem a o něj pečujícím dítětem. Podobnou otázkou se 

zabývalo již několik sociologických výzkumů, které přitom došly k různým výsledkům. 

Victor G. Cicirelli ve svém výzkumu z roku 1983 zjišťoval u 164 dospělých dětí, které 

se staraly o své stárnoucí matky, co ovlivňuje pozitivní/negativní emoce. Z jeho zjištění 

vyplývá, že míra negativních citů stoupá spolu se závislostí seniora, objemem potřebné 

pomoci a počtem konfliktů mezi pečujícím a seniorem. Naopak negativní emoce jsou 

zmírňovány současnou přítomností pozitivních citů a „emočním jednáním“, jakým je 

frekvence kontaktů nebo fyzická blízkost (Cicirelli, 1983). 
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Robertson a kol. se oproti tomu ve svém výzkumu zaměřují více na 

demografické charakteristiky jedinců a zjišťují, zda se podle těchto charakteristik liší to, 

jak se jedinci vyrovnávají se situací péče, neboť celkový psychický stav pečujícího má 

zásadní vliv na vzájemné vztahy mezi pečujícím a opečovávaným. Podle vztahu 

s pečujícím a schopností zvládat péči identifikují 4 rozdílné skupiny (viz tabulka 1.): 

Jako první identifikují tzv.  

1)„Přizpůsobivou“ (the well-adjusted) skupinu, která má vyšší procento mužů-

pečovatelů a také více pečovatelů s vyšším vzděláním. Tato skupina má nejlepší 

zdravotní stav a pečují o seniory nejkratší dobu. Je to skupina vykazující nejlepší 

vzájemné vztahy s opečovávaným, tedy nejméně vzájemných hádek a nejvíce 

pozitivního jednání při péči. 

2) „Citová“ skupina (the intense) má největší zastoupení žen a nejméně 

vzdělaných osob. Jedinci této skupiny jsou na tom zdravotně hůře, ale ti, o které pečují, 

mají lepší zdravotní stav, než u skupiny „Stresovaní“.  

3)„Stresovaní“ (distressed) jsou skupina, která je nejvíce zatížena stresem, její 

členové mají špatný zdravotní stav a vykazují nejméně pozitivního jednání, 

spokojenosti a pociťovaných osobních přínosů z péče. Pečující v této skupině se starají 

o seniora nejdéle a je mezi nimi nejvíce nezaměstnaných. 

4) The ambiguous („záhadnou“) skupinu tvoří převážně muži s nejvyšším 

vzděláním, mají lepší zdravotní stav než jedinci ze skupiny "Stresovaní". Mají stejné 

hodnoty objektivního stresu, ale nejnižší hodnoty spokojenosti a pociťovaného osobního 

přínosu z péče (Robertson a kol., 2007). 
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Tabulka 1.: Průměry/hodnoty ukazatelů charakteristik jednotlivých skupin (podle 

Robertson a kol.)  

 Přizpůsobiví 

32,2 % 

Záhadní 

30,9 % 

Citoví 

19,7 % 

Stresovaní 

17,2 % 

Demografické charakteristiky     

Pohlaví (% můžů) 28 27,5 8,7 16,7 

Věk (počet let) 62 64,1 62,4 62 

Vzdělání (počet let) 13,7 14,3 12,9 13,2 

Zaměstnananí v % 36 32,5 30,4 27,8 

Zdravotní stav (průměr ukazatele) 2,73 2,49 2,12 1,99 

Délka péče (počet let) 5,35 5,38 4,47 5,6 

Stres následkem péče     

Index závislosti PADL 5,94 6,2 5,67 8,07 

Problémy v jednání (např. hádky) 16,05 16,78 17,2 19,76 

Pozitivní pocity z péče     

Spokojenost a osobní přínos péče 2,24 1,77 2,43 2,12 

Pozitivní jednání (např. porozumění) 11,45 8,93 11 8,67 

Zdroj: podle Robertson a kol 2007, str. 20 

 Při zkoumání vlivu sociodemografických charakteristik má výrazný vliv pohlaví 

jak pečujícího, tak opečovávaného. Silverstein, Parrot a Bengtson ve své studii uvádějí, 

že ženy jsou obecně více citově založené a mají tak se svými rodiči intenzivnější citový 

vztah než muži. Jsou s nimi obecně také ve větším kontaktu (Možný, 2004; Martin 

Kohli a kol. in Kohli a Künemund, 2000) Muži vnímají svůj vztah s rodiči, spíše než 

emočně, více jako závazek. Zároveň dcery i synové mají pozitivnější citový vztah se 

svou matkou, než s otcem a intenzivnější je ještě více u dcer, viz. tabulka 2. (Silverstein, 

Parrot, Bengtson, 1995). 

Tabulka 2.: Průměry a standardní odchylky citové solidarity podle pohlaví 

pečujícího  

Zdroj: převzato od Silverstein, Parrot, Bengtson, 1995, str. 470 
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Někteří výzkumníci zdůrazňují vliv vzájemných kontaktů na citovou stránku 

vztahů v rodině. Cicirelli zjistil pozitivní, ale relativně slabou korelaci mezi pocity 

blízkosti a frekvencí kontaktů rodičů a dospělých dětí (Cicirelli 1983). Adams roku 

1968 deklaroval podobně pozitivní vztah, který se prokázal u středních vzdáleností, 

přičemž pokud vzdálenosti byly velmi malé (pak se často jednalo o náhodné kontakty 

nebo kontakty z povinnosti) nebo příliš velké (udržovat kontakty pak bylo příliš náročné 

nebo nemožné), tak tento vztah neplatil. (Adams, 1968) Rosow pak zjistil, že spíše než 

vzdálenost, má na blízkost ve vztahu vliv závislost rodičů. Vyvodil, že frekvence 

kontaktů je potřebnou, ale nikoli dostačující podmínkou emocionální blízkosti (Rosow 

in Robertson a kol., 1967). Stejné závěry se potvrdily také ve výzkumu „Alters Survey“. 

Výzkumníci porovnali vliv kontaktů na city mezi rodiči a dětmi a zjistili zcela odlišné 

výsledky pro Východní a Západní Německo. V Západním Německu jsou mezi rodiči a 

dětmi častější kontakty než v Německu Východním, ale ve Východním Německu mají 

bližší vzájemné vztahy. Pocit vzájemnosti tudíž nezávisí nutně na četnosti kontaktů. 

(Kohli a kol. Kohli a Künemund, 2000)  

 Napříč výzkumy nepanuje shoda nad faktory ovlivňujícími citovou solidaritu. 

Mezi hlavní typy proměnných, na které se studie zaměřují, patří:  

1) sociodemografické faktory, zejména pohlaví, věk a vzdělání, a to jak pečujícího, tak 

opečovávaného;  

2) proměnné související s podmínkami péče, tedy stupeň závislosti seniora, 

vzdálenost od pečujícího k seniorovi;  

3) projevy vzájemného vztahu mezi pečujícím a opečovávaným, tedy množství 

konfliktů, počet kontaktů, množství pozitivních a negativních pocitů nebo psychický 

stav pečujícího a seniora.  

Analýza citové solidarity v této práci bude kopírovat zkoumání těchto tří skupin 

faktorů. Zejména se zaměří na význam podmínek poskytované péče, sociodemografické 

charakteristiky seniora a pečujícího a na některé projevy vzájemných vztahů. Vzhledem 

k předpokladu o významu dynamiky vztahů v rodině budou faktory doplněny o některé 

charakteristiky mapující minulé vazby mezi pečujícím a seniorem, tedy jejich vztahy 

před zhoršením zdravotního stavu seniora a před započetím poskytování péče. 
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3. Dosavadní výzkumy v českém prostředí a v zahraničí 

3.1. Výzkumy v českém prostředí  

 V posledním desetiletí proběhlo v českém prostředí několik významných 

empirických projektů změřených na stárnutí a mezigenerační solidaritu. Mezi 

nejvýznamnější z nich patří studie z roku 2002 od Věry Kuchařové „Život ve stáří“ 

(součást projektu "Komplexní analýza sociálně ekonomických podmínek života ve 

stáří", Sociologický ústav, 2002), studie z roku 2004 od Iva Možného a kol. „Hodnota 

dětí a mezigenerační solidarita“ a studie z roku 2005 od Hynka Jeřábka a kol. „Péče o 

seniora v rodinách v České republice 2006“. V následujícím přehledu bych ráda 

zmínila nejdůležitější výsledky uvedených studií v oblasti citové solidarity a případně je 

v míře, kterou mi dovolí metodologie výzkumů, srovnala s výsledky šetření „Rodinná 

soudržnost 2010“. 

3.1.1. Věra Kuchařová a kol. – Život ve stáří 2002 

 V rámci tohoto výzkumu bylo dotázáno 100 žen a 100 mužů seniorů ve věku nad 

60 let. Výzkum je tedy odlišný od výzkumu „Rodinná soudržnost 2010“ v tom, že jako 

jediné respondenty má seniory nikoli děti seniorů v postavení pečujících.  

 V dotazníku senioři hodnotili, jak často poskytují dané druhy pomoci svým 

dětem a jak často poskytují vyjmenované druhy pomoci děti jim (viz tabulka č. 3 a 4.). 

Tabulka 3. Vybrané formy pomoci seniorů rodinám jejich dětí a jejich četnost 

(absolutní hodnoty) 

Zdroj: převzato z Věra Kuchařová „Život ve stáří 2002“ str. 72 
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Tabulka 4. Vybrané formy pomoci seniorům od jejich dětí (absolutní hodnoty) 

Zdroj: převzato z Věra Kuchařová a kol. „Život ve stáří 2002“ str. 72 

Z výsledků uvedených v tabulkách je patrné, že citová pomoc a podpora 

v podobě vzájemné komunikace a sdílení problémů patří mez nejčastější druhy 

vzájemně poskytované pomoci, stejně jako ve výzkumu „Rodinná soudržnost 2010“. 

Ve studii „Život ve stáří 2002“ je seniory poskytována významněji než ve výzkumu 

"Rodinná soudržnost 2010", což může být způsobeno tím, že pomoc hodnotil pečující 

nikoli senior (senioři konkrétní druhy pomoci v dotazníku nehodnotili) a také 

nesoběstačností a vyšším věkem seniorů (ve výzkumu „Život ve stáří" bylo pouze 10 % 

seniorů nad 80 let, výzkumu „Rodinná soudržnost 2010“ byl primárně zaměřen na muže 

nad 79 let a ženy nad 74 let, kterých bylo v souboru 75 %). Možnosti pomoci starších 

seniorů jsou tak více omezené než u seniorů z výzkumu „Život ve stáří 2002“.  

3.1.2. Ivo Možný  kol. - Hodnota dětí a mezigenerační solidarita“ 2004 

 Ve výzkumném projektu Ivo Možného a jeho týmu byly dotázány tři generace 

respondentek: vnučky, matky a babičky. Dcery tvořilo 258 respondentek s průměrným 

věkem 13,7 let, matky tvořilo 247 respondentek s průměrným věkem 39,3 let a babičky 

tvořilo 150 respondentek s průměrným věkem 65 let. Citová (afektuální) solidarita byla 

zjišťována skrze dotaz na intimitu ve vztahu.  

Tabulka 5. Intimita vztahu střední generace k rodičům 

 

Zdroj: převzato z Ivo Možný a  kol. - „Hodnota dětí a mezigenerační solidarita 2004“ str. 29 
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Z uvedené tabulky vyplývá, že střední generace žen se svěřuje spíše svým 

matkám a to přibližně ve 21 % případů (varianty 4 a 5 z 5-ti stupňové škály kdy 1 = 

nikdy a 5 = stále) Jak můžeme vidět v tabulce č. 6 ženy z nejstarší generace vnímají 

oproti dcerám vztah jako výrazně intimnější, v rámci všech hodnocených parametrů je 

jejich hodnocení vyšší přibližně o 20 % . Ivo Možný dochází k závěru, že je to tím, že 

s vyšším věkem si lidé vztahy více idealizují. Vzájemné vztahy jsou však i mladou 

generací reflektovány jako blízké, stejně jako ve výzkumu "Rodinná soudržnost 2010". 

