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Každý je v tom či onom neschopný – invalidní.  

(Murphy, 2001, s. 60)
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ÚVOD 

Je nevyvratitelnou skutečností, že mezi zdravými a silnými jedinci jsou 

lidé různým způsobem znevýhodněni. Jedná se o lidi staré, postižené, nemocné či 

nesoběstačné. Někteří si připadají nepatřičně v současném světě, který prosazuje 

kult zdraví, mládí a krásy. Někdy si připadají zbyteční, nebo dokonce obtížní pro 

své okolí, přestože mnohdy prožili hodnotný život, kdy něco tvořili a podíleli se 

na našem blahobytu. Základní vinu, již cítí postižený člověk za to, co se mu stalo, 

zjitřuje vědomí, že je břemenem. (Murphy 2001, s. 165) 

Staří lidé byli ve všech tradičních společnostech uctíváni jako moudré 

osoby, které měli velké zkušenosti, znalosti, dokázali poradit. Uměli rozhodovat 

ve sporech, proto bylo místo starých mužů často v radách a soudech. Staří lidé 

byli uznáváni jako znalci a zkušení experti. Zároveň byli považováni za toho, kdo 

předává tradice a zvyky. Měli zdravý odstup, neboť už se tolik nemuseli starat  

o vlastní rodinu, a běžné starosti už nebrali tak vážně. Jejich tradiční společenskou 

funkcí bylo starat se o děti, předávat příběhy, dovednosti, vlastní zkušenosti. 

Všechno to, co tvoří kulturní tradici. V dnešní době se tato funkce předává 

institucím, školám, televizi.  

Jinak handicapovaní či nemocní jedinci mají a měli ve společnosti také 

své místo. Fosilní pozůstatky několika mrzáků byly považovány za doklad, že naši 

předchůdci podporovali jednotlivce, kteří stěží mohli společenstvu něčím prospět. 

Je možné, že tito jedinci žili v bohatých prostředích, ve kterých podělit se o zdroje 

s několika málo postiženými členy komunity nepředstavovalo žádný rozdíl. Na 

oplátku mohli hendikepovaní přispět při sbírání dřeva, hlídání dětí nebo vaření. 

(de Waal, 2006, s. 13) Také v dnešní době mají postižení jedinci, s ohledem na 

svůj handicap, možnost zapojit se do chodu společnosti a pracovat. Pokud již 

práce nejsou schopni, nebo nikdy nebyli, pak dávají možnost zaměstnání zdravým 

jedincům, aby o ně pečovali. Přežívají díky solidaritě společnosti.  

Se stářím a ne pouze s ním, souvisí smrt. Lidé v dnešní moderní  

a především sekularizované společnosti ztratili většinu nástrojů, jakými byly 

například rituály či představy, kterými se kdysi vyrovnával s koncem své 
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existence. Jedním z takových rituálů je pohřeb. V dávných společnostech byl 

pohřeb záležitostí celého kmene, ať už se mrtvé tělo pohřbívalo do země, 

spalovalo, odnášelo do volné přírody, anebo dokonce – třeba spálení – rituálně 

snědlo. Tím se zemřelý jaksi vracel do života kmene. Pohřební obřady úzce souvisí 

s kultem předků: člověk, který zemřel, bude jakožto předek živým svého rodu 

pomáhat a bude je chránit, kdežto pro cizí bude nebezpečný. Proto ostatky 

bojovníků, kteří padli v cizině, bylo nutné převézt a pohřbít doma, mezi předky, 

kde se potomci postarají o jejich další život. (Sokol, 2002, s. 140). Pohřeb měl 

tedy význam jak pro pozůstalé, tak pro zemřelé. Sokol odkazuje na výzkum, který 

ukázal, že více než polovina zemřelých v ČR nemá vůbec žádný pohřební obřad. 

(Sokol 2002, s. 140)  

Smrt však znamená konečnost, bez které by život neměl smysl. Jen díky 

ní může být z lidského života příběh. Smrt zviditelňuje život a všechny jeho 

hodnoty (Murphy 2001, s. 57) Vědomí smrti je podmínkou vnímání času. Na 

otázku, zda smrt je lepší než postižení, Murphy odpovídá: „Ne, není, neboť taková 

volba by popřela jediný smysl, který můžeme připsat veškerému životu nehledě na 

jeho omezení. Názor, že pro člověka je lepší být mrtvý, nebo postižený, je 

nejhorším popliváním tělesně handicapovaných, protože zpochybňuje hodnotu 

jejich života a jejich právo na existenci. My ale budeme existovat, neboť jsou-li 

všechny ostatní významy a hodnoty libovolné a kulturně relativní, pak jedinou 

transcendentní hodnotou je život sám. Život je zároveň prostředkem i cílem, 

darem, který nelze odmítnout ani odhodit, nejde-li o naprosto extrémní situaci. 

Život není ani tak stav jako proces, drama, které má nevyhnutelné rozuzlení, 

protože nehybnost a rozpad jsou osudem všeho. Ale podstatou dobře žitého života 

je odpor proti negativitě, netečnosti a smrti.“ (Murphy, 2001, s. 183) Smrt má 

význam sama o sobě. 

Dnes už mnoho lidí nevěří v posmrtný život nebo nové zrození. Lidé se 

proto se svou konečností těžko vyrovnávají a smrti se vyhýbají. V dnešní době 

společnost vylučuje a zapírá smrt tím, že vytváří odstup mezi žijícími  

a umírajícími. (Murphy, 2001, s. 58) Své blízké dožívající osoby jen málokdo vidí 

umírat v domácí péči mezi nejbližšími rodinnými příslušníky. Většinou je tato 
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„starost“ ponechána institucím, jakými jsou nemocnice, či léčebny dlouhodobě 

nemocných, hospice, domovy důchodců, atd. Kolem sebe tak vidíme jen život,  

a i když je poškozen nemocí, smrt si nepřipouštíme.  

Péči o staré, postižené, nemocné, či nesoběstačné jedince přebírají mladí 

a zdraví. Často se jí ujímají právě členové rodiny. Jestliže je svět dokonalým 

mechanismem, ve kterém jedna součástka přesně zapadá do druhé, pak i takovýto 

lidé svým handicapem závislí na druhých mají své místo ve společnosti a musí 

mít svůj význam. De Chardin se domnívá, že handicapovaní lidé se spolupodílejí 

na proměně, či obrácení lidského utrpení. (de Chardin 1992, s. 255) 

  

Cílem této práce je zjistit, jaký význam mají handicapovaní jedinci, 

potažmo péče o ně, pro osobu rodinného, neboli laického1 pečovatele a jaká 

omezení s sebou nese odpovědnost na ně kladená. Dalšími podotázkami jsou: (1) 

jaká je motivace pečovatele pro poskytování péče osobě blízké a (2) zda dochází 

ke změně rolí mezi pečující osobou a handicapovaným jedincem.  

V praxi by tento výzkum mohl pomoci potenciálním laickým 

pečovatelům při rozhodování, zda pečovat o svého blízkého, či nikoli. 

  

K tématu laického pečovatele mě přivedlo mé předchozí zaměstnání, kdy 

jsem pracovala jako referentka důchodového zabezpečení na Okresní správě 

sociálního zabezpečení. Do mé agendy, mimo jiné, patřilo i přihlašování osob, 

které pečovaly o osobu blízkou, k sociálnímu pojištění. Tito pečující se velice 

často o svém „poslání“ rozpovídali a jejich příběhy byly nesmírně zajímavé. 

Nicméně se zdáli být velice psychicky i fyzicky vyčerpáni a často si stěžovali na 

pocit nedocenění svým okolím. Zajímalo mne, zda jim poskytování péče přináší 

                                                 

 
1 Tento termín používá ve svém výzkumu „Psychická zátěž laických rodinných pečujících“  

Mgr. Martina Jedlinská. V tomto výzkumu uvádí, že v ČR je více než 80% péče o seniory 

závislé na pomoci druhých zajištěna rodinou. 
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kromě negativ také nějaká pozitiva, a případně jaká, a co bylo příčinou jejich 

rozhodnutí pro péči. 

  

Práce je rozdělena do tří částí, teoretické, metodologické a praktické. 

První část je věnována přiblížení problematiky odpovědnosti a vysvětlení 

základních pojmů souvisejících s poskytováním péče blízkému člověku. V druhé 

části jsou představeny cíle a postup získávání dat a způsob jejich zpracování. Ve 

třetí praktické části jsou interpretována a vyhodnocena získaná data. 

  

Pro snazší pojmenování laického rodinného pečovatele uvádím dále často 

jen jako pečovatele či pečující, pečujícího apod. Osobu handicapovanou nebo 

osobu blízkou jako blízkého, blízkou atp. 
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„Přechod od nižšího k vyššímu postavení vede přes prázdné místo, kde neexistuje 

žádný status. V průběhu tohoto procesu se protiklady navzájem formují a jsou na 

sobě vzájemně závislé.“ 

     

     (Turner, 2004, s. 98.) 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 ODPOVĚDNOST  

1.1 ZÁKLADNÍ ASPEKTY PROSOCIÁLNÍHO JEDNÁNÍ 

1.1.1 Soucit 

Přežití slabých, hendikepovaných, mentálně retardovaných a jiných 

jedinců představujících zátěž bylo pokládáno za první případ, kdy se na evoluční 

scéně objevil soucit a mravní chování.(…) vcítění a soucítění jsou pilíři lidské 

mravnosti. (de Waal, 2006, s. 29). (…) člověk má v sobě schopnosti, jež ho vedou 

„k zájmu o blaho druhých, činí pro něj štěstí druhých důležitým, i když kromě 

radosti vidět toto štěstí z něj nečerpá nic.“ (de Waal, 2006, s. 39) 

Soucit je poskytován především členům vlastní rodiny, pak širšímu 

příbuzenstvu a teprve v pak ostatním lidem pohybujícím se v naší blízkosti. Na 

posledním místě jsou lidé, kteří jsou pro nás cizí.  Nic tak zcela neizoluje člověka 

jako poznání, že když trpí, nikdo další bolest necítí; že když je nemocen, je jeho 

choroba soukromou záležitostí; a že když umře, svět se svým shonem se klidně točí 

dál. (Murphy, 2001, str. 57) 

Se soucitem souvisí i schopnost vcítění se. Kooperativně žijící zvířata se 

silnými meziosobními vazbami se dovedou vžít do situace druhého a být vnímavá  

k jeho emocím. (de Waal 2006, s. 101)  

(…) Britský filozof Philip Mercer to popsal takhle: „Existují vhodné  

a nevhodné způsoby, jak se snažit někomu pomoci, a je přirozené předpokládat, že 

čím víc s někým soucítíme, tím spíš mu poskytneme takovou pomoc, kterou 

opravdu potřebuje.“(de Waal, 2006, s. 99) 

1.1.2 Svědomí 

V pomáhajícím chování hraje velkou úlohu svědomí. I když jedinec není 

věřící a nevěří v Boha a v posmrtnou odplatu, všude ho pronásleduje jeho 

svědomí. Proto podléháme tlakům chovat se určitým způsobem. Podle Kanta by 

člověk měl jednat tak, aby se jeho jednání mohlo stát normou pro všechny. (Sokol 
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2001, s. 101) To, zda tak jedná, se odráží v sociálním zrcadle, kde se může sám 

pozorovat očima druhých.   

1.2 ČAS VE VZTAHU K DRUHÉMU 

Každý jedinec prochází fázemi a přechody, jež jsou důležitou součástí 

socializačního procesu. Tyto fáze a přechody jsou biologicky a sociálně 

podmíněny. Jedná se o tzv. životní cyklus. Prodlužuje se délka lidského života  

a mění se pracovní podmínky, což s sebou nese změny v chování jednotlivce, jež 

bylo považováno za typické pro určitý věk. Tento způsob života komplikuje 

vytváření přehledného životního schématu. 

Všechno, co vnímáme je v pohybu. Vzniká a zaniká. Tento vznik  

a rozklad je nejzřetelnější nejen u rostlin a zvířat, ale i u člověka, jejichž život lze 

periodizovat. Dá se rozdělit do fází a tyto fáze spočítat. V neživé přírodě se jedná 

o pohyb místní. Země se pohybuje kolem Slunce a tento pohyb periodizujeme na 

roky, měsíce, týdny, dny, hodiny. Oba tyto časy lze periodizovat a tím i počítat. 

Heidegger se ve svém díle Bytí a čas pokusil o uchopení času jinak. 

Pokusil se ho pochopit jako čas pobytu. Jako čas člověka, který své nezastupitelné 

bytí rozvíjí ve svobodě k smrti. Jsem můj život, který se prostírá od mého 

narození do smrti. A v tomto svém pobytu se vztahuji k sobě samému. Tak rozvíjím 

svůj čas – čas, jež je jen a jen můj vlastní. (Heidegger in Casper, 1998, s. 19) 

Čas není jen zkušeností trvání, ale je dynamikou, která nás vede jinam 

než k věcem, jež vlastníme. Jako by v něm byl jakýsi pohyb směřující za hranice 

toho, co je nám rovno. (Lévinas, 2009, s. 200)  

Jakmile se můj čas, moje interiorita, setká s exterioritou času druhého, 

vzniká trhlina. Můj čas se setká s cizím časem. Oslovuje mne tedy zcela jiný čas, 

jež je vůči mému času zcela transcendentní a dochází k situaci, jež Lévinas 

nazývá diachronií.  

Čas tedy není záležitostí subjektu, ale je záležitostí setkání mě jakožto 

subjektu k druhému. Je to zvláštní začátek. Samota jako taková je ve vnímání času 

problém. 
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1.3 ŽIVOT V DIALOGU 

Naše existence je podmíněna okolím. Jsme obklopeni věcmi a lidmi,  

s nimiž jsme v určitém vztahu. Předmětů se mohu dotknout, druhého oslovit, vidět 

ho. Schopnost starat se o ostatní je základem našich morálních systémů. Člověk 

má nutkavou potřebu starat se o druhé. Podmínkou etického jednání je přítomnost 

druhého člověka. Člověk je tvor společenský a nežije v samotě. Lévinas o našem 

bytí mluví jako o dialogu.  

1.3.1 Samota 

Vztah k druhému však člověku neumožňuje pohlížet na něj jako na 

známou věc, či jako na své vlastní bytí. Nemůže si myslet, že druhého zná. Fakt 

bytí je něco absolutně soukromého, a tudíž bytí druhého nemůže nikdy prolnout. 

Může o své existenci vyprávět, ale nemůže se o ni dělit. Je to jen a jen jeho interní 

záležitost. Samota je znakem bytí. Druhému se může přiblížit, ale sdílet s ním své 

bytí nemůže. Nikdy není tím druhým a on není jím. Je tedy zcela sám. Je zcela 

izolován. Ačkoli předává své názory, myšlenky, vědění, na jeho vnitřní vztah to 

nemá vliv. Nemůže předat, či sdílet své nejhlubší soukromí, jelikož je součástí 

jeho bytí. (Lévinas, 2009, s. 198) 

1.3.2 Setkání s druhým člověkem 

Stern říká, že podle prvního přikázání jsme si před Bohem všichni rovni, 

a tudíž žádný člověk nemá právo vládnout mě a ani já nemám právo vládnout nad 

druhými. (Stern, 2006) 

Robinson se vzhledem k Pátkovi vzdává pozice pána, který mu chce vnutit 

svoji vůli. Naopak zjišťuje, že se od něj může mnohému naučit. Pátek se mu stává 

průvodcem a učitelem v zásadní metamorfóze, kterou Robinson prodělává a která 

je vlastně hlavním tématem celého románu. Je to proměna Robinsona 

zakořeněného v živlu země, k Robinsonovi žijícímu v živlu slunce.(Vrabec, ) 

Podle Lévinase se člověk setkává s druhým, tedy osobou, která se 

vymyká jeho zacházení a moci, a přesto se na něj dívá a něco po něm chce. V jeho 

světě, v jeho bytí, se ocitá ještě svět někoho jiného. Tvář toho jiného, toho 
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druhého, k němu jasně promlouvá. Představíme-li si tvář dítěte, nebo cizince, jež 

nás o něco prosí, nevidíme věc, kterou bychom zahrnuli do svého světa, ale toho 

druhého. A tento druhý, ačkoli leží mimo nás, se stává součástí našeho světa. 

Ačkoli jeho tvář k člověku nepromluvila, proráží jeho egoismus vnímání sebe 

sama a prolamuje všechna jeho apriori. Dostává se do jeho vnímání. Donutila ho  

i svým mlčením k procitnutí ze stavu sobeckého spánku. Pokud  

k němu ten druhý zůstává otočen zády, nebo má skrytou tvář, pak k němu 

nepromlouvá. Jakmile se mi však odkryje, dochází ke komunikaci, kterou se musí 

zabývat. Už se nejedná o věc, která se před ním ocitá a kterou může ovládat, ale  

o člověka, který je svobodný. V jeho tváři cítí nárok. Cítí nárok ve druhém 

člověku. Je jím osloven a vyzván a musí se jím zabývat. A to jako člověk, jehož 

vlastní čas se náhle zabývá někým druhým, tedy ne jako člověk, který si může se 

svým vlastním časem svobodně nakládat. Oslovilo ho něco, co stojí mimo něj. 

Vztah k druhému vidí Lévinas jako původní a nepřekonatelnou asymetrii. Tento 

nárok si na něj ten druhý klade, jako kdyby to byla ta nejpůvodnější  

a nejskutečnější skutečnost. A teprve díky tomuto nároku se mohu stát sám sebou. 

(Lévinas in Casper, 1998, s. 17)   

1.3.3 Tvář druhého 

Tvář Druhého podle Lévinase říká: můžeš mě zabít. Zároveň však říká: 

nezabiješ! Dokonce: můžeš mě zabít, ale nikdy nemůžeš odčinit, že jsem se na 

tebe díval. A budu se dívat dál. Kain se nikdy nezbaví tváře svého bratra Ábela. 

(Lévinas in Casper, 1998, s. 18) Z různých zdrojů víme, jak těžké je zabít zvíře  

či někoho, kdo člověku hledí do tváře. Neznamená to, že nelze zabít. Zabít je 

možné, ale s vědomím špatnosti zla. Platnost přikázání „Nezabiješ“ však 

přetrvává v podobě špatného svědomí. Navíc v každém člověku je kus božského, 

který mu Bůh při stvoření vdechl. Kdo zabije člověka, zabíjí i Boha samotného. 

(Stern, 2006) 6. přikázání „nezabiješ“ přeneseně znamená i chránit bezbranný 

život. 

Ve tváři druhého je cosi „vyvýšeného“, „vznešeného“. (Phillip Nemo in 

Lévinas, 2009) To, že druhý je výš než já znamená, že tvář druhého ke mně 

hovoří jakoby příkazem. „Nezabiješ“ je příkaz. Druhý ke mně tedy mluví 
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svrchovaně. Zároveň je jeho tvář zcela obnažená a odkrývá se mi. Je to chudák, 

pro kterého udělám vše, co je v mých silách a kterému jsem povinován vším. 

1.3.4 Pomáhající chování 

Ze schopnosti empatie vůči druhému tedy vyplývá pomáhající chování. 

Každý člověk má ve společnosti své místo a na základě svého postavení vyžaduje 

jinou míru pomoci. U jednotlivých druhů síla pudu pomáhat druhým zhruba 

odpovídá tomu, jak moc je pomoci potřeba. Tygr žádnou podporu nepotřebuje  

a nemá absolutně žádný sklon poskytovat ji druhým, ale primát-člověk je sám 

hodně bezmocný, proto vstupuje do propracovaných vztahů vzájemné podpory. 

(de Waal, 2006, s. 100)2 

Pomáhající jednání je orientováno na druhé a teprve skrze prospěch 

druhého člověk nachází uspokojení. Robert Weiss a jeho spolupracovníci 

uskutečnili pokusy, ve kterých bylo pohnutkou k jednání ulehčit strádání jiné 

osoby. Pokusy prokázaly, že „kořeny altruistického chování jsou tak hluboké, že 

lidé nejen druhým pomáhají, ale považují to také za odměnu pro sebe.“ (de Waal, 

2006, s. 108) Dalo by se říct, že pomáhající jednání je vedeno určitým druhem 

skrytého sobectví, kdy jedinec pomáhá za účelem vlastního prospěchu z utrpení 

druhého. Toto sobectví však druhému pomáhá. 

1.3.5 Láska 

Veškeré lidské počínání prostupuje láska.  

 Láska erotická je podle Lévinase vztahem k něčemu, co stále uniká. Je to 

vzrušující vztah právě díky dualitě bytostí. Jelikož si druhého nemůžeme 

přivlastnit, zajímá nás právě jeho jinakost. Zajímá nás to, že druhý není s námi, 

naopak se stále stahuje do svého tajemství. 

Oproti tomu vztah rodiče a dítěte je zvláštní vztah, kdy dítě je 

pokračováním otce či matky. Je tedy svých rodičů a přece je zcela samostatné. 

Dítě je částečným pokračováním jejich existence, a přece ho nemají ve svém 

                                                 

 
2
 Frans de Wall se ve své knize „Dobráci od přírody“ zabývá morálkou zvířat, především primátů, žijících kooperativně.  



 

str. 11 

vlastnictví či ve své moci. Otcovství či mateřství je skutečnost, že vidíme 

možnosti svého dítěte, jako své vlastní možnosti. Člověk může vystoupit ze své 

vlastní identity k něčemu, co mu není dáno a přesto je z něj. Je to budoucnost za 

hranicemi mého vlastního bytí. (Lévinas, 2009, str. 203) Rodiče vychovávají své 

děti ne pro sebe, ale pro život. Děti mají být originál. Pokud rodiče drží děti 

zkrátka, děti chtějí pryč. Pokud jim dají volnost, děti se vracejí. Naše děti jsou, jak 

víme, našimi nejlepšími vychovateli. Každý může být každému vzorem. (Stern, 

2006) 

Láska k rodičům má své zdůvodnění v pátém přikázání, které říká:  

„Cti otce svého i matku svou, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, abys byl dlouho 

živ na zemi a dobře se ti vedlo na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj 

Bůh.“(Pöhlmann & Stern, 2006) Toto přikázání patří v židovství k první desce 

přikázání, to znamená přikázání týkající se Boha, neboť Bůh se účastnil plození 

dítěte. To znamená, že pokud nebudeme ctít své rodiče, nebudeme ctít Boha, tedy 

toho, kdo nás stvořil. A ten, kdo zlořečí svému Bohu, nemůže dlouho a dobře žít. 

Člověk by nikdy neměl zapomenout na to, kdo mu dal život. Toto přikázání, 

mimo jiné, říká, že pokud to nepřesahuje naše síly, máme pečovat o své rodiče. 

Jeho původním smyslem bylo poskytnout rodičům důstojné stáří a zaopatřit je 

životními potřebami, až nebudou schopni pracovat. Každý má své nezvratné 

odkud. Svůj život si nevytvořil, ale přijal ho. Tak by neměl nikdy zapomenout na 

bázeň před těmi, od nichž jeho život pochází.“ (W. Zimmerli in Pöhlmann & 

Stern, 2006) 

Podle prvního přikázání nám Bůh slibuje svou lásku ještě před tím, než 

od nás cokoli žádá. Říká: „Jdu stále s tebou, nikdy nejsi sám; budu s tebou i ve 

všem, co přijde. Uzavírám s tebou věčnou smlouvu, kterou nikdy nevypovím, ba 

ani tehdy, když ji vypovíš ty.“ (Pöhlmann & Stern, 2006).  

Boží láska tedy zahrnuje veškerou lásku a skrze lásku přebírá 

odpovědnost za všechny.  
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1.4 ODPOVĚDNOST V DIALOGU  

1.4.1 Odpovědnost k Druhému 

Odpovědnost Lévinas chápe jako odpovědnost za druhého. Je to 

odpovědnost za to, co člověk sám neudělal. Dokonce se ho to ani netýká, nebo se 

ho to týká, jelikož se s tím setkává jako s tváří (viz výše). Odpovědnost na sebe 

nebere. Odpovědnost mu připadne. Většinou je člověk odpovědný za své činy. Za 

to, co udělal, či neudělal sám. Ve vztahu k druhému je člověk odpovědný za 

jiného. Druhý je jeho blízký, protože za něj cítí odpovědnost. Odpovídá jeho tváři. 

Odpovědnost, ať už přijímaná, či odmítaná, navazuje pouto s druhým. 

Říci: tady jsem. Něco pro druhého udělat. Dát. Právě to je lidský duch. (Lévinas, 

2009, s. 213) 

Otázkou zůstává, zda je druhý stejně odpovědný i vzhledem k danému 

jedinci? Možná ano, možná ne. To už je, podle Lévinase, věcí toho druhého. 

Vztah jednoho s druhým je vztah nesymetrický. Člověk je za druhého odpovědný, 

aniž od něj očekává totéž. Reciprocita je jeho věc. Právě proto se nejedná o vztah 

reciproční. Člověk je v podřízeném postavení. Dokonce je ve služebném 

postavení. To já nesu všechno na bedrech.(Lévinas 2009, s. 213) 

1.4.2 Postupitelnost odpovědnosti 

To, že člověk přijímá odpovědnost za druhého, ho sesazuje z jeho 

výsostného postavení jeho svrchovaného „já“. Jestliže já nesu břemeno 

odpovědnosti, mám druhého na svých bedrech. Mé břemeno je nepostupitelné  

a nikdo mě nemůže zastoupit, nahradit. Odpovědnost je to, co připadá výhradně 

mě a co lidsky nemohu odmítnout. Já mohu zastoupit všechny, ale nikdo nemůže 

zastoupit mne. Přesně v tom smyslu řekl Dostojevský: „Jsme všichni odpovědni 

za všechny a za všechno přede všemi, a já víc než ti druzí.“ (Lévinas, 2009,  

str. 215) 

Podle Lévinase s odpovědností vůči druhému nebude člověk nikdy 

hotov. S tím, co ho ve tváři druhého oslovuