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Anotace

Diplomová práce „Vliv péče o nesoběstačného seniora na vztahy mezi rodinnými příslušníky“ je 

založena na analýze dat z výzkumu “Rodinná soudržnost v péči o seniora”, který je realizován 

pod vedením Prof. PhDr. Hynka Jeřábka, CSc. Výzkum je zaměřen na vztahy v rodinách, které 

pečují o nesoběstačné seniory. Zkoumány byly rodiny zajišťující domácí péči i rodiny, kde senior 

pobývá v institucionálním zařízení. Základní otázkou práce je, jak potřeba péče ovlivňuje vztahy 

mezi rodinnými příslušníky a především mezigenerační vztahy mezi dospělými dětmi a jejich 

rodiči. Pomocí pojmů jako konflikt, ambivalence a citová solidarita se autorka pokouší popsat 

mezigenerační vztahy v rodině. Vztahy nejsou chápány staticky, ale jako měnící se v čase 

s různými životními událostmi v rodině. Na datech je demonstrováno, jak se v jednotlivých fázích 

péče mění míra konfliktu či negativních emocí. Práce se pokouší přispět k otázce vztahu solidarity 

a konfliktu v mezigeneračních vztazích a to konkrétně v situaci péče o nesoběstačné rodiče. 

Annotation

Diploma thesis „The influence of elderly care for dependent senior to the relationships

among family members “ is based on the analysis of research titled "Family Cohesion in the 

Elderly Care", which was led by Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. The research was focused on 

relationships in families with non self-sufficient parents. Families providing home care and 

institutional care were studied. The basic question of this study is how these circumstances affects 

a relations between family members and especially intergenerational relationships between adult 

children and their parents. Author uses the concepts such as conflict, ambivalence and affectual 

solidarity to describe intergenerational relationships in the family. The relationships are not 

considered to be static, but are seen as changing over time with various events in the family. The 

data demonstrate how the degree of conflict and negative emotion varies in each phase of 

care. This thesis tries to contribute to the understanding of solidarity and conflict in 

intergenerational relations, and specifically in the situation when aging parents need support.

Klíčová slova

rodina, mezigenerační vztahy, solidarita, ambivalence, konflikt, péče o seniory

Keywords

family, intergenerational relationships, solidarity, ambivalence, conflict, elderly care 

Rozsah práce: 151 216



3

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené prameny 

a literaturu. Práce nebyla použita k získání jiného titulu. Současně dávám svolení k tomu, aby 

tato práce byla zpřístupněna v příslušné knihovně UK a používána ke studijním účelům 

v souladu s autorským právem. 

V Praze dne 8. ledna 2012 Kateřina Konrádová 



4

Poděkování 

Na tomto místě bych rád poděkovala panu Prof. PhDr. Hynku Jeřábkovi, CSc. za vedení 
diplomové práce.

V Praze dne 8. ledna 2012                                          Kateřina Konrádová



5

Abstrakt

Stať se zabývá  vztahy mezi rodinnými příslušníky v pokročilém stádiu životního cyklu 

rodiny, kdy rodiče již ztrácí svoji plnou soběstačnost. Dospělé děti své rodiče podporují a jsou 

s nimi v častějším kontaktu, často dokonce dochází k sestěhování. Základní otázkou práce je, 

jak tato situace ovlivňuje vztahy mezi rodinnými příslušníky a především mezigenerační 

vztahy mezi dospělými dětmi a jejich rodiči. Autorka se opírá zejména o koncept ambivalence 

a model mezigenerační solidarity. Dalším důležitým východiskem je několik výzkumů 

provedených v České republice. Jsou analyzována data z výzkumu „Rodinná soudržnost v 

péči o seniora”, který je realizován pod vedením Prof. PhDr. Hynka Jeřábka, CSc. a má 

kvalitativní i kvantitativní část. Na základě těchto dat se autorka pokouší popsat 

mezigenerační vztahy, pracuje s pojmy jako konflikt, ambivalence a citová solidarita. Dochází 

k závěru, že mezigenerační vztahy ve zkoumaných rodinách charakterizuje velmi silné citové 

pouto, ačkoli se současně ve značné míře objevují konflikty a negativní emoce.

Abstract

This paper deals with the relationships between family members in a later stage of the family 

life-cycle, parents have lost their full self-sufficiency. Adult children support their parents, 

interaction is frequent and this situation often leads to relocation. The basic question of this 

study is how these circumstances affects a relations between family members and especially 

intergenerational relationships between adult children and their parents. The paper is mainly 

based on the concept of ambivalence and the model of intergenerational solidarity. The 

research conducted in Czech Republic is a further important background. Data from the 

research titled "Family Cohesion in the Elderly Care" are analyzed. This research is 

implemented under the guidance of Prof. PhDr.Hynek Jerabek, CSc. and has a qualitative and 

quantitative part. Author uses the concepts such as conflict, ambivalence and affectual 

solidarity to describe intergenerational relationships. The conclusion is that intergenerational 

relationships in families are characterized by a very strong emotional bond, although high 

degree of conflict and negative emotion also appeared.
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Vymezení předmětu zkoumání a teoretická východiska:

     V rodině dochází během různých etap životního cyklu nebo při vzniku nových situací 

ke změnám v rodinných vztazích. (Olson, 2000). Péče o nesoběstačného seniora je 

specifickou etapou životního rodinného cyklu. Je významným zásahem do života hlavního 

pečovatele a celé jeho rodiny1 a tedy i do vztahů v této rodině. Právě změny ve vztazích 

v rodině, která „se ocitne“2 v situaci péče o nesoběstačného seniora, budou předmětem 

zkoumání mojí diplomové práce. Bude mne zajímat, jaké konflikty, neshody, spory a 

ambivalence vnese tato nová situace do vztahů mezi rodinnými příslušníky a jak jsou 

následně řešeny. Jaké nové koalice se vytvoří a s kým je naopak omezen kontakt. Např. 

předchozí výzkum3 ukázal, že rodinní příslušníci, kteří preferují institucionální péči, jsou 

hlavními pečovateli vyloučeni z péče.

     Předešlé studie zabývající se rodinnými vztahy v situaci péče se soustředí především na 

vztah seniorů a dospělých dětí. Dominantním teoretickým rámcem je model mezigenerační 

solidarity. Vztah rodičů a dětí je zkoumán na základě šesti dimenzí solidarity (solidarita 

kontaktu, souhlasu, pomoci a podpory, citová solidarita, normativní a strukturní solidarita) 

(Bengtson, 1991). Teorii je vytýkán její důraz na pozitivní stránky vztahů a nezohlednění 

významu rodinných konfliktů. Opačným teoretickým směrem jsou teorie založené na 

konfliktu, které naopak prezentují značnou konfliktnost a zátěž spojenou s pomocí a podporou 

(Chiriboga 1987, Pearson a kol. 1988).  Žádný z teoretických rámců však nezachycuje 

dynamiku vztahů. Koncept intergenerační ambivalence, který je syntézou obou teorií, 

zachycuje jak solidaritu, tak konflikt ve vztazích mezi stárnoucími rodiči a jejich dětmi. 

(Lűscher a Pillemer 1998). Lűscher a Pillemer konceptualizují intergenerační ambivalenci 

jako kontradikce ve vztahu rodičů a dospělých dětí, které mají dva rozměry – psychologický 

na individuální úrovni a sociologický rozměr na úrovni sociální struktury. Během životního 

cyklu mohou rodinné vazby vykazovat různou míru ambivalence. Rodinné vztahy jsou 

neustále vyjednávány a mohou se tak nacházet ve fázi konfliktu či solidarity, podle toho, jak 

jsou ambivalence vyřešeny. (Connidis a McMullin 2002). Poslední koncept je schopen 

zachytit dynamiku vztahů a bude tedy dominantním teoretickým východiskem, o který se 

diplomová práce bude opírat. 

     Ve všech zmíněných teoriích se jedná o vztah stárnoucích rodičů a jejich dětí. 

Ambivalence byla však také nalezena ve vztahu adolescentů a jejich rodičů pečujících o 

                                               
1 (Např. Barvíková, 2008; Jeřábek, 2005; Doty a kol., 1998; Fredriksen a Scharlach, 1999)
2 Tento termín nejlépe vystihuje počátek péče. Většinou se nejedná o rozhodovací proces, pečovatelé se ocitnou 
v roli pod tlakem okolností. (Barvíková, 2008; Přidalová, 2007)
3 Výzkum „Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti“ z roku 2008.
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seniory (Scinovacz, 2003). Sýkorová (2006) poukazuje na možnost aplikovat zmíněný 

teoretický rámec i na intragenerační vztahy dospělých sourozenců. 

     Nukleární rodinou, jejími vztahy a fungováním se zabývá např. Beaversův model 

fungování rodiny nebo Cirkumplexní model rodinného systému. Cirkumplexní model 

zdůrazňuje roli komunikace pro fungování rodiny, je totiž předpokladem úspěšného řešení 

konfliktů v rodině (Olson, 2000).  

Cíl diplomové práce:

     Cílem diplomové práce je odhalit a hlouběji porozumět tomu, jaký vliv má péče o 

nesoběstačného seniora na vztahy mezi rodinnými příslušníky, jaké změny vnese tato nová 

situace do vztahů v rodině4. Zaměřím se především na vztahy mezi pečovatelem a jeho 

sourozenci, dětmi a partnerem. V práci se budu snažit odpovědět na následující otázky. 

1. Jaké konflikty, neshody či spory se ve vztazích objeví? Jaké strategie jsou využívány 

při řešení  konfliktů  a jakým způsobem se vztahy v rodině dále vyvíjejí? 

2. Zapříčinila situace péče upevnění některých vztahů?  V jakých aspektech?

Vedlejším cílem práce bude pokus o podpoření mínění Sýkorové (2006), podle které je možné 

koncept ambivalence aplikovat i na intragenerační vztahy. 

Metodologie:

K dosažení cíle práce budou použity následující metody:

- Studium dokumentů

- Polostrukturované rozhovory

Polostrukturované rozhovory volím jako nejvhodnější metodu k zachycení dynamiky 

vztahů v rodině. Rozhovory uskutečním s hlavními pečovateli a s partnery hlavních 

pečovatelů, kteří v nedávné době začali pečovat o nesoběstačného seniora. 

- Výzkum „Rodinná soudržnost v péči o seniora“

Diplomová práce bude dále založena na datech z výzkumu „Rodinná soudržnost v péči o 

seniora“, který v současné době probíhá a jehož vedoucím je Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, 

CSc. Výzkum obsahuje kvalitativní (focus groups) i kvantitativní fázi (standardizovaný 

dotazník).

                                               
4 Rodina nebude definována, bude respektováno vnímání rodiny pečovatelem či jeho partnerem. Dle výsledků 
focus groups, které byly provedeny v rámci výzkumu „Rodinná soudržnost v péči o seniora“ jsou za rodinu 
pečovatelem často považováni manžel, děti, rodiče a sourozenci.
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- Sekundární analýza dat

Pro svoji práci vypracuji nový rozbor dat z výzkumu „Sociální a kulturní soudržnost 

v diferencované společnosti“ z roku 2008, jehož vedoucím byl  Prof. PhDr. Jiří Musil, 

CSc. Výzkum měl kvantitativní (standardizované dotazníky) a kvalitativní část 

(strukturované rozhovory s otevřenými otázkami), obě fáze výzkumu byly tvořeny pod 

vedením Prof. PhDr. Hynka Jeřábka, CSc. Data z kvalitativní i kvantitativní fáze považuji 

za relevantní pro tuto diplomovou práci.

Orientační struktura práce:

1.Úvod

2. Uchopení výzkumného problému

3. Teoretická východiska

4. Vymezení základních pojmů

5. Metodologie

6. Výsledky zkoumání

    - konflikty v rodinách

    - konflikty, které jsou vnímány jako následek péče

    - strategie řešení konfliktů

    - účinek péče na upevnění vztahů v rodině

    - změny vztahů v rodině následkem péče o nesoběstačného člena

7. Shrnutí a závěry

Literatura:

Beavers, R. & Hampson, R. B. (2000). The Beavers Systéme Model of Family 

Functioning. Journal of Family Therapy, 22, 128-143.

Bárvíková, J. (2008). Rodina v péči o nesoběstačného seniora (vztahová a prostorová 

blízkost jako její determinanty). Příspěvek na konferenci „Když senioři potřebují pomoci. 

Solidární pomoc a péče o staré lidi v rodině.”

Bengtson, V. L.& Roberts, R. E. L. (1991). Intergenerational solidarity in aging families: 

An example of formal theory construction. Journal of Marriage and the Family, 53, 856-

870.

Clarke, E. J., Presto, M., Raksin, J., & Bengtson, V. L. (1999). Types of conflicts and 

tensions between older parents and adult children. The Gerontologist, 39, 261-270.



10

Connidis, L. A. & McMullin, J. A. (2002). Sociological ambivalence and family ties: A 

critical perspective. Journal of Marrige and Family, 64, 558-567.

Coser, L. A. (1956). The functions of social conflict. London: Routledge & Kegan Paul.

Doty, P., Jackson, M. E., Crown, W.(1998). The impact of female caregivers employment 

status on patterns of formal and informal eldercare. The Gerontologist, 38, 331-342.

Duck, S. (1983). Friends, for life: The psychology of close relationships. Brighton, UK: 

Harvester.

Fingerman, K. L., Hay, E. L., & Birditt, K. S. (2004). The best of ties, the worst of ties: 

Close, problematic, and ambivalent social relationships. Journal of Marriage and Family, 

66, 792-808.

Fredriksen, K. I., Scharlach, A. E. (1999). Employee Family Care Responsibilities. Family 

Relations, 48, 189-196.

George, L. K. (1986). Caregiver burden: Conflict between norms of reciprocity and 

solidarity. In K. A. Pillemer & R. S. Wolf (Eds.), Doder abuse. Conflict in the family (pp. 

67 – 92). Dover, MA: Auburn House.

Gulbrandsen, L., & Langsether, A. (2000). Wealth distribution between generations. A 

source of conflict or cohesion? In S. Arber & C. Attias-Donfut (Eds.), The myth of 

generational conflict: The family and state in ageing societies (pp. 69-87). London: 

Routledge.

Chiriboga, D.A. (1987). Social Supports. The Encyclopedia of Aging. New York: 

Springer Publishing Comp. 635-638.

Jeřábek, H. (2005). Péče o staré lidi v rodině (východiska, klasifikace, kritické momenty). 

In. Rodinná péče o staré lidi,(pp. 9-19).CESES FSV UK.

Krause, N., & Rook, K. S. (2003). Negative interaction in late life: Issues in the stability 

and generalizability of conflict across relationships. Journal of Gerontology: 

Psychological Science, 58B, P88 – P99.

Lűscher, K., & Pillemer, K. (1998). Intergenerational ambivalence: A new approach to the 

study of parent-child relations in later life. Journal of Marriage and the Family, 60, 413-

425.

Olson, D., H. (2000). Circumplex Model of Marital and Family Systéme. Journal of  

Family Therapy, 22, 144-167.

Pearson, J., Verma, S., Nellen, C. (1988). Elderly Psychiatric Patient Status and Caregiver 

Perceptions as Predictors of Caregiver Burden. The Gerontologist, 28 (1), 79-83.



11

Pillemer, K., & Suitor, J. J. (2002). Explaining mothers´ ambivalence toward their adult 

children. Journal of Marriage and the Family, 64, 602-613.

Priester, J. R. & Petty, R. E. (2001). Extending the bases of subjective attitudinal 

ambivalence: Interpersonal and intrapersonal antecedents of evaluative tension. Journal of 

Personality and Social Psychology, 80, 19-34.

Přidalová, M. (2007). Mezi solidaritou a konfliktem: Zkušenost pečujících dcer 

a synů. Sociální studia, Brno, FSS Masarykovy univerzity v Brně. ISSN 1214-813X, 

vol. 2007, no. 1-2, pp. 219-236.

Rossi, A. S. & Rossi, P. H. (1990). Of human bonding: Parent-child relations across the 

life course. New York: Aldine de Gruyter.

Simmel, G. (1904). The sociology of conflict I. American Journal of Sociology, 9, 490 –

525.

Sprey, J. (1969). The family as a systém in conflict. Journal of Marriage and the Family, 

31, 699 – 706.

Sýkorová, D. (1996). Rodina staršího středního věku v systému příbuzenské pomoci a 

podpory. Sociologický časopis, 32, 51-66.

Sýkorová, D. (2006). Od solidarity jako základu intergeneračních vztahů v rodině 

k ambivalenci a vyjednávání. Sociologický časopis, 42, 683-699.

…………………………………..                                     ………………………………….
Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.                                             Bc. Kateřina Konrádová



12

OBSAH

ÚVOD............................................................................................................................................................ 13

1 TEORETICKÁ ČÁST......................................................................................................................... 15

1.1 VYMEZENÍ VÝZKUMNÉHO PROBLÉMU ............................................................................................ 15
1.2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ............................................................................................................ 16

1.2.1 Konflikty obecně ...................................................................................................................... 16
1.2.2 Konflikty v mezigeneračních vztazích........................................................................................ 17
1.2.3 Koncept mezigenerační ambivalence ........................................................................................ 20

1.2.3.1 Počátky a původ konceptu ............................................................................................................. 20
1.2.3.2 Konceptualizace mezigenerační ambivalence ................................................................................. 21
1.2.3.3 Ambivalence a konflikt.................................................................................................................. 22
1.2.3.4 Sociologická ambivalence v mezigeneračních vztazích ................................................................... 24

1.2.4 Rodinná solidarita ................................................................................................................... 27
1.2.4.1 Model mezigenerační solidarity ..................................................................................................... 28
1.2.4.2 Rodinná soudržnost a fungující rodina............................................................................................ 29

1.2.5 Situace mezigeneračních vztahů v ČR – dosavadní výzkumy...................................................... 29

2 VÝZKUMNÁ ČÁST............................................................................................................................ 31

2.1 METODY VÝZKUMU....................................................................................................................... 31
2.2 POPIS SOUBORU............................................................................................................................. 31
2.3 VÝZKUMNÉ OTÁZKY ..................................................................................................................... 32
2.4 OPERACIONALIZACE A KONSTRUKCE PROMĚNNÝCH PRO MĚŘENÍ ZKOUMANÝCH POJMŮ ................... 35

2.4.1 Konflikty .................................................................................................................................. 35
2.4.2 Solidarita................................................................................................................................. 38
2.4.3 Ambivalence ............................................................................................................................ 38

2.5 VÝSLEDKY.................................................................................................................................... 39
2.5.1 Vliv péče na vztahy mezi rodinnými příslušníky......................................................................... 39

2.5.1.1 Vztah mezi hlavním pečovatelem a jeho partnerem......................................................................... 40
2.5.1.2 Vztahy mezi sourozenci................................................................................................................. 42
2.5.1.3 Péče jako stimul vzájemného kontaktu a solidarity ......................................................................... 45

2.5.2 Vztahy mezi dospělým dítětem a jeho rodičem........................................................................... 46
2.5.2.1 Neshody a konflikty, které do rodinných vztahů vnese péče ............................................................ 46
2.5.2.2 Konflikty podle typu poskytované péče.......................................................................................... 51

2.5.3 Citová dimenze solidarity ......................................................................................................... 55
2.5.3.1 Projevované city............................................................................................................................ 55
2.5.3.2 Vnímané city................................................................................................................................. 55
2.5.3.3 Vzájemná blízkost ......................................................................................................................... 57
2.5.3.4 Dynamika citové dimenze.............................................................................................................. 57

2.5.4 Ambivalence ve vztazích........................................................................................................... 62
2.5.4.1 Teoretický exkurz.......................................................................................................................... 62
2.5.4.2 Subjektivní ambivalence................................................................................................................ 63
2.5.4.3 Objektivní ambivalence ................................................................................................................. 66
2.5.4.4 Sociologická ambivalence.............................................................................................................. 68

2.5.5 Konflikt, solidarita a ambivalence v průběhu péče .................................................................... 74
2.5.5.1 Konflikty ...................................................................................................................................... 74
2.5.5.2 Solidarita a ambivalence ................................................................................................................ 79

2.5.6 Závěry ..................................................................................................................................... 82

3 DOPORUČENÍ.................................................................................................................................... 87

4 DALŠÍ VÝZKUM................................................................................................................................ 89

ZÁVĚR ......................................................................................................................................................... 89

POUŽITÁ LITERATURA ........................................................................................................................... 92

SEZNAM PŘÍLOH....................................................................................................................................... 97

SEZNAM TABULEK A GRAFŮ................................................................................................................. 97

PŘÍLOHY ..................................................................................................................................................... 99



13

    Úvod

Projekce ČSÚ demonstrující stárnutí společnosti jsou již dnes známé 

a není žádnou novinkou, že podle předpokladů ČSÚ z roku 2003 by osoby 

starší 65 let měly tvořit v polovině 21. století v České republice třetinu 

všech obyvatel a počet osob starších 85 let by se měl pětkrát zvýšit. 

„Pomoc při sebeobsluze potřebuje zhruba  čtvrtina seniorů, přičemž tento 

podíl se spolu s rostoucím věkem výrazně  mění. Zatímco ve věkové 

skupině 65-69 let deklarují potřebu pomoci zhruba 3 % seniorů, ve věkové 

skupině 70-74 let 8 %, ve skupině 75-79 let 11 %, v kategorii 80-84 let 16 

%, ve skupině 85-89 let již 28 % a mezi nejstaršími seniory, tj. ve věku 90 a 

více let se jedná dokonce o 80 % osob“ [Kopecká 2002 in Nešporová, 

Svobodová, Vidovičová 2008]. Jak bude probíhat zajišťování péče o tyto 

osoby, které začínají ztrácet svoji soběstačnost, je jedna z mnoha otázek, 

které tyto prognózy vyvolávají.  V souvislosti s demografickým stárnutím 

populace se tak dostává do popředí téma mezigeneračních vztahů. 

Současné výzkumy (Možný, 2004; Rabušic a Vidovičová, 2003;

Veselá 2002) prozrazují, že v naší zemi panuje vysoká mezigenerační 

solidarita a velký potenciál je v samotných rodinách, které mají zájem a 

snahu se o své babičky a dědečky postarat. A skutečně tomu tak je, drtivá 

většina péče je u nás zajišťována v domácím prostředí (Přidalová, 2007). 

To vzbuzuje touhu poznat, jak rodiny v této situaci fungují. Jaké procesy se 

ve vztazích dějí v situaci, kdy je potřeba zajistit péči o nesoběstačného 

rodinného člena. A právě vztahy v rodinách, které se v této situaci 

nacházejí jsou tématem mojí diplomové práce. Cílem diplomové práce je 

odhalit, popsat a hlouběji porozumět tomu, jaký vliv má péče o 

nesoběstačného seniora na vztahy mezi rodinnými příslušníky, jaké 

změny vnese tato nová situace do vztahů v rodině. Zaměřuji se především 

na mezigenerační vztahy. Vztahy mezi rodiči a dětmi se však vyvíjejí 

v kontextu celé rodiny, proto mne zajímá působení péče i na rodinné 

vztahy v širším slova smyslu (kromě mezigeneračních i partnerské a 
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sourozenecké). Předmětem zkoumání jsou rodiny, které o svoji babičku 

nebo dědečka pečují doma i rodiny, které daly přednost zajištění péče 

v institucionálním prostředí. Celá práce je rozdělena do dvou hlavních 

celků. V první teoretické části se snažím vymezit, jakým způsobem 

přistupuji ke zvolenému tématu. Na základě teoretických konceptů 

vymezuji hlavní pojmy jako je konflikt, solidarita či ambivalence, se 

kterými pracuji ve druhé výzkumné části. Výzkumná část je založena na 

datech z projektu „Rodinná soudržnost v péči o seniora“, který začal v roce 

2009 pod vedením prof. PhDr. Hynka Jeřábka, CSc. na ISS FSV UK.
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1 Teoretická část
1.1 Vymezení výzkumného problému

Jak řekl profesor Musil (2008) při řešení sociologického problému 

by se nemělo zapomínat na širší souvislosti a na veškeré jevy se dívat i 

perspektivou vyšších úrovní. Zároveň zdůrazňuje nutnost oproštění se od 

prosté analýzy společnosti a nebát se navrhování strategických opatření, 

která by mohla vést k posílení sociální a kulturní soudržnosti v naší 

společnosti. V tomto duchu budu přistupovat ke své práci. Pokusím se své 

téma zasadit do širšího kontextu a současně bych ráda formulovala určitá 

doporučení, která by vedla k vylepšení zjištěných nedostatků. 

Předmětem této práce jsou vztahy v rodině (především 

mezigenerační), která se nachází v situaci péče o nesoběstačného člena. 

Mezigenerační vztahy jsou v teorii mezigenerační solidarity rozděleny do

šesti dílčích dimenzí. Ve své práci nebudu zpracovávat, jakým způsobem 

nesoběstačnost člena rodiny a potřeba péče působí změny ve všech těchto 

dimenzích. Ačkoli z literatury a předchozích výzkumů je patrné, že se tak 

děje. Pokud jde o funkční solidaritu, pečování je bezprostřední součástí 

této dimenze. Můžeme zmínit zjištění H. Jeřábka (2007), že potřeby 

seniora přímo úměrně působí na rozsah podpory a pomoci. Dospělé děti 

souhlasí s tím, že budou v případě potřeby se svým rodičem sdílet 

domácnost nebo jsou ochotni vzdát se svého zaměstnání (asociační a 

strukturní solidarita) (viz. např. Možný, 2004; Rabušic a Vidovičová, 2003, 

Moravcová, 2008). Může docházet i k obratu v solidaritě rodinných 

závazků (normativní dimenze). Ukazuje se, že pečovatelská zkušenost 

může snižovat ochotu obětovat osobní zájmy (čas, koníčky, dovolené) péči 

o nesoběstačného člena rodiny (Moravcová, 2008). Jinak řečeno, dospělé 

děti, které prožívají nebo prožily pečování se vším co obnáší, jsou ochotni 

obětovat méně než ti, kteří s pečováním dosud zkušenosti nemají.
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Předmětem mého zkoumání je však působení  péče na konflikty (solidarita 

souhlasu) a city (citová solidarita) ve vztahu.

Co se nám asociuje, když slyšíme slovní spojení rodinné vztahy? Je 

to spíše harmonie, solidarita, soudržnost, sounáležitost, intimita, nebo se 

nám rychleji vybaví distinkce, rozdílnost, nesouhlas a konflikt? Vztahy 

v rodině se zdají být směsicí obojího, tedy nápadné solidarity a 

soudržnosti s neméně významnou dávkou konfliktnosti. Považuji to za 

přirozené nebo dokonce za „zdravé“. Toto stanovisko je základním zorným 

úhlem, s jakým přistupuji ke zpracování zvoleného tématu. Pojďme se 

nyní hlouběji podívat na jakých základech stojí analýzy a jak jsou chápány 

pojmy jako konflikt, ambivalence, solidarita atd. v kontextu této diplomové 

práce.

1.2 Teoretická východiska

1.2.1 Konflikty obecně

Práce je založena na revizi vnímání konfliktu Lewise Cosera jako 

přirozené součásti společnosti. Konflikt má v každé společnosti své 

nenahraditelné místo a funkci a má jak negativní tak i pozitivní charakter. 

L. Coser reaguje na klasickou strukturálně funkcionalistickou teorii 

T. Parsonse, kde je žádoucí pouze konsensus, konflikt má negativní charakter 

a ve fungující soudržné společnosti není existence konfliktu přípustná. 

L. Coser nejen, že konflikt toleruje jako nutný a nevyhnutelný fakt, protože 

„žádné lidské soužití nemůže být zcela harmonické a bezkonfliktní“ 

(Balon a Šubrt, 2010), ale dokonce mu připisuje plnění funkcí nezbytných 

pro fungování společnosti. Navazuje tak na G. Simmela, který poukazuje na 

to, že „mezilidské vztahy zahrnují vždy jak harmonii, tak také konflikt, 

přitahování a odpuzování, lásku a nenávist, … disociační procesy jsou pro 

sociální dění právě tak důležité jako procesy asociační“ (Keller, 2005, s. 351). 
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Konflikt je podle něho prostředkem odstraňování frustrace a dosahování 

cílů, posilování stability společnosti v důsledku uvolňování napětí, zvyšování 

skupinové soudržnosti následkem posílení vědomí a identity skupiny při 

konfliktu s cizí skupinou. L. Coser konfliktu připisuje také tvořivou sílu při 

formování nových asociací vlivem společného nepřítele a schopnost 

udržovat sociální systém v rovnováze. Zmíněné sociální funkce konfliktu 

podrobněji popisuje Balon a Šubrt (2010). Také v současné literatuře je 

konflikt chápán pozitivně, jako neoddělitelná součást růstu a vývoje živých 

organismů a jako nositel změny (Slaikeu a Hanesen; Crum in Fischer, 2002).

Konflikt „nastává v momentech, kdy se střetávají myšlenky, zájmy 

nebo chování dvou či více jednotlivců nebo skupin, … je výrazem střetu 

rozdílností“ (Fischer, 2002, s. 21). Konflikt je „střetnutí dvou nebo více zcela 

nebo do určité míry se navzájem, vylučujících či protichůdných snah sil nebo 

tendencí“ (Křivohlavý, 1973, 25). Konflikt, přesněji řečeno manifestovaný 

konflikt, může být také chápán jako „aktivní úsilí dosáhnout žádoucího 

výsledku, který - pokud je dosažen - brání jiným, aby dosáhli výsledku,

kterému dávají přednost oni, a vytváří tak nepřátelské (konfrontační) 

ovzduší“ (Likert  in Fischer, 2002, 21). Mohou být rozlišovány „dva druhy 

konfliktu: tzv. substantivní (podstatný, reálný) konflikt, pramenící z podstaty 

úkolu, který má být splněn, a emoční konflikt, vyplývající z citových aspektů

mezilidských vztahů“ (Likert in Fischer, 2002, 21). Podobně Coser rozlišuje 

realistický a nerealistický konflikt. „Prvý je řešením reálně existujícího sporu 

…. V případě nerealistického konfliktu se stává akt agrese cílem sám o sobě“ 

(Keller, 2006, s. 70).

1.2.2 Konflikty v mezigeneračních vztazích

Tato práce se zabývá konflikty v užším slova smyslu, rodinnými a 

mezigeneračními konflikty v rodinách, které pečují o nesoběstačné rodiče. V 

této oblasti konfliktů působí samostatné teoretické rámce. V současné době 
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existují tři hlavní teoretické přístupy, ze kterých je možné vycházet, pokud 

chceme porozumět mezigeneračním vztahům. Konsensualistické teorie, 

které zdůrazňují především pozitivní stránky mezigeneračních vztahů a 

krize, konflikty a násilí v rodině ponechávají na okraji zájmu. Konfliktualisté 

naopak upozorňují na konflikt ve vztazích především v souvislosti 

s pečovatelskou zátěží. Třetí přístup je syntézou předchozích a zohledňuje 

konsensus i konflikt. Jde o koncept mezigenerační ambivalence, který 

poukazuje na kontradikce ve vztazích mezi rodiči a dospělými dětmi. 

Všechny tři koncepty a další přístupy vysvětlující mezigenerační vztahy 

shrnuje a popisuje Sýkorová (2006) ve své přehledové stati.  

Koncept mezigenerační ambivalence je stěžejním teoretickým rámcem 

této diplomové práce.  Přesto však nepřehlížím  konsensuální model 

mezigenerační solidarity a především jeho upravenou a rozšířenou formu a 

to z těchto hlavních důvodů. Tento model je podle mého názoru stále 

dominantní soustavou poznatků na poli výzkumu mezigeneračních vztahů 

v rodině. O to více v pomáhající a pečující rodině, protože rodinná péče „je 

založena na poutu solidarity nebo jinak řečeno, vyžaduje značnou míru 

sociální soudržnosti rodiny, která pomoc poskytuje“ (Jeřábek 2005, s. 7). 

Dále byl tento koncept výchozí teorií pro výzkum, jehož analýza je základem 

diplomové práce. Model je kritizován pro jeho jednostrannost ve vnímání 

skutečnosti. Po vzoru strukturálního funkcionalismu T. Parsonse je 

zohledňována především pozitivní stránka vztahů5.  Na základě kritiky byl 

později model modifikován a rozšířen o další dimenzi – konflikt, hovoří se 

potom o modelu mezigenerační solidarity-konfliktu. I zde začíná být konflikt 

                                               
5 V současné době probíhá odborná diskuze mezi příznivci konsensuálního modelu solidarity a konceptu 
ambivalence. Příznivci modelu solidarity, tedy později solidarity-konfliktu, např. Bengtson a Giarrusso a kol. 
2002, zastávají názor, že pomocí modelu solidarity je možné odhalit, pokud vztahy nejsou v  některých 
dimenzích pozitivní, protože pro každou dimenzi může být vztah ohodnocen na škále mezi důvěrností a 
vzdáleností v citové solidaritě, souhlasem a nesouhlasem v konsensuální solidaritě, závislostí a autonomií ve 
funkční dimenzi, integrací a izolací v solidaritě kontaktu, možnostmi a bariérami u strukturní solidarity a mezi 
kolektivismem a individualismem v normativní dimenzi (Bengtson a Giarrusso a kol. 2002, s. 571). Je tedy 
možné zachytit podobu vztahů v jednotlivých dimenzích a zjistit kontradikce mezi různými dimenzemi. Podle 
odpůrců (Lüscher a Pillemer, 2004; Connidis a McMullin 2002; Sýkorová, 2006) však pomocí této škály, i když 
obsahuje oba pritipóly, nelze zachytit simultánně pociťované pozitivní i negativní emoce. Tedy vlastně 
kontradikce v rámci jedné dimenze.
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spatřován jako přirozená součást rodinných vztahů. Myslím si, že je koncept 

přínosný především z důvodu multidimenzionální explorace 

mezigeneračních vztahů. „Pozitivní“ stránku vztahů propracovává podrobně, 

rozděluje rodinnou soudržnost do šesti různých dimenzí, a je tak možné do 

rodinných vztahů nahlédnout z různých perspektiv.  Tato možnost konceptu 

ambivalence chybí. Oba modely tedy mají své nevýhody a zároveň oba mají 

co nabídnout. Oběma přístupům připisuji jejich specifické místo a funkci ve 

zkoumání mezigeneračních vztahů. Nechápu tyto přístupy jako vůči sobě 

protikladné, ale je možné je sloučit, aby se mohly vzájemně doplňovat.6

Naproti tomu, přestože se ve své práci zabývám z velké části konflikty, 

paradoxně se vyhýbám konfliktualistickým přístupům. I když je zřejmé, že 

péče o nesoběstačné rodiče je velmi náročná, způsobující velkou zátěž a

sociální izolaci pečovatelů. (např. Jeřábek, 2005; Moravcová, 2008;

Tošnerová, 2001) Mezi problémy, kterým musí pečovatelé čelit patří 

především: „fyzické a psychické vyčerpání (až deprese) jejímiž příčinami 

jsou podle pečujících: nedostatek odpočinku, dovolené, neustálá pohotovost, 

neadekvátnost reakcí opečovávaného … komunikace se seniorem …

nedostatek soukromí“ (Moravcová, 2008, s. 62-63). Na druhou stranu 

výzkumy ukazují, že dospělé děti poskytují svou péči z lásky, jde o tzv. labour 

of love (Graham in Jeřábek 2007). Je to práce, která je „založena na poutu 

solidarity“ (Jeřábek, 2005, s. 7) a za kterou pečující získávají odměnu 

v podobě „dobrého pocitu, radosti z dávání radosti, čistého svědomí a 

morálního uspokojení“ (Moravcová, 2008, s. 33). „Sociální soudržnost 

pečující rodiny je zároveň podmínkou péče o starého člověka v rodině i 

výsledkem takové rodinné péče“ (Jeřábek, 2005, s. 7).  

Vzhledem ke zvolenému tématu je na místě zmínit, že při poskytování 

péče může docházet k sociálně-patologickým jevům, které jsou spojeny s 

„neochotou a nezájmem některých rodin o nesoběstačné seniory pečovat“ 

(Barvíková, 2005, s. 67).  „Nejčastějšími projevy jsou nadměrná zanedbanost 

                                               
6 Ačkoli Connidis a McMullin (2002) považují oba koncepty za neslučitelné, Bengtson, Giarrusso a kol. (2002) 
předpokladá, že koncept ambivalence může užitečně model solidarity doplnit.
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seniora (zápach, neprovádění hygieny), proleženiny, příznaky 

emocionálního týrání (vyčítání, nekomunikování, izolace seniora), 

nesprávné dávkování léků, dehydratace, ale také zneužívání finančních 

zdrojů seniora a zneužívání jeho majetku (Veselá 2003 in Barvíková 2005, 

67-68). Týrání seniorů i když nechtěné a nevědomé, může být také 

způsobeno naopak původní ochotou dětí se o rodiče postarat. Dochází 

k němu následkem chronického stresu, psychického i fyzického vyčerpání 

označovaného jako „syndrom vyhoření“ (Veselá 2002, s. 9). Explorací 

vyhroceného konfliktu vznikajícího zneužíváním autority a moci v podobě 

mezigeneračního násilí, které je popsáno v mnoha studiích (např. Pavlatová, 

2008; Sýkorová, 2005; Barvíková 2005; Tošnerová, 2002) se však tato práce 

nezabývá. 

1.2.3 Koncept mezigenerační ambivalence

Považuji za přínosné koncept více přiblížit vzhledem k tomu, že se 

v českém prostředí nejedná o rozšířený přístup ke zkoumání 

mezigeneračních vztahů. Jeho základní stanoviska zde představuje velmi 

okrajově Rajmicová (2003), rozsáhleji potom Sýkorová (2006), která ho 

považuje za nejlepší teoretickou variantu a později Přidalová (2007) nalézá 

ambivalence ve svém kvalitativním výzkumu domácích pečujících.

1.2.3.1 Počátky a původ konceptu

Počátky tohoto přístupu k vysvětlení mezigeneračních vztahů nejsou 

vzdálené, v roce 1998 s tímto novým konceptem přicházejí Lüscher a 

Pillemer. Za krátkou dobu však získal v zahraniční literatuře své 

následovníky, kteří koncept dále rozvíjejí nebo v něm alespoň vidí vhodnou 

oporu pro interpretaci vlastních výsledků analýz.7 Koncept se velmi dobře 

                                               
7 Ingersoll-Dayton B., 2008.The effect of widowhood on intergenerational ambivalence.
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ujímá možná právě proto, že odráží realitu světa, ve kterém žijeme, jehož 

základním rysem je dvojznačnost všech jeho aspektů (Nietzsche, 1996). A 

ačkoli se jedná o nový pojem na poli zkoumání mezigeneračních vztahů 

v sociologii, nový objev to zdaleka není. Ambivalence ve vztazích jsou patrné 

v Řecké mytologii, v literatuře či umění. Lüscher (2004) shrnuje důležité

aspekty vývoje konceptu. Na počátku dvacátého století je ambivalence 

klasifikována negativně jako jeden z příznaků schizofrenie v psychiatrii, 

později je však chápána jako přirozený mentální stav, který je člověku vlastní 

a za problematickou je považována spíše neschopnost se s ambivalencí 

vyrovnat než ambivalence samotná (Bleuler 1972 in Lüscher 2004). 

1.2.3.2 Konceptualizace mezigenerační ambivalence

Autoři konceptu rozlišují dvě dimenze ambivalence – sociologickou na 

úrovni sociální struktury a psychologickou na individuální úrovni. 

Sociologická ambivalence je patrná v kontradikcích v normách, rolích a 

statusech. Pro konceptualizaci této dimenzi v podstatě využívají myšlenky 

Mertona a Barbera uvedené v další kapitole.8 Psychologická dimenze zase 

vychází z originálního pojetí ambivalence, které představuje Bleuler (1911) 

a projevuje se  rozporuplnými emocemi a city, motivacemi, projevy vůle 

nebo také názory a postoji vůči nějakému objektu, situaci a v našem případě 

osobě. 

Dále je třeba zdůraznit, že autoři nevnímají ambivalenci jako 

patologický jev v sociálních vztazích. Ambivalenci vidí jako nedílnou součást 

sociálního života, která je trvalá9, nevyřešitelná a má neutrální charakter

(Pillemer a Lüscher, 2004).  Naproti tomu Connidis a McMullin, které 

                                                                                                                                                  
K. Jill Kiecolt1, Rosemary Blieszner, Jyoti Savla, 2011. Long-Term Influences of Intergenerational.
Ambivalence on Midlife Parents' Psychological Well-being
Sarah Hillcoat-Nallétamby Judith E. Phillips, 2011. Sociological ambivalence revisited.
Connidis a McMullin (2002)

8 Kapitola Sociologická ambivalence v mezigeneračních vztazích
9 Může dojít k vyhasnutí, vypršení, důvod ambivalence přestává existovat (Lüscher a Pillemer, 2004, s. 38).
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koncept dále rozvíjejí a zaměřují se na sociologickou dimenzi ambivalence, 

jsou toho názoru, že ambivalence je možné řešit. Zatímco v původní 

konceptualizaci je jedinec více pasivní, zde je chápán jako jednající aktér, 

který má snahu strukturálně vyvolanou ambivalenci eliminovat. V závislosti 

na strategii řešení a jeho úspěchu se pak mohou vztahy nacházet ve fázi 

relativní solidarity či konfliktu (Connidis a McMullin, 2002). Ambivalence tak 

přestává být neutrální, ale může mít ve svých důsledcích pozitivní i negativní 

charakter. 

1.2.3.3 Ambivalence a konflikt

Rozpor ve vnímání ambivalence jako trvalé či dočasné je však 

důležitým aspektem konceptualizace. Lüscher (2004) totiž vlastností 

neřešitelnosti diferencuje ambivalenci od konfliktu.  Konflikt v sobě skrývá 

možnost vyřešení ať už konstruktivního nebo destruktivního. Současná 

psychologie rozlišuje pět různých stylů řešení konfliktu10 podle toho, do jaké 

míry je vyhověno jednotlivým stranám, které jsou v konfliktu zahrnuté, tedy 

podle míry asertivity a spolupráce11. Dalším rysem, který vytváří distinkci 

mezi ambivalencí a konfliktem je vztah protichůdných a rozporných sil. 

Zatímco při konfliktu se tyto síly setkávají v napětí nebo ve střetu proti sobě, 

ambivalence představuje antagonistické síly působící vedle sebe.  Lüscher a 

Pillemer (2004) pro tento vztah používají výraz „juxtapozice“.12 Další rozdíl 

mezi ambivalencí a konfliktem, který autoři explicitně nevyjadřují, je však 

evidentní v operacionalizaci a měření ambivalence. Zajímá je totiž, jaký mají 

                                               
10 1. Soutěž, konkurence- asertivní chování, neochota spolupracovat, soustředěnost na vlastní
zájmy na úkor zájmů ostatních.
2. Přizpůsobení se - snaha vyhovět, neasertivní chování, ochota spolupracovat, obětování vlastních zájmů ve
prospěch zájmů druhých.
3. Vyhnutí se -neasertivní, nekooperativní chování bez ohledu na zájmy všech stran.
4. Spolupráce- asertivní a kooperativní chování s důrazem na spolupráci s druhou stranou
s cílem uspokojit její zájmy stejně jako zájmy vlastní.
5. Kompromis- postoj někde mezi asertivitou a spoluprací s cílem rychle najít střední cestu (Fischer 2002) 
11 Asertivita-snaha uspokojit vlastní zájmy, Spolupráce-snaha uspokojit zájmy protistrany
12 Postavení dvou rovin reality vedle sebe za účelem objektivního srovnání, posouzení a vyhodnocení (Slovník 
cizích slov)
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vztah k rodinnému příslušníku. Ptají se, do jaké míry mají např. dospělé děti 

ke svému rodiči smíšené a zmatené pocity nebo zda „mají pocity, že jsou 

rozervaní“ (Lüscher a Pillemer, 2004, s. 38). Zatímco konflikt je měřen ve 

vztahu mezi rodinnými příslušníky. Např. ve výzkumu „Rodinná soudržnost 

v péči o seniora“ otázkou: „V čem přesně panují mezi Vámi neshody?“  

Ambivalence má tedy spíš subjektivní charakter a je měřena na úrovni 

jednotlivce, který sám pociťuje současně pozitivní a negativní pocity ke 

druhé osobě. Naproti tomu konflikt má více objektivnější charakter a 

představuje spory a neshody mezi dvěma jednotlivci na úrovni dyády, i když 

je samozřejmě měřen pohledem jen jednoho z nich (respondenta). Na tomto 

místě existují v literatuře určité odlišnosti v chápání významu ambivalence a 

konfliktu v mezigeneračních vztazích. Některé studie (např. Steinbach, 2008;

Bengtson a Giarrusso a kol., 2002) čerpají z konceptu ambivalence a souhlasí 

s tezí, že v mezigeneračních vztazích je přítomný jak konflikt tak solidarita, 

ale nechápou ambivalenci jako subjektivně pociťované kontradikce ve 

vztahu dospělých dětí ke svým rodičům, ale ambivalentní vztah je v těchto 

studiích chápán více objektivně jako vztah mezi rodiči a dětmi, který se 

vyznačuje přítomností vysoké míry intimity a vzájemným svěřováním se 

(citové solidarity) na jedné straně a současně přítomností vysoké míry 

konfliktnosti projevovanou častými hádkami a spory na straně druhé. 

Zjišťují tedy ambivalenci ve vztahu mezi rodiči a dětmi pomocí míry 

důvěrnosti a konfliktu (Steinbach, 2008). Zajímavé je, že takto chápaná a 

měřená mezigenerační ambivalence se ve vztazích objevuje spíše výjimečně 

(Steinbach, 2008).  Bengtson a Giarusso a kol. (2002) se odpoutávají od citu 

a konfliktu, jdou ještě dále a s konceptem ambivalence spojují všech šest 

dimenzí modelu solidarity. Za ambivalenci označuje nesoulad mezi 

jakýmikoli dimenzemi tohoto modelu. Což je důležité právě pro charakter 

této diplomové práce, která se zabývá mezigeneračními vztahy v rodinách, 

které se nacházejí v situaci péče o nemohoucí rodiče. V rodinách, kde se 

vlivem potřeby péče významně zvyšuje funkční a asociační solidarita, může 
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docházet ke snižující se solidaritě v jiných oblastech např. zvyšující se mírou 

konfliktu. Tuto nepřímou úměru popisuje např. Bengtson a Giarrusso a kol. 

(2002) nebo Parrott a kol. (1994).

1.2.3.4 Sociologická ambivalence v mezigeneračních vztazích

Merton pokládá základy vzniku sociologické ambivalence, když 

popisuje konflikty rolí. Ke každé sociální pozici se vztahuje určitý soubor 

rolí, tedy normativních očekávání. Merton „jádro ambivalence spatřuje 

v konfliktních normativních očekáváních“ (Merton a Barber 1963 in Lüscher 

2004, s. 30). Neslučitelná normativní očekávání přitom mohou být v rámci 

statusu mezi více rolemi, ale také v rámci jedné role. Ambivalence se 

objevuje např. při dvojznačnosti role, kdy její držitel nemá jasnou představu 

o obsahu role. Na poli mezigeneračních vztahů ztrácí jinak jasně vymezené 

role rodiče a dítěte ve stáří jasnost a srozumitelnost (Sýkorová, 2006).

Hranice rolí začínají být rozmazané kromě jiného v důsledku „obratu rolí 

(role-reversal)“, o kterém se zmiňuje Sýkorová (2006)  a nastává v okamžiku 

závislosti rodičů na dospělých dětech. V kvalitativní části výzkumu je tento 

obrat patrný ve výpovědích respondentů, kdy své staré rodiče přirovnávají 

k malým dětem. Prostor pro ambivalenci se zvětšuje také v případě, kdy dva 

lidé mají vůči jedné roli různá očekávání. V našem případě si např. může 

závislý rodič vykládat roli pečující osoby jiným způsobem než samotný 

vykonavatel péče. Dále samozřejmě pokud člověk musí vykonávat více rolí, 

které jsou vzájemně neslučitelné. V praktické části práce je možné pozorovat  

konkrétní příklady rolového konfliktu, kdy dospělé děti pociťují silné napětí 

mezi rolí pečovatele a rolí pracující osoby, mezi rolí dospělého dítěte, jehož 

odpovědností je starat se o nesoběstačného rodiče a rolí dospělé osoby, 

která je odpovědná za vlastní život. Původ tohoto rolového konfliktu však 

můžeme vidět o stupeň výše. Podle J. Colemana vychází totiž ze 

strukturální neslučitelnosti mezi rodinou a novými korporacemi, které 

vznikly s moderní společností (Lüscher a Pillemer, 2004). „Pracovní trh 
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vyžaduje ničím nevázané individuum, které organizuje svou životní biografii 

podle požadavků zaměstnavatele a ne podle svých soukromých závazků“ 

(Beck, Beck-Gernsheim 1995, 6 in Dudová). V našem případě pečující o 

nesoběstačné rodiče je součástí dvou různých komplexů s odlišnými cíli a 

zájmy, které jsou v mnoha ohledech neslučitelné.  Pečující se tak může 

nacházet uvíznutý a doslova „utlačován“ mezi těmito dvěma celky, jak 

uvidíme ve výsledcích výzkumu. Jeho čas a energie balancuje mezi rodinou, 

jejímž cílem je postarat se o její členy, pokud je třeba a např. firmou, ve které 

pracuje, která požaduje efektivní práci a maximalizaci zisku. Vytržení 

z rovnováhy jako je např. zhoršení zdravotního stavu rodiče, který vyžaduje 

vyšší míru podpory, potom zvyšuje ambivalenci (Pilemer 2004). Connidis a 

McMullin (2002), které chápou ambivalenci jako kontradikce ukotvené 

v sociální struktuře a následně projevované v interakcích, dále upozorňují na 

odlišné dispozice k setkání se s ambivalencí a možnosti v jejím vyjednávání 

podle sociálního statusu jedince. Privilegované skupiny jako např. majetní, 

vzdělaní, mladí, muži atd.  nejenže mají menší šanci se s ambivalencí setkat 

než ostatní, ale zároveň disponují většími zdroji k negociaci o vztazích a 

řešení ambivalence. Bengtson a Giarrusso a kol. (2002) upozorňují na 

důležitý závěr, který plyne z jejich předpokladů: pomocí sociální politiky 

např. změnami v pracovních podmínkách13, je možné redukovat strukturálně 

vyvolané ambivalence. 

Individualita, výkon, konzum atd. jsou hlavními atributy dnešní doby.  

Péče o nesoběstačného rodiče a okolnosti, které přináší, nezapadají mezi 

uvedené kvality. V mnoha studiích je péče o nesoběstačné rodiče chápána 

jako obětování se rodině, jako obětování jedince a jeho individuálních zájmů 

ve prospěch skupiny. Péče opravdu přináší mnoho obětí a pečovatelé jsou 

ochotni se mnoha věcí a jinak samozřejmých skutečností vzdát, aby měli čas 

a energii pomoci svým rodičům. Tím, co všechno jsou pečující děti ochotné 

obětovat a co reálně obětují, se zabývá např. Moravcová (2008). Mezi oběti 

                                               
13 41% české veřejnosti by uvítalo zavést opatření, která  by umožnila rodinným příslušníkům (dočasně) pečovat 
o staré osoby (např. pečovatelskou dovolenou podobnou rodičovské dovolené). (Vidovičová a Rabušic, 2003)
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patří především čas pro sebe a odpočinek, pro svoje zájmy a koníčky nebo 

dovolená, dále potom životní standard, zaměstnání a peníze, ale bohužel také

vztahy a kontakty s přáteli a rodinou. Ve většině případů se přitom jedná o 

ženy, které tyto změny ve svém životě podstupují. (Veselá, 2002; v našem 

souboru je 70 % žen) Role pečovatelky je totiž společností ženám 

přisuzována jako přirozená14 (např. Rubášová, 2005). Otázkou je, zda jsou 

dospělé děti k péči spíše „přinuceni“ a zmíněných statků se musejí vzdát pod 

tlakem, v naší společnosti dosud stále zachovalé, „morální normy vycházející 

z křesťansko-židovské kulturní a náboženské tradice“ (Topinková in 

Tošnerová 2001, s. 5).  Nebo se těchto hodnot vzdávají „dobrovolně“ na 

základě principu solidarity, protože je pro ně samozřejmostí postarat se o 

nemohoucího stárnoucího rodiče, ke kterému mají silné citové pouto, který 

se o ně staral v minulosti a kterému to dluží. Pravděpodobně hraje roli obojí 

a v obou těchto úrovních (společenských norem i individuálních zájmů a 

hodnot) existují kontradikce. Protože morální norma, postarat se o své 

blízké v případě potřeby, se neslučuje s hodnotami dnešní společnosti, kde 

jde především o maximalizaci zisku. Princip solidarity se zase neslučuje 

s obecně platným principem směny, „kdy za to, co člověk dává, něco dostává 

jako protihodnotu“. „Mezigenerační vztahy nemusí … vždy fungovat 

recipročně. Spíše může (člen rodiny pozn. aut.) očekávat, že v případné nouzi 

bude pomoženo jemu“ (Rajmicová 2003, s. 17). Péče o stárnoucí osoby a 

princip solidarity je naopak založen na „soucitu a altruismu“ a v rodině 

především na „vděčnosti, lásce a vzájemném sdílení“ (Topinková in 

Tošnerová, 2001).  H. Graham chápe pečování jako „práci z lásky“ (labour of 

love). Emoce a láska jsou důležitou součásti tohoto specifického sociálního 

vztahu (in Jeřábek 2004; 2005; Moravcová, 2008). A tak jsme se přes 

konflikty a ambivalenci navrátili k samotné podstatě rodinných vztahů,  

k solidaritě a soudržnosti. Z tohoto pohledu tedy často nejde ani tak o 

obětování se, ale o obranu hodnot, které nemají co dočinění s výše 

                                               
14 „Laická péče o nemocné v rodině jako hlavní role ženy roste zejména od doby osvícenství, kdy muž vzhledem 
ke své specializaci v profesi postupně stále častěji opouští dům, žena zůstává doma“ (Tošnerová, 2001, s. 11).
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uvedenými (konzum, produkce, výkon…), podobně chápe vztah aktéra a 

struktur moderní společnosti A. Touraine (Keller, 2005).

1.2.4 Rodinná solidarita

Podle E. Durkheima může být společnost založena na dvou typech 

solidarit – mechanické a organické15. „Mechanická solidarita“ se vyznačuje 

tím, že její členové se „navzájem…jen málo odlišují ve svých pocitech, 

hodnotách a postojích. Díky tomu je společnost ve vysokém stupni 

homogenní a koherentní“. (Keller, 2005, s. 209). Společnost založená na 

mechanické solidaritě se dá pojmenovat jako „nediferencovaná horda“ a 

jejími vlastnostmi jsou jednota a konzistence.  „Organická solidarita“… se 

odvíjí  z různosti mezi individui“. Každý jedinec „naplňuje svou vlastní 

funkci, je…nepostradatelný pro život celku“ (Keller, 2005, s. 209). 

Charakteristikou takové společnosti je „diferencovanost“ a „kooperace“.  H. 

Jeřábek (2004 a 2005) tuto logiku převádí do prostředí pečujících rodin a 

popisuje mechanismy sociální soudržnosti pomáhající rodiny. V situaci 

rozhodování o tom, zda rodina přijme péči o nesoběstačného seniora hraje 

zásadní roli „mechanická sociální soudržnost“ této rodiny, která nese rysy 

Durkheimovy „mechanické solidarity“. Členové rodiny musí být „především 

jednotní ve své základní představě, zda chtějí či nechtějí….pečovat. …Jedná 

se o soudržnost ve smyslu sdílení společných hodnot, norem, vzorců 

chování“ (Jeřábek 2005, s. 7). Tato složka sociální soudržnosti je považována 

za „nutnou podmínku pro rodinnou péči“. Mechanická soudržnost rodiny se 

do určité míry projevuje např. v tom, že kdo nesouhlasí s poskytováním 

domácí péče je „vyřazen“ ze spolupráce (SC&C, 2008). Po této fázi přichází 

na řadu podle H. Jeřábka „organická sociální soudržnost“, která je založena 

na dělbě práce a kooperaci rodinných členů ve smyslu „organické solidarity“.  

Tato soudržnost představuje schopnost rodiny reagovat na změny, které 

                                               
15 Durkheim tyto typy popisuje za účelem srovnání role a pozice jedince v tradičních a moderních společnostech. 
Mechanická solidarita převládá ve společnosti tradiční a moderní společnost je založena na organické solidaritě.
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„situace péče“ přináší. Je předpokladem adaptace rodinného systému na 

vzniklou situaci. 

1.2.4.1 Model mezigenerační solidarity

Rodinná soudržnost je v tomto modelu chápána jako 

multidimenzionální konstrukt. Je tvořen šesti rozdílnými dimenzemi, které 

jsou obsaženy ve vzájemných interakcích mezi rodiči a dětmi (Bengtson a 

Roberts, 1991; Bengtson a Mangen). Jedná se o solidaritu kontaktu 

(associational solidarity), citovou solidaritu (affectual solidarity), solidaritu 

souhlasu (consensual solidarity), solidaritu pomoci (functional solidarity), 

normativní solidaritu (normative solidarity) a strukturní solidaritu 

(structural solidarity). Význam, obsah a operacionalizace těchto složek 

podrobně vysvětluje několik studií (např. Bengtson a Roberts 1991, 

Bengtson a Mangen, Silverstein a Bengtson). Uvedeme si zde alespoň jejich 

stručný náčrt.  Solidarita kontaktu představuje frekvenci a vzorce 

vzájemných interakcí a druhy společných aktivit.  Citová solidarita vyjadřuje 

stupeň pozitivních citů projevovaných mezi rodinnými členy. Míra souhlasu 

a shody v hodnotách, postojích, názorech a představách se promítá do 

konsensuální dimenze. Funkční solidarita představuje stupeň pomoci a 

výměnu zdrojů. Důležitost rodiny a sílu rodinných závazků vyjadřuje 

normativní dimenze a do strukturní solidarity řadíme vnější okolnosti, které 

mohou skýtat určité možnosti nebo příležitosti pro mezigenerační vztahy 

nebo mohou naopak interakce komplikovat a být jim překážkou, patří sem 

např. počet rodinných členů, jejich zdraví nebo geografická vzdálenost mezi 

nimi. Je potřeba upřesnit, že nejde jednoznačně o vnější okolnosti. Pokud se 

zaměříme na možnosti péče, Jeřábek (2004) upozorňuje, že “péče rodiny o 

svého staršího člena je zpravidla jen jedním z projevů šíře pojaté sociální 

soudržnosti této rodiny“ (Jeřábek 2004, s. 74). Předcházejícím projevem 

může být např. význam prostorové blízkosti a nevůle k odstěhování se od 

rodiny.
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1.2.4.2 Rodinná soudržnost a fungující rodina

Považuji za důležité vyjasnit vztah soudržnosti rodiny k jejímu 

fungování. Soudržná rodina totiž zřejmě nemusí jednoznačně znamenat také 

fungující rodinu. Jak usuzuje Simmel „představa zcela harmonické skupiny je 

nebezpečnou utopií, neboť taková představa naprosto vylučuje možnost 

změny v sociálních vztazích“ (Simmel in Keller 2005, s. 351). Soudržnost 

rodiny je však jedním z předpokladů jejího fungování. Cirkumflexní model 

rodinného fungování uvažuje tři dimenze, jednou z nich je právě soudržnost, 

druhou dimenzí je flexibilita a třetí komunikace. Fungující systémy se 

vyznačují průměrnými hodnotami v dimenzi rodinné soudržnosti i flexibility

(jsou to rovnovážné systémy). S ohledem na vývojový přístup autor modelu

upozorňuje, že v různých fázích životního cyklu rodiny či vlivem určitých 

krizových situací se rodiny můžou nacházet i v nerovnovážných stádiích, aby 

dokázaly vzniklým situacím čelit (Olson, 2000).   Podobně uvažuje Rajmicová 

konkrétně o mezigeneračních vztazích. „V určitých životních obdobích je … 

třeba pouto mezi rodiči a dětmi uvolňovat, aby zase v jiném období a situaci, 

kdy je toho potřeba, mohlo být více zpevněno“ (Rajmicová, 2003; s. 17). 

1.2.5 Situace mezigeneračních vztahů v ČR – dosavadní 
výzkumy

Výzkumy provedené v nedávně době (např. Možný, 2004; Veselá,

2002) nasvědčují tomu, že v České republice panuje vysoká míra 

mezigenerační solidarity a to ve všech vzdělanostních a příjmových třídách. 

Tyto výsledky jsou zřetelné především ve srovnání s německou situací, což je 

předvídatelné a je to vysvětlováno jednak tím, že Německo je stát s vyšší 

mírou „spotřeby a hmotného blahobytu“ a dále výrazně lepším 

poskytovatelem „solidarity institucionalizované“.  I ve srovnání s Tureckem  

překvapivě Česká republika v některých dimenzích mezigenerační solidarity 

vede (Možný 2004, s. 58). Vysokou úroveň solidarity můžeme podle 

Možného považovat za efekt přetrvávající z minulého politického režimu, 
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který svými mechanismy způsobil posílení významu rodinných vazeb a 

mezigenerační spolupráce a podpory. Ne všechna zjištění jsou však 

jednoznačná a postoje českých občanů k odpovědnosti v péči o staré lidi jsou 

ambivalentní. Je to znatelné ve výsledcích výzkumu L. Vidovičové a L. 

Rabušice (2003).   Na jedné straně považují respondenti péči o staré rodiče 

za povinnost dětí těchto rodičů (71%), v případě potřeby by nabídli svým 

starým rodičům společné bydlení (80%) a na straně druhé převážná většina 

souhlasí i s institucionálně orientovanou péči a prohlašují, že o seniory by se 

měla starat především společnost prostřednictvím institucí (68%) 

(Vidovičová a Rabuši, 2003, s. 24-26). Také ve studii Veselé (2002) můžeme 

sledovat, že „přibližně 80 % dětí by v případě vzniklé nesoběstačnosti rodičů 

volilo možnost poskytnout jim potřebnou péči v domácím prostředí“. Pokud 

by jim ale hrozila ztráta zaměstnání, péči o rodiče by svěřili (66% dcer a 

77% synů) do rukou některé instituce (Veselá, 2002, s. 6-7). Jinak řečeno 

rodiny se chtějí o svou nejstarší generaci postarat, udělají pro to, co je

v jejich silách, konečnou odpovědnost má však za nemohoucí staré občany 

stát. Rodiny tuto deklarovanou péči skutečně realizují, „¾ veškeré péče“ je 

poskytováno rodinami (Topinková in Tošnerová, 2001).  Přidalová (2007) ve 

své kvalitativní studii popisuje, co se pravděpodobně skrývá za těmito 

rozpornými čísly.  „Postoj k otázce odpovědnosti rodiny za stáří příbuzných 

odrážel ambivalenci mezi přesvědčením, že „nějak“ by dospělé děti svým 

rodičům pomoci měly, ale ne vždy je to možné a záleží na situaci, v níž se 

toto rozhodnutí odehrává“ (Přidalová, 2007, s. 222). Odpovědnost dospělých 

dětí za péči relativizují okolnosti jako zaměstnání (finance a kariéra), vlastní 

rodina (tolerance manžela, ochota dětí se zapojit, narušení chodu 

domácnosti) nebo vlastní zdraví (Přidalová, 2007).
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2 Výzkumná část
2.1 Metody výzkumu

V práci analyzuji data z projektu „Rodinná soudržnost v péči o 

seniora“, jehož vedoucím je Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. Výzkum má

kvalitativní i kvantitativní fázi. V rámci první kvalitativní fáze byly 

provedeny řízené skupinové rozhovory (focus groups) s pečujícími 

v domácnosti, s pečujícími, kteří poskytují kombinovanou péči (domácí péče 

s využíváním formálních služeb) i s dospělými dětmi, jejichž rodiče pobývají 

v institucionálním zařízení. Pro získání obecnějších informací byly 

realizovány i diskuze s profesionály (sociální pracovnice, pečovatelky). Část 

diskuzí se konala v Praze a část v Kroměříži. Cílem kvalitativní fáze bylo 

hledání charakteristik rodinných vztahů a výsledky měly sloužit jako 

podklad pro konstrukci výzkumného nástroje měřícího rodinnou 

soudržnost. Po skupinových rozhovorech následovalo standardizované

šetření. Dotázáno bylo 420 respondentů. Otázky byly zaměřeny především 

na zkoumání charakteru mezigeneračních vztahů v šesti dimenzích rodinné 

soudržnosti. Sběr dat provedla agentura SC&C.  

2.2 Popis souboru

Domácí peče je poskytována v 80 % případů. Ve 20 % pobývá senior 

v institucionálním zařízení (LDN, domov pro seniory, dům s pečovatelskou 

službou). Ve výzkumném souboru je 78 % žen a 22 % mužů. 87 % rodičů 

nedokáže zvládat alespoň šest úkonů zahrnutých ve škále BADL (Basic 

Activities of Daily Living). 64 % respondentů uvádí, že jejich podpora 

rodičů ve formě péče v nemoci je velmi významná, 25 % pomáhá docela 

významně, 10 % trochu a 1 % vůbec ne. 
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2.3 Výzkumné otázky

Tématem diplomové práce jsou vztahy mezi rodinnými příslušníky, 

kteří zajišťují péči o nesoběstačného seniora. Z toho plynou i výzkumné 

otázky, které je možné rozdělit do dvou dílčích tématických celků.

1. Vliv péče na vztahy mezi rodinnými příslušníky v celé rodině. 

Neptám se primárně na to, jakým způsobem jsou pečovatelské činnosti a 

aktivity rozděleny mezi sourozence, jejichž rodič ztrácí svoji soběstačnost 

a jak se zapojují i další rodinní příslušníci.16 Ale snažím se spíše 

identifikovat, jaký vliv má tento proces distribuce rolí a zapojení či 

nezapojení do péče na vztahy v rodině. Zaměřuji se především na 

dynamiku vztahů mezi sourozenci a dále jakým způsobem péče zasahuje 

do vztahu mezi pečující osobou a jejím partnerem. Na základě přečtené 

literatury vycházím z předpokladu, že péče má dvousměrný dopad na 

rodinu. To znamená, že ve vztazích hledám nově vzniklý konflikt i 

solidaritu. Domnívám se, že existují diference v prožitku domácích 

pečujících a pečujících v instituci (např. Kelett, 1999; Ryan-Scullion, 2000;

Barvíková, 2005), proto se pokusím rozdíly v dopadu těchto dvou modelů 

zajištění péče na vztahy v rodinách postihnout a popsat. Abych

odpověděla na stanovené otázky, budu vycházet převážně z diskuzí.

2. Vliv péče na mezigenerační vztahy. V této části se snažím zachytit

povahu vztahů mezi dospělými dětmi a jejich rodiči. Zajímá mě, jaké místo 

ve vztazích zastupuje konflikt, solidarita a ambivalence, a jak tyto 

koncepty spolu vzájemně souvisí. Přičemž se soustředím na dynamiku a 

změny v těchto dimenzích. 

Konflikty:

Kladu si tyto otázky: jaké neshody a konflikty v nese do 

mezigeneračních vztahů potřeba péče, jak se konflikty v průběhu péče 

vyvíjejí. Na základě přečtené literatury (Tošnerová, 2001; Zarit, 1999) a 

                                               
16 Což je popsáno např. v kvalitativní studii J. Barvíkové (2008).
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poznatků z participace na předchozím výzkumu17 si stanovuji následující 

hypotézy: 1. Potřeba péče vnese do mezigeneračních vztahů nová témata, 

která jsou předmětem vzájemných neshod. 2. Konflikty se v průběhu péče 

zvyšují se zvyšující se pečovatelskou zátěží způsobenou samotnou 

dlouhodobostí pečování, ale také stupňující se náročností péče, která jde 

ruku v ruce se snižující se soběstačností rodičů. Dále mne zajímá, zda 

existují nějaké diference podle zvoleného modelu zajištění péče, liší se 

nějak intenzita neshod či jejich obsah?

Solidarita a ambivalence:

Jak už jsem zmínila ve vymezení výzkumného problému, nezjišťuji 

transformace ve všech dimenzích mezigenerační solidarity, ale zajímám se 

o změny v solidaritě souhlasu, kterou do určité míry vyjadřují konflikty

(viz výše) a změny v citové dimenzi. Jak je zřejmé z teoretické části, 

přikláním se ke konceptu ambivalence, tedy ke koexistenci pozitivních i 

negativních pocitů ve vztahu dospělých dětí k jejich rodičům. 

Předpokládám tedy, že citová dimenze solidarity má dvě subdimenze 

negativní a pozitivní emoce, aniž by mezi nimi nutně existovala nepřímá 

úměrnost (tzn. čím silnější pozitivní emoce tím mírnější negativní emoce). 

Zajímá mě, jaká je podoba citové dimenze mezigeneračního vztahu v této 

fázi rodinného cyklu, jaký rozměr má projevovaná i vnímaná citová 

solidarita. Ptám se, zda se city, které dospělé dítě pociťuje ke svému rodiči,

proměňují v důsledku péče. Mění se nějak pozitivní a negativní stránka 

vztahu v průběhu péče? Na základě přečtené literatury si stanovuji 

následující hypotézy: Pozitivní city k rodičům v průběhu péče zůstanou 

stejné, nebudou ani přibývat, ani klesat. Na druhou stranu negativní city 

dospělých dětí k jejich rodičům budou mít rostoucí charakter plynoucí 

z prohlubující se pečovatelské zátěže. Jinak řečeno s dlouhotrvající 

pečovatelskou zátěží poroste psychologická ambivalence 

                                               
17 Péče o staré lidi v rodině (Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti 2004-2008)
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v mezigeneračních vztazích. Opět mě zajímají odlišnosti podle typu 

poskytované péče.

Kromě vztahu pozitivních a negativních pocitů bych ráda odhalila i 

relace a mechanismy jaké fungují mezi negativními pocity a konflikty.

Connidis a McMullin (2002) se domnívají, že ambivalence vyplývající z 

kontradikcí na úrovni sociální struktury může být řešena pomocí 

konfrontační strategie. Možnosti řešení ambivalence nejsou podle nich pro 

všechny stejné. Znevýhodněné skupiny (ženy, lidé s nižším vzděláním či 

příjmem) disponují menšími zdroji pro řešení ambivalence a „jsou více 

vystaveni prožívání negativních dopadů pečovatelství“ (Přidalová, 2007, s. 

231). Prožívání negativních pocitů by na základě těchto předpokladů mělo 

být větší doménou žen, zatímco konfliktům ve vztazích (projevy 

konfrontační strategie) budou více čelit muži disponující většími zdroji, 

které jim umožňují např. snadnější převedení části pečovatelského 

závazku a zátěže na někoho jiného (formální péče). 

Nezahrnuta do výzkumných otázek stojí v pozadí mého zájmu 

vedlejší otázka: jaké jsou konkrétní příčiny těchto negativních emocí a zda 

by se jim dalo nějak předcházet nebo zda je možné tyto negativní jevy ve 

vztazích nějakým způsobem zmírnit. Přičemž za nepříznivé nepovažuji 

konflikty ve vztazích mezi dospělými dětmi a rodiči, jak naznačuji

v teoretické části, ale předavším negativní emoce dospělých dětí ve vztahu 

k jejich rodičům. Tento postoj vychází i ze zjištění z předchozích studií 

(např. Lowenstein, 2007), podle kterých mezigenerační konflikt 

neovlivňuje kvalitu života, zatímco ambivalence ano. 
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2.4 Operacionalizace a konstrukce proměnných pro měření 
zkoumaných pojmů

2.4.1 Konflikty

Abych postihla témata neshod, která do vztahů vnese péče, 

analyzovala jsem otevřenou otázku Q11: Na jakých životních zásadách 

byste byl(a) rád(a), kdybyste se shodli? Provedla jsem uzavřené kódovaní 

a odpovědi jsem třídila do kategorií, které byly již dříve vytvořeny ve 

výzkumu amerických rodin (viz. Clarke, 1999). Pro odpovědi, které se 

nevztahovaly k žádné z kategorií, jsem vytvořila kategorie nové. Clarke a 

spol. (1999) popisují typy mezigeneračních konfliktů u mladších rodin. 

Průměrný věk dospělých dětí byl 39 let. Tato typologie tedy odpovídá 

relativně mladým  rodinám, kde jsou rodiče aktivní osoby a mezigenerační 

vztah dosud není zatížen dlouhodobou péčí. Oproti tomu ve výzkumném 

souboru českých rodin byl průměrný věk dospělých dětí 52 let a v drtivé 

většině jejich rodiče potřebovali každodenní péči. Srovnáním výsledků 

s předchozí americkou studií, která byla zaměřena na jinou fázi rodinného 

cyklu, se pokouším odhalit právě ty konflikty, jejichž příčinou je potřeba 

péče. Přitom si jsem vědoma rozdílů v kulturním prostředí, které mohou 

být zdrojem odlišností, proto také výsledky předchozí studie slouží spíše 

jako orientační body.  Analýzu nebylo nutné takto provádět a výsledky 

srovnávat s předchozí studií. Uvědomuji si možná úskalí, která z tohoto 

postupu plynou a i když se tak vystavuji případné kritice, rozhodla jsem se 

takto postupovat, abych docílila lepšího kontrastu a změna byla jasně 

viditelná. 

Pro měření míry konfliktů v mezigeneračních vztazích byla ve 

výzkumu použita devítipoložková baterie18, kterou vidíme v tabulce 1.

Intenzitu konfliktu v jednotlivých oblastech respondenti hodnotili na škále 

                                               
18 Vznikla redukcí škály Dyadic Adjustment Scale, která původně obsahovala 32 položek ve třech bateriích a 6 
samostatných otázek.
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„vždy nebo téměř vždy, občas, výjimečně, nikdy a vůbec to spolu 

neřešíme“.

Tab. 1 Baterie měřící frekvenci neshod a faktorové zátěže jednotlivých 

položek

V čem přesně panují mezi vámi neshody?
Faktorové zátěže 

Faktor 1
Faktorové zátěže 

Faktor 2

způsob, jak mu/jí s jeho/její nesoběstačností 
pomoci ,731 ,722 ,295 ,272
množství času, který spolu trávíme ,838 ,842 ,156 ,156
vyjadřování citů, pocitů ,597 ,410
způsob trávení času, kdy jsme spolu ,773 ,775 ,262 ,265
zajištění péče, tedy kdo konkrétně pečuje a 
jakým způsobem ,804 ,772 ,229 ,212
priority, cíle a věci, které jsou v životě 
důležité ,537 ,580
důležitá rozhodnutí ,246 ,244 ,794 ,789
moje pracovní kariéra ,300 ,287 ,708 ,701
rodinný rozpočet ,166 ,156 ,883 ,871

Faktorová analýza odhalila, že jednotlivé oblasti neshod spolu souvisí. 

Počet proměnných je možné snížit do dvou faktorů, vzájemně korelují 

červeně označené oblasti neshod v tabulce 1 a společně sytí Faktor 1 a 

zeleně označené proměnné vytváří Faktor 2. Podle charakteru neshod, 

které náleží příslušnému shluku, jsem Faktor 1 pojmenovala jako 

„Neshody týkající se péče a jejího zajištění“ a Faktor 2 jako „Neshody 

týkající se financí a jejich zajištění“19. První faktor tedy reprezentuje

spíše novou dimenzi konfliktů v důsledku péče20. Druhý faktor může 

představovat i neshody přetrvávající z minulosti před započetím péče. Na 

základě těchto nových proměnných jsem vytvořila 4 typy vztahu mezi 

respondentem a opečovávaným podle druhu konfliktu, který ve vztahu 

převládá. 

                                               
19 Rozdělení obou faktorů ukazuje graf 1 a 2 v příloze.
20 Konflikty týkající se trávení společného času, souvisí se zajištěním péče viz. kapitola Neshody a konflikty, 
které do rodinných vztahů vnese péče .
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Tab. 2 Proměnná typ_vztahu

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

Valid Konfliktní 94 22,4 24,2 24,2

Konflikty týkající se 

financí a jejich zajištění

82 19,5 21,1 45,2

Konflikty týkající se péče 

a jejího zajištění

98 23,3 25,2 70,4

Nekonfliktní 115 27,4 29,6 100,0

Total 389 92,6 100,0

Missing System 31 7,4

Total 420 100,0

Faktorová analýza

Pro extrakci faktorů byla použita metoda hlavních komponent, která 

zajišťuje, že faktory vyčerpávají nejvyšší možné procento rozptylu. Zvolila 

jsem ortogonální rotaci Varimax, abych dosáhla nekorelovanosti výsledných 

faktorů a jejich snadné interpretace. V tabulce č. 1 můžeme sledovat 

faktorové zátěže se zahrnutím proměnných Q055: Priority, cíle a věci, které 

jsou v životě důležité a Q056: Vyjadřování citů, pocitů i s jejich vynecháním. 

Vzhledem k problematičnosti faktorových zátěží zmíněných proměnných, 

jsem se raději rozhodla pro jejich vyřazení  z analýzy. Vysvětlená variabilita 

se tak zvýšila o 6 % (viz. tabulka č. 3 v příloze). Testy o vhodnosti využití 

faktorové analýzy na  baterii uvádím v příloze. Bartlettův test sféricity 

zamítá nulovou hypotézu, že korelační matice proměnných je jednotková 

(tedy že korelační koeficienty jsou nulové) a Keiser-Meyer-Olkinova míra je 

vysoká.
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2.4.2 Solidarita

Citová dimenze solidarity je měřena dvěma indikátory. První z nich 

je síla citového vztahu, který odpovídá v dotazníku otázce Q091: Pokuste 

se, prosím, charakterizovat Vaše city k ní/němu, kde respondenti hodnotili 

na škále 1 (slabé city) až 10 (silné city). Také provádím rozbor otázky

QO92: Pokuste se, prosím, charakterizovat jeho/její city k Vám. Vzhledem 

k existujícím diferencím proměnné nesčítám. Druhý indikátor je vzájemná

blízkost a vytvořila jsem ho spojením otázek Q046: Svěřuji se mu/jí se 

svými problémy a starostmi a Q0410: Svěřuje se mi se svými problémy a 

starostmi. Na obě otázky respondenti odpovídali výběrem z kategorií

velmi často, občas, zřídka a nikdy nebo skoro nikdy. Nová proměnná 

vzájemná blízkost nabývá hodnot 0 (neintimní) – 6 (intimní).

2.4.3 Ambivalence

Ambivalence není měřena přímo (jako např. Lüscher a Pillemer, 

2004; Lowenstein, 2007), ale nepřímo (Bengtson a Giarrusso, 2002;

Steinbach, 2008; Gaalen a Dykstra, 2006). Rozlišuji ambivalenci v 

subjektivní a objektivní rovině21. Pro měření subjektivní ambivalence, tedy 

ambivalence na úrovni smíšených pocitů dospělých dětí k rodičům, jsem 

vytvořila index negativních emocí, který vznikl sloučením vybraných 

otázek z baterie zjišťující pocity respondentů k nesoběstačným rodičům -

Q044: Očekává ode mě více, než kolik mohu nabídnout, Q048: Ukazovat 

před ní/m své emoce nemá žádný přínos, Q049: Mám pocit, že mi 

nerozumí. Tyto pocity respondenti hodnotili na škále nikdy nebo skoro 

nikdy, zřídka, občas a velmi často. Za ambivalentní respondenty jsou 

považování ti, kteří hodnotí vysoko citový vztah a zároveň pociťují

negativní emoce ke svým rodičům. Za objektivní ambivalenci považuji tu, 

která je zřetelná ve vztahu mezi dospělým dítětem a opečovávaným 

rodičem. Chápu ji jako určitou projekci subjektivní ambivalence 

                                               
21 Viz. teoretická část
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zobrazující se ve formě vysoké míry konfliktnosti vztahu vyjadřující 

negativní stránku vztahů a vysoké míry intimity zobrazující pozitivitu 

vztahu. 

  

2.5 Výsledky

2.5.1 Vliv péče na vztahy mezi rodinnými příslušníky

Péče o nesoběstačné rodiče se netýká pouze hlavních pečovatelů, 

kteří jistě nesou hlavní zátěž a zodpovědnost, ale jde o záležitost celé 

rodiny. Jaké procesy se dějí ve vztazích v rodině, ve které jeden z jejich

členů ztrácí schopnost se o sebe sám postarat. V teoretické části práce 

jsem zmiňovala mechanismy mechanické a organické soudržnosti rodiny. 

Mechanická soudržnosti spočívá v jednotnosti názoru rodiny na pečování 

a organická soudržnost se projevuje v uskutečňování péče a dělbě úkolů. 

V následující kapitole nás bude zajímat, nejen to, jak se potřeba postarat se 

o nesoběstačného člena stává spouštěčem rodinné soudržnosti, která 

předtím mohla setrvávat ve své latentní podobě, ale také jaké negativní 

nebo dokonce divergující dopady může mít péče o seniora na vztahy mezi 

rodinnými příslušníky, ať už se jedná o péči domácí, institucionální nebo 

kombinovanou. V tabulce č. 5 v příloze nalezneme odpovědi respondentů 

na otázky týkající se rodinné atmosféry a vztahů v rodině. Celkově 

můžeme říci, že vztahy v rodinách se jeví jako příznivé a harmonické. 88 % 

respondentů prohlásilo, že rodinní členové spolu dobře vychází. Téměř 

90 % má pocit, že se vztahy v rodině vyvíjejí dobře alespoň občas. 

Polovina dotázaných rozhodně odmítá, že spolu rodinní členové 

nevycházejí a časté rodinné hádky přiznává pouze 16 % respondentů. 

Ačkoli rodiny čelí náročnému vývojovému stresu, atmosféra v rodině a 

vztahy mezi rodinnými příslušníky nevypadají ohroženě. Pojďme se však 

do těchto rodin podívat více z blízka, co nám o povaze vztahů a náladě 

v těchto rodinách poví výsledky kvalitativní fáze výzkumu. 
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2.5.1.1 Vztah mezi hlavním pečovatelem a jeho partnerem

Mezigenerační vztahy mohou způsobovat konflikty mezi partnery 

(Rajmicová, 2002). Tato skutečnost se při poskytování domácí péče ještě 

vyostřuje. Pokud se dospělé děti rozhodnou pečovat o svého rodiče 

v domácím prostředí, nepovažují za samozřejmost, že jejich partner tuto 

jejich volbu pochopí. 

Porozumění:

Pokud tomu tak je,  partnerovo pochopení a zvládání rodinné 

situace oceňují a pokládají to za výhodu v jejich situaci. Přičemž partner 

může rozhodnutí pečovat porozumět a s odhodláním se ztotožňovat. Což 

pro pečovatele znamená oporu v podobě instrumentální a psychické 

pomoci při pečování. 

„…on teda vlastně si užil to, co všechno to může obnášet a teďka když teda 

máme problémy s máti, tak von mi vždycky zklidňuje, říká vždyť jako 

nemůžeš na máti už reagovat normálně…“ (Praha, domácí).

„on (přítel) velice dobře snáší, teda spíš si váží toho, že já se starám. Což si 

myslím, že není úplně tak samozřejmý“ (Praha, kombinovaná).

V diskusích se tento partnerův postoj objevuje v případě, že měl 

v minulosti vlastní zkušenost s nesoběstačným rodičem. Sám již prožil péči 

a ambivalence, které jsou s ní spojeny. „No, mě většinou zklidňuje můj muž, 

protože on si taky prošel těžkým obdobím, protože jeho maminka tři čtvrtě 

roku než zemřela, … ležela … rychle duševně chátrala“ (Praha, domácí). 

Také pokud se chtěl v minulosti o rodiče starat, ale jeho  bývalý partner 

s péčí nesouhlasil. „Přítel, jeho zesnulá manželka teda to neviděla ráda, když 

on jezdil pečovat o svoji matku, takže to dělal téměř tak tajně, takže on mě 

v tom velice podporuje“ (Praha, kombinovaná).
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Tolerance:

Někdy partnerův souhlas a pochopení nejsou takto bezvýhradné. 

Někdy jde spíše jen o toleranci než naprosté porozumění a ztotožnění se. 

Partnerova tolerance znamená na jedné straně také pomoc a podporu pro 

pečovatele a na druhé straně v sobě zahrnuje určitou starost. Podle 

pečovatelů je pečování pro jejich partnery velmi náročnou situací, kterou 

jen s obtížemi zvládají. V žádném případě to však svým partnerům 

nevyčítají, jejich „nervozitu“ a „špatné nálady“ naopak chápou a omlouvají.

Připisují to charakteru péče o starého člověka s descendentním 

výsledkem, kdy se stav opečovávaného nezlepšuje, ale „jenom zhoršuje a 

žádná radost tam není“ a také absenci citové vazby: „on si k ní žádnou 

citovou vazbu nevybudoval, on ji přijímá, protože je moje (matka)“ (Praha, 

kombinovaná).

„můj muž to nese dost špatně. Je hodnej, protože prostě pochopil, že já 

nemám jinou možnost a že se o tu matku postarat chci, ale nese to špatně“

(Praha, kombinovaná).

„chce pomoct (manžel) nebo prostě, ale nadšenej z toho není“ (Praha, 

kombinovaná).

„Horší je na tom můj muž, kterej se s matkou nikdy tak jako v lásce neměli, 

takže ten asi hůř snáší ty pravidelný soboty, neděle, když je máti u nás … no 

ale zatím si nestěžuje, tak zatím je to průchodný“ (Praha, domácí).

„Můj manžel nemluví s mojí matkou vůbec jako už léta, ale stejně mi pomáhá 

v péči, ale nikdy to nemůže být osobní péče, to on pomáhá mně. Pro moji 

matku by nehnul ani prstem, ale mně on pomáhá… stejně to funguje a oni 

koexistujou, ale je to prostě náročný“ (Praha, domácí).

Narušení vztahu:

S dlouhotrvající péčí a zhoršujícím se stavem seniora roste rodinné 

napětí a partner pečovatele může toto pochopení postupně ztrácet. 

Pečující jsou často postaveni před rozhodnutí, zda dají přednost 
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partnerskému vztahu, nebo vztahu a závazku ke svému stárnoucímu 

rodiči. „To není jenom otázka, já bych se staral nebo já bych se nestaral, ale 

je to i otázka, koho mám vedle sebe, jestli si ten komfort můžu dovolit a nebo 

jestli to udělám i za cenu, že zůstanu sám“ (Praha, kombinovaná). V tomto 

případě se viditelně projevuje síla mezigeneračního závazku, kdy 

pečovatel je ochoten obětovat své manželství či partnerství ve prospěch 

pokračování a dokončení péče o svého rodiče. 

„kdybych třeba byla sama, což jako se může i stát, protože … mužovi to jde 

už dost na nervy, protože už to jako trvá dost dlouho …on teda má 

pochopení, pomůže mi, ale tam už je to hodně prostě o takovým tom, že to 

jde hodně na nervy, protože jako ta maminka taky je bych si dovolila říct 

dementní nebo minimálně silně sklerotická…ona si nic nepamatuje, tak krs 

to jsou jako šílený nepříjemnosti a já taky jsem jenom člověk, můj muž taky a 

je to mnohdy až neúnosný, takže se mu nedivím, že už mu z toho tečou 

nervy…“ (Praha, kombinovaná).

2.5.1.2 Vztahy mezi sourozenci

Carolyne Keith (in Barvíková 2008) rozlišuje tři základní modely 

rodinných podpůrných systémů podle toho, jak je rozdělena odpovědnost 

za péči a její realizace mezi sourozenci. „Nejběžnější je model primárního 

pečovatele (jeden z příbuzných zajišťuje všechnu nebo většinu péče sám), 

ale objevuje se i model partnerský (založený na srovnatelné autoritě a 

participaci dvou sourozenců na rozhodování, odpovědnosti a realizaci 

pomoci a omezeném podílu dalších sourozenců) a model týmové 

spolupráce dospělých dětí, které společně organizují, plánují a poskytují 

pomoc rodičům“ (Barvíková 2008, s. 6). V našem výzkumném souboru se 

objevily všechny zmíněné modely podpory. Přičemž model týmové 

spolupráce dospělých dětí v našem případě vykazoval vysokou míru 

vzájemné pomoci, spravedlivým rozdělením činnosti a zátěže. „Tak u nás 
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třeba, že se o tu mou matku střídáme, to teda kdybychom ji měli pořád a tak, 

taky bych si na to zvykla samozřejmě, všichni bychom to museli zvládnout. 

Ale třeba to, že si ji s tou sestrou střídáme, to si myslím, že je vynikající“

(Praha, kombinovaná). Dále se tento model jevil jako velmi funkční, 

k čemuž přispívala také významná vzájemná psychická podpora 

sourozenců, protože všichni prožívali podobnou zkušenost. „Já zavolám tý 

mý sestře, co zase mi provedla a ona mi řekne, no neblbni, vždyť mně ona 

provedla mnohem víc, jako klidně se uklidni, to je úplná blbost a vykašli se na 

to, to mi nejvíc pomáhá“ (Praha, domácí). Naproti tomu zajištění péče 

pomocí modelu primárního pečovatele se někdy projevovalo konfliktním 

postojem k nezapojeným sourozencům a následně to může vést i 

k neshodám s rodiči, kteří mají tendenci se sourozenců zastávat. „Já třeba, 

když si postěžuju, že (bratři) by mně mohli v něčem pomoct, tak ona se jich 

víceméně zastává“ (Kroměříž, domácí). K jakému uspořádání nakonec 

dojde je pravděpodobně často určeno organickou rodinnou soudržností, 

kterou popisuje H. Jeřábek (2005) a principem legitimních omluv 

(Finchová a Masonová in Přidalová 2007)22. Zatímco organická soudržnost 

vysvětluje, jak se členové rodiny zříkají vlastních zájmů ve prospěch 

fungování rodiny jako celku, princip legitimních omluv objasňuje, proč 

toto konání nemusí  platit pro všechny členy rodiny, aniž by se rodina 

musela potýkat s konfliktem. Finchová a Masonová „termín „omluva“ 

chápou v neutrálním významu, pouze jako důvod, který zabraňuje 

určitému člověku podporovat příbuzenstvo. Zároveň je však důležitá 

„legitimita“ tohoto důvodu, tedy jak je respektován a přijat jako oprávněný 

právě samotnou rodinou“ (in Přidalová 2007, s. 37). Legitimita těchto 

omluv je neustále vyjednávána horizontálně mezi sourozenci i vertikálně 

zasahováním rodičů. Do vyjednávání o legitimitě omluvy vstupuje postoj 

nezapojeného nebo méně zapojeného sourozence, do jaké míry vyvíjí 

snahu a ochotu se do péče nějakým způsobem zapojit v rámci svých 

                                               
22 Samozřejmě můžou platit i jiné mechanismy (vycházím z kvalitativního výzkumu)
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možností. V případě, že se sourozenec nesnaží, snižuje legitimitu jeho 

překážky k pečování (Přidalová, 2007). Takové jednání není vnímáno jako 

nemožnost nebo neschopnost podílet se na péči, ale jako neochota a 

nevůle, což vnáší do rodinných vztahů konflikt. „Mladší bratr ten jako 

ačkoli je bezdětný, tak ňák nemá zájem, protože, jak říkám, má velmi časově 

i s manželkou náročnou práci. A starší bratr je rozvedený a teď si zařizuje 

novou rodinu, takže taky nemá jako čas. … já na tu údržbu a na všechno jsem 

sama a ještě vlastně se starat o ty rodiče … chci od nich, aby občas třeba 

přijeli na víkend. Třeba mi s tou zahradou nebo s něčím prostě pomohli a 

odlehčili mi“ (Kroměříž, domácí). Konflikt se také objevuje v případě, že 

oprávněnost či neoprávněnost téže omluvy vnímají jedinci rozdílně. Např. 

dcera přijímá, že je hlavním pečovatelem svojí matky, protože její bratři 

mají náročné povolání. S tím, že jí bratři nepomáhají vůbec, ale nesouhlasí. 

Její matka nulové zapojení bratrů ospravedlňuje na základě genderových 

rozdílů v závazcích vůči rodičům, protože podle ní „je povinnost dcery 

postarat se o rodiče“ (Kroměříž, domácí). Toto ospravedlnění není pro 

dceru přijatelné, vyvíjí se sourozenecký i mezigenerační konflikt.

Rajmicová (2002) ve svém výzkumu odhaluje, že mezigenerační 

vztahy jsou ovlivněny podobou vztahů mezi rodiči a ostatními sourozenci. 

Upřednostňování jednoho ze sourozenců má dopad i na vztahy mezi 

sourozenci. Uvádí, že tato skutečnost může negativně ovlivňovat motivace 

k péči v případě nesoběstačnosti rodičů. Sourozenec, který od rodičů více 

získal by se měl o rodiče také více starat. V našem výzkumu se objevuje i 

opačný efekt preference jednoho ze sourozenců, který již popisuje 

Přidalová (2007) jako syndrom opomíjeného dítěte. Dospělé dítě

v takovém případě pečuje, aby získalo postrádanou přízeň svých rodičů. 

K naplnění jeho očekávání však nemusí dojít.  Ačkoli se opomíjené dítě 

více stará o svého rodiče, vyjadřovaná vděčnost a ocenění je nadále 

směřováno druhému sourozenci.
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„…ta (matka) je se mnou věčně nespokojená, že jo já jsem diktátor, já jí 

nalinkuju život, ona chudák, aby to dělala, ta Jana (sestra) je zlatá“ (Praha, 

kombinovaná).

Poskytovaná péče tak naopak ještě zostří nerovné postavení sourozenců 

před rodiči, pociťovanou nespravedlnost  a následně konflikty mezi 

rodinnými příslušníky. „..tchýni tak nějak kladu za vinu….., že preferuje více 

syna, takže ta ho preferuje za každých podmínek, prostě on je jednička, žena 

i když se … o matku stará, ten, ať přijde kdykoliv a jenom, že ji přiveze 

nákup, tak ho vynáší do nebe“ (Praha, institucionální).

2.5.1.3 Péče jako stimul vzájemného kontaktu a solidarity

Na bázi organické soudržnosti dochází v některých rodinách 

k rozdělení rolí a úkolů spojených s pečování. Jsou utvořena pravidla, kdo 

kdy pečuje a jakým způsobem. Potřeba zajištění péče tímto způsobem 

stimuluje vzájemný kontakt mezi rodinnými příslušníky i v širší rodině. 

Vzájemné vztahy v rodině jsou po dobu trvání péče těsné.

„Když třeba ještě žila maminka a otec, tak jsme se s bratrem stýkali daleko 

víc, protože oni taky potřebovali určitou pomoc, jo, takže jsme se …střídali, 

teda moje manželka, já, bratr, jeho žena“ (Praha, kombinovaná).

„Já mám třeba s těma sourozencema momentálně důvod (pro setkávání 

pozn. aut.) ty rodiče. Jak to s nima bude, nebude … zdravotní stav rodičů“

(Kroměříž, domácí).

Po ukončení péče přestává být opět kontakt častý, vztahy se postupně 

rozvolňují a stávají se řidšími. „Když rodiče jako už odešli, no tak jako ten 

kontakt se tak jako nějak ne zminimalizoval,  ale zredukoval, protože …ta 

pomoc rodičům odpadla“ (Praha, kombinovaná).

Soudržnost se stáhne do latentní podoby ve formě pravidelných kontaktů 

a návštěv po delších časových obdobích. „S tou bratrovou rodinou jsme byli 
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v kontaktu, já nevím tak třikrát týdně, kdežto teď jednou za měsíc“ (Praha, 

kombinovaná).

Péče může mít i účinek na urovnání dříve problematických vztahů: „… my 

jsme byli se starším bráchou tak nějak rozhádaný jeden čas a potom, když 

matce se stalo tohle, tak jsme se dali tak nějak dohromady“ (Praha, 

institucionální).

2.5.2 Vztahy mezi dospělým dítětem a jeho rodičem

2.5.2.1 Neshody a konflikty, které do rodinných vztahů vnese 
péče

Na grafu č. 3 vidíme, že hlavními dimenzemi mezigeneračních 

konfliktů v amerických rodinách jsou 1. komunikace a interakce, 2. zvyky a 

životní styl, 3. výchova dětí, 4. ideologie, politika a náboženství, 5. pracovní 

orientace, 6. domácnost. Vidíme, že majoritní oblastí je komunikace a 

interakce, po ní následují zvyky a životní styl.

Graf 3

Typologie mezigeneračních konfliktů v "mladších 

rodinách" (průměrný věk dospělých dětí je 39 let)

16%
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30%

34%

Komunikace a interakce Zvyky a životní styl

Výchova dětí Ideologie

Zaměstnání Domácnost
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Graf 4

Typologie mezigeneračních konfliktů ve "starších 

rodinách" (průměrný věk dospělých dětí je 52 let)

32%

3%

3%

27%

30%

2%
3%

Komunikace a interakce Zvyky a životní styl

Výchova dětí Ideologie

Zaměstnání Domácnost

Graf č. 4 představuje mezigenerační konflikty v rodinách s nesoběstačnými 

rodiči. Objevují se zde všechna předchozí témata, avšak v jiném poměru a 

součástí grafu se stal nový významný element. Dimenze komunikace a 

interakce, ideologie, pracovní orientace a domácnost zůstávají relativně 

stejné.  Neshody v oblasti životního stylu a výchovy dětí jsou odsunuty na 

okraj. Jejich místo zastínila nová témata, jejichž příčinou je péče. Patří sem 

způsob péče, rozložení času a dodržování léčebného režimu. Podívejme se, 

co konkrétně se skrývá pod jednotlivými kategoriemi.

Léčebný režim:

Mezigenerační vztahy jsou zatíženy napětím, které vzniká dohady 

kvůli dodržování léčebného režimu. Respondenti zmiňují neshody kvůli 

domluvě k návštěvě lékaře, předepsanému užívání léků, dodržování 

hygieny a zdravého pohybu jako je chůze nebo cvičení. „To musí člověk 

nutit“ (Kroměříž, domácí). „Řeknu, že půjdeme na procházku, a ona prostě, 

že ne“ (Kroměříž, domácí). Chtěli by se s rodiči „shodnout na větším snažení 

z jejich strany“. Někdy se ve výpovědích objevuje také pojem „zneužívání 

Léčebný režim

Rozložení času

Způsob péče
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péče“ rodiči, kdy vyžadují pomoci i s tím, co sami zvládnou. Děti si 

uvědomují, že kvůli zdravotnímu stavu je nutné, co nejdéle zachovávat 

určitou míru samostatnosti rodičů. „Já se snažím ji nějakým způsobem 

srovnat, aby pokud možno co nejdéle ty věci dělala sama, protože vím, že 

v okamžiku, kdy to přestane dělat, tak pak opravdu nebude moct. Takže 

z toho jako u nás jsou takový trošičku srážky a někdy mě teda vytočí 

takovým způsobem, že dokážu být až ošklivá“ (Praha, domácí). „Naše 

maminka je na tom teda ještě docela dobře a já ji nutím, aby tam jezdila 

sama, protože jakmile něco přestane dělat, tak už tu schopnost ztratí, takže 

já jsem ráda, že to zvládne“ (Praha, kombinovaná). Pečující, kteří poskytují 

kombinovanou péči v tomto smyslu hodnotí kladně formální péči, ve 

společnosti má totiž senior lepší motivaci. „Já řeknu, budeme číst, musíš číst 

nahlas, tak přečte tři řádky, už mě to nebaví a jde pryč a vlastně v tom 

stacionáři, tam se donutí, tam prostě, zaprvé sedí vedle něj jiný lidi, takže on 

se přinutí něco dělat“ (Praha, kombinovaná). „Já mu řeknu pojď cvičit, ale 

nechce nebo hrál na kytaru, to už taky nechce vůbec hrát, prostě doma se 

mnou nic nechce“… tam jsou ještě v kolektivu … před nima ještě, aby se 

neshodil“ (Praha, kombinovaná).

Rozložení času:

Rozložení času  představuje konflikty týkající se nedostatku volného 

času pečovatelů pro vlastní prokreační rodinu, pro svoji kariéru a vlastní 

zájmy. Ve výpovědích dětí se velmi často opakuje, že rodiče nechápou, že 

mají „vlastní život“, „vlastní rodinu a dělí čas na práci, svou domácnost a 

rodiče“. Chování rodičů je respondenty někdy vnímáno jako „sobecké“, 

„sebestředné“, „netolerantní“.

Způsob péče:

Jedná se o neshody, které vycházejí z rozdílných představ o způsobu 

péče. Děti se nemohou s rodiči dohodnout na tom, „jak se o ně postarat a 
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kde budou bydlet“. Zda využít služeb profesionálních pečovatelů: „když 

jsem třeba se snažila sehnat někoho jiného ještě jako na doplnění tý péče a 

tak, tak vlastně ona se k nim chovala jakoby tak nepříjemně nebo odmítavě 

nebo nedůvěřivě, že prostě těch lidí se to dotklo a odradilo je to“ (Praha, 

domácí), „…moje matka nechce, aby tam byl někdo neustále, ona tak jako 

hodinku, jí to stačí, akorát, že zase pro ty lidi by byl problém docházet tam 

třeba čtyřikrát denně“ (Praha, domácí). Či respitní péče, aby pečující 

„vypadl z kolotoče“ a mohl si „odpočinout“: „..nechce, aby se třeba smířila 

s tím, že tam bude třeba někdo jiný nebo na nějaký ten měsíc by šla do toho 

pečovatelského domu nebo tak, nebo vůbec by takhle nějak měla změnit 

trošku to prostředí, tak jako to prostě neveme…“ (Praha, domácí).

Nejenom, že se změnil poměr zastoupení jednotlivých dimenzí 

konfliktů péče a přibyla nová témata mezigeneračních neshod, ale došlo 

také ke změnám obsahu některých dimenzí. Za důležité považuji zmínit 

následující:

Komunikace a interakce:

Autoři (Clarke a spol. 1999) zdůrazňují, že samostatnou 

podkapitolou v této oblasti je nedostatek kontaktu. Dospělé děti si stěžují, 

že jejich rodiče nemají zájem je navštěvovat tak, jak by si samy přály. 

Stejně jako by si představovaly, aby trávili více času s vnoučaty.  Nejenom, 

že se tyto problémy v našem souboru nevyskytují, ale objevují se spíše 

signály naznačující opačný problém. Pouze 1% respondentů, pro něž je 

kontakt velmi důležitý, ohodnotilo četnosti vzájemných kontaktů jako 

málo četné. Ve výpovědích nalezneme problémy jako je „nedostatek 

soukromí“, „telefonování kvůli zbytečnostem“ a „nikam nevedoucí debaty“. 

Dospělé děti by se chtěly s rodiči shodnout „na určitých mezích v osobních 

věcech.“
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Je to dáno tím, že potřeba péče navýšila vzájemný kontakt. Téměř polovina 

rodin sdílejících společnou domácnost, spolu nebydleli před tím, než 

rodiče začali péči potřebovat. „Byl to tedy samozřejmě zásah do soukromí, 

když jsme si ji k nám nastěhovali.“ Dále musíme přihlédnout k tomu, že je 

provedeno srovnání amerických a českých rodin. Odlišné kulturní 

prostředí může být dalším zdrojem rozdílů.

Ideologie:

V této dimenzi se objevuje nové podtéma – přístup ke stáří. Děti 

nesouhlasí s přístupem rodičů ke stáří a očekávají od nich větší míru 

„smíření se se stářím a zdravotním stavem“, „schopnost bojovat se stářím.“

Pracovní kariéra:

U mladších rodin se konflikt kromě jiného týká nedostatečných 

ambicí dětí, které dle názoru rodičů nepracují „dost tvrdě“ (Clarke a 

spol.1999). V našem souboru rodiče spíše nepřikládají zaměstnání 

důležitost, naopak práce začíná mít negativní nádech, protože je 

vykonávána na úkor rodiny. Opět musíme přihlédnout ke kulturním 

rozdílům.

Výsledky analýzy napovídají, že vztahy jsou zatíženy novými tématy 

sporů a naopak jiné neshody ztrácejí svůj význam. Tato skutečnost mě 

pobízí k jinému uspořádání kategorií a vytvoření odlišné typologie 

mezigeneračních konfliktů, která by lépe vystihovala vztahy v této 

pokročilé fázi rodinného cyklu mezi dospělými dětmi a nesoběstačnými 

rodiči. 1. komunikace a interakce, 2. konflikty v důsledku péče, 3. ideologie 

(náboženství, politika) a 4. instrumentální konflikty (domácnost, výchova 

dětí, práce a životní styl).
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2.5.2.2 Konflikty podle typu poskytované péče

Na grafu č. 523 vidíme, jak se liší rozložení konfliktů podle typu 

poskytované péče. U domácích pečujících mírně převládají instrumentální 

konflikty a u dospělých dětí zajišťujících institucionální péči zase mírně 

převažují konflikty v důsledku péče. U rodin, které poskytují péči 

v domácím prostředí, se zdá být nejvýznamnější dimenzí konfliktu 

komunikace a interakce, zatímco v rodinách, které mají rodiče v instituci, 

mají podstatnější význam problémy v oblasti politických názorů, 

náboženství. Oblast komunikace a interakce je u nich až na třetím místě 

stejně jako ideologie, politika a náboženství v případě domácí péče. 

Graf 5 Konflikty podle modelu zajištění péče

Tuto odlišnost lze interpretovat tak, že kategorie komunikace a interakce 

reprezentující neshody, které plynou ze vzájemného styku a kontaktu, 

z neupřímného nebo netolerantního jednání, nedostatečné otevřenosti či 

vzájemné důvěry, narušování soukromí atd., může být charakteristická 

právě pro rodiny, které navýšily vzájemný kontakt, což jsou převážně 

domácí pečující. Rajmicová (2003) uvádí, že „vysoká mezigenerační 

solidarita…vyjádřená blízkostí vztahů, frekvencí vzájemných kontaktů a 

výpomoci i blízkostí v bydlení (je pozn. aut.) zdrojem většího množství 

nedorozumění, konfliktů a napětí“ (Rajmicová 2003, s. 17). Podobně také 

Sýkorová (2006) dodává, že tato „extenzivní solidarita … zahrnuje s vyšší 

                                               
23 Je třeba upozornit, že se jedná o malý počet případů (N=87). Tabulka ke grafu je v příloze 1.

0%

50%
komunikace a interakce

ideologie, politika, náboženství

konflikty v důsledku péče

životní styl, výchova, domácnost a

zaměstnání

domácí institucionální



52

pravděpodobností dissatisfakci … a boj o autonomii“ (Sýkorová 2006, s. 

689).24 Z výsledků našeho výzkumu je zřetelné,  jak se vzájemný 

mezigenerační kontakt následkem péče navyšuje. V současnosti bydlí se 

svými rodiči více než polovina (55 %) respondentů a necelá pětina (19 %)

respondentů je v kontaktu se svými rodiči méně než 10 hodin týdně, 

zatímco v minulosti před započetím péče jich bydlela ve společné 

domácnosti necelá třetina (29 %) a 40 % respondentů bylo se svými rodiči 

v kontaktu méně než 10 hodin týdně. Skutečnost, že se neshody v oblasti 

ideologie, které nejlépe vystihují solidaritu souhlasu (shoda v názorech, 

hodnotách a orientacích viz např. Bengtson 2001), jeví jako častější u 

rodin zajišťujících péči v institucionálním prostředí, zase do určité míry 

podporuje hypotetický model, který předkládají Rossi a Rossi (1990), kde

solidarita souhlasu zprostředkovaně (přes citovou solidaritu a solidaritu 

kontaktů) působí na funkční solidaritu, tedy i způsob zajištění péče. 

V tabulce č. 7 a z ní vycházejícího grafu č. 6 na první pohled vidíme, 

že ve všech oblastech pečující zajišťující institucionální péči přiznávají 

častěji než domácí pečující alespoň občasné neshody (průměrně o 10 

procentních bodů). Podle neparametrického testu středních hodnot se 

však průměrné hodnocení frekvence neshod statisticky významně neliší 

pro jednotlivé oblasti, až na výjimku – Zajištění péče, tedy kdo konkrétně 

pečuje a jakým způsobem. Nulovou hypotézu o shodnosti průměrů 

zamítáme (Sig 0,046)25, pasivní pečující tak mají statisticky významně 

častější neshody týkající se způsobu zajištění péče než domácí pečující. U 

latentních proměnných, které stojí v pozadí této baterie „Neshody týkající 

se péče a jejího zajištění“ (Sig 0,057) a „Neshody týkající se financí a jejich 

zajištění“,26 (Sig 0,868) také nezamítáme nulovou hypotézu o shodnosti 

                                               
24 Podobně také M. Szydlik
25 Viz. tabulka v příloze
26 Tvorba faktorů vysvětlena v kapitole Operacionalizace a konstrukce proměnných…
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průměrů.27Za povšimnutí však stojí rozdíl ve výsledku testu středních 

hodnot mezi těmito typy neshod. Zatímco kvůli financím a práci se 

v rodinách zřejmě hádají stejně bez ohledu na typ poskytované péče.  

Vyvozováním stejného závěru i v případě neshod týkajících se péče a 

společného času bych se mohla snadněji dopustit chyby 2. druhu, tedy 

nezamítnutím nepravdivé hypotézy. Podívejme se také na tabulku č. 10

v příloze, která srovnává typ péče s typem vztahu podle konfliktu.28

Ukazuje nám, že pasivní pečující, mají největší zastoupení vztahů 

s konflikty týkajících se péče a času, zatímco domácí pečující jsou 

nejčastěji nekonfliktní. Ostatní typy mezigeneračních vztahů mají stejné 

zastoupení pro oba modely péče. Přihlédnutím k výsledkům předchozí 

analýzy (graf č. 5), které nepatrně naznačují častější neshody v důsledku 

péče u pasivních pečujících a především k výpovědím respondentů 

v diskuzích, se spíše přikláním k názoru, že rozdíly mohou existovat. Do 

častěji se vyskytujících konfliktů týkajících se způsobu zajištění péče a 

trávení společného času se totiž promítá nespokojenost některých seniorů 

v instituci, touha po domově a častějším kontaktu s rodinou. Dospělé děti 

tvrdí, že rodičům dlouhou dobu trvalo, než si na novou situaci zvykli a než 

se postupně adaptovali: „než si zvykla, tak jí to teda trvalo“ (Kroměříž, 

institucionální), „chtěla strašně domů“ (Praha, institucionální), „říkala, že 

strašně chce umřít doma“ (Praha, institucionální). Někteří nemluví o 

postupné adaptaci, ale spíše o odevzdanosti, rezignaci a apatii: „jí je to asi 

teď už asi po těch třech letech je jí to asi jedno, je, jak jsem říkal, odevzdaná“

(Praha, institucionální). Dospělé děti, které se účastnily diskuzí, byly 

mnohdy s rodiči v každodenním kontaktu, přesto se objevovala přání po 

větší intenzitě kontaktu „on si vyžádal aj ať si vemů dovolenů a su tam aj 

třikrát, čtyřikrát za den“ (Kroměříž, institucionální). Zdůrazňují, že s rodiči 

musí neustále komunikovat a objasňovat důvody jejich pobytu v instituci. 

                                               
27 Protože obě proměnné mají normální rozdělení, použila jsem pro testování rozdílu mezi průměry Independent 
Samples T-test. 
28 Vysvětlení konstrukce proměnné v kapitole Operacionalizace a konstrukce proměnných….
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Musejí jim neustále vysvětlovat „proč tam musí ležet“ (Praha, 

institucionální). „My si hodně povídáme o tom“ (Praha, institucionální).

Dospělé děti zdůrazňují potřebu neustále komunikace z důvodu řešení 

problémů, které senior v instituci zakouší. „No tak máma někdy třeba brečí, 

že nějaká sestra, ale já jí to vymluvím, že neměla náladu a ona to veme a 

řekne mi, že mám pravdu vlastně, že to tak v životě je. … máma, jak je 

lítostivá, jak tam leží, tak já jí to vymluvím a ona hm, máš pravdu. 

Komunikovat, furt komunikovat, no“ (Praha, institucionální).

Nejvíce frekventovaným (zjišťovaným) tématem neshod je pro obě 

skupiny způsob, jak mají dospělé děti svému rodiči s jeho nesoběstačností 

pomoci. Nejméně ve vztazích panují neshody v položkách, které sytí faktor 

2 (finance a jejich zajištění).

Tab. 7 Frekvence neshod podle typu poskytované péče

V čem přesně panují mezi vámi neshody?

Procento odpovědí "vždy 
nebo téměř vždy" a "občas"

Domácí 
péče

Institucionální 
péče

1) rodinný rozpočet 18 30
2) důležitá rozhodnutí 30 36
3) způsob, jak mu/jí s jeho/její nesoběstačností pomoci 44 55
4) způsob trávení času, kdy jsme spolu 32 39
5) priority, cíle a věci, které jsou v životě důležité 30 41
6) vyjadřování citů, pocitů 33 42
7) množství času, který spolu trávíme 36 43
8) zajištění péče, tedy kdo konkrétně pečuje a jakým 
způsobem 30 43
9) moje pracovní kariéra 20 33

Graf 6 Frekvence neshod podle typu poskytované péče
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2.5.3 Citová dimenze solidarity

2.5.3.1 Projevované city

Na první pohled vidíme, že většina (70 %) dospělých dětí projevuje 

silné29 city ke svým rodičům. Jedna třetina respondentů dokonce hodnotí 

city na škále nejvyšším číslem. Silný citový vztah mají ke svým rodičům 

domácí pečující (průměrné hodnocení je 8,1) i pečující, jejichž rodiče 

pobývají v instituci (průměrné hodnocení je 7,8). Rozdíl v průměrném 

hodnocení citů není statisticky významný. Na grafech č. 7 a 8 přesto 

můžeme pozorovat nepatrné rozdíly. Zatímco u domácích pečujících 

jednoznačně vede hodnocení citového vztahu nejvyšší položkou na škále, 

pasivní pečující dávají častěji přednost jiným hodnotám.  Odpovědi se 

akumulují kolem prostřední hodnoty na škále a značná část pasivních 

pečujících, tak dává najevo průměrné city ke svému rodiči. 

Graf 7 Domácí péče – vaše city k němu                         Graf 8 Institucionální péče – vaše city k němu

2.5.3.2 Vnímané city

O něco zajímavější výsledky nabízí srovnání vnímaných citů mezi 

dospělými dětmi, které zajišťují různý typ péče. Celkově můžeme říci, že 

dospělé děti z jejich pohledu po citové stránce svým rodičům nepatrně 

„více dávají, než dostávají“ (rozdíl v průměrném hodnocení 0,5). U 

dospělých dětí, jejichž rodiče pobývají v institucionálním zařízení je tento 

rozdíl zřetelnější. Na grafu č. 10 vidíme, že rapidně vzrůstá nízké 
                                               
29 hodnoty 8-10 na škále
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hodnocení citů. I rozdíl v průměrném hodnocení mezi dospělými dětmi 

poskytujícími domácí péči a dospělými dětmi se seniory v instituci je 

tentokrát statisticky významný na hladině významnosti α = 0,0530. Toto 

zjištění můžeme vysvětlovat z pohledu, jakým se na problém dívám. 

Vycházím z předpokladu, že péče ovlivňuje mezigenerační vztah. Model 

zajištění péče může ovlivňovat city rodičů ke svým dětem. Jak jsme se 

dozvěděli v předchozí kapitole, frekvence neshod kvůli způsobu zajištění 

péče je u pasivních pečujících statisticky významně vyšší než u domácích 

pečujících. Vlivem nespokojenosti seniorů v instituci a z toho plynoucích 

neshod se může snižovat percipovaná citová dimenze solidarity. 

Domnívám se, že spíše bude platit opačný kauzální vztah a výsledky by 

opět podpořily hypotézu, kterou vyjadřují Rossi a Rossi (1990), že citová 

solidarita zprostředkovaně ovlivňuje funkční solidaritu. Na základě 

zmíněného modelu, lze zjištění interpretovat následovně. To, jak dospělé 

děti vnímaly city svých rodičů, mohlo vést k volbě daného modelu péče. 

Nižší percipovaná citová solidarita by tedy vedla k institucionální péči. 

Graf 9 Domácí péče – jeho city k vám                          Graf 10 Institucionální péče – jeho city k vám

                                               
30 Výsledek testu dostupný v příloze č. 1.
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2.5.3.3 Vzájemná blízkost

Vzájemná blízkost ve vztahu vyjádřená vzájemným svěřováním se je 

naopak nepatrně (statisticky nevýznamně) vyšší u dospělých dětí, jejichž 

rodiče jsou v instituci (3,89) oproti dospělým dětem s rodiči v domácím 

prostředí (3,75). Celkově můžeme říci, že zatímco pozitivní city 

v mezigeneračním vztahu často dosahují nejvyšších hodnot, vzájemná 

blízkost je spíše průměrná. Ačkoli je pro mezigenerační vztahy 

charakteristická vysoká míra citu, vzájemným svěřováním se a společným

řešením problémů se pravděpodobně více vyznačují horizontální vztahy. 

Jak můžeme sledovat v diskuzích např. sourozenecké: „co ju trápí, ani 

děckám to nechce říct. Co ju trápí, že by je s tím zatěžovala, že by měly o ni 

starosti, tak mi to řekne. Vypovídá se, já jí povzbudím a to samé je u mě. A 

tak ona to i přenáší na ty svoje děti a já to přenáším na ty moje dcery. Že vim, 

že třeba mají mezi sebou takový sourozenecký tajemství, aby mě netrápily, 

jo. To samý aj sestra. Ona ví, že ty děcka si mezi sebou ledacos řeknou, aby ju 

to netrápilo a tak se prostě, takový …“ „My se taky se sestrou takhle 

navzájem vyslechnem“ (Kroměříž, institucionální),

nebo partnerské: „Jenom s manželem se takhle domlouváme, to řešíme teda 

spolu, ale jinak ne“ (Kroměříž, institucionální).

2.5.3.4 Dynamika citové dimenze

V mezigeneračním vztahu je důležitá nejen jeho současná podoba, 

ale také minulost vztahu, tak jak je v současnosti vyobrazena v myslích 

pečujících dětí. V kvalitativní části výzkumu je možné odkrýt  určité změny 

ve vztahu mezi pečujícím a seniorem, které způsobilo zhoršení 

zdravotního stavu a potřeba péče.

Prožívání pečovatelské role má dynamickou povahu, v průběhu času 

je péče prožívána lépe nebo hůře v závislosti na zdravotním stavu rodiče 

nebo možnosti odpočinku pečujícího. Do prožívání a chápání pečovatelské 
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zátěže vstupuje také vztah mezi rodiči a dětmi a to vztah minulý (potřeba 

reciprocity) i současný (láska a blízký vztah k rodiči) (Přidalová, 2007).

V našem výzkumu jsme byli svědky dynamiky citové dimenze 

mezigeneračních vztahů, která má dopad na prožívání zátěže i motivaci 

k péči. Zhoršení zdravotního stavu spolu s péčí má obousměrný vliv na 

povahu citového vztahu mezi rodiči a dětmi. Účastníci diskuzí předkládají 

dva různé typy vztahových zvratů, které mohou nastat. 

Prvním typem je negativní vztahový zvrat. Pečující zpětně hodnotí 

minulý vztah jako harmonický, chování rodičů bylo milé a hezké. 

V současnosti je však vztah opředen nepříjemnými projevy chování 

stárnoucích rodičů. Agrese,  negativismus, vydírání a manipulativní 

chování vůči pečujícímu a jiným rodinným příslušníkům či profesionálním 

pečovatelům patří k obranným mechanismům a specifickým projevům 

chování nemocného člověka, který se touto útočnou strategií může 

vyrovnávat se zátěží spojenou s ohrožením důstojnosti osobní identity 

(Vágnerová, 2002). Obdobné změny a projevy v chování patří mezi 

příznaky stařecké demence i v jejím raném stadiu. Pečující jako nejbližší 

osoba se stává hlavním terčem „útoku“. (Holmerová, Jarolímová a Suchá, 

2007)

Tyto projevy v současném chování rodičů považují pečující za jednu z 

největších těžkostí péče. Tvrdí, že „…o takovýho člověka se nedá starat, 

nebo je to všem na obtíž“ (Praha, kombinovaná).

„Moje matka se ke mně nechová hezky, moje matka … se vším nespokojená“. 

„To je mi Vás líto a jste statečná, že to zvládáte“ (Praha, kombinovaná).

Pro zmírnění zátěže pečující odkazují k harmonické minulosti jejich 

vztahu, která jím také připomíná odhodlání pečovat a je motivací 

k setrvání v péči.

„moje matka byla úžasná, opravdu úžasná až do tý doby, kdy začala mít ten 

pocit bezmocnosti, …prostě to, co je v ní bolavý, tak si vybíjí tím, že je na mě 

zlá, ale celý jako vod malička to byla úžasná matka“ (Praha, kombinovaná).
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Vzpomínky na minulost a dětství jsou pro dospělé děti celkově důležité a 

minulost spojují s harmonií a soudržností: „… z dětství si vzpomínám, my 

jsme byli výborná rodina“ (Praha, institucionální), „dětství krásný, rodina 

držela spolu, pomáhali si všichni“ (Praha, institucionální). Nebo naopak na 

své dětství neradi vzpomínají: „já jsem měla vždycky pocit, že do tý rodiny 

ani nepatřím“ (Praha, institucionální), „já nejsem z dobrý rodiny, protože já 

nerada vzpomínám na své mládí“ (Praha, institucionální).

Jak jsem uvedla na začátku výzkumné části, v pozadí mého zájmu je 

hledání negativních jevů ve vztazích a možností, které by tyto jevy mohly 

redukovat. V souvislosti s tím bych ráda vyjádřila návrh, který by mohl

vést ke zmírnění těchto čistě psychologických ambivalencí (negativních 

pocitů). Pečující by měli být informováni, že tyto negativní behaviorální 

projevy mohou patřit k průvodním jevům ztráty osobní autonomie, zdraví 

a vitality. Pociťovaný „vztek na osud“ si nemocný člověk vybíjí na tom, kdo 

je nejblíže. Podobné změny v chování patří mezi příznaky počínající 

demence. Ačkoli si tento stav pečující snaží nespojovat s vlastní osobou, 

negativní chování vysvětlují jako důsledek pocitu bezmoci opečovávaného 

a snaží se ho omlouvat. „To není vědomí, já si myslím, že to je podvědomí, 

matka takováhle nebejvala“ (Praha, kombinovaná) „Ona si musí někam 

odložit to svoje neštěstí z tý omezenosti nebo já nevím, jak bych to 

formulovala, neumím to přesně určit…“ (Praha, kombinovaná). Jde stále o 

jejich subjektivní názor, změnám v chování nerozumí. „Nevím, jestli to tak 

myslí, ale nechová se ke mně hezky“ (Praha, kombinovaná). „Všechno jí dělal 

jako naschvál. … Snad záměrně to dělal. My jsme to nechápali, jestli je to 

úděl toho stáří, že jsou tak zatvrdlí, že nechcou ty lidi“ (Kroměříž, 

institucionální). „Jak nemůže, tak já nevím, jestli je to tím, že má zlost, že 

nemůže, protože ona to špatně snáší“ (Praha, domácí).

K pochopení a tím ulehčení situace by jim podle mého názoru pomohla 

objektivní informace a poučení od profesionála (lékaře) o tom, že může jít 

o standardní poruchy chování a povahové změny.  
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Sami pečující v diskuzích zmiňují, že je velmi důležité, jakým 

způsobem se s opečovávaným jedná. V závislosti na tom, jak různí rodinný 

příslušníci přistupují k nesoběstačnému seniorovi, se jeho chování mění. 

„…on to s ní ten můj umí teda. On přijde domů a matka říká, dal by sis kafe? 

Místo, aby mu řekla, udělal bys mi kafe? A on jí řekne , jo dám si, uděláš mi 

ho?...on říká, ale Vlasto, neboj, můžeš trhat rybíz nebo můžeš voloupat 

brambory. Já bych si to v životě nedovolila, on říká, ty seš jak na háku, matka 

se pohne kde má lžičku a já vyskočím a honem pro ni utíkám a on říká, ale 

vždyť se umí zvednout. Vždyť v tom stacionáři si ji klidně podáš a ještě to 

podáš těm lidem vedle, tak si pro to dojdi“ (Praha, kombinovaná).

„…ségra jí řekne, máš tady sedět dej si zpátečku tak vona je hodná, já honem 

utíkám, abych posloužila, dělám to špatně“ (Praha, kombinovaná).

„Musím teda říct, že tohle umí u nás výborně moje dcera. Já ji obdivuju, jak 

ona to umí tohle a ona ta babička opravdu se mnou řekne, že něco nemůže, 

nezvládne, nedokáže a moje dcera, ta jí to řekne a ona jde a udělá to, 

všechno umí“ (Praha, kombinovaná).

Gilbert Leclerc rozlišuje čtyři typy pečujících osob: autoritativní, 

manipulující, ochranitelský a spolupracující.31 První tři typy nerespektují 

skutečné potřeby opečovávaného a jeho touhu po autonomii. Naproti 

tomu spolupracující pečovatel nevidí pouze závislost starého člověka, ale 

zaměřuje se také na jeho schopnosti, které dosud neztratil, může tak 

zachovávat i rozvíjet jeho autonomii (in Pichaud and Thareauová, 1998). 

Autoritativní a manipulující jednání představuje agresi ze strany pečující 

osoby a v rodinách. Když je takové jednání uplatňováno a dojde k 

překročení určitých hranic, může docházet k týrání opečovávaných. Jak 

připomíná Veselá (2002), může k němu docházet i nevědomě. Pro pečující 

                                               
31

Autoritativní pečovatel se starým člověkem jedná jakoby byl v nadřízeném postavení,má snahu za starého 
člověka rozhodovat a vnucovat mu svoje názory a nezajímá se o skutečné potřeby člověka. Manipulující typ 
pečovatele se nechová nadřazeně, ale uplatňuje svoje záměry pomocí manipulování s nemocným, jehož potřeby 
také nereflektuje. Ochranitelský typ zdůrazňuje bezpečí na úkor svobody. Za starého člověka vykonává i to, co 
by sám zvládnul a prohlubuje tak jeho závislost (Pichaud and Thareauová, 1998)
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děti jsou často charakteristické prvky ochranitelského pečovatelského 

typu, který, jak se zdá, rozvíjí agresi u opečovávané osoby.  Naopak 

spolupracující přístup, který podporuje autonomii starého člověka, by 

mohl zmírňovat agresivní a útočné jednání ze strany opečovávaného, 

jehož příčinou je často právě ztráta autonomie. Spolupracující přístup by 

mohl vést k harmonizaci vztahu mezi pečujícím dítětem a nesoběstačným 

rodičem a tím k podstatnému odlehčení pečovatelské zátěže. Není to však 

takto jednoznačné, jak by se mohlo zdát. Jak je zřejmé z předchozí 

kapitoly, tato strategie s cílem prodlužit samostatnost opečovávané osoby 

může vést také k neshodám a otevřenému konfliktu.

Druhým typem je pozitivní zvrat, kdy pečující nehodnotí minulost 

vztahu tak kladně.  Zhoršení zdravotního stavu a péče je z tohoto hlediska 

vnímána velmi pozitivně, protože tato změna vnesla nový soulad a blízkost 

do vztahu mezi dospělým dítětem a jeho rodičem. 

„ona měla dar vytočit opravdu člověka k nepříčetnosti a teď čím je starší a 

slabší, tím je doopravdy hodnější, tohleto se všechno ztratilo“ (Praha, 

kombinovaná). „Ona byla na mě zlá, když jsem byla mladá, ale teďka prostě 

to je taková hodná stařenka, která je za všechno vděčná“ (Praha, domácí).

Vstřícné a vděčné chování opečovávaného je považováno za okolnost, 

která významně ulehčuje pečování a významně působí na motivace k péči.

„…strašně záleží na tom, jaký ten senior je a jak se chová, třeba moje 

maminka je strašně hodná, za všechno je vděčná, za všechno nám, jak ona 

říká, milionkrát poděkuje a všem vykládá, že ona má ty nejhodnější děti, tak 

to je potom samozřejmě príma. To je jako o takovýho člověka se dá starat“

(Praha, kombinovaná). „Já někdy, když si v duchu nadávám, že proč jsem to 

udělala, už to nevydržím, tak pak si zase řeknu: „Ježišmarja vždyť ona je 

taková hodná, vždyť to za to stojí“ (Praha, domácí).
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2.5.4 Ambivalence ve vztazích

2.5.4.1 Teoretický exkurz

Přikláním se tedy k názoru, že vztahy mezi rodiči a dětmi jsou 

ambivalentní a péče o nesoběstačného seniora se vším, co obnáší,

prohlubuje intergenerační ambivalenci. Děje se tak např. v důsledku 

„obratu rolí“ při „totální závislosti starých rodičů“ (Sýkorová 2006, s. 688) 

či konfliktem mezi normou reciprocity a solidarity, kdy „ pečovatel zažívá 

pocit viny z neadekvátního chování při preferenci kterékoli z obou norem“ 

(Sýkorová, 2006, s. 689). Zvýšením míry vzájemného kontaktu a následně 

konfliktu (Bengtson a Giarrusso, 2002). Rostoucí ambivalence je 

především následkem rozporuplnosti zážitku, který zahrnuje 

intrapersonální konflikt osobních zájmů, kdy potřeba pomáhat blízkému 

člověku omezuje jiné zájmy jedince. Dále strukturální konflikt rodiny a 

pracovního trhu, o kterém jsem mluvila v teoretické části. Podstatou je 

neslučitelnost společenských zájmů, kdy se střetává odpovědnost za 

stárnoucí rodiče s odpovědností za „vlastní životní projekt a úspěch“. 

Respektive i konflikt mezi těmito osobními a společenskými zájmy 

(Křivohlavý, 1976; Přidalová, 2007).  Do prohlubující se ambivalence 

(zvláště u domácí péče) vstupuje také zátěž spojená s pečováním, jak 

zjistila Přidalová (2007) především v důsledku sociální izolace, psychické 

a fyzické náročnosti. V předchozí kapitole jsem mluvila o psychické zátěži 

v důsledku zhoršení zdravotního stavu rodiče a z něho vyplývajících 

povahových a behaviorálních změn spojených s nevděčností, agresivním a 

manipulativním jednáním. Zátěž je vyvažována příjemnými prožitky, které 

péče také přináší. Tato pozitiva jsou spojena s vědomím naplňování potřeb 

blízké osoby, vlastní potřeby reciprocity a odplaty a s uvědoměním si 

smysluplnosti práce pečujícího (např. Přidalová, 2007; Moravcová, 2008). 

Tošnerová (2001) zase hovoří o dvou základních rovinách pocitů, které 

prožívají všichni pečující. Prvním z nich je hluboký smutek nad bolestí a 

odcházením blízké osoby a druhým z nich je pocit síly, houževnatosti, 
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vytrvalosti a odolnosti vycházející ze zvládnutí této obtížné situace.

Existují tedy různé zdroje mezigenerační ambivalence spojené s péčí. 

Pečování samo o sobě je rozporuplným prožitkem a zkušeností.

2.5.4.2 Subjektivní ambivalence

V tabulce č. 12, která porovnává sílu citu a negativní emoce, vidíme 

subjektivní ambivalenci u značné části vztahů. Pouze 36 % dospělých dětí, 

které mají silné citové pouto ke svým rodičům, pociťuje negativní emoce 

v malé míře. Ve zbývající části jsou zjevné kontradikce ve vztazích. 

Respondenti mají silné citové pouto ke svému rodiči, přesto vůči němu 

současně prožívají nepříjemné pocity. (Ambivalence je očividná, ačkoli je 

mezi proměnnými vztah, který jsem však předpokládala: silnější city 

znamenají nižší negativní emoce Sig 0,002).

Tab. 12 Negativní emoce podle síly citového pouta

Síla citu

Totalslabé střední silné

Negativní emoce slabé N 5 14 95 114

% 17,2% 16,7% 36,0% 30,2%

střední N 10 33 95 138

% 34,5% 39,3% 36,0% 36,6%

silné N 14 37 74 125

% 48,3% 44,0% 28,0% 33,2%

Total N 29 84 264 377

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Sig 0,002

Domácí péče:

Již Přidalová (2007) ve své kvalitativní studii odhaluje ambivalence 

a rozporuplnost zážitku domácích pečujících a popisuje protikladné 

pocity, které prožívají dospělé děti ke svým rodičům. Ukazuje tak příklady 

psychologické ambivalence domácích pečujících, kdy se mísí zloba a vztek 
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kvůli chování rodiče se silným citem a láskou k němu. Obě dvě kontrastní 

roviny prožitků jsou zřetelné i v kvalitativní části našeho výzkumu. 

Následující výstižný citát z diskuzí nám pomůže dokreslit charakter vztahu 

pečujících dětí, který naznačuje tabulka. 

„…ve mně se pere takový jako zvláštní pocity jednak je to teda samozřejmě 

vztah k tý matce a mám ji ráda, prostě je to moje matka všechno, ale na 

druhou stranu taková jako až zlost nebo prostě jo takovej nepříjemném pocit 

zase z toho, že ona vlastně jakoby to všechno hodila na mě ….“ (Praha, 

domácí).

Ambivalenci u domácích pečujících nebudu popisovat více do hloubky, 

protože toto téma velice podrobně zpracovává právě M. Přidalová ve 

svých kvalitativních výzkumech.

Institucionální péče:

Ambivalentní charakter prožívání péče se objevuje rovněž u 

pasivních pečujících. Jejich zkušenost má však jinou podobu. Zátěž v tomto 

případě není spojována se sociální izolací a náročností péče, ale s pocitem 

studu, lítosti nad rodičem a výčitkami svědomí. „Pro mě je to ostuda…. Jsem 

jako nikdy nepočítal, že takhle máma dopadne. Vždycky chtěla jako umřít 

taky doma. To ještě takový ty řeči dřív a mně je trapně, jakože nemůžu ji 

dostat domů“ (Praha, institucionální). „Praktiky něco podobného, taky je mi 

líto, že to takhle dopadlo, líto tý matky“ (Praha, institucionální). Musejí 

prožívat to, co je hrozbou pro domácí pečující a motivací vydržet 

pečovatelskou zátěž. Tento skličující prožitek je vyvažován např. tím, že 

situaci nebylo možné jinak řešit: „když se to veme reálně, tak není zbytí“

(Praha, institucionální), „bylo mně to líto, ale bohužel nešlo to jinak“

(Kroměříž, institucionální). Nebo rodič podle nich „chtěl jít do instituce 

sám“. „Maminka mi jasně řekla, že by ke mně nešla“ (Praha, institucionální). 

„Třeba moji rodiče se vyloženě sami rozhodli“ (Kroměříž, institucionální). 

Dále výběrem kvalitní instituce, kde vidí, že se senior cítí dobře a je 
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spokojený. „Já třeba … trochu mám lepší pocit z toho, … že člověk opravdu 

vidí, že má dobrou péči“ (Praha, institucionální). „To víte, že to nebylo moc 

příjemný. Maminka šla z rodnýho baráku. Ale zase na druhé straně, když 

jsem ze začátku jim v tom domově bylo velice dobře, ale když jsem viděla, že 

tam mají veškerů péči a co se týká jídla…“ (Kroměříž, institucionální). 

„Takže on si tam teď velice libuje“ (Kroměříž, institucionální). Důležité je, 

že dospělé děti mohou k péči samy přispívat. „My jsme se vždycky střídali, 

jezdili jsme, takže, když jsme odjížděli, vždycky jsme měli radost, že je 

v čistotě, ostříhaný, oholený, ovoce jsme mu nakoupili. To nás těšilo“

(Kroměříž, institucionální). Snaží se nalézt maximální výhody, které pobyt 

v instituci skýtá. „Maminka byla nadšená, tak se už těšila, že hlavně, protože 

je to tam na rovině, … blízko u autobusu“ (Praha, institucionální). Hodnotí 

fyzický a psychický stav seniora. „Když jsem viděla zase na druhé straně, jak 

ona okřála a jak zase byla vitální“ (Kroměříž, institucionální). Pečující 

velmi vítají bohatý program a různé zájmové činnosti, které instituce 

nabízí podle zdravotního stavu rodiče. „Tam je to opravdu pěkný a tam maj 

jako dost takový ty zájmový činnosti“ (Praha, institucionální). Podle nich by 

k těmto aktivitám v případě péče v domácím prostředí přístup neměli. 

Vyvažujícím elementem je také zachování energie a nevyčerpanost, která 

podporuje jejich dobrou náladu a laskavé chování směrem k seniorovi. 

„…člověk se musí sám zachovat,… sám tu svoji psychiku a svoje zdraví, aby 

tomu seniorovi, aby za ním třeba moh přijít, usmívat se a vyprávět, … musím 

tu sílu načerpat, abych prostě šla a usmívala se na ni. A takhle bych nemohla. 

Už bych byla nervózní a třeba bych i jako na ni byla prudčí a pak by mě to 

mrzelo. Takže člověk si musí to psychický zdraví trošičku šetřit“ (Praha, 

institucionální). „Ale ten stres. Nervózní bych byla. Odnášel by to on. Má 

psychická stránka“ (Kroměříž, institucionální). Přesně to, co domácí 

pečující prožívají a co je skličuje. „Někdy mě teda vytočí takovým způsobem, 

že dokážu být až ošklivá. Pak mě to samozřejmě mrzí a jsem na sebe 

naštvaná a říkám, máti za to zase tak moc nemůže. Já bych měla být ten, kdo 
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má mít rozum, ale prostě se někdy nezvládám“ (Praha, domácí). Prožívání 

dospělých dětí, kteří mají rodiče v instituci je jakoby inverzní k prožívání 

těch, co pečují doma. To co je pro jedny hrozbou a potažmo motivací či 

obhajobou jejich konání, je pro druhé zátěží, se kterou se potýkají. 

2.5.4.3 Objektivní ambivalence

V tabulce č. 13, která porovnává intimitu s typem vztahu podle 

konfliktu (po kontrole schopností seniora komunikovat) vidíme, že 

objektivní ambivalence ve vztazích je značná. Téměř tři čtvrtiny 

mezigeneračních vztahů, které vykazují vysokou vzájemnou blízkost, 

zároveň čelí různým konfliktům. Proměnné v tabulce na sobě nejsou 

závislé, tedy např. vzájemná blízkost není vyšší u nekonfliktních typů, jak 

by se dalo očekávat. Dokonce pokud vztah konfliktů a blízkosti podrobíme 

podrobnější analýze zjistíme, že konflikty týkající se financí a jejich 

zajištění korelují (Pearsonův korelační koeficient 0, 312*) s blízkostí mezi 

dospělými dětmi a jejich rodiči, a to pouze u rodin s rodiči 

v institucionálním zařízení a závislost je přímá. Můžeme ji interpretovat 

takto „čím více si rodiče a děti vzájemně svěřují své pocity a problémy, tím 

více mají mezi sebou konflikty“.Tato souvislost pak podporuje objektivní 

ambivalenci.  V předchozí kapitole jsem mluvila o tom, že senioři, kteří 

pobývají v instituci mohou být nespokojení, jejich nespokojenost se zřejmě 

promítá do častějších konfliktů s dospělými dětmi, ale také do vzájemné 

komunikace. Rodiče se chtějí dětem vypovídat, postěžovat si, co se jim 

nelíbí. Dospělé děti zdůrazňují potřebu neustálé každodenní komunikace. 

Je podle nich nutné s rodiči o všem hovořit, vše s nimi projednávat a znovu 

vysvětlovat. 

Srovnejme s tabulkou č. 14 v příloze, která porovnává typ vztahu 

podle konfliktu a sílu citového vztahu. I zde můžeme sledovat určitou 

ambivalenci v tom, že v mnoha (66 %) mezigeneračních vztazích panují 
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v různé míře konflikty, přestože vykazují vysokou míru citu a lásky. Síla 

citu a typ vztahu spolu souvisí (sig. 0,000), nekonfliktní typy se vyznačují 

silnějšími city a naopak u konfliktních vztahů jsou city slabší.  Existuje zde 

nepřímá závislost (u neshod týkajících se péče a času i u neshod týkajících 

se financí a práce) „čím silnější city, tím nižší konfliktnost“ (korelace sig. 

0,000).

Vůči konfliktům ve vztahu se tedy každý ze zvolených indikátorů 

citové dimenze vztahu chová jinak (u rodin, kde senior pobývá v instituci 

dokonce opačně). Zatímco čím slabší jsou mezi rodiči a dospělými dětmi 

city, tím více se spolu hádají, o intimitě tato souvislost32 neplatí. Naopak 

větší intimita může vést k častějším neshodám. Není to nezajímavé 

zjištění, když přihlédneme k tomu, že intimita i city jsou společně 

zahrnovány do měření citové solidarity (např. Bengtson a Roberts, 1991).

Tab. 13 Typ vztahu podle intimity 

Vzájemná blízkost

Totalvzdálený střední blízký

Typ vztahu Konfliktní N 12 38 27 77

% 23,5% 25,2% 23,7% 24,4%

Konflikty týkající se financí a 

jejich zajištění

N 10 32 31 73

% 19,6% 21,2% 27,2% 23,1%

Konflikty týkající se péče a 

jejího zajištění

N 15 38 27 80

% 29,4% 25,2% 23,7% 25,3%

Nekonfliktní N 14 43 29 86

% 27,5% 28,5% 25,4% 27,2%

Total N 51 151 114 316

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Sig 0.911

                                               
32 Směr kauzality není  jasný.
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2.5.4.4 Sociologická ambivalence

Pracující dospělé děti jsou více vystaveni objektivní ambivalenci,

zatímco nepracující musí čelit spíše subjektivní ambivalenci. Jak vidíme 

v tabulkách č. 15, 16 a 17, pracující mají průměrně vyšší frekvenci 

konfliktů a zároveň se průměrně častěji vzájemně svěřují než nepracující. 

Ti naopak nepatrně častěji pociťují negativní emoce a zároveň projevují 

silnější city vůči svým rodičům než pracující. Přitom statisticky významné

rozdíly jsou v indikátorech objektivní ambivalence a v projevovaných 

citech. Po rozdělení souboru na domácí a institucionální péči, se rozdíly 

v průměrných hodnotách u domácích pečujících prohlubují a pro dospělé 

děti s rodiči v instituci jsou průměrné hodnoty pro skupinu pracujících a 

nepracujících téměř shodné. Tyto výsledky můžeme interpretovat tak, že 

v rodinách, kde se o nesoběstačného seniora starají v domácím prostředí

jsou mezigenerační vztahy ovlivněny tím, zda pečující pracuje, či nikoli. 

V častějších konfliktech u pracujících osob se zřejmě odráží určité 

„prosazení“ vlastní osoby pečujícího. Vynakládání jeho energie více směry 

a to, že ji nevěnuje ve vyhovující míře svému rodiči, což jsem uvedla již 

v předchozí kapitole věnované konfliktům. Častější negativní pocity 

mohou zase zrcadlit větší „obětování“ vlastní osoby ve prospěch péče, 

jehož příčinou mohou být i silnější city k rodiči.  V obou případech je to 

určitá nerovnováha, která má na každé straně trošku odlišné dopady.

S pracovním zařazením osoby značně souvisí její pohlaví (viz. 

tabulka č. 18). Zatímco muži mají větší dispozice rozvíjet vlastní životní 

projekt (reprezentován prací), ženy mají větší předpoklady k tomu 

věnovat se naplno péči o rodiče, ať už třeba proto, že mají silnější citové 

pouto ke svému rodiči nebo ze své pozice ženy cítí větší morální 

odpovědnost či jim v této situaci konkurenční pracovní trh nenabízí jinou 

příležitost. Ženy průměrně častěji než muži pociťují negativní emoce 

(stejně jako nepracující), jak jsem předpokládala na základě teorie. Na 
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druhou stranu současně projevují průměrně silnější city ke svým rodičům. 

Muži zase mají častější neshody se svými rodiči než ženy (jako pracující). 

Data tak podporují hypotézu Connidis a Mcmullinové, že ambivalence 

může být řešena a to např. pomocí konfrontační či akceptační strategie.

Akceptační strategie by v ideální podobě vedly k totálnímu přizpůsobení  

individua potřebám rodiny (zajištění péče o nesoběstačného člena) a 

potlačení individuálních zájmů. Akceptační strategie v diskuzích: „… mámu 

bych do domova důchodců nikdy nedal jo, že ona se starala o mě, když jsem 

byl malej, moje povinnost je teď starat se o ňu, to jako moje srdečko by to 

neudělalo, to zase jsu takovej, že kdybych měl být bez práce a byl doma, tak 

bych to udělal.“ „Tak byste to udělal i za tuhle cenu?“ „Jasně, že jo“

(Kroměříž, domácí). Konfrontační strategie vzhledem k rodinným 

závazkům individuální zájmy neopomíjí. Z diskuzí můžeme uvést 

ukázkový příklad konfrontační strategie. „Jako je mi to hodně líto, ale … 

musíme taky brát, že máme trošku života před sebou. Já mám manžela a 

nemám byt na to uspořádaném, protože moje máma je ležící pacient… 

myslim si, že bych ji nemohla mít doma, protože musím chodit do práce a že 

my nejsme obětí. Jo, jako chtěl by ji mít doma člověk, ale nejde to, v týhletý 

době to nejde, aby ta matka byla doma. Proto s ní komunikuji každý den, tam 

jedu každý druhý, když mám volno“ (Praha, institucionální). U

znevýhodněných skupin (kam patří i  ženy) disponujících menšími zdroji 

ambivalence řešit konfrontačně, se prohlubuje prožívání negativních 

dopadů pečování (např. Connidis a McMullin, 2002; Přidalová, 2007) a 

potažmo tedy subjektivní ambivalence. Častější konflikty v rodinách mají 

zřejmě dospělé děti, které dávají větší důraz na zájmy a povinnosti, které 

stojí mimo pečování. Negativní pocity mají častěji naopak ti, kteří volí 

spíše akceptační strategie a více se přizpůsobují zájmům rodiny. Na 

základě dat a teoretických předpokladů se tak začíná rýsovat vztah 

sociologické, psychologické objektivní a psychologické subjektivní

ambivalence. Objektivní ambivalence může být do určité míry výsledkem 
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konfrontační strategie řešení sociologické ambivalence, subjektivní 

ambivalence může částečně představovat dopad akceptační strategie

vzhledem k rodinným závazkům.

V pozadí části psychologické ambivalence stojí ambivalence 

sociologická vynořující se ze strukturálního konfliktu rodiny a pracovního 

trhu, jehož důsledkem jsou konflikty společenských a individuálních 

zájmů, které jsem již popsala v teoretické části. Lze je pozorovat i 

v diskuzích: „Protože máme hrozně náročný zaměstnání a nemohla bych to 

zaměstnání dělat, když bych nedělala to zaměstnání, tak bych zas nemohla 

uživit tu matku, že jo. Takže to je prostě tak jako nějak jde dohromady. To 

zaměstnání mě hrozně baví, nechtěla bych o něj přijít a ta představa, že bych 

se obětovala vůbec není. Není v mé duši, jako vůbec bych to asi nezvládla jo, 

ale tím, že mám prostě ty dvě sestry, tak my si to předáváme tu babičku“ 

(Praha, domácí). „Představte si, kdybych měla u sebe tatínka a chodila do 

práce. Jak já bych se o něho starala? Propustili by mě. Starala bych se, od 

státu bych dostala různé příspěvky. Ale ten stres. … Znám třeba … spoustu 

svých vrstevnic, co doopatrovávají rodiče. Ale ona už neměla zaměstnání. 

Podomácky šila montérky, tak může mít maminku doma. Nebo lesní 

pracovnice, to je na dědině. Ale jak v tom městě, když třeba dvanáct hodin 

v práci? Jak se má starat o ty rodiče?“ (Kroměříž, institucionální). Projevy 

této ambivalence byly zřetelné v kapitole, ve které jsem analyzovala typy 

mezigeneračních konfliktů. Konkrétně se projevuje v neshodách, které se 

týkají rozložení času, kdy dospělé děti musí rozdělit svůj čas a věnovat ho 

péči o rodiče, vlastní rodině a práci. Jak už jsem říkala v průběhu studování 

mého tématu mě doprovází i úvaha nad tím, jakými způsoby by bylo 

možné potlačit negativní jevy v mezigeneračních vztazích. Diskuze 

s pečujícími dětmi předkládají možné odpovědi na to, jak řešit tyto 

negativní jevy, které mají strukturální příčiny. První z nich jsou změny 

v podmínkách na pracovním trhu. Český pracovní trh má podle ISEA stále 

spíše rigidní charakter a postrádá dostatečně vyvinutou flexibilitu (lépe 
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řečeno flexikuritu, která neopomíjí jistotu na trhu práce) v podobě 

vyhovující nabídky nových forem organizace práce (zkrácených 

pracovních úvazků, práce z domova atd.)33 Tento potenciál pracovního 

trhu by měl dvojí efekt. Jednak by přinesl úlevu pro ty, kteří pracují (své 

práce se odmítají vzdát) a jejich práce v dosavadní formě není slučitelná 

s péčí o rodiče. „Ráno jsem vstávala ve čtyři, prala jsem, uklízela jsem, šla 

jsem do práce na osm a půl hodiny tam odsuď jsem jela k dědovi, aby prostě 

aspoň chvilku jsem s ním zacvičila, vydržela jsem to rok, vzdala jsem to“

(Praha, domácí). Následkem toho v rodinách mohou vznikat

nedorozumění, rodiče mají pocit, že by jim dospělé děti měly věnovat více 

času a naopak podle dospělých dětí jsou jejich rodiče netolerantní, protože 

nechápou, že mají i jiné povinnosti. Ale také by pomohl těm, kteří 

nepracují (např. kvůli péči se svého zaměstnání museli vzdát). Jinou formu 

práce např. v podobě zkráceného úvazku by bylo možné vykonávat. Práce 

v takové podobě představuje možnost „přijít na jiné myšlenky“a načerpání 

nové energie, ale také legitimní důvod využívat hybridních forem péče.

„Spíš bych já potřebovala si teďka doopravdy najít nějakou tu práci abych se 

taky trochu zklidnila, abych si od nich i v té práci trošku odreagovala a 

hlavně teda aby trošičku ti bratři se zapojili ji nejenom, že ji odvezou 

k doktorovi, ale přišli tam něco jí udělat“ (Kroměříž, domácí). Zajišťování 

hybridních forem péče spočívá ve sdílení péče rodinou a formálními 

službami (Fine, 2007). Jak je zřetelné v diskuzích, propojování domácí 

péče s pomocí profesionálních pečujících má podstatný vliv na snižování 

zátěže domácích pečujících. Moravcová (2008) na základě svých zjištění 

navrhuje podporovat hybridní formy péče, aby byla zachována domácí 

péče a všechny její přednosti, které skýtá seniorům a aby se současně 

ulehčilo zátěži pečujících. „Člověk toho … částečně omezeného člověka

                                               
33

Příčiny nedostatku nejsou na straně zaměstnavatelů, kteří se vytváření pracovních míst založených 
na jiném než klasickém pracovním úvazku nebrání. Naopak pružný pracovní trh pro ně představuje 
výhodu. Podle institutu pro sociální a ekonomické analýzy (2010) je to otázka chybějícího 
legislativního zázemí.
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nechá doma, ale přitom může ještě pracovat, může přitom dýchat a přitom 

ten den může ještě využít jinak, protože ono to třeba ani nejde finančně 

přestat chodit do práce a asi by to bylo i psychicky náročnější dělat od rána 

do večera jenom to, takže tohle to je taková možnost přežití a zachování 

domova tomu seniorovi“ (Praha, kombinovaná). Zaměstnání je legitimním 

důvodem pro využívání formálních služeb pro samotné pečující a chrání je 

tak před pocitem viny, jak lze usuzovat z textu Přidalové (2007). Může být 

také legitimním důvodem pro rodiče. Celkem běžný problém „zneužívání“ 

péče rodičem barvitě popisuje J. Šiklová na příběhu dcery, jejíž matka byla 

schopná být sama doma, dokud dcera chodila do práce. Po jejím odchodu 

do důchodu se dožaduje maximální pozornosti z přesvědčení, že již nemá,

co dělat (Šiklová 2009, s. 9). To samé můžeme sledovat i v diskuzích. 

„Obdivuju tyhle lidi, já třeba jsem chodila ještě do práce, na směnu, ranní a 

odpolední, … takže teď ty tři měsíce, jak jsem doma celý den být s nima a

doopravdy, oni si na to zvyknou na tu péči, kolikrát ji i zneužívají … třeba, že 

přijdu až večer, až v osm a kde budeš tak dlouho, kde jdeš? Jo, najednou mě 

kontrolujou, jak…“ (Kroměříž, domácí).

S využíváním smíšené péče souvisí i druhý požadavek, který by 

mohl zmírnit sociologickou a následně psychologickou ambivalenci. Je jím 

zvýšení počtu kvalitních formálních služeb. I když by pečující měli zájem 

využít nějaký typ formální péče, ať už profesionálního pečovatele, denní 

stacionář, respitní péči nebo domov pro seniory,  často se setkají 

s bariérou jako je nedostupnost služby v dostatečné blízkosti, obsazenost 

či nevyhovující kvalita. Přičemž bych ráda zdůraznila kvalitu služeb. „Jako 

najít asi kvalitní zařízení, to je trošku problém“ (Praha, kombinovaná). „O 

takových těch domovech důchodců jsem slyšela jenom to nejhorší, takže tam 

já svoji matku vůbec nedám“ (Praha, kombinovaná). Nejenom, že vědomí 

kvality služeb a profesionálů, do jejichž rukou dospělé děti své rodiče 

svěřily, pomáhá snižovat jejich nepříjemné pocity z toho, že se o rodiče 

nemohou starat samy (především u pasivních pečujících). Ale usuzování
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dospělých dětí nezřídka není takové, že se o péči dělí s nějakým typem 

instituce, protože se samy o rodiče postarat nemohou, ale jejich cílem je 

zkvalitnění péče o maminku nebo tatínka. Formální péče totiž jejich 

rodičům nabízí další možnosti a výhody, které jim oni samy doma 

nabídnout nemohou (především u kombinované péče). Smíšená péče tak 

přestává být kompromisem mezi domácí péčí a pobytem seniora 

v instituci, ale něčím navíc, co vylepšuje a zkvalitňuje domácí péči. Což 

velmi zvyšuje požadavky na kvalitu těchto služeb. „Ona vlastně byla 

v sedmém nebi, protože si tam povykládala všecko, chodili na procházky … 

skládali korálky nebo něco takovýho, to jako ji bavilo, v té charitě tam dělali 

hodně programů, že kvůli financím to zavřeli … to je právě škoda … ona je už 

odkázána na mě“ (Kroměříž, domácí). Dospělé děti mají tendenci rodičům 

zpestřovat den, aby měli zážitky a měli si o čem povídat. „To je jako plnější, 

než jen když vidí ty čtyři stěny“ (Kroměříž, domácí). „V tom městě si myslím, 

že ta celo jako péče je jenom doma, já si to nedovedu fakt představit, … bejt 

uprostřed těch čtyř stěn“ (Praha, kombinovaná). „To já vždycky tý matce 

říkám, hele potřebuješ vypadnout z toho stereotypu … co budeš mít nových 

zážitků a o čem budeš moct povídat a jak budou všichni koukat, co zase jsi 

zažila“ (Praha, kombinovaná). „I kdybych nebyl pracovně činný, tak ale celý 

den. Co bysme si povídali, vždyť bysme se sežrali“ (Praha, kombinovaná). 

Odbornost na sociální péči si zachovala rodina, oproti např. oblasti 

zdravotní péče, ve které se staly expertem instituce (ve smyslu expertních 

systémů A. Giddense). Rodina je tím nejlepším znalcem a odborníkem na 

to, co stárnoucí babička či dědeček potřebuje. Což je pravděpodobně dáno 

tím, že důležitou součástí péče je láska, tak jak to popisuje H. Graham. 

Z tohoto hlediska má rodina největší potenciál seniorovi zajistit kvalitní

péči. „Protože si myslím, že ještě jak je slepá, tak se jí tam nikdo věnovat 

nebude, jak se ji ještě točí hlava, tak by ji někam posadili, a řekli ji, tak tady 

budete celej den. A babička je ještě zvyklá furt poslouchat takový příběhy s 

kazetama, co furt poslouchá, a to když tam nebude tak to by šílela prostě. 
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Babička je prostě zvyklá si to pustit u nás doma ve 3 hodiny ráno a huláká to 

přes celý barák, ale nám to prostě nevadí, my to tak berem prostě, jako co 

jinýho jí zbývá, že jo“ (Kroměříž, domácí). Z části také obrovskou 

nedůvěrou společnosti k institucím sociální péče, právě z důvodu velmi 

nízké kvality v minulosti a v mnoha případech v současnosti34. Posílení 

flexibility trhu spolu s dostupností kvalitních formálních služeb by do jisté 

míry oslabilo stávající napětí mezi požadavky rodiny a pracovního trhu, 

z toho plynoucí sociologickou ambivalenci ve formě kontradikcí 

v normativních očekáváních a z ní zase plynoucí negativní emoce a 

prohlubující se psychologickou mezigenerační ambivalenci. Jinak řečeno, 

by tyto změny mohly pomoci najít rovnováhu dospělým dětem, které se 

chtějí postarat o své nesoběstačné rodiče při jejich „balancování v roli“, jak 

výstižně pojmenovává zkušenost pečujících dětí M. Přidalová (2007).

2.5.5 Konflikt, solidarita a ambivalence v průběhu péče

V této kapitole mě bude zajímat, jak se vztahy dále vyvíjejí v procesu 

poskytování péče.

2.5.5.1 Konflikty

Dynamiku konfliktů vidíme v tabulce č. 19, která prezentuje typ 

vztahu podle konfliktu v jednotlivých fázích péče.35

                                               
34 Podle výpovědí ze skupinových rozhovorů.
35 Proměnná fáze péče vznikla kategorizací otázky „Jak dlouhou dobu potřebuje opečovávaný každodenní péči?“ 
Kategorizovaná proměnná má 4 kategorie: „nepotřebuje každodenní péči, do 1 roku, do 3 let, 3 roky a více“.
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Tab. 19 Typ vztahu v průběhu péče

Typ vztahu

Fáze péče

nevyžad. 
každod.
péči do 1 roku do 3 let

3 roky a 
více celkem

konfliktní
n 2 25 49 16 92

% 12 28 27 17
konflikty týkající 
se financí a jejich 
zajištění

n 6 21 36 17 80

%
35 24 20 18

konflikty týkající 
se péče a jejího 
zajištění

n 0 26 47 22 95

%
0 30 26 23

nekonfliktní
n 9 16 49 40 114

% 53 18 27 42

celkem
n 17 88 181 95 381

% 100 100 100 100

Sig 0,002 (po kontrole schopnosti seniora komunikovat 0,011)

V první řadě je třeba upozornit na první sloupec v tabulce s velmi nízkým 

počtem případů. Představuje rodiny, kde senior doposud nepotřebuje 

každodenní péči. Neznamená to úplnou absenci péče.36 Může se jednat o 

tzv. předfázi péče, kdy je opečovávanému poskytována spíše pomoc a 

podpora (Remr, 2008). Z této skupiny více než polovina mezigeneračních 

vztahů patří do nekonfliktního typu, 35% vztahů je konfliktních pouze 

kvůli práci a financím. Podstatný zlom nastává ve druhé fázi, kdy se 

zvyšuje nesoběstačnost rodičů a je potřeba každodenní péče. V této fázi je 

nekonfliktních pouze 18% mezigeneračních vztahů. 28 % má neshody 

v obou zmíněných oblastech, 30 % vztahů je konfliktních kvůli péči a 

volnému času a 24 % kvůli financím a kariéře. Okolo 1 roku poskytování 

každodenní péče se začíná snižovat počet konfliktních vztahů a naopak 

roste počet vztahů nekonfliktních. U pečujících, kteří pečují 3 roky a více 

se již opět počet nekonfliktních vztahů začíná blížit polovině a pouze 17 % 

má konflikty v obou zkoumaných oblastech. V průběhu péče se konflikty 

snižují. Stejný trend se objevuje i po rozdělení souboru podle typu péče 

                                               
36 Více než jedna třetina respondentů z této skupiny zároveň považuje seniora nesoběstačného alespoň v 6 
aktivitách zahrnutých na škále BADL.
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zvlášť u domácích pečujících a u těch, kteří o rodiče pečují v instituci. Data 

tedy nepotvrzují moji hypotézu, že konflikty v rodině budou stoupat 

vlivem stupňující se pečovatelské zátěže způsobené samotnou 

dlouhodobostí péče a také rostoucí nesoběstačností seniora (korelace 

index BADL a fáze péče 0,165**). Naopak data naznačují opačný fenomén, 

co se týče konfliktů je péče nejvíce problematická na svém počátku a 

v průběhu času se mezigenerační vztahy stávají více harmonické. Pokusila 

jsem tento opačný jev, který znázorňují data s pomocí literatury a diskuzí 

s pečujícími vysvětlit. 

Konflikty jako projev adaptace:

Aneshenselová (1995) identifikuje 3 hlavní fáze péče: osvojení role, 

usazení role a uvolnění se z role. Fáze osvojení role zahrnuje výskyt 

nemoci a začátek péče. Začátek péče o nesoběstačného seniora je 

vývojovým stresem, který představuje normální krizi v rodinném cyklu 

(Pattersonová, 2002). Jako každá krize se vyznačuje dočasným chaosem, 

nejasnými pravidly a strukturou. To vše se zřejmě promítá do první fáze 

péče.  Konflikty týkající se způsobu péče a volného času, u kterých je 

změna nejvíce markantní, jsou jednak důsledkem této nově vzniklé 

situace, ale zároveň by bylo zřejmě nesprávné je považovat za ryze 

negativní efekt. V tomto smyslu totiž konflikty vystupují jako prostředek,

který do určité míry pomáhá překonat a vyřešit krizi a postupně znovu 

dosáhnout rovnovážného stavu. V tomto smyslu nejsou konflikty týkající 

se způsobu péče a volného času chápany destruktivně, ale jako 

konstruktivní nástroj adaptace na nově vzniklou situaci. Přesněji řečeno 

adjustace,37 která představuje proces aktivního přizpůsobování se a 

zvažování nároků a možností situace. Snižující se konflikty potom 

reprezentují  úspěšnou adaptaci a postupné přecházení do stádia „usazení 

                                               
37 Adjustace=specifická forma adaptace, která předpokládá přizpůsobení se společenskému prostředí aktivním 
zasahováním  na jedné straně a přijímáním na straně druhé. Představuje dosažení rovnováhy mezi nároky a 
možnostmi. Oproti adaptaci, která znamená úplné přizpůsobení se (Sobotková, 2007).
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se“. J. Šiklová (2009) popisuje příběh pečujících dcer, které měly zpočátku 

se svou matkou konflikty kvůli chování, měly pocit, že jim matky dělají 

naschvály. Po čase si na abnormální chování zvykly. „Moje matka je na tom 

špatně již několik let, tak jsem si na to zvykla a teď ji již opravdu z ničeho 

neobviňuji, nemyslím si, že mně to dělá naschvál“. … „Na ten pocit, že já 

jsem odpovědná za svoji matku, jsem si již zvykla“ (Šiklová, 2009, s. 16). 

Z diskuzí je možné získat podrobnější pohled na procesy, které pečující 

rodina zažívá. Zdá se, že osvojování nové role není pouze úlohou 

dospělého dítěte, které se ocitne v nové pozici pečovatele: „to bylo strašně 

těžký se to všechno naučit“(Praha, domácí). Jde o zásah do fungování celé 

rodiny: „najednou jsme si tu matku museli vzít k sobě, ta rodina se obrátí 

vzhůru nohama a všechno je jinak a to si myslím, že je opravdu nejhorší 

tohlencto přijmout“ (Praha, kombinovaná).

„Takže tam byly ty konflikty byly prostě i s ní (matkou). Protože jsme se taky 

rozhodli strašně impulzivně najednou se něco událo v tý rodině, tak nikam jí 

nedáme, budeme se o ni starat a vůbec jsme nebyli připravený“ (Praha, 

domácí).

Zdá se, že adaptačním procesem musí projít také rodič, který je nucen 

osvojit si roli již ne plně soběstačné osoby. Rodič musí přijmout zhoršení 

zdravotního stavu: „Babička byla zase zkraje, když to začalo být, tak byla 

taková vzteklá spíš, že nemůže sama nikam“ (Kroměříž, domácí).

V některých případech i změnu prostředí, což bylo zřetelné především u 

seniorů, kteří pobývají v instituci (vysvětleno v kapitole Konflikty podle 

typu péče), ale i v případech domácí péče: „já se teďka nejvíc hádám s těma 

rodičema, protože tam panuje nervozita u nich, změna prostředí, ten 

rodinný domek jim nevadí, ale je to změna prostředí“ (Kroměříž, domácí).

Konflikty jako projev vyjednávání:

Už jsem hovořila o tom, že potřeba péče má předpoklady zvyšovat

sociologickou ambivalenci, což neplyne pouze z našeho výzkumu, ale 
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především z předchozích studií a výzkumů v českém prostředí (Sýkorová, 

2006; Přidalová, 2007; Veselá, 2002). Dospělé děti si na jedné straně přejí 

co nejlépe se postarat o své rodiče a dát jim tu nejlepší možnou péči ať už 

hraje větší roli jejich silné citové pouto k rodiči nebo spíše cítí morální 

závazek a nutnost splatit dluh. Na druhé straně mají  jiné zájmy a 

představy či povinnosti jako pracující osoby a závazky k vlastní prokreační 

rodině. Connidis a McMullin tvrdí, že sociální aktéři se snaží ambivalence 

řešit v procesu neustálého vyjednávání ve vzájemných interakcích a dojít 

alespoň k dočasnému řešení. Tato ambivalence může být podle nich 

řešena např. konfrontační či akceptační strategií. Mezigenerační vztahy se 

tak můžou nacházet ve stadiu relativní solidarity či konfliktu v závislosti 

na tom, jak je ambivalence řešena (Connidis a McMullin, 2002, s. 564). 

V první fázi do jednoho roku se nachází největší podíl konfliktních typů, 

při „balancování v roli“ v počátcích péče tak dospělé děti hypoteticky volí 

konfrontační strategie a riskují tím konflikty ve vztahu. „…šla jsem do práce 

na osm a půl hodiny tam odsuď jsem jela k dědovi, aby prostě aspoň chvilku 

jsem s ním zacvičila, vydržela jsem to rok, vzdala jsem to“ (Praha, domácí). 

Konflikty a neshody jsou důsledkem konfrontační strategie a projevem

vyjednávání o nových pravidlech vztahu a obsahu rolí, aby bylo dosaženo 

rovnováhy mezi touhou, co nejlépe pomoci svým rodičům, a touhou si do 

určité míry zachovat dosavadní životní styl. Uveďme příklad z diskuzí 

s pečujícími poskytujícími smíšenou péči. „Naši maminku například velký 

problém přinutit, aby do toho stacionáře šla. Ona když jsme jí se sestrou

začaly říkat, ať tam začne chodit, tak ona říkala, co tam budu dělat? Tam 

budou samý starý lidi … a pak tam začala chodit a zjistila, že je to dobrý a 

začalo se jí to líbit“ (Praha, kombinovaná). Tak konflikty ještě více ztrácí 

destruktivní charakter, protože jsou chápány jako prostředek adjustace na 

nově vzniklou situaci, ale dále také jako projev fungující komunikace a 

vyjednávání. Příčinou ubývání konfliktů tedy může být kromě postupné

adaptace na nově vzniklou situaci také dosažení určité rovnováhy a 
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alespoň dočasné vyřešení sociologických ambivalencí nebo preference jiné 

strategie řešení těchto ambivalencí. Poslední hypotézu, že pečující 

v průběhu péče upřednostňují spíše akceptační strategie podporuje 

klesající podíl pracujících a stoupající podíl nepracujících v průběhu péče 

(viz. tabulka č. 19).

2.5.5.2 Solidarita a ambivalence

Ačkoli jsem předpokládala, že pozitivní city se nebudou v průběhu 

péče měnit, indikátory citové dimenze solidarity vykazují určitou 

dynamiku a to velmi odlišně. V rodinách, kde rodiče pobývají v instituci je 

intimita v jednotlivých fázích péče stejná, ale existuje souvislost mezi 

citovým poutem dospělého dítěte a tím, jak dlouhou dobu potřebuje 

opečovávaný každodenní péči (Pearsonův korelační koeficient 0,25*). Čím 

delší dobu senior potřebuje každodenní péči, tím respondenti projevují 

silnější citové pouto, ale pouze v případech institucionální péče. Abych 

dokázala vysvětlit tento vztah, vrátila jsem se o pár kroků zpět k pilotnímu 

rozhovoru, který jsem prováděla se sociální pracovnicí v domově pro 

seniory a který předcházel diskuzím s pečujícími. Na základě pozorování 

sociální pracovnice předkládám hypotézu, která by mohla vysvětlovat 

tento vztah. Sociální pracovnice pozoruje určitou typologii rodin seniorů, 

kteří pobývají v instituci. Podle jejího názoru senioři, kteří do domova 

přichází s vážnějším zdravotním stavem po tom, co o ně bylo dříve 

pečováno v rodině, ale péče postupně došla do fáze nezvladatelnosti, 

pochází ze „soudržnějších“ rodin (rodinní příslušníci velmi těžce nesou 

umístění babičky nebo dědečka do instituce, velmi často je navštěvují a 

v pečování pokračují stále). Tento výsledek je však vzhledem k tématu 

práce vedlejší,  protože zřejmě neukazuje dynamiku vztahů.

U domácích pečujících se v průběhu péče nemění citové pouto 

k rodiči, jak jsem předpokládala, ale statisticky významně klesá intimita 
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vztahu po kontrole schopnosti rodičů komunikovat (Pearsonův korelační 

koeficient -0,164**). U domácích pečujících se nesnižují tedy pouze 

konflikty, ale snižuje se objektivní ambivalence, tedy konflikty spolu 

s intimitou vztahu vyjádřenou vzájemným svěřováním se. To jenom 

podporuje tvrzení, že snižující se konflikty mohou kromě jiného 

reprezentovat i snižující se komunikaci ve vztahu v průběhu péče (u 

domácích pečujících). Při měření konfliktů (viz. baterie otázek) nebyly 

nijak konflikty vymezeny vůči diskuzi. Nebylo nijak definováno a 

rozlišováno, co jsou neshody, konflikty či diskuze. Proto baterie měřící 

frekvenci neshod a konfliktů ve vztazích pravděpodobně postihuje celou 

škálu sporů od diskuze a výměny názorů po rozepře a hádky. Pečující 

popisují hádky v jejich rodinách následovně: „to já jdu na rovinu, … tam i 

facky lítů“ (Kroměříž, institucionální), „nejlepší je přímo do očí říct. … zvýší 

se hlas, ale jako tak sprostý slova vulgární, to ne. Vyměníme si názory, chvílu 

se zlobí a pak to přejde“ (Kroměříž, institucionální), „já to vždycky řeším 

dlouho, dlouho buď domlouváním, ale ne násilným“ (Kroměříž, 

institucionální). Na první pohled pozitivní jev, a sice tendence konfliktů se 

v průběhu péče snižovat, v tomto světle nabývá i negativní zabarvení. 

Komunikace je v psychologii (Olson, 2000) považována za třetí a důležitou 

dimenzi při zkoumání fungování rodiny spolu s rodinnou kohezí a 

flexibilitou. Podle nich rodiny, kde mezi sebou lépe komunikují jsou více 

vyrovnané a fungující. Snižující se komunikace může mít původ v tom, že 

komunikace se vlivem zdravotního stavu stává čím dál tím více obtížnější. 

I když jsou senioři schopní komunikovat, mezi dospělé děti a rodiče 

vstupují komunikační překážky. „Akorát problém je, že já to tý matce 

nemůžu říct, protože ona mě neslyší když jí to řeknu normálně a když zvýším 

hlas, tak hulákejte na někoho, že prostě potřebujete to a to, tak vona zase 

proč na mě křičíš? Ty jsi naštvaná? Nebo něco podobného, takže já si fakt 

někdy připadám prostě jako blázen. Jako není to jednoduchý no“ (Praha, 

domácí). Jak již bylo řečeno, dospělé děti nechtějí své rodiče zatěžovat 
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problémy, proto se jim moc nesvěřují, se zhoršujícím se zdravotním 

stavem je nechtějí zatěžovat o to více. „…pak to skončí a máma pláče, 

abychom jí všechno odpustili…“ (Praha, domácí). Do hry může vstupovat i 

určitá rezignace „něco řešit“, protože by stejně nedosáhly úspěchu. „Říkat 

věci na rovinu“ může mít i velmi nepříjemné následky. „Takže vlastně 

člověk musí uvažovat spoustu teda, v tý vazbě, těchhle věcí potom a jako, aby

to prostě fungovalo, aby se držela jo, protože to za to nestojí, protože to je 

takový …, když mi to ujede, tak co ona udělá za to jo? Já potom třeba celou 

noc nespím, protože ona řekne, jaký má tlak a já už šílím“ (Praha, domácí).

Tab. 23 Negativní emoce podle fáze péče

Fáze péče

Total,00 1,00 2,00 3,00

Negativní emoce slabé N 5 26 56 24 111

% 33,3% 29,9% 32,4% 25,8% 30,2%

střední N 3 38 63 30 134

% 20,0% 43,7% 36,4% 32,3% 36,4%

silné N 7 23 54 39 123

% 46,7% 26,4% 31,2% 41,9% 33,4%

Total N 15 87 173 93 368

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Sig. 0,234

Na základě přečtené literatury jsem předpokládala, že negativní 

emoce ve vztazích budou mít rostoucí charakter. Podle tabulky č. 23 mají 

negativní emoce mírně rostoucí charakter. Tam, kde rodiče potřebují již 

delší dobu každodenní péči, je větší podíl dospělých dětí, kteří vůči nim 

často pociťují negativní emoce. Vztahy v tabulce nejsou statisticky 

významné, ale po rozdělení souboru na domácí a institucionální péči jsem 

u domácí péče nalezla velmi mírnou závislost mezi tím, jak dlouhou dobu 

potřebuje senior každodenní péči a negativními emocemi, které k němu 

dospělé dítě pociťuje (Spearmenův korelační koeficient 0,126*). Můžeme 
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tedy interpretovat, čím déle pečuji, tím častěji pociťuji negativní emoce.

Subjektivní ambivalence, kterou vyjadřují právě negativní emoce, se spíše 

zvyšuje. V předchozí kapitole jsme sledovali, jak se snižuje manifestovaný 

konflikt ve vztazích v průběhu péče. Pozitivita tohoto jevu však byla 

relativizována tím, že měření konfliktů ve vztahu pravděpodobně postihlo 

i diskuzi a výměnu názorů. Spolu se snižující se intimitou vztahu a 

vzájemným svěřováním se tak do určité míry zobrazuje snižující se 

komunikace ve vztahu (po kontrole schopnosti rodičů komunikovat). 

Zvyšující se subjektivní ambivalence tyto úsudky podporuje. 

Mezigenerační konflikt se totiž ve skutečnosti zřejmě nesnižuje, pouze 

přestává být manifestován a ve vztazích zůstává v latentní podobě. 

Negativní emoce (latentní konflikt) mohou být živeny, kromě zvětšující se 

psychické zátěže (kapitola Dynamika citového vztahu), rostoucí 

akceptační strategií a „obětováním vlastních zájmů“ (vyjádřenou např. 

snižujícím se podílem pracujících) a snižující se komunikací, protože 

existuje souvislost mezi intimitou a negativními emocemi (Čím menší 

intimita, tím větší negativní emoce. Pearsonův korelační koeficient je 

- 234** po kontrole schopnosti seniorů komunikovat).

2.5.6 Závěry

Potřeba péče o nesoběstačného seniora a její zajišťování vstupuje 

do života rodiny. Z kvalitativní části výzkumu vyplynulo, že péče může mít 

negativní vlivy na vztahy mezi rodinnými příslušníky. V případech domácí 

péče dochází ke zproblematizování vztahu mezi pečujícím a jeho 

partnerem. I když partner péči o rodiče toleruje je vystaven stresu. 

S postupujícím časem se může jeho tolerance snižovat a může dojít i 

k rozpadu partnerského vztahu. Konflikty mohou vznikat i mezi 

sourozenci např. v případě modelu primárního pečovatele, kdy důvody 

ostatních sourozenců k vyvázání se z péče vzhledem k míře zapojování 
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ztrácí svoji legitimitu. Poskytování péče může také prohlubovat pocit 

nespravedlnosti při upřednostňování jednoho ze sourozenců rodiči. 

Ukazuje se, že péče může mít i pozitivní efekt na rodinné vztahy, protože 

se stává stimulem vzájemného kontaktu a spolupráce ostatních rodinných 

členů. Zejména model týmové spolupráce či partnerský model může 

prohlubovat sourozenecký vztah prožíváním stejné zkušenosti  a 

vzájemnou podporou. Byly jsme svědky i urovnání dříve problematických 

vztahů z důvodu potřeby péče o rodiče. Ukázala jsem, že všechny tyto 

okolnosti se promítají do vnímání pečovatelské zátěže a také do vztahu 

mezi dospělým dítětem a jeho rodičem, což je stěžejním tématem práce. 

K popisu mezigeneračních vztahů jsem použila tři hlavní koncepty –

konflikt ve smyslu neshod mezi generacemi, solidaritu ve smyslu intimity 

a citového pouta a ambivalenci. Ambivalence je v různých studiích odlišně 

konceptualizována, proto jsem se rozhodla ji rozdělit na subjektivní jako 

prožívání současně pozitivních i negativních emocí dospělých dětí 

k rodičům a objektivní jako koexistenci intimity i konfliktu ve vztahu. Co 

nám jednotlivé aspekty o vztazích prozradily?

Nové poměry viditelně zasáhly do mezigeneračních vztahů. Dohady 

a neshody v rodině se z velké části posunuly do nové oblasti. Předešlá 

témata hádek zastínily nové problémy spojené s pečováním. Téměř jedna 

třetina respondentů by se se svým rodičem ráda shodla na záležitosti 

týkající se péče. Ukázalo se, že v této nové dimenzi neshod se rýsují tři 

hlavní podkategorie: způsob péče (kde by měl senior bydlet, využívání 

formálních služeb), rozložení času (práce, prokreační rodina, zájmy), 

léčebný režim (dodržování denního režimu a hygieny, zdravého pohybu a 

cvičení, užívání léků, dobrovolná návštěva lékaře). Ostatní neshody 

s drobnými rozdíly, které jsem sice popsala, ale nemusejí nutně souviset se 

situací péče (kulturní rozdíly, způsob výzkumu) korespondují s dříve 

vytvořenou typologií týkající se mezigeneračních vztahů v mladších 

amerických rodinách. Vzhledem k podílu, které jednotlivé konflikty 
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v našem souboru zastupují (dříve samostatné kategorie jako výchova dětí, 

domácnost atd. v našem souboru  mají spíše okrajové místo) jsem 

typologii mezigeneračních konfliktů platnou pro náš soubor obnovila. 

Konkrétně je možné neshody, které respondenti v našem souboru sami 

vyjadřují, roztřídit do následujících kategorií: komunikace a interakce (32 

%), ideologie (27 %), instrumentální neshody (11 %) a konečně neshody 

v důsledku potřeby péče (30 %). 

Z hlediska typu poskytované péče se zdá, že existují rozdíly 

v neshodách. V rodinách, které zajišťují institucionální péči, celkově častěji 

panují neshody. Pravděpodobně se neliší pouze frekvence konfliktů, ale i 

jejich obsah. Zatímco rodiny, kde senior pobývá v instituci se zřejmě 

častěji dohadují na způsobu péče. Na základě diskuzí jsem ukázala, že 

může jít částečně o projev nespokojenosti seniorů v instituci. Dále zde 

vznikají častěji ideové konflikty než tam, kde je senior v domácím 

prostředí. Tento výsledek interpretuji tak, že ideové konflikty, které 

nejlépe zastupují solidaritu souhlasu v mezigeneračních vztazích mohou 

vést k zajišťování institucionální péče, jak je již naznačeno v modelu Rossi 

a Rossi (1990) (směr kauzality v tomto případě tedy chápu spíše opačně).

U domácích pečujících jsou zase nejčastější konflikty v oblasti komunikace 

a interakce (což lze na základě literatury i diskuzí vysvětlit vyšší mírou 

solidarity kontaktu či změnami ve struktuře).

Mezi dospělými dětmi a rodiči existuje velmi silné citové pouto, to

prezentují i jiné výzkumy. Hodnocení citů nabývá velmi vysokých hodnot 

přesto, že v diskuzích si pečující stěžují a projevují lítost nad chováním 

rodičů, které je specifické vlivem zhoršujícího se zdravotního stavu a 

nesoběstačnosti seniora. Síla citového pouta tímto pravděpodobně není 

narušena. Jak plyne z diskuzí a ukazuje to i Přidalová ve svých 

kvalitativních studiích, je velmi důležitá minulost vztahu, kdy se základy 

citového pouta utvářely. Intimita v mezigeneračním vztahu již tak 

vysokých hodnot nenabývá. I v diskuzích dospělé děti tvrdí, že se svým 



85

rodičům moc často nesvěřují, protože je nechtějí zatěžovat svými 

problémy. Z hlediska typu péče je citové pouto vyšší v případech domácí 

péče než v rodinách, kde senior pobývá v instituci, percipované city 

dokonce statisticky významně. I když vycházím z předpokladu, že péče 

ovlivňuje vztahy v rodině, přikláním se v tomto případě opět k interpretaci 

výsledku na základě modelu Rossi a Rossi (1990). Míra vnímaných citů 

dospělých dětí mohla vést k volbě daného modelu péče. 

Citové pouto mezi generacemi je silné. Co se však současně objevuje 

je značná dávka negativních emocí dospělých dětí vůči rodičům. Situace 

péče prohlubuje mezigenerační ambivalenci. Dospělé děti prožívají 

protikladné pocity ke svým rodičům, mísí se zloba a vztek se silným citem 

a láskou k nim, a to především v případě domácí péče. V rodinách, kde 

senior pobývá v instituci se ambivalence objevuje zřetelněji na 

behaviorální úrovni, ve vztazích se objevuje konfliktnost paralelně 

s intimitou. Zatímco dospělé děti, které zvolily institucionální model péče, 

trápí výčitky svědomí, že se o svého rodiče dostatečně nestarají, domácí 

pečující si zase vyčítají zmíněnou zlobu a vztek. Obě skupiny si tyto dvě 

roviny uvědomují a zátěž, kterou prožívají domácí pečující, je pro druhé 

hrozbou a zároveň motivací setrvat v daném pečovatelském modelu a 

naopak domácí pečující se obávají zkušenosti, která plyne z institucionální 

péče. Institucionální model péče nacházíme spíše tam, kde dospělé děti 

pracují a pracovní zařazení souvisí s pohlavím. Muži a pracující jsou více 

vystaveni objektivní ambivalenci, ženy a nepracující mají zase nepatrně 

silnější citové pouto k rodiči, ale souběžně více pociťují negativní emoce.

V těchto výsledcích se může zrcadlit sociologická ambivalence, tedy 

kontradikce na úrovni společenských a osobních zájmů. Různé skupiny 

mají jiné předpoklady, jak tyto ambivalence řešit. Muži mají větší zdroje 

jednat vůči rodinným závazkům spíše konfrontačně, zatímco ženy rodinné 

závazky raději plně akceptují, ať už z důvodu pevnějšího citového pouta 

k rodiči či silněji pociťují závazek postarat se o rodiče nebo jsou příčinou 
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např. menší příležitosti na konkurenčním pracovním trhu. Vzhledem 

k důsledkům, jaké péče v obou případech má, nepředstavuje zřejmě 

domácí ani institucionální péče rovnovážnou variantu poskytování 

mezigenerační pomoci.

Konflikty se v průběhu péče snižují. Čím delší dobu vyžaduje senior 

každodenní péči, tím spíše jsou mezigenerační vztahy nekonfliktní (platí 

pro oba modely péče.) Četnější konflikty v první fázi jsou zřejmě 

důsledkem adaptace rodiny, pečujícího i opečovávaného na nově vzniklou

situaci. Konflikty se později snižují s úspěšnou adaptací rodiny. Zdánlivou 

pozitivitu tohoto jevu jsem v případech domácí péče relativizovala další 

analýzou. U domácích pečujících jsou klesající konflikty doprovázeny 

klesající intimitou, tedy vzájemným svěřováním se (při kontrole 

schopností seniora komunikovat), což do určité míry může reprezentovat 

snižující se komunikaci v mezigeneračním vztahu, která je v psychologii 

považována za důležitou dimenzi určující fungování rodiny. Zmiňovala 

jsem, že dospělé děti nechtějí své rodiče zatěžovat svými problémy, se 

zhoršujícím se zdravotním stavem rodiče to může platit ještě více. 

Komunikace se může snižovat také z důvodu její rostoucí obtížnosti a 

neefektivity. Negativní emoce se v průběhu péče spíše prohlubují. 

V případech domácí péče se negativní stránka vztahu zřejmě nesnižuje, 

pouze přestává být manifestována vlivem snižující se komunikace a 

zůstává v latentní podobě ve vztahu dospělého dítěte k jeho rodiči.  Přesto 

se v průběhu péče pravděpodobně nemění láska a citové pouto, které 

dospělé děti ke svým rodičům pociťují.
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3 Doporučení

Na základě výsledků analýzy kvantitativních a kvalitativních dat

mohu formulovat následující návrhy a doporučení, která jsem naznačila 

již v hlavním textu práce. Chtěla bych upozornit, že tato doporučení je 

třeba brát s rezervou, vzhledem k tomu, že hledání možných řešení, která

by zmírňovala negativní jevy ve vztazích způsobených péčí,  nebylo 

primárně předmětem této práce.

Nemocní rodiče se nezřídka ke svým dětem chovají agresivním 

způsobem. Agrese,  negativismus, vydírání a manipulativní chování vůči 

pečujícímu patří k obranným mechanismům a specifickým projevům 

chování nemocného člověka, který se touto útočnou strategií může 

vyrovnávat se zátěží spojenou s ohrožením důstojnosti osobní identity. 

Pečující by měli být informováni, že negativní behaviorální projevy mohou 

patřit k průvodním jevům ztráty osobní autonomie, zdraví a vitality. 

Pociťovaný „vztek na osud“ si nemocný člověk vybíjí na tom, kdo je 

nejblíže. Podobné změny v chování patří mezi příznaky počínající 

demence. Ačkoli si tento stav pečující snaží nespojovat s vlastní osobou, 

negativní chování interpretují jako důsledek pocitu bezmoci 

opečovávaného a snaží se ho omlouvat. Jde stále pouze o jejich subjektivní 

názor.  Změnám v chování nerozumí. K pochopení situace, a tím značnému 

odlehčení zátěže, by jim jistě pomohla objektivní informace a poučení od 

profesionála (lékaře) o tom, že může jít o standardní poruchy chování a 

povahové změny. Dále by podle mého názoru měli být pečující 

informování o různých typech pečovatelských přístupů. Měl by být 

podporován spolupracující přístup, který pomáhá zachovávat a rozvíjet 

autonomii opečovávaného.

Moravcová (2008) došla k závěru, že nejvíce funkčním modelem 

zajišťování péče o nesoběstačné rodiče jsou formy hybridní péče, kde je 

zachována domácí péče a všechny její přednosti a současně dochází k 

ulehčení zátěže pečujícím. S tím souvisí požadavky na flexibilitu 
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pracovního trhu a podporování nových forem organizace práce. Klasický 

pracovní poměr je velmi obtížné sloučit s péčí o rodiče. Následkem toho 

v rodinách vznikají nedorozumění, rodiče mají pocit, že by jim dospělé děti 

měly věnovat více času a naopak podle dospělých dětí jsou jejich rodiče 

netolerantní, protože nechápou, že mají i jiné povinnosti. Ti, kteří 

nepracují (např. kvůli péči se svého zaměstnání museli vzdát) jsou více 

vystaveni sociální izolaci, postrádají možnost „přijít na jiné myšlenky“a 

nečerpání nové energie, ale také legitimní důvod využívat hybridních 

forem péče. S využíváním smíšené péče souvisí i druhý požadavek, který 

by mohl zmírnit sociologickou a následně psychologickou ambivalenci. Je 

jím zvýšení počtu kvalitních formálních služeb. Přičemž ke slovu kvalitních 

připojuji vykřičník. Často totiž nejde o to, kde bude senior, zatímco se o 

něho nemůžeme starat, ale o to, aby mu bylo ještě lépe než doma „mezi 

čtyřmi stěnami“, aby měl pestřejší dny a abychom si měli o čem povídat. 

Což jednoznačně zvyšuje požadavky na kvalitu služeb. Posílení flexibility 

trhu spolu s dostupností kvalitních formálních služeb by do jisté míry 

oslabilo stávající napětí mezi požadavky rodiny a pracovního trhu, z toho 

plynoucí sociologickou ambivalenci ve formě kontradikcí v normativních 

očekáváních a z ní zase plynoucí negativní emoce a  konflikty. Tyto změny 

by mohly pomoci najít rovnováhu dospělým dětem, které „balancují“38

mezi touhou pomoci svým rodičům a touhou si do určité míry zachovat 

dosavadní životní styl.

                                               
38 termín M. Přidalové 
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4 Další výzkum

Podle mého názoru by mohlo být prospěšné zamyslet se nad 

měřením citové dimenze solidarity, která je v mnoha studiích měřena 

kromě jiného vzájemnými city a blízkostí. Ukázala jsem, že tyto dva 

indikátory se často chovaly odlišným způsobem. Intimita a blízkost vztahu 

vyjádřená vzájemným svěřováním se spíše demonstruje komunikaci ve 

vztahu, což je samostatná dimenze pro zkoumání fungování rodiny 

v psychologii. Myslím si, že by mohlo být užitečné tuto dimenzi zahrnout i 

do výzkumu mezigeneračních vztahů, kde v současné době zřejmě schází. 

Domnívám se, že by díky této dimenzi bylo možné do vztahů nahlédnout 

z jiné perspektivy a lépe pochopit dynamiku a fungování vztahů.  

Komunikace se do určité míry v našem výzkumu pravděpodobně zobrazila 

v měření neshod. Baterie měřící frekvenci neshod a konfliktů ve vztazích 

zřejmě postihuje celou škálu sporů od diskuze a výměny názorů po 

rozepře a hádky, protože nebyla nijak rozlišena závažnost či mohutnost 

konfliktu.

    Závěr

Nesoběstačnost seniora a potřeba pomoci a péče je vývojovou krizí 

v rodině. Zvláštnost situace spočívá z hlediska životního cyklu rodiny 

v tom, že se jedná o návrat dospělých dětí k rodičům po delším období 

uvolněnějších a řidších vztahů, které nastalo po odchodu dospělých dětí, 

když dosáhly samostatnosti (fáze vylétání z hnízda). Po tom, co dospělé 

děti a rodiče vůči sobě fungovali spíše jako autonomní jednotky se k sobě 

začínají znovu přibližovat, rozvíjí se závislost a vztahy se stávají 

těsnějšími. Z literatury i analyzovaných dat je zřejmé, že se v této fázi 

zvyšuje mezigenerační solidarita konkrétně ve funkční, asociační a 

strukturní dimenzi (např. poskytování pomoci a péče, zvýšení kontaktu či 
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dokonce sestěhování se do jedné domácnosti, ukončení zaměstnání). 

Stěžejní náplní mojí práce bylo identifikovat vliv této situace na vztahy 

mezi dospělými dětmi a jejich rodiči. Jinak řečeno pokusila jsem se popsat 

podobu a změny v citové a konsensuální dimenzi mezigeneračních vztahů. 

Do podoby těchto vztahů vstupují uvedené změny v ostatních dimenzích, 

fyzická a psychická náročnost situace, která se kromě jiného odvíjí od 

zdravotního stavu opečovávaného i od charakteru vztahů s dalšími členy v 

rodině pečujícího. To vše je postaveno na základy vztahu, které se 

postupně vytvářely v minulosti.

Potřeba a zajišťování péče o nesoběstačného seniora je zásahem do 

života rodiny. Může zproblematizovat partnerské i sourozenecké vztahy. 

Má i opačný vliv, rodinní příslušníci se více sdružují za účelem zajištění 

péče. I to jsou faktory, které vstupují do pečovatelské zkušenosti a také do 

povahy mezigeneračních vztahů. Ačkoli se vztahy mezi generacemi 

vyznačují velmi silnými city, vlivem péče se pravděpodobně prohlubují 

negativní emoce, které dospělé děti k seniorům pociťují. Vztahy také čelí 

novým konfliktům, jejichž příčinou je péče.  Dospělé děti se se svými rodiči 

nemohou dohodnout na způsobu péče, léčebném režimu či na tom, kolik 

času spolu budou trávit. Celkově mají častější neshody rodiny, které 

zajišťují institucionální model péče. Konflikty se v průběhu péče snižují. 

Největší podíl konfliktních vztahů se nachází na počátku péče, kdy se musí 

rodina, pečující i senior adaptovat na nově vzniklou situaci. S postupnou 

adaptací konflikty ubývají. Toto vysvětlení však zřejmě není úplné pro 

domácí pečující. V průběhu péče se totiž snižuje také vzájemné svěřování 

se a negativní emoce vůči rodičům mají spíše rostoucí charakter. I když

není konflikt ve vztahu na první pohled patrný, skrývá se v latentní 

podobě ve formě negativních pocitů.

Při psaní práce jsem se občas neubránila pocitu sklíčenosti nad tím, 

že ze své pozice nemohu porozumět rodinným vztahům, které se 

odehrávají v nejpokročilejší fázi životního cyklu rodiny. Dochází k mnoha 
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zvratům, role se obracejí a odpovědnost je nyní na straně dětí. Vztahy 

doprovází lítost nad bezmocností rodiče a stále skutečnější je představa, 

že blízká osoba, kterou máme rádi, která nám bývala oporou, odejde. 

Doufám, že i přesto se mi podařilo alespoň zčásti do vztahů mezi 

dospělými dětmi a jejich nesoběstačnými rodiči nahlédnout, ukázat na 

jedné straně sílu mezigeneračního pouta a na druhé straně popsat i 

kvantifikovat negativní pocity či příčiny a témata neshod. Závěrečnou větu 

bych věnovala citátu z knihy J. Šiklové, která vyobrazuje podobu 

mezigeneračních vztahů v této etapě v podobném duchu. „Jen tu tíhu jsem 

cítila. Asi je lepší to vyslovit a tím se toho rozporu, který v sobě máme, 

snad zbavit. Je to láska, soucit, vděčnost, kterou cítíme k rodičům, a 

současně nás to asi štve, protože již dávno nejsou tak silní, jako byli 

v našem dětství“ (Šiklová 2009, s.16).
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