Tabulka 6. Intimita vztahu nejstarší generace k dceři 

 

Zdroj: převzato z Ivo Možný  kol. - „Hodnota dětí a mezigenerační solidarita 2004“ str. 34 

  

 Citová solidarita se ve výzkumu Ivo Možného ukázala také jako nejčastější 

forma očekávané moci. V otázce „Do jaké míry očekáváte následující formy pomoci od 

dospělého syna/dospělé dcery?  odpověď …že mi bude psychickou oporou“, byl průměr 

odpovědí 4,05 (5-ti stupňová škála 1=vůbec to neočekávám, 5= rozhodně to očekávám) 

(viz. tabulka 7.). Zároveň je to druhá nejčastější forma pomoci deklarovaná do 

budoucna od dospělých dcer. Nejvíce deklarují obecně pomoc ve stáří (87,6 %) a že 

budou rodičům psychickou oporou (84,1 %) (varianty 4 a 5 z 5-ti stupňové škály).  

Tabulka 7. Do jaké míry očekáváte následující formy pomoci od dospělého 

syna/dospělé dcery? 

 

Zdroj: Ivo Možný  kol. - „Hodnota dětí a mezigenerační solidarita 2004“ str. 44  
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3.1.3. Hynek Jeřábek – Péče o seniora v rodinách v České republice 2006 

 V rámci výzkumu bylo standardizovanou metodou dotázáno 411 hlavních 

pečujících, osob, jež osobně pečují o nesoběstačného člena rodiny ze starší generace, 

který není umístěn do institucionálního zařízení (263 respondentů pečovalo o jednoho z 

rodičů, 73 o rodiče partnera nebo partnerky, 37 o prarodiče a 38 o jiného staršího 

příbuzného). Respondenti byli do této skupiny zařazeni, pokud osobně vnímali svou 

situaci jako situaci pečujícího a vyslovili se tak v úvodní otázce v dotazníku, zda pečují 

o staršího člena rodiny. Druhou část souboru (203 dotázaných) tvořili lidé, kteří neměli 

žádnou zkušenost s pečováním o starší závislé rodinné členy. Z pečovatelů bylo 78 

mužů (19 %) a 333 (81 %) žen, z nepečujících 50 mužů (25 %) a 153 žen (75 %). 

 Citová podpora byla ve výzkumu porovnávána s mírou obecné péče o 

nesoběstačné členy a s mírou finanční a materiální podpory. Citová podpora se ukázala 

jako nejčastěji poskytovaný druh pomoci, stejně jako ve výzkumu „Rodinná soudržnost 

2010“. U souboru nepečujících se ukázala být citová solidarita poskytována významně 

méně než u souboru pečujících. Ve výzkumu „Rodinná soudržnost 2010“ byly pouze 

pečující rodiny, ale ukázal se zde být rozdíl v citové solidaritě mezi domácími a 

institucionálními pečujícími. Ve výzkumu "Péče o seniora v rodinách" bylo navíc 

zjištěno, že citová solidarita je nejvíce očekávaným druhem pomoci. Očekává ji více 

než 85 % pečujících a více než 90 % nepečujících. (viz. graf 1, Benešová, 2010) 

Graf 1. Míra pomoci sdílením starostí a citovou oporou 

Zdroj: data „Péče o seniora v rodinách v České republice 2006“ graf  převzat z článku Romany Benešové 

„Hledání modelu péče o nesoběstačné rodinné členy“ 2010   
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3.2. Zahraniční výzkumy 

 V oblasti zahraničních výzkumů mezinárodního charakteru se ukázalo porovnání 

výsledků problematické. Mezinárodní projekty jako SHARE a European Social Survey 

se mezigenerační solidaritou zabývají, ale nezabývají se explicitně její citovou složkou. 

Ve výzkumu SHARE se z hlediska mezigenerační solidarity otázky zaměřovaly 

zejména na mínění respondentů ohledně odpovědnosti za péči - zda by měl pečovat stát 

nebo rodina. Jedna z otázek řešila poskytování péče, ale nezjišťovala její konkrétní 

druhy (SHARE, 2010). Výzkum European Social Survey, konkrétně modul ve 4. vlně 

dotazování, se zabýval množstvím kontaktů se starší generací v rodině a tím, zda 

respondenti obecně pečují o stárnoucího člena rodiny, citové dimenze se však nedotýkal 

(ESS Data, 2012). Pro porovnání výsledků výzkumu „Rodinná soudržnost 2010“ se 

zahraniční studií  jsem si proto zvolila americký výzkum „NSCW 2008 The elderly care 

Study: Everyday realities and wishes for change“ (Aumann a kol., 2008), který je co do 

zaměření srovnatelný s výzkumem „Rodinná soudržnost 2010“ a části výzkumu „Der 

Alters Survey 1996“ (Kohli a kol. in Kohli a Künemund 2000, Künemund a Holstein in 

Kohli a Künemund 2000). 

3.2.1. „NSCW 2008 National Study of the Changing Workforce - The elderly care 

Study: Everyday realities and wishes for change“ 

Tento výzkum zjišťuje u respondentů pečujících o nesoběstačného člena rodiny 

podmínky péče, determinanty péče a její průběh. Oproti jiným výzkumům se navíc 

snaží ukázat hlavní obtíže péče pečujících, související často se systémovými problémy 

v sociální oblasti. Skrze konkrétní uváděná doporučení má tato práce přesah do sociální 

politiky. V rámci studie bylo dotázáno 120 pečujících  o seniory, se kterými byly 

prováděny hloubkové rozhovory. Pečujících je 36 % mužů, 64 % žen věkového 

průměru 52 let. (Aumann a kol., 2008) Věkový průměr pečovatelů ve výzkumu 

„Rodinná soudržnost 2010“ je 54 let. Níže je uvedeno několik vybraných 

porovnatelných zjištění souvisejících s podmínkami péče a citovou solidaritou. 

Vysoké zastoupení pečujících o vlastní matku 

 Ve výzkumu „Rodinná soudržnost 2010“ jsme zjistili, že poměrně velké 

množství pečujících se stará o svou vlastní matku, konkrétně 61 % respondentů. Ve 

výzkumu „NSCW 2008" je to o něco méně, konkrétně 48 %. Je to však významně více 
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než počet pečujících o ostatní členy rodiny (viz. tabulka 8.). Výzkumníci „NSCW 2008“ 

tento rozdíl zdůvodňují zejména vyšším věkem dožití u žen (Aumann a kol., 2008). 

Svůj vliv zde může také hrát specifická vazba dětí na osobu matky (Možný, 2004, 

Silverstein, Parrot, Bengtson, 1995).  

Tabulka 8.: Stárnoucí členové rodiny, kterým je poskytována péče 

 

Zdroj: data „NSCW 2008: The Elderly Care Study“, 2008 převzato z Aumann a kol., 2008,, str. 12 

Citová solidarita jako nejčastěji poskytovaný druh pomoci 

Stejně jako ve výzkumu rodinné soudržnosti je ve studii „NSCW" 2008 citová 

solidarita nejčastěji poskytovaným druhem pomoci (viz. tabulka 9.). Autoři výzkumu ji 

zde slučují se vzájemnými návštěvami a aktivitami do „emocionálně-sociální péče“, 

která nad ostatními druhy pomoci výrazně dominuje. Dále je následována „transportní 

pomocí“, do které patří činnosti jako odvoz k lékaři, na nákupy apod. (Aumann a kol., 

2008), které se objevují jako druhá nejčastější pomoc také ve výzkumu „Rodinná 

soudržnost 2010“.  

Tabulka 9.: Typy přímé a nepřímé poskytované péče 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: data „NSCW 2008: The Elderly Care Study“, 2008 převzato z Aumann a kol., 2008, str. 16 
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Ženy jako hlavní pečovatelky 

 Výzkum „NSCW 2008" ukazuje stejně jako šetření "Rodinná soudržnost 2010", 

že ženy jsou nejčastěji hlavními pečovatelkami při péči o nesoběstačného seniora. 

V tabulce 2 je ukázána míra zodpovědnosti za péči o stárnoucího člena rodiny. Ženy 

mají hlavní zodpovědnost za péči v 57 % případů, zatímco muži pečovatelé pouze ve 30 

% případů.  

Graf 2.: Kdo má největší zodpovědnost za péči o stárnoucího člena rodiny?  

Zdroj: Zdroj: data „NSCW 2008: The Elderly Care Study“, 2008, převzato z Aumann a kol., 2008, str. 30 

3.2.2. „Der Alters Survey 1996“ 

 Výzkum "Der Alters Survey 1996" autorů Martina Kohliho  und Clemense 

Tesch-Römera zahrnuje reprezentativní vzorek německé populace ve věkovém rozmezí 

40-85 let o velikosti 4838 respondentů, přičemž v roce 2002 byl výzkum zopakován na 

menším vzorku stejných respondentů jako panelového šetření. Výzkum přináší detalní 

pohled na vztahy střední  starší generace zaměřené na vzájemnou pomoc, citové vazby, 

rodinné zázemí a další charakteristiky a podmínky jejich života. (Kohli a Römer in 

Zentralarchiv für Empirische Sozialforchung Universität du Köln, 2003) 

 Pro porovnání výsledků obou výzkumů jsou zajímavá zjištění v tématech 

blízkosti vztahu dětí  s rodiči, typech pomoci mezi rodinnými příslušníky a 

potencionálních pečovatelů pro zapojení se do pomoci u 70-85 letých respondentů.    
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Tabulka 10. Blízkost vztahu v porovnání 

  

40-54 let 

 

55-69 let 

 

70-85 let 

„Rodinná 

soudržnost 

2010“ 

průměrný 

věk 54 let 

„Rodinná 

soudržnost 

2010“ 

odpovědi 

SENIORŮ 

Vztah k rodičům:      

Velmi blízký  35,2 % 38,6 % ------------ 34 % ------------ 

Blízký 39,9 % 39,6 % ------------ 37 % ------------ 

Průměrný 16,9 % 14,5 % ------------ 16 % ------------ 

Méně blízký 5,8 % 6 % ------------ 10 % ------------ 

Vůbec ne blízký 2,2 % 1,3 % ------------ 3 % ------------ 

Vztah k dětem:      

Velmi blízký  59,6 % 60,8 % 60,1 % ------------ 63 % 

Blízký 30,8 % 31,8 % 33,9 % ------------ 26 % 

Průměrný 7,2 % 5,5 % 4,2 % ------------ 4 % 

Méně blízký 1,5 % 1 % 0,9 % ------------ 6 % 

Vůbec ne blízký 0,9 % 0,9 % 0,9 % ------------ 1 % 

Zdroj: „Alters Survey 1996“ převzato z Kohli a kol. in Kohli a Künemund 2000 str. 188  

a „Rodinná soudržnost 2010“ 

  

Při porovnání výsledků se ukazuje hodnocení blízkosti vztahu u respondentů 

v obou výzkumech srovnatelné (viz. tabulka 10.). Mezigenerační vztahy se vyznačují 

vysokým stupněm blízkosti vztahu. Za velmi blízký jej označila více než třetina 

respondentů-dospělých dětí. Jak připomínají i sami výzkumníci „Alters Survey 1996“, 

se zvyšujícím se věkem jsou vzájemné vztahy hodnoceny ve větší míře jako blízké 

(Kohli a kol. in Kohli a Künemund 2000). To může do značné míry souviset s tendencí 

starších osob idealizovat si vzájemné vztahy (Možný, 2004). Zároveň však bylo ve 

výzkumu „Der Alters Survey 2006“ zjištěno, že čím jsou respondenti starší, tím méně se 

v případě potřeby pomoci obrací na jiné osoby než na vlastní rodinu. Spolu s věkem 

tedy nabývají rodinné vztahy na významu a blízkosti  (Kohli a kol. in Kohli a 

Künemund, 2000).  

 

„Der Alters Survey 1996“ 
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Tabulka 11. Potencionální pečovatelé a druhy potencionální podpory   

 

 

Kogitivní podpora Emocionální 

podpora 

Instrumentální 

podpora 

1. 74 % partner 

(ovdovělí 78 % děti) 

76 % partner 

(ovdovělí 67 % děti) 

99 % partner 

(ovdovělí 61 % děti) 

2. Děti 65 % Děti 56 % Děti 56 % 

3. Přátelé 9 % Přátelé 11 % Sousedé 16 % 

4. Sourozenci 9 % Sourozenci 10 % Vnoučata 13 % 

5. Jiní příbuzní 4 % Jiní příbuzní 4 % Přátelé 10 % 

6. Sousedé 3 % Vnoučata 4 % Placená pomoc 8 % 

7. Vnoučata 3 % Sousedé 4 % Sourozenci 7 % 

8. Jiné osoby 3 % Jiné osoby 4 % Jiní příbuzní 5 % 

Zdroj: „Alters Survey 1996“ převzato z Kunemund a  

Holstein 2000 in Kohli a Künemund 2000 str.254 a „Rodinná soudržnost 2010“ 

 

 Ve všech oblastech pomoci a podpory se nejvíce angažují vlastní děti, stejně 

jako ve výzkumu „Rodinná soudržnost 2010“. Po ovdovění význam vlastních dětí 

v emocionální podpoře stoupá, částečně tak děti nahrazují chybějícího partnera, což 

pozorujeme i ve výzkumu „Rodinná soudržnost 2012", ve kterém je téměř ¾ seniorů 

ovdovělých. Ve výzkumu „Rodinná soudržnost 2010“ je podle pečujícího nejvíce 

poskytovanou pomocí citová popora opečovávaného v 88 % případů, následována 

psychologickou podporou v 85 % případů.  Ovdovělí senioři ve výzkumu „Alters 

Survey 1996“, spatřují nejvýznamnější pomoc od svých dětí v oblasti psychologické 

kognitivní podpory (probírání problémů, vzájemná komunikace), v 78 % případů a 

emocionální podpory v 67 % případů (viz. tabulka 11.) (Kunemund a Holstein in Kohli 

a Künemund 2000). 
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4. Analýza dat 

4.1. Data použitá pro analýzu 

Ve výzkumné části své práce analyzuji data z výzkumného standardizovaného 

šetření „Rodinná soudržnost 2010“, které je součástí projektu „Rodinná soudržnost 

v péči o seniora 2009-2012“. Projektu předcházelo sedm skupinových diskuzí 

s pečovateli v rodinách, pečujícími využívajícími ambulantních služeb i služeb 

dlouhodobé institucionální péče v péči o seniory a dále rozhovory s profesionálními 

pracovníky institucí dlouhodobé péče o seniory a ambulantních stacionářů. Na základě 

informací získaných z těchto rozhovorů a z teorií mezigenerační solidarity byl sestaven 

dotazník pro standardizované šetření „Rodinná soudržnost 2010“.  

Respondenty tvořilo 413 hlavních pečovatelů o seniory ve věku 75 a více let, jež 

o seniory pečují v domácí péči nebo za pomoci institucionální péče. Dotazník byl 

sestaven tak, aby postupně pokrýval všech 6 dimenzí solidarity při péči a hlavní 

sociodemografické charakteristiky (věk, pohlaví, rodinný stav, charakter bydliště, 

vzdělání, pracovní postavení, příjem a náboženství). Součástí výzkumu byl také kratší 

samostatný dotazník pro opečovávaného seniora a dotazník pro partnera a další osobu 

v domácnosti. Dotazování probíhalo od října 2010 do ledna 2011. V průběhu sběru dat 

jsem se do výzkumného projektu zapojila a podílela jsem se na analýze dat se 

zaměřením na oblast citové solidarity. Sběr dat provedli školení tazatelé agentury 

SC&C. Následně byla předaná data analyzována výzkumným týmem a v průběhu roku 

2012 budou závěry projektu vydány v podobě společné monografie.  

4.2. Metody použité v analýze 

Jako hlavní ukazatel míry citové solidarity ve zkoumaném souboru je použit index 

citové reciprocity vycházející z faktorové analýzy baterie výroků:  

a) Respektuje moje pocity.  

b) Vyptává se mě na moje problémy a starosti.  

c) Váží si mého času. 

d) Očekává ode mě více, než kolik mohu nabídnout.  

e) Důvěřuje mi.  

f) Svěřuji se mu/jí se svými problémy a starostmi.  

g) Má pochopení pro mé vlastní potřeby. 
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h) Ukazovat před ní/m své emoce nemá žádný přínos.  

i) Mám pocit, že mi nerozumí. 

j) Svěřuje se mi se svými problémy a starostmi. 

 

K zodpovězení výzkumné otázky, jaké faktory ovlivňují podobu citové solidarity 

mezi pečujícím a seniorem, byla využita lineární regresní analýza. Závislou proměnnou 

je index citové reciprocity. Nezávislé proměnné budou kopírovat faktory, o kterých 

z teorie vyplývá, že mají vliv na vzájemné city. V regresní analýze používám metodu 

Stepwise. „Při této regresní metodě se snažíme o popis maximální variability v datech 

na základě minimálního počtu "vysvětlujících" proměnných.“ (Matějka, 2003) Program 

SPSS postupně zkouší zařazovat a vyřazovat jednotlivé proměnné a následně vybere 

nejvhodnější model pro regresní analýzu. 

 

4.3. Popis souboru 

 Ve zkoumaném souboru
2
 je zahrnuto 413 respondentů pečovatelů, z nichž je 

22 % mužů a 78 % žen. V domácí péči je 80 % seniorů, 20 % seniorů je umístěno 

v instituci (LDN, dům s pečovatelskou službu, denní stacionář, domov pro seniory). Ve 

společné domácnosti se seniorem žije 54 % respondentů. 

Z 18-ti položkové škály každodenních činností indexu BADL  nedokáže zvládat 

do 6-ti činností: 15 % seniorů, 6-12 činností: 55 % seniorů a 13 – 18 činností: 30 % 

seniorů.  

O vlastní matku pečuje 61 % respondentů. O vlastního otce pečuje 23 % 

respondentů. O matku partnera/partnerky pečuje 12 % respondentů a o otce 

partnera/partnerky 4 % respondentů.  

Věk respondentů pečovatelů je 40 – 50 let: 44 % respondentů, 51 – 60 let: 37 % 

respondentů a 61 – 67: let 19 % respondentů. Průměrná délka péče je 2 roky, přičemž 

péči delší než 5 let poskytuje 11 % respondentů.  

Výsledky prezentované v analýze zahrnují pouze pohled samotného pečujícího. 

Součástí výzkumu byl také dotazník pro seniora, avšak bylo dotázáno pouze 46 seniorů, 

                                                           
2
 Součástí výzkumného projektu je také datový soubor 46-ti seniorů a soubor 372 partnerů respondentů, 

které však v rámci této diplomové práce neanalizuji.  
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kteří vyplnili zjednodušený dotazník, ve kterém bylo pouze několik vybraných otázek. 

V analýze tak odpovědi seniorů celkově nevyužívám, neboť u většiny parametrů, které 

v analýze prezentuji, jejich odpovědi nebyly k dispozici.  

4.4. Výzkumné otázky a hypotézy 

V této práci se věnuji základní výzkumné otázce: 

„Jaká je povaha citové solidarity mezi opečovávaným seniorem a pečujícím 

z rodiny a co ji ovlivňuje?“ Péče o nesoběstačného seniora je životní situací, která 

klade velkou zátěž jak na pečujícího tak na samotného seniora. Jedná se nejen o zátěž 

fyzickou a finanční, ale také emocionální. Snažím se proto zjistit, jak při péči vypadají 

vzájemné city.  

 Celkově předpokládám, že ve výzkumném souboru budou pečující deklarovat 

poměrně vysokou úroveň citové solidarity podobně jako byla zjištěna v podobných 

předchozích výzkumech (Možný 2004; Kuchařová, 2002).  

 Analytickou část práce rozděluji na 4 hlavní oblasti, které dohromady vytvářejí 

zdroj pro souhrnnou odpověď na hlavní výzkumnou otázku: 

 

1. Citová podpora ve srovnání s ostatními druhy pomoci.  

Vzhledem k podobným výzkumům na téma citové solidarity, které identifikovali 

citovou podporu jako nejčastěji poskytovaný druh pomoci, která je jak pro seniory tak 

pro pečující nejvýznamnější oblastí vzájemných vztahů (Rabušic a Vohralíková, 2004; 

Kuchařová, 2002; Aumann a kol. 2008), předpokládám i ve výzkumu „Rodinná 

soudržnost 2010“ významné postavení citové podpory mezi ostatními druhy pomoci. 

Má hypotéza zní, že citová pomoc a podpora je poskytována více než ostatní druhy 

pomoci, které jsou spíše instrumentálního charakteru.   

 

2. Poskytovatelé citové podpory.  

Z uspořádání péče v rodinách, kterou lze vysledovat například v některých 

kvalitativních studiích (Konrádová, 2011; Dimitrová, 2007; Brožová, 2009, Moravcová, 

2010; Kuchařová, 2002)  vyplývá, že se do péče zapojují i jiné osoby než pouze hlavní 

pečující a jeho nejužší rodina To potvrzují i závěry některých kvantitativních šetření, 

které uvádí, že ostatní příbuzní se angažují v péči přibližně v 10 % případů a cizí osoby 

v 16 % případů (Tonerová 2001; Zavázalová, 2001). Předpokládám proto, že v případě 

citové podpory a pomoci se objeví zapojení i ostatních osob kromě hlavního pečujícího, 
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které však bude odlišné u institucionálních a u domácích pečujících. Předpokládám, že 

v případě, že je o seniora pečováno za pomoci instituce, je zapojení ostatních osob 

(specialistů cizích osob) do péče větší a tak bude pečujícími i více reflektováno. Na 

základě toho formuluji hypotézu, že pečujícími bude přiznáváno zapojení i ostatních 

osob do citové podpory seniora, avšak institucionální pečující budou deklarovat větší 

zapojení ostatních osob (specialistů, cizích osob) než domácí pečující, v souvislosti 

s tím pak bude zapojení institucionálních pečujících do citové podpory menší než 

domácích pečujících. 

 

3. Povaha vzájemných citů.  

 Vzájemné city mezi pečujícím a seniorem je možné posuzovat z mnoha hledisek. 

Na základě hlavních přístupů uvedených v teorii vzájemné citové vztahy budu city 

popisovat skrze jejich reciprocitu (Gouldner in Milardo, 1988; Walker, Pratt a 

ChunOppy, 1992; Bengtson a Roberts 1991), skrze sílu citů z pohledu pečujícího 

(Bengtson, 2002) a charakteristiku citů samotnými pečujícími (podobně kvalitativní 

studie Konrádová, 2011; Moravcová, 2010; Sýkorová, 2002). Má hypotéza zní, že 

citové vztahy v rámci péče jsou silné a vyznačují se vysokou mírou vzájemnosti a jsou 

charakterizovány zejména skrze vzájemné pozitivní emoce a city.   

 

4. Faktory ovlivňující vzájemné citové vazby. 

Hypotéza zní, že významný vliv na podobu současných citových vztahů mají 

zejména minulé charakteristiky vztahu mezi pečujícím a seniorem a aktuální zdravotní 

stav seniora. Tato hypotéza vychází z předpokladu o významné dynamice vztahů mezi 

rodinnými členy. V rámci té se rodiny postupně přizpůsobují změnám v rodinném 

uspořádání, zároveň však staví na již v minulosti vybudovaných základech. Vztahy, 

které fungují mezi pečujícím a seniorem nevznikají nově při počátku péče, ale navazují 

na předchozí již existující vzájemná pouta a jsou tudíž významně ovlivněny minulostí 

(Sheehan, Nuttal, 1988). Zároveň je třeba uvažovat také faktor míry poskytované 

pomoci související se zdravotním stavem seniora, neboť podle té se mění i zátěž 

pečujícího, která může zapříčiňovat větší množství stresových situací a konfliktů (Brody 

1985, Sheenan a Nuttal, 1988, Sýkorová 2005). Senior navíc může být spolu se 

zhoršujícím se zdravotním stavem méně schopen aktivní komunikace, což může 

významně ovlivnit vzájemnost vztahu. Očekávám nižší míru reciprocity v citovém 
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vztahu mezi pečujícím a seniorem při vyšší míře poskytované péče a horším zdravotním 

stavu seniora (Cicirelli, 1983). 

 

4.5. Operacionalizace a konstrukce proměnných 

4.5.1.  Citová podpora ve srovnání s ostatními druhy pomoci 

 U jednotlivých druhů pomoci v otázce č. 38 respondent vybírá, zda pomoc 

vykonává či nikoli. Mezi druhy pomoci je zařazeno i povídání si a komunikace 

(psychologická podpora) a citová podpora opečovávaného, jež patří do projevů citové 

solidarity. Skrze srovnání s ostatními druhy pomoci pak zjišťuji, které jsou respondenty 

nejvíce vykonávány. 

4.5.2. Poskytovatelé citové podpory 

 U baterie jednotlivých druhů pomoci (ot. č. 38) respondent zároveň odpovídá, 

zda konkrétní pomoc vykonávají členové nejužší rodiny (jeho děti a partner/ka), cizí 

osoby a specialisté. Skrze tyto odpovědi lze získat představu o angažovanosti 

jednotlivých osob v rámci citové solidarity. Pomocí rozdělení souboru na respondenty, 

jež o seniora pečují s pomocí instituce a na domácí pečující, zjišťuji, zda se liší zapojení 

jednotlivých osob podle typu péče. 

4.5.3. Povaha vzájemných citů 

1) Síla citů 

Primárně nejde o skutečné zjištění síly citů mezi pečujícím a opečovávaným, ale 

zejména o subjektivní hledisko pečujícího. Jeho názor na intenzitu citů mezi ním a 

opečovávaným totiž ukazuje, jak pečující osobně vnímá jejích vzájemný vztah. 

Respondenti subjektivně charakterizovali své city vůči opečovávanému, jeho city 

k pečujícímu a city k ostatním členům rodiny. Sílu citů určovali na 10-ti bodové 

vzestupné škále, kde možnost 1 = slabé city a možnost 10 = silné city. (podobně 

Bengtson, 2002) Pro účely analýzy v této práci byla proměnná překódována na 5-ti 

stupňovou hodnotící škálu. Otázka konkrétně zněla takto: 9) Pokuste se prosím 

charakterizovat: 9a) Vaše city k ní/němu? (k opečovávanému seniorovi) 9b) jeho, její 

city k Vám, 9c) city ostatních členů rodiny k ní/němu, 9d) jeho/její city k ostatním 

členům rodiny. 
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Pro srovnání odpovědí jsou zařazeny také odpovědi samotných seniorů na 

stejnou otázku z dotazníku pro seniory (viz. Příloha č.2 práce). 

2) Citová reciprocita 

Citová reciprocita byla v rámci analýzy operacionalizována pomocí indexu 

citové reciprocity mezi pečujícím a seniorem.  

Index citové reciprocity vznikl na základě baterie otázek, ve kterých respondenti 

pečující o seniora hodnotili, jak často mají ve vztahu k seniorovi následující pocity 

(tabulka 12.): 

Tabulka 12. Baterie měřící citovou solidaritu, hodnocení na škále 1 – velmi často 

až 4 – nikdy / téměř nikdy 

a)   Respektuje moje pocity. 

b)   Vyptává se mě na moje problémy a starosti. 

c)   Váží si mého času. 

d)   Očekává ode mě více, než kolik mohu nabídnout. 

e)   Důvěřuje mi. 

f)   Svěřuji se mu/jí se svými problémy a starostmi. 

g)   Má pochopení pro mé vlastní potřeby. 

h)   Ukazovat před ní/m své emoce nemá žádný přínos. 

i)    Mám pocit, že mi nerozumí. 

j)    Svěřuje se mi se svými problémy a starostmi. 

k)   Byl/a bych raději, kdyby na jeho/jejím místě byl někdo jiný. 

Zdroj: data „Rodinná soudržnost 2010“ 

Pomocí faktorové analýzy byly v baterii v tabulce 7 odhaleny dva separátní 

faktory: první měřící reciprocitu citového vztahu (zahrnuje položky: a) Respektuje moje 

pocity. b) Vyptává se mě na moje problémy a starosti. c) Váží si mého času. f) Svěřuji 

se mu/jí se svými problémy a starostmi. g) Má pochopení pro mé vlastní potřeby. j) 

Svěřuje se mi se svými problémy a starostmi.); druhý naopak nereciprocitu (zahrnuje 

položky: d) Očekává ode mě více, než kolik mohu nabídnout. h) Ukazovat před ní/m 

své emoce nemá žádný přínos. i) Mám pocit, že mi nerozumí.) 
3
. Výrok k)   Byl/a bych 

raději, kdyby na jeho/jejím místě byl někdo jiný, byl pro svou nejednoznačnost z 

analýzy vyřazen. Podle KMO kritéria výsledné řešení vysvětluje 82 % variance, 

                                                           
3
 Výrok k) byl z faktorové analýzy vyloučen pro jeho nejednoznačnost. 
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výsledky jsou signifikantní na hladině významnosti 0,001, takž lze model využít pro 

další postup v analýze . (viz. tabulka 13)  

Tabulka 13. Faktorová analýza – rotované řešení 

 

Faktorové zátěže 

1. faktor 2. faktor 

Respektuje moje pocity. 0,736 - 0,110 

Vyptává se mě na moje problémy a starosti. 0,801 - 0,059 

Váží si mého času. 0,760 - 0,117 

Očekává ode mě více, než kolik mohu nabídnout. - 0,027 0,702 

Důvěřuje mi. 0,582 -0,036 

Svěřuji se mu/jí se svými problémy a starostmi. 0,736 0,079 

Má pochopení pro mé vlastní potřeby. 0,746 - 0,105 

Ukazovat před ní/m své emoce nemá žádný přínos. - 0,051 0,704 

Mám pocit, že mi nerozumí. - 0,126 0,803 

Svěřuje se mi se svými problémy a starostmi. 0,630 0,035 

Použitá metoda faktorové analýzy: Metoda extrakce hlavních komponent, Metoda rotace Varimax 

Zdroj: data „Rodinná soudržnost 2010“ 

 

Na základě těchto výsledků byl vytvořen součtový index citové reciprocity. 

K tomuto účelu byly výroky tvořící první faktor překódovány následovně: velmi často = 

2, občas = 1, netýká se = 0 zřídka = -1, nikdy nebo skoro nikdy = -2.  Stejným 

způsobem, ale s opačnými znaménky byly překódovány hodnoty výroků spadajících do 

druhého faktoru, tedy měřící nereciprocitu vztahu. Součtový index byl zvolen namísto 

faktorových skórů z důvodu větší přehlednosti a porovnatelnosti ve výstupech, ale 

z faktorových skórů jeho konstrukce vychází.  
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3) Charakteristika citů 

 V otevřené otázce číslo 7. byli respondenti dotázáni „V čem přesně se citová 

stránka Vašeho vztahu projevuje? Jak byste tyto city a emoce charakterizoval/a?“. 

Odpovědi byly následně zpracovány pomocí analyzátoru textu, jehož výstupem bylo 

grafické znázornění nejčastějších odpovědí. Tento výstup posloužil jako inspirace 

k vytvoření kategorií, do kterých byly jednotlivé otevřené odpovědi zařazeny. 

Z jednotlivých skupin odpovědí lze dobře vidět různost vnímání vzájemných citových 

vazeb, které mají vždy svůj specifický základ. Pro jednotlivé kategorie sleduji hodnoty 

indexu citové reciprocity pro porovnání intenzity citové solidarity mezi kategoriemi. 

 Podobné rozdělení při popisu citové solidarity ukazují ve svém článku také 

autoři  Merz, Schuengel a Schulze. V  rámci citové solidarity je podle nich možné nalézt 

tři primární dimenze, které dohromady popisují vzájemné vztahy: 1) směr vztahu 

(direction), 2) kvalita vztahu (quality), 3) intenzita vztahu (penetration). V rámci směru 

vztahu se sleduje, zda vztah působí spíše od rodičů k dětem či od dětí k rodičům a 

vzájemné vyrovnávání vzniklých nesouladů. Kvalita vztahu je vyjádřena skrze emoce a 

city, které mají následně vliv na solidaritu a k intenzitě vztahu se pojí frekvence 

kontaktů a povaha vzájemné pomoci. (Merz, Schuengel, Schulze, 2005) 

 

4.5.4. Faktory ovlivňující vzájemné citové vazby 

 Pomocí regresní analýzy, kde je závislou proměnnou index citové reciprocity, 

testuji jednotlivé faktory, u kterých z teorie předpokládám jejich vliv na citovou 

solidaritu. Ty zastupují v regresní analýze nezávislé proměnné. Zkoumané faktory lze 

rozdělit do 3 hlavních skupin:  

1) Sociálně-demografické charakteristiky – věk a vzdělání pečujícího, pohlaví 

pečujícího, pohlaví seniora, pohlaví pečovatelského páru (specificky zda se stará 

žena o ženu, muž o ženu, žena o muže nebo muž o muže), zda se pečující stará o 

svou matku nebo o jiného příbuzného 

2) Podmínky péče – délka, po jak dlouhou dobu senior potřebuje každodenní péči 

(měřena v letech), typ poskytované péče (rodinná / institucionální), 

nemohoucnost seniora měřená indexem BADL 

3) Projevy vzájemného vztahu – četnost kontaktů zvlášť v současnosti i 

v minulosti před započetím péče (měřena jako součet telefonických a osobních 

kontaktů v hodinách týdně), míra poskytované pomoci citovou podporou ze 
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strany rodiče dítěti před započetím péče (měřená na dichotomicky rekódované 

škále s hodnotami 0 = nikdy nebo výjimečně a 1 = výrazně nebo velmi výrazně). 

 

Následně vliv jednotlivých faktorů na citovou reciprocitu porovnávám v odlišných 

typech péče: v rodinách, které pečují o seniora v domácnosti a v rodinách, jež při péči 

využívají služeb instituce. 

  

5. Výsledky analýzy dat 

5.1.  Postavení citové podpory mezi ostatními druhy pomoci 

seniorovi  

 Ve výzkumu rodinné soudržnosti se potvrdilo, že citová podpora a 

psychologická pomoc patří mezi nejčastěji poskytované formy pomoci seniorům. 

V tabulce 14. můžeme vidět, že citová podpora a psychologická pomoc patří mezi pět 

nejčastěji poskytovaných druhů pomoci. Citovou podporu poskytuje a komunikaci 

s opečovávaným vede naprostá většina dotázaných pečujících (citovou podporu 88 % a 

psychologickou podporu 86 % (viz. tabulka 14.). To je důležité tím více, že samotnými 

seniory je například ve výzkumu Ivo Možného citová podpora vnímána jako 

nejdůležitější oblast mezigenerační pomoci (Možný, 2004). Je to právě vzájemná 

komunikace a možnost promluvit si o svých problémech a starostech, co podporuje u 

starých lidí mentální aktivitu a pomáhá jim, v případě nemohoucnosti naplňovat vlastní 

život. Senioři mohou svému dítěti nebo vnoučeti poskytnout cennou radu do života 

nebo s ním pohovořit o jeho životních problémech (Haškovcová, 2010; Šiklová, 2010; 

Pichaud a Thareauová, 1996). Na druhou stranu sami senioři potřebují citovou podporu 

a zájem od pečujícího přesahující poskytovanou pomoc v činnostech. I oni chtějí být 

součástí rodiny, cítit náklonnost a respekt od svých bližních a vědět, že nejsou pouze 

přítěží pro své okolí. Skrze míru pokytované pomoci tak byla potvrzena hypotéza, že 

citová pomoc a podpora je poskytována více než ostatní druhy pomoci, které jsou spíše 

instrumentálního charakteru.    
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Tabulka 14. Poskytování druhů pomoci seniorovi od pečujícího 

    Ano Ne 

1. 
citová podpora 

opečovávaného 
88% 12% 

2. 

povídání si a 

komunikace 

(psychologická pomoc) 

86% 15% 

3. zajištění nákupů 82% 18% 

4. 
doprovod / odvoz k 

lékaři 
80% 20% 

5. 
běžný úklid v 

domácnosti 
76% 24% 

6. praní prádla 74% 26% 

7. 
vaření a příprava jídla 

opečovávanému 
74% 26% 

8. 
pomoc při hygieně a 

převlékání 
72% 28% 

9. 
pomoc opečovávanému v 

pohybu a chůzi 
72% 28% 

10. příprava a podávání léků 69% 31% 

Zdroj: data „Rodinná soudržnost 2010“ 

 

5.2.  Povaha vzájemných citových vazeb 

5.2.1. Síla citů 

 Skrze subjektivní hodnocení pečujících byla zjišťována síla citů mezi pečujícím, 

seniorem a ostatními členy rodiny. Z výsledků prezentovaných v tabulce 16. vyplývá, že 

60 % respondentů zařadilo sílu citů seniora k nim samotným do dvou kategorií 

ukazujících na nejsilnější citovou vazbu. Ještě o něco silněji hodnotili své city 

k seniorovi, do dvou nejvyšších kategorií spadala téměř ¾ odpovědí. Jako o něco slabší 

byly hodnoceny city seniora k ostatním členům rodiny a jako nejslabší respondenti 

hodnotili city ostatních členů rodiny k seniorovi. Nejsilnější úroveň citů vybrali 
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respondenti pouze v 19 % případů, zatímco ve vlastním vztahu k seniorovi v 31 % 

případů (viz. tabulka 15.). To ukazuje na vysoké hodnocení vzájemných citů se 

seniorem a poměrně nízké hodnocení citového vkladu příbuzných.  

 Zároveň se ve výzkumu ukázal podobně jako ve výzkumu Ivo Možného nebo 

„NSCQ 2008“ vliv věku na hodnocení vzájemných vztahů. V tabulce 17. hodnotili 

samotní senioři (N=46) sílu citů mezi nimi a ostatními členy rodiny. Vzájemné city 

hodnotí jako výrazně silnější, než je hodnotili ze svého pohledu pečující. 

Pravděpodobně se zde projevuje idealizace vztahů staršími osobami (Možný, 2004; 

Aumann, 2008). Navíc se zvyšujícím se věkem vzrůstá hodnota rodiny a rodinných 

vazeb společně s tím, jak klesá okruh lidí, se kterými senior udržuje vztahy a na které se 

obrací pro pomoc (Kohli a Künemund, 2000). Jeho nejbližší příbuzní, nejčastěji partner 

a děti jsou pak těmi, se kterými má senior nejvíce blízké vztahy (viz. tabulka 16.). 

Tabulka 15. Hodnocení síly citů pečujícím (mezi seniorem a ostatními členy 

rodiny) 

 

Zdroj: dat „Rodinná soudržnost 2010“, soubor pečujících N=413 

Tabulka 16. Hodnocení síly citů seniorem  

 

Zdroj: dat „Rodinná soudržnost 2010“, soubor seniorů N= 46 

 
1 =slabé 

city
2 3 4

5 = silné 

city
Celkem

Jeho/její city k Vám 9% 14% 17% 29% 31% 100%

Vaše city k ní/němu 3% 10% 16% 37% 33% 100%

City ostatních členů 

rodiny k ní/němu
6% 19% 21% 34% 19% 100%

Jeho/její city k ostatním 

členům rodiny
10% 9% 21% 33% 23% 100%

 1 2 3 4 5 Celkem

Vaše city k ní/němu 1% 6% 4% 26% 63% 100%

jeho/její city k Vám 3% 2% 17% 24% 54% 100%

Vaše city k ostatním 

členům rodiny
5% 4% 9% 49% 33% 100%

city ostatních členů rodiny 

k Vám
1% 16% 4% 46% 33% 100%
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5.2.2. Reciprocita – kategorizace indexu citové reciprocity a jeho porovnání 

v odlišných situacích péče 

Jak již bylo popsáno v kapitole Operacionalizace, za účelem analýzy byl 

z baterie výroků o pocitech k seniorovi na základě faktorové analýzy vytvořen index 

citové reciprocity. Výsledný součtový index může dosahovat hodnot -20 až +20, a 

rozložení jeho četností prezentuje graf 2. Na něm vidíme, že rozložení indexu je 

vychýlené od normálního rozložení v oblasti hodnot 10 až 20 a průměr indexu je 3,83. 

Respondenti tedy deklarují nadprůměrnou míru citové reciprocity ve vztazích se 

seniorem.  

Graf 3.: Histogram součtového indexu citové reciprocity 

 

Za účelem přehlednějšího ukázání rozložení míry reciprocity v našem souboru 

byl index citové reciprocity překódován do 4 kategorií: Do kategorie „City nejsou 

vzájemné“ spadají hodnoty indexu -20 až -11, do kategorie „City spíše nejsou 

vzájemné“ -10 až 1, „City spíše jsou vzájemné“ 0-9 a „City jsou vzájemné“ 10-20.  

Rozdělením indexu citové reciprocity na 4 kategorie získáváme následující rozdělení 

viz Tabulka 17. 
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Tabulka 17. Kategorie indexu citové reciprocity 

  
N Procentuální 

vyjádření 
  

City nejsou vzájemné 23 5,8 % 

City spíše nejsou vzájemné 104 26 % 

City spíše jsou vzájemné 155 38,8 % 

City jsou vzájemné 118 29,5 % 

Celkem 400 100 % 

Zdroj: data „Rodinná soudržnost 2010“ 

 

 Z uvedeného rozložení vyplývá, že pečující v našem souboru mají se seniory ve 

většině případů citový vztah vykazující vysokou míru vzájemnosti. Nejvíce reciproční 

vztahy deklaruje téměř 30 % respondentů a do dvou nejvyšších kategorií spadá téměř ¾ 

respondentů. Naopak vztahy se seniorem, které nejsou vzájemné, deklaruje pouze 

necelých 6 % respondentů (viz. tabulka 17.). 

 Pokud porovnáme míru vzájemnosti ve vztazích v odlišných situacích péče, 

zjišťujeme, že v rodinách, kde se starají o seniora v domácnosti, je míra reciprocity 

vyšší než v rodinách, kde je péče poskytována za pomoci instituce (viz. tabulka 18.).  

Tabulka 18. Porovnání indexu citové reciprocity u domácích a institucionálních 

pečujících 

Typ péče N Průměr indexu citové 

reciprocity 

Domácí pečující 310 4,16 

Institucionální pečující 79 2,37 

CELKOVÝ PRŮMĚR 389 3,83 

Zdroj: data „Rodinná soudržnost 2010“ 

 

 V souboru bylo zjištěno poměrně velké zastoupení pečujících, kteří se starají o 

svou vlastní matku. V teorii výše je popsáno zjištění Bengtsona, Parrota a Silversteina, 

že jak dcery, tak synové mají intenzivnější citové vztahy se svou matkou než s otcem, 

což platí ještě více u dcer (Silverstein, Parrot, Bengtson, 1995; Možný 2004).  



 
59 

V následující tabulce 19. je uvedeno porovnání průměrů indexu citové reciprocity u 

pečujících, kteří se starají o vlastní matku a u pečujících, jež se starají o jiného člena 

rodiny. 

Tabulka 19. Porovnání indexu citové reciprocity u pečujících o vlastní matku a u 

pečujících o jiného člena rodiny 

 

Zda respondent pečuje o 

vlastní matku 

N Průměr indexu citové 

reciprocity 

 

Pečuje o jiného člena rodiny 154 2,2 

Pečuje o vlastní matku 243 4,9 

CELKOVÝ PRŮMĚR 397 3,84 

 statisticky významný rozdíl na 0,002% hladině významnosti 

Zdroj: data „Rodinná soudržnost 2010“ 

 

Z výsledné tabulky je dobře patrné, že respondenti pečující o vlastní matku mají 

s opečovávanou vztah více založený na vzájemných citech, ve srovnání s pečujícími 

starajícími se o jiného příbuzného. Rozdíl mezi těmito typy pečujících z hlediska citové 

reciprocity je ještě výraznější než u institucionálních vs. domácích pečujících. Ukazuje 

se zde statisticky významný rozdíl na 0,002 % hladině významnosti mezi průměrem 

citové reciprocity u pečujících starajících se o vlastní matku a u pečujících starajících se 

o jiného člena rodiny. (viz. tabulka 19.) Péče o matku se tak ukazuje být významným 

faktorem ovlivňujícím míru citové solidarity mezi pečujícím a seniorem.  

 

5.2.3. Charakteristika vzájemných citů 

 V dotazníku byli respondenti tázáni na charakter jejich vzájemného citového 

vztahu se seniorem otevřenou otázkou, ve znění: „V čem přesně se citová stránka 

Vašeho vztahu projevuje? Jak byste tyto city/emoce charakterizoval/a?“ Tento způsob 

dotazování může pomoci odhalit individuální způsoby porozumění afektivním vazbám 

v páru pečující – senior.  

Na otevřenou otázku odpovědělo celkem 237 respondentů, tedy téměř dvě 

třetiny dotázaných. texty odpovědí byly souhrnně zpracovány analyzátorem textu, jehož 
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výstupem je grafické znázornění nejčastěji se vyskytujících slov v odpovědích (viz. 

obrázek. 1). Nejčastější slova jsou zobrazena větším tučnějším písmem. 

 

Obrázek č.1: Textová analýza obsahu otevřené otázky č. 7. „V čem 

přesně se citová stránka Vašeho vztahu projevuje? Jak byste tyto 

city/emoce charakterizovala?“   

Uvedené odpovědi byly inspirací k vytvoření kategorií, do kterých bylo možné 

výpovědi respondentů zařadit. Zajímavé je, že ačkoli byli respondenti dotázáni na 

charakter citů, v jejich odpovědích můžeme nalézt charakteristiky vztahující se k jiným 

oblastem vzájemných vztahů jako k úctě či k závazeku. Z teorie však víme, že tyto 

koncepty jsou s city úzce propojené, což tímto potvrzují i odpovědi samotných 

respondentů. Z odpovědí bylo možné vytvořit následující kategorie dle základní 

charakteristiky popisu citové stránky vzájemného vztahu: 

 

1) rodina 

 „Je to máma mého manžela, kterého mám ráda.“  

„Je to můj otec.“  

Respondenti v této kategorii zmiňovali jako hlavní charakteristiku osobu 

pečovatele v roli blízkého člověka z rodiny, ke kterému chovají pozitivní city – otce, 

matku či případně jako příbuzného blízké osoby – otec či matka manžela/manželky. 

Příbuzenství a na něj navázané citové vazby zaujímaly v této skupině respondentů 

přední místo při popisu vzájemného vztahu. Tato skupina byla v našem souboru 
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nejpočetněji zastoupenou, zařadilo se do ní 22 % respondentů. V případě pečujícího 

páru dítě-rodič se zde projevuje koncept „crescive bonds“, který zdůrazňuje specifické 

vztahy mezi rodiči a děti. Ty vycházejí z toho, že se rodiče s dětmi skrze sebe vzájemně 

identifikují, potvrzují si vlastní identitu. Je to významný základ jejich vzájemného 

vztahu, který se v průběhu života ještě více prohlubuje. (Turner in Mancini, 1989) 

 

2) láska, city 

 „Vzájemné porozumění, láska.“  

„Chci mu být neustále na blízku.“  

Respondenti ve druhé skupině charakterizovali nejčastěji vzájemný vztah skrze 

lásku, porozumění, vzájemnou náklonnost, tedy zdůrazňovali zejména emoce. Ty byly 

často propojené s příbuzenskými vazbami, ale jako takové byly vyzdvihovány city nad 

příbuzenské vazby. Výpovědi respondentů potvrzovaly vliv emocí na vzájemné vztahy 

vyjádřený skrze tzv. teorii citové vazby (attachment theory). Jak již bylo zmíněno v 

teoretické části, podle této teorie mají jedinci tendenci chránit ty, se kterými udržují 

pozitivní vzájemné city, chtějí se o druhého starat, setkávat se s ním a pomáhat mu, 

(Mancini, 1989) což vyjadřovali v odpovědích respondenti z této skupiny. Skupina 

„láska, city“ byla druhá nejčastěji zastoupená, patří do ní 18 % respondentů. 

 

3) problémy, negativní emoce 

„Máte jí už někdy plné zuby pro její aroganci a nadřazenost, kterou mi dává 

často znát, vděčná není, ještě mi často nadává.“  

„Mám pocit, že mě občas nesnáší, když je na mně závislá, radši by byla, kdyby o 

ní pečoval syn.“  

Náročná situace péče může být doprovázena konflikty ve vztazích, to potvrzují i 

respondenti z této skupiny. Zdroje konfliktů jsou různorodé, mezi nejčastější příčiny 

patří předchozí nevyřešené vztahy, odlišné představy o podobě péče a času, který je 

pečujícímu věnován, nedostatek soukromí nebo u seniora vztek pramenící z 

bezmocnosti. Zmiňována je nervozita a napětí jak na straně seniora, tak na straně 

pečujícího. Konflikty a negativní emoce jsou pravděpodobně součástí i dalších vztahů 

respondentů se seniory v souboru, ale těchto 17 % respondentů uvedlo konflikty jako 

hlavní charakteristiku jejich vzájemného vztahu se seniorem.  
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4) péče, pomoc, podpora  

„Důvěra, podpora.“  

„Sdílíme spolu smutek, radost i veselí.“ 

Kategorie zahrnuje odpovědi, ve kterých respondenti charakterizovali vzájemný 

vztah skrze pomoc, podporu a péči, kterou se snaží seniorovi poskytovat. Často 

popisovali vzájemnou podporu skrze rozhovory, probírání problémů, sdílení starostí i 

pozitivních emocí, vzájemné svěřování se. Významná část respondentů pak vyjadřovala 

svou snahu seniorovi maximálně pomoci, aby mu senior důvěřoval a mohl se na něj 

kdykoli spolehnout. Z výpovědí je patrné, že respondenti vyjadřovali zejména 

emocionální a psychologickou podporu, skrze kterou popisovali vzájemný vztah. Do 

této kategorie se zařadilo 14 % respondentů. 

 

5) lítost, soucit 

  „Trápí mě, když má velké bolesti a nemohu mu pomoci.“  

„Mrzí mě, že je matka upoutaná na lůžko a nemůže být aktivní.“ 

Do této skupiny se zařadili respondenti, kteří ve svých odpovědích vyjadřovali 

zejména lítost a soucit se seniorem. Popisovali, jak je trápí jeho nemohoucnost, špatný 

zdravotní stav, zhoršení pohyblivosti apod. Pečující si tak jako syn/dcera uvědomují 

změnu, která v životě jejich rodičů-seniorů nastala v souvislosti s nemocí a s tímto 

faktem se snaží vyrovnat, Cicirelli označuje jako tzv. filial crisis (synovská/dceřinná 

krize) (Cicirelli, 2000), která se objevuje u respondentů z této skupiny. Respondenti si 

uvědomují, že jejich rodiče jsou nesoběstační a potřebují podporu a pomoc, která dříve 

nebyla potřeba. Zároveň jsou svědky fyzického či psychického utrpení a bolesti u svých 

rodičů, které nemohou odstranit a často ani snížit či omezit. Tato nemohoucnost a 

vnímaná bolest v nich vyvolává pocity lítosti a soucitu, které promítají do své snahy 

aktivně o seniora pečovat a pomáhat mu. (podobné závěry uvádí v kvalitativní analýze i 

Sýkorová, 2007) Celkem do skupiny řadíme 13 % respondentů. 

 

6) úcta, vděčnost 

„Úcta k matce.“  

„Je to povinnost se postarat o rodiče, oni se také o nás starali.“ 

Pečující vyjadřovali v odpovědích potřebu vrátit svým rodičům jejich předchozí 

pomoc a investovanou energii. Tento postoj odpovídá koncepci tzv. obligation theory - 

teorii závazku, kde se projevuje vděk, který máme vůči těm, kteří nám v minulosti 
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pomohli, nejčastěji vůči vlastním rodičům. Děti pak mají tzv. „snahu splatit dluh“ skrze 

svou pomoc stárnoucímu rodiči. (Rossi a Rossi, 1990). Zároveň do této kategorie 

zasahuje hodnotová dimenze, neboť respondenti cítí povinnost postarat se o stárnoucí 

rodiče, když potřebují pomoci na základě úcty k rodičům. Zmiňují „úctu k matce“ nebo 

„úctu k otci“ a skrze ni charakterizují vzájemné vztahy. Spadá sem přibližně 10 % 

respondentů. 

 

7) nemoc, závislost 

„Potřeba v souvislosti s nemohoucností.“ 

 „Otec je na mě velice citově vázán od doby, kdy ovdověl.“ 

Poslední skupina zahrnuje respondenty, kteří definují vzájemný citový vztah se 

seniorem zejména skrze jeho závislost. Nejčastěji zmiňují závislost emocionální, která 

často souvisí se závislostí fyzickou. Citová závislost na pečujícím vzniká často 

následkem ztráty životního partnera. Pečující, tedy nejčastěji syn nebo dcera pak 

partnerovu přítomnost částečně nahrazují. Skupina je nejméně zastoupená, řadíme do ní 

6 % respondentů. 

Tabulka 20. prezentuje četnost zastoupení kategorií odpovědí a dále průměrnou 

hodnotu indexu citové reciprocity v jednotlivých skupinách, dle odpovědí na otevřenou 

otázku. Z tabulky je patrné, že emocionální stránku vztahu mezi pečujícím a seniorem 

respondenti nejčastěji vysvětlují prostým uvedením faktu příbuzenské blízkosti. Ten se 

tak zdá být sám o sobě argumentem pro existenci citových vazeb a jejich hlavním 

atributem. Druhou nejčastěji reflektovanou emocí je vzájemná láska a náklonnost. Další 

odpovědi však ukazují, že si nelze vztahy v pečujícím páru idealizovat – třetím 

nejčastějším způsobem charakterizace vzájemných citů je popis konkrétních problémů a 

negativních emocí ve vztahu mezi seniorem a pečujícím. 
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Tabulka 20. Četnost kategorizovaných odpovědí na otevřenou otázku a porovnání 

průměru indexu citové reciprocity 

  
N Průměr indexu 

citové reciprocity 
 

rodina 50 4,68 

láska 43 7,56 

problémy, negativní emoce 41 -2,9 

péče, podpora 33 4,21 

lítost, soucit 32 3,84 

úcta, vděčnost 23 7,3 

závislost 15 2,3 

CELKOVÝ PRŮMĚR 237 3,86 

Zdroj: data „Rodinná soudržnost 2010“ 

 

Pro potřeby využití indexu citové reciprocity v dalších analýzách je důležité, že 

průměrná hodnota tohoto indexu reflektuje konkrétní podobu citového vztahu tak, jak ji 

respondenti sami popisují v otevřené otázce. Porovnání průměrů indexu v jednotlivých 

skupinách ukazuje, že pečující, kteří charakterizovali své city k opečovávanému skrze 

lásku, mají v průměru nejvyšší index citové reciprocity. Podobně jsou na tom ti, kteří 

v otevřené otázce popsali založení vztahu na úctě či vděčnosti. Naopak ti, kteří 

charakterizovali své city k opečovávanému skrze problémy a negativní emoce ve 

vztahu, mají s opečovávaným nejméně vzájemný vztah.  

 

5.3. Participace na citové solidaritě 

 Participace na citové solidaritě byla zjišťována skrze baterie otázek analyzující 

činnosti, které vůči seniorovi vykonává respondent, nejužší rodina (partner/ka či děti 

respondenta), příbuzní, specialisté a cizí osoby (sousedé, znám, apod). Ukazuje se, že 

v oblasti citové a psychologické podpory přiznávají pečující přínos příbuzným pouze 

v necelé třetině případů. S tím pravděpodobně souvisí hodnocení vztahu příbuzných 

k seniorovi, které pečující hodnotí jako výrazně slabší oproti ostatním seniorovo 

vztahům. Pečující mají často pocit, že se ostatní příbuzní neangažují při péči 
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dostatečnou měrou, ačkoli by mohli. Ve výzkumu „NSCG 2008“ 86 % pečujících 

potvrzuje, že jim při péči někdy vypomáhají ostatní členové rodiny, ale přibližně 

polovina z nich se domnívá, že tato pomoc je nedostatečná a mohla by být větší. 

(Aumann a kol., 2008) Následující tabulka 21. ukazuje zastoupení kladných odpovědí 

pečujících na otázku účasti jednotlivých osob na citové a psychologické podpoře 

seniora. V zapojení do citové a psychologické podpory dominuje účast respondenta (nad 

85 %), příbuzní se podle respondentů zapojují přibližně ve třetině případů a nejméně se 

logicky zapojují cizí osoby či specialisté, kolem 10 %. 

Tabulka 21. Zapojení osob do citové a psychologické podpory seniora  

  

Citová podpora 

opečovávaného 

Povídání si a 

komunikace 

(psychologická 

podpora) 

 
Ano Ano 

Respondent 88% 85% 

Nejužší rodina 

(partner/ka či děti 

respondenta) 

54% 57% 

Příbuzní 29% 30% 

Specialisté 11% 19% 

Cizí osoby 

(sousedé, známí) 
9% 12% 

Zdroj: data „Rodinná soudržnost 2010“ 

 K zajímavým závěrům docházíme, pokud porovnáme hodnocení účasti na citové  

podpoře a psychologické podpoře mezi pečujícími, kteří se starají o seniora 

v domácnosti a mezi pečujícími, kteří pečují o seniora za pomoci instituce. (viz. Graf 3. 

a Graf 4.) Jak u citové, tak u psychologické podpory není rozdíl mezi hodnocením 

vlastního přínosu respondenta mezi institucionálními a domácími pečujícími. Více než 

85 % respondentů tvrdí, že se účastní na citové a psychologické podpoře bez ohledu na 

to, zda pečují o seniora za pomoci instituce nebo v domácnosti.  

Výrazně jiné hodnocení však nalezneme u zapojení nejužších příbuzných a 

specialistů. Institucionální pečující přiznávají mnohem větší míru zapojení nejužší 
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rodiny do citové podpory seniora (67 %) než domácí pečující (51 %). V hodnocení 

zapojení specialistů je ještě výraznější rozdíl. Domácí pečující tvrdí, že se v oblasti 

citové podpory zapojují specialisté pouze v 8 % případů (u psychologické pomoci ve 14 

% případů), zatímco institucionální pečující přiznávají zapojení specialistů v oblasti 

citové podpory v 26 % případů (v oblasti psychologické pomoci v 37 % případů).  

 

Graf 4. Zapojení osob do citové podpory seniora podle typu péče 

 

Zdroj: data „Rodinná soudržnost 2010“ 

Graf 5. Zapojení osob do psychologické podpory (povídání si  komunikace) 

seniora podle typu péče

 

Zdroj: data „Rodinná soudržnost 2010“ 



 
67 

 

V hodnocení přínosu do citové a psychologické podpory seniora do určité míry 

pravděpodobně hraje roli zapojení instituce při péči v případech, kde je o seniora 

za pomoci instituce pečováno. To vysvětluje větší zapojení ostatních osob do péče, které 

je i samotnými respondenty-institucionálními pečujícími přiznáváno. Zajímavé však je, 

že jak domácí, tak institucionální pečující hodnotí shodně svůj vlastní přínos k citové či 

psychologické podpoře pečujícímu. Nabízí se zde dvě možné interpretace této 

skutečnosti.  

1) Institucionální pečující mohou svůj přínos k citové podpoře seniorovi 

nadhodnocovat. Respondenti mohou mít pocit, že v oblasti citové podpory je jejich 

pomoc nenahraditelná a pro seniora významně přínosná. Pomoc v ostatních oblastech 

přenechávají do značné míry specialistům, ale těm v oblasti citové podpory přiznávají 

spíše menší význam. A i přes své menší zapojení do péče mohou vnímat svůj citový 

vklad do vztahu se seniorem jako významný. Ve skutečnosti tomu však tak být nemusí. 

K takové možné interpretaci přispívá ukazatel míry citové reciprocity při srovnání mezi 

domácími a institucionálními pečujícími. Uvedený index je nižší u pečujících, kteří se 

starají o seniora za pomoci instituce (průměr 2,37) oproti pečujícím, jež mají seniora 

v domácí péči (průměr 4,16 viz tabulka 18.). Je zde tedy naznačena disproporce mezi 

hodnocením přínosu citové podpory a hodnocením kvality vzájemného vztahu. Situace 

však může být taková, že i přes vzájemný nesoulad ve vztahu má pečující pocit, že 

seniora citově podporuje a psychicky mu pomáhá.  

2) Druhým možným vysvětlením stejného hodnocení vlastního přínosu v oblasti 

citové podpory seniorovi, ale odlišného hodnocení přínosu ostatních (členů rodiny, 

specialistů a cizích osob) u domácích a institucionálních pečujících, může být naopak 

objektivnější hodnocení respondentů, jež o seniora pečují za pomoci instituce. 

Domácí pečující žijí se seniorem v jedné domácnosti a senior je tak každodenně 

odkázán na jejich asistenci a pomoc. Přínos ostatních členů rodiny, cizích osob a 

případně specialistů pak může být podhodnocován, neboť v pohledu pečujícího 

nevyváží každodenní péči, kterou seniorovi poskytuje on sám. Institucionální pečující 

přiznává fakt, že do péče o seniora přispívají specialisté, cizí osoby a ostatní členové 

rodiny. To by vysvětlovalo vyšší hodnocení jejich zapojení institucionálním pečujícím 

než pečujícím, který o seniora pečuje v domácím prostředí. I přesto, že institucionální 

pečující uznává zapojení ostatních do citové podpory, může hodnotit míru své citové 
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podpory a psychologické pomoci jako značnou, protože zapojení ostatních nemusí 

nutně znamenat jeho nižší míru participace na citové solidaritě. 

K objasnění skutečnosti bychom potřebovali hodnocení přínosu citové podpory 

samotným seniorem. Těch však bylo v rámci výzkumu osloveno pouze 46 a jen 7 z nich 

jsou senioři, o které je pečováno za pomoci instituce. Vzhledem k malému vzorku a 

absenci otevřených otázek na toto téma není možné více proniknout do podoby 

vzájemného vztahu mezi seniorem a pečujícím v oblasti citové podpory. 

Výše jsem si stanovila hypotézu, že pečujícími bude přiznáváno zapojení 

ostatních osob do citové podpory seniora, avšak institucionální pečující budou 

deklarovat větší zapojení ostatních osob (specialistů, cizích osob) než domácí pečující, 

v souvislosti s tím pak bude zapojení do citové podpory institucionálních pečujících 

menší než domácích pečujících. Tato hypotéza se potvrdila pouze částečně. Potvrdilo 

se, že institucionální pečující deklarují větší zapojení ostatních osob (ostatních 

příbuzných, cizích osob a specialistů) do citové podpory seniora, ale míru svého 

zapojení hodnotí v rozporu s předpoklady stejně jako domácí pečující.  

 

5.4. Regresní modely vlivu proměnných na citovou reciprocitu 

 

K nalezení vhodného modelu vlivu nezávislých proměnných na index citové 

reciprocity mezi pečujícím a seniorem byla využita lineární regresní analýza v 

kombinaci metod Stepwise a následně Enter. 

Do modelu byly zahrnuty proměnné, o kterých z teorie vyplývá, že by mohly mít 

vliv na vzájemnost vztahu mezi pečujícím a seniorem: věk a vzdělání pečujícího, 

pohlaví pečujícího, pohlaví seniora, pohlaví pečovatelského páru, zda se pečující stará o 

svou matku, počet let péče, typ poskytované péče (rodinná / institucionální), 

nemohoucnost seniora měřená indexem BADL, náboženské vyznání pečujícího, četnost 

kontaktů zvlášť v současnosti i v minulosti před započetím péče, míra poskytované 

pomoci citovou podporou ze strany rodiče dítěti před započetím péče, vzdálenost 

pečujícího od seniora. 

 Datům nejlépe odpovídal model shrnutý v tabulce 22. Tento model je statisticky 

významný na hladině významnosti 0,001, hodnota R
2
 ukazuje, že v modelu zahrnuté 

proměnné vysvětlují 19 % variance indexu citové reciprocity. Regresní koeficienty pro 

jednotlivé proměnné prezentuje tabulka 22. 
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Tabulka 22. Regresní model pro index citové reciprocity, všichni respondenti 

 

nestandard. 

koeficienty 

standardiz. 

koeficienty 

sig. B Beta 

Konstanta 13,509  ,000 

péče o matku 2,366 ,136 ,008 

BADL -,510 -,238 ,000 

minulá pomoc citovou podporou 5,269 ,302 ,000 

četnost minulých kontaktů v hodinách ,016 ,144 ,007 

délka péče v letech -,493 -,122 ,018 

Závislá proměnná: Index citové reciprocity 

Zdroj: data „Rodinná soudržnost 2010“ 

 

 

 Regresní model ukazuje, že na reciprocitu vzájemného citového vztahu mezi 

pečujícím a seniorem má vliv zejména to, zda v minulosti pečujícího citově podporovali 

jeho rodiče (tedy ve většině případů ti, o které se v současnosti stará). Čím více se 

pečujícím v minulosti dostávalo citové podpory, tím spíše je v současnosti jejich vztah 

se seniorem reciproční. Dalším faktorem, souvisejícím s minulostí a ovlivňujícím 

podobu vzájemného citového vztahu, jsou minulé telefonické a osobní kontakty. Mají 

nižší vliv než citová podpora v minulosti, ale společně tyto dva faktory dobře ukazují 

významné ovlivnění současné podoby vztahu minulostí.  

Dalšími faktory významnými pro podobu citového vztahu páru pečující – senior, je 

závislost seniora měřená indexem BADL a délka péče v letech. Tyto faktory však 

působí v opačném směru - spolu se zvyšující se závislostí seniora a délkou péče klesá 

vzájemnost jeho vztahu s pečujícím.  

  V situaci péče se ukazuje jako významný faktor také to, zda se pečující stará o 

svou vlastní matku nebo o jiného člena rodiny. V případě péče o matku se vztah mezi 

pečujícím a seniorem vyznačuje větší citovou reciprocitou. 

Za účelem porovnání odlišných situací péče byl zkoumán vliv faktorů na citovou 

reciprocitu odděleně v rodinách, které pečují o seniora v domácnosti a v rodinách, kde 

je péče poskytována za pomoci institucí.  Při porovnání průměrné hodnoty indexu 



 
70 

citové reciprocity u domácích pečujících a u institucionálních pečujících byla zjištěna 

nižší hodnota indexu v případě, že je senior umístěn v instituci (viz. tabulka 22. výše). 

Pro nalezení vhodných modelů vysvětlujících citové vazby v situaci domácí a 

institucionální péče, je opět využita lineární regresní analýza. Z výsledků vyplývá, že 

v těchto odlišných situacích péče jsou city mezi seniorem a pečujícím ovlivňovány 

různými faktory. 

Výsledný model pro „domácí pečující“ je statisticky významný na hladině 

významnosti 0,001, hodnota R
2
 ukazuje, že v modelu zahrnuté proměnné vysvětlují 18 

% variance indexu citové reciprocity. Tento model je velmi podobný modelu pro 

celkový soubor. Je to způsobeno tím, že v je datovém souboru většina respondentů, kteří 

pečují o seniora v domácnosti. Jedinou výjimkou v modelu je vliv nového faktoru 

současných kontaktů, u kterého se ukazuje slabý negativní vliv na vzájemnost vztahu 

(viz. tabulka 23.). 

Tabulka 23. Regresní model pro index citové reciprocity, domácí pečující 

 

nestandard. 

koeficienty 

standardiz. 

koeficienty 

sig. B Beta 

konstanta 11,563  ,002 

péče o matku 2,395 ,137 ,017 

BADL -,369 -,175 ,005 

minulá pomoc citovou podporou 5,191 ,298 ,000 

četnost minulých kontaktů v hodinách ,023 ,211 ,002 

četnost současných kontaktů v hodinách -,019 -,140 ,036 

délka péče v letech -,497 -,125 ,030 

Závislá proměnná: Index citové reciprocity 

Zdroj: data „Rodinná soudržnost 2010“ 

 

Naopak výsledný model pro rodiny, kde je závislý senior umístěn v instituci, je 

zásadně odlišný od modelu pro domácí pečující (tabulka 24.). Výsledný model je 

statisticky významný na 0,001 % hladině významnosti a v modelu zahrnuté proměnné 

vysvětlují 28 % variance citové reciprocity, což je nejvíce ze všech třech použitých 

modelů.   
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Zcela v něm přitom mizí ovlivnění citové reciprocity faktory: péče o matku, 

délka péče, minulé a současné kontakty. Zůstává vliv minulé pomoci, která je v modelu 

nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím vzájemnost vztahu – čím více senior 

v minulosti citově podporoval pečujícího, tím více je vzájemný vztah mezi pečujícím a 

seniorem umístěným v instituci reciproční. Stejně jako v rodinách, které pečují o seniora 

v domácnosti, působí na vzájemný vztah negativně míra závislosti seniora vyjádřená 

v modelu indexem BADL. Poslední faktor zahrnutý v modelu je pohlaví pečovatelského 

páru, tedy konkrétně situace kdy syn pečuje o ženu (nejčastěji o vlastní matku). 

V takovém případě je vzájemný vztah výrazně méně vzájemný, než když se muž stará o 

muže (nejčastěji svého otce) nebo pokud je pečující osobou žena (viz. tabulka 24). 

 

Tabulka 24. Regresní model pro index citové reciprocity, institucionální pečující 

 

nestandard. 

koeficienty 

standardiz. 

koeficienty 

sig. B Beta 

konstanta 21,363  ,008 

BADL -,744 -,312 ,007 

minulá pomoc citovou podporou 6,241 ,363 ,002 

muž pečuje o ženu -1,904 -,269 ,017 

Závislá proměnná: Index citové reciprocity 

Zdroj: data „Rodinná soudržnost 2010“ 

 

6. Diskuse výsledků  

 Výše zmíněné závěry byly zjišťovány u velmi specifické populace. U pečujících, 

kteří se starají o nesoběstačné osoby ve věku 75 a více let s definovanou mírou potřebné 

pomoci, kteří jsou v péči buď zajišťované nebo prováděné rodinou. Tito pečovatelé jsou 

tak osobami, které se rozhodly, že o stárnoucího člena rodiny budou pečovat a této péči 

podřizovat organizaci své práce, rodiny, volného času, tedy podřizovat jí každodenně 

svůj život. Jsou to ti, jež pečovat chtějí a tím jsou ovlivněny i jejich postoje a názory 

vyjádřené v rámci výzkumu „Rodinná soudržnost 2010“. Výzkum pak nezahrnuje 

takové respondenty, kteří by se rozhodli z důvodů přílišné zátěže nepečovat a přenechali 

veškerou starost o seniora státu, ostatním členům rodiny či pečovatelské instituci. 
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Z uvedených výsledků tak nelze usuzovat na celou českou populaci potencionálních 

pečujících. Vybraná populace ve výzkumu zahrnuje jen část z nich a to těch, kteří se 

rozhodli pečovat a ve fázi, kdy aktivně pečují.  

 Dalším omezením výzkumu „Rodinná soudržnost 2010“ je absence názorů a 

postojů samotných opečovávaných seniorů. Jejich dotazování by v tomto případě bylo 

velmi problematické vzhledem k jejich zdravotnímu stavu. Senioři o které respondenti 

pečují, jsou v 75 % muži nad 79 let a ženy nad 74 let, přičemž 30 % z nich nedokáže 

podle indexu BADL zvládat 13-18 činností (nejvyšší pečovatelská zátěž), což souvisí 

s jejich špatným zdravotním stavem. Přesto byla snaha odpovědi pečujících validizovat 

odpověďmi seniorů alespoň určité míry. Byly tak získány postoje 47 seniorů, kteří 

odpověděli na zjednodušené dotazníky, ze kterých je možné získat částečnou představu 

o kvalitě a objektivitě hodnocení pečujících. Vzhledem k malému množství otázek 

položených seniorům a jejich zastoupení však nelze dostatečně validizovat všechny 

odpovědi. Musíme se proto spokojit s postoji a názory pečujících, přičemž výzkum 

postojů opečovávaných seniorů k péči, by mohl být inspirací pro budoucí výzkum. 

V této práci jsem se snažila v části porovnání s ostatními výzkumy ukázat, že i 

v případě výzkumu názorů seniorů, jako například u výzkumného šetření Život ve stáří 

dochází autorka Sýkorová k podobným závěrům jako výzkum „Rodinná soudržnost 

2010“, což naznačuje, že výsledky nejsou výrazně zkreslené dotazováním výběrově 

samotných pečujících.  

 V této práci není využit kvalitativní výzkum, který předcházel dotazníkovému 

šetření „Rodinná soudržnost 2010“, ačkoli by si téma kvalitativní rozměr zasloužilo. Je 

tomu tak z důvodu, že citová a emoční stránka se v kvalitativních výpovědích 

objevovala pouze sporadicky a nebylo možné dostatečně vysledovat konkrétní vliv citů 

na ostatní dimenze péče. Částečně je kvalitativní přístup využit v odpovědích na 

otevřenou otázku ohledně charakteru vzájemného citového vztahu mezi pečujícím a 

seniorem. Zjištění uvedená v analytické části by se pak v některém z budoucích 

výzkumů dala doplnit o specializované kvalitativní šetření zaměřené konkrétně na 

citovou solidaritu. 
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Závěr 

Péče o stárnoucího nesoběstačného rodinného příslušníka je specifickou životní 

situací. Klade na pečujícího, jeho rodinu, ale i samotného opečovávaného velkou zátěž 

fyzickou, finanční, psychickou a v neposlední řadě emocionální. Vzájemné pozitivní 

city a náklonnost jsou jedním z faktorů, které mohou situaci péče učinit lépe 

zvládnutelnou. Mají blahodárný vliv na psychický stav pečujícího i seniora a jsou jimi 

vyzdvihovány jako nejdůležitější oblast vzájemných vztahů. Cílem bylo proto zejména 

nastínit, jaká je povaha citové solidarity v náročné situaci péče. Ukázat, co city mezi 

pečujícím a seniorem ovlivňuje, jaké je postavení citové solidarity při péči, kdo se na 

solidaritě podílí, jaký je její charakter a jaké faktory na ni mají vliv.  

 Na základě provedeného výzkumu „Rodinná soudržnost 2010“ se potvrdilo, že 

citová solidarita je nejčastěji poskytovaným druhem pomoci při péči o seniory, 

stejně jako v podobných výzkumech na téma mezigenerační solidarity (Možný, 2004; 

Kuchařová, 2002; Rabušic a Vohralíková, 2004; Sýkorová, 2007). Psychologická 

pomoc i citová podpora zaujímají přední místo ve frekvenci činností poskytovaných 

seniorům pečujícími. V oblasti povahy vzájemných citů bylo zjištěno, že více než 

polovina pečujících považuje vztah seniora k nim za velmi silný a svůj vlastní vztah 

k seniorovi považuje za velmi silný více než tři čtvrtiny pečujících. Ukazuje se tak, že 

emocionální vazby a projevovaná citová podpora k péči patří a jsou dokonce jejím 

základem.  

Vztahy seniora k pečujícímu a jeho nejužší rodině jsou hodnoceny jako velmi 

blízké. To však neplatí o hodnocení vztahů se širším příbuzenstvem. Citový vklad 

příbuzných do vztahu se seniorem je pečujícími hodnocen jako nedostatečný. 

Pečujícími je jim přiznáváno významně menší zapojení do citové podpory a jejich vztah 

k seniorovi je hodnocen jako výrazně slabší. (podobně Konrádová, 2011, Sýkorová, 

2007).   

Pečující hodnotili míru zapojení jednotlivých osob do citové podpory při péči o 

seniora, přičemž byl zjištěn nesoulad jejich hodnocení zapojení do péče a hodnocení 

kvality vzájemných vztahů. Ivo Možný připomíná, že vzájemné vztahy jsou často 

idealizovány, zejména staršími osobami. (Možný, 2004; podobně také Kohli a 

Künemund, 2000) Navíc je jinými měřítky hodnocen vlastní osobní vztah se seniorem, 

než jeho vztahy s ostatními příbuznými. To by mohlo vysvětlovat fakt, že pečující 



 
74 

hodnotí svůj přínos do citové podpory seniora jako značný bez ohledu na 

vzájemnost svého vztahu se seniorem. Domácí i institucionální pečující hodnotí svůj 

přínos do péče jako značný, ačkoli vzájemnost ve vztahu institucionálních pečujících se 

ukazuje být nižší než u pečujících domácích. Při hodnocení přínosu ostatních členů 

rodiny, příbuzných a cizích osob však institucionální pečující přiznávají ostatním 

pečujícím osobám větší podíl na citové podpoře seniora. Svou podporu tedy hodnotí 

domácí i institucionální stejně, ale podporu cizích osob hodnotí výrazně významněji 

institucionální pečující. Jak významná a rozsáhlá citová podpora seniorovi ve 

skutečnosti je, by mohl více objasnit pohled seniora, který bohužel v dotazníku nebyl 

k dispozici.  

Ačkoli se může částečně jednat o idealizaci vztahů, celkově jsou city při péči 

hodnoceny jako silné a vzájemné. Maximálními hodnotami je ohodnotila více než 

třetina respondentů, což ukazuje na funkčnost vzájemných citových vazeb i v situaci 

péče. Nižší vzájemnost se projevila u rodin, které pečují o seniora s pomocí instituce a 

statisticky významně horší vzájemné vztahy jsou v případě, že se pečující nestará o svou 

vlastní matku, ale o jiného člena rodiny. U pečujících se tak potvrzuje silná vazba na 

osobu matky a specifický vztah, který funguje mezi matkou a jejím dítětem a tvoří tak 

trvalé citové pouto. To se odráží v intenzitě vzájemných citových vazeb, kdy dospělí 

pečující mají intenzivnější citový vztah se svou matkou než s otcem či s rodiči partnera 

(Možný, 2004; Silverstein, Parrot, Bengtson, 1995). 

 Zajímavým zjištěním je různorodost charakteristik citového vztahu 

samotnými pečujícími. Někteří se při popisu citového vztahu soustřeďují na vzájemné 

city, což lze u popisu citů a emocí předpokládat, ale většina respondentů zmiňuje 

charakteristiky, které s city sice souvisí, ale přímo se o city nejedná. Nejvíce 

respondentů popisovalo vztah skrze rodinné vazby, mezi druhé nejčastější 

charakteristiky patřily vzájemný cit a láska, ale téměř shodný počet odpovědí 

obsahoval charakteristiku vztahů skrze vzájemné problémy a negativní emoce ve 

vztazích. Ukazuje to, že při péči jsou přítomny jak pocity vzájemnosti a blízkosti, tak 

konflikty a nesoulad, které mohou v některých případech nad pozitivními pocity 

převažovat. (Konrádová, 2011; Brody, 1985; Biegel a kol., 1991; Cicirelli, 2000; 

Horowitz a Shindelman 1983). V případě definice vztahu skrze problémy a negativní 

emoce se pak ukazuje nejnižší míra vzájemnosti citů. Naopak v případě lásky a úcty je 
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vzájemnost nejvyšší. Odpovědi respondentů tak naznačují, že city nevznikají izolovaně, 

ale často v souvislosti s dalšími dimenzemi vzájemných vztahů.    

Cílem analýz prezentovaných v této práci bylo současně zjistit, co ovlivňuje 

podobu citové solidarity mezi nesoběstačným seniorem a rodinným příslušníkem, který 

mu poskytuje péči. Z výsledků analýzy vyplývá, že se potvrdila hypotéza o dynamice 

rodinných vztahů a jejich významném ovlivnění minulostí (Sheehan, a Nuttal 1988; 

Sýkorová, 2005). Ukazuje se, že fungující citová solidarita v minulosti predikuje 

fungující citovou solidaritu i v situaci péče, neboť nejvýznamnějším faktorem pozitivně 

ovlivňujícím citové vazby je minulá emoční podpora od seniora. Podobným způsobem 

lze vysvětlit fakt, že k harmonickým vztahům významně přispívají také četné kontakty 

před započetím péče.  

U respondentů se tak projevuje kontinuita, návaznost pozitivních citových 

vztahů. Senioři, kteří mají se svými pečovateli v současnosti harmonický vztah, jsou ti, 

kteří s nimi v minulosti ještě před započetím péče trávili společný čas, sdíleli jejich 

problémy a starosti a jinak citově je podporovali. Potvrzuje se tím jedno z hlavních 

východisek teorie emoční vazby, že silné emocionální vztahy způsobují tendenci chránit 

ty, s nimiž tyto vazby udržujeme (Sýkorová, 1996). Výsledky zároveň odpovídají i 

související teorii závazku, kdy je patrná snaha pečujících vrátit seniorům (nejčastěji 

rodičům) investovanou energii, péči a čas v situaci, kdy sami potřebují pomoci 

(Sýkorová, 1996). 

Vzájemnost citového vztahu mezi pečujícím a seniorem naopak negativně 

lineárně ovlivňuje míra závislosti seniora a délka poskytované péče (podobně 

Rosow in Robertson a kol., 1967). To souvisí se zhoršujícím se zdravotním stavem 

seniora. Se zvyšující se zátěží spojenou s péčí jsou jak pečující, tak opečovávaní, 

vystavení stresu, frustraci a pocitům bezmoci. Taková situace pak často vede 

k negativním pocitům, možným konfliktům a nižší míře vzájemnosti vztahu pečující-

senior (Brody, 1985). Zároveň se může spolu se zhoršujícím se zdravotním stavem u 

seniora snižovat schopnost verbálního vyjadřování a mentálních aktivit, které mohou 

být překážkou ke vzájemné komunikaci. To může následně narušovat porozumění, 

sdílení problémů a starostí, které jsou podstatnou součástí citové solidarity (Bengtson a 

kol., 2002). 
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Při porovnání různých situací péče, tedy rodin, které se starají o seniora osobně a 

rodin, kde je péče prováděna za pomoci instituce, docházím k odlišným závěrům. Pro 

domácí pečující platí obecně vztahy uvedené výše, přičemž k problémům ve vztazích 

mírně přispívá četnost současných kontaktů. Pravděpodobně se ve frekvenci současných 

kontaktů projevují problémy vícegeneračního soužití. Při sdílení domácnosti může 

docházet ke vzájemným střetům způsobeným odlišným životním stylem generací s 

jiným přístupem k řešení každodenních problémů. Čím více je pak vzájemných 

kontaktů, tím je větší prostor pro vzájemné střety a nepochopení, což může vztah 

narušovat. V situaci institucionální péče významně ovlivňuje citové vazby 

pečujícího se seniorem pouze závislost seniora, minulá citová pomoc a separátně 

fakt, zda se muž stará o ženu (nejčastěji syn o vlastní matku). Souvisí to 

pravděpodobně s tím, že ženy jsou více emocionálně založené a mají s rodiči obecně 

intenzivnější citový vztah než muži (Možný, 2004). Podobně tyto závěry potvrzují 

zjištění Silversteina, Parrota, a Bengtsona, že u žen je citový vztah se seniorem častěji 

přímo motivem k poskytování péče (Silverstein, Parrot, Bengtson, 1995). Z jakého 

důvodu se však ve výzkumu objevila nižší míra citové reciprocity specificky při péči 

muže o ženu i v porovnání se situací péče muže o druhého muže, to zůstává otázkou pro 

případný další výzkum v oblasti rodinné solidarity. 

V práci jsem se snažila nastínit, jak vypadá citová solidarita v situaci, kdy je 

senior, nejčastěji rodič, odkázán na pomoc pečujících, tedy nejčastěji svých vlastních 

dětí, do jaké míry pak fungují vzájemné citové vazby a jaké vlivy se zde setkávají. Ve 

výzkumu „Rodinná soudržnost 2010“ jsme měli k dispozici pouze pohled pečujícího, 

tedy nebyli ve větší míře dotazováni sami opečovávaní senioři. Navíc se jednalo o 

specifickou vybranou populaci pečujících, kteří se rozhodli, že budou sami nebo za 

pomoci instituce o seniora pečovat. Uvedené výsledky tak nelze zobecňovat na širší 

populaci, ale pomohly nám do značné míry ukázat, jaké mechanismy v rámci pečujících 

rodin fungují a jak je mezi nimi při péči zastoupena citová dimenze.      
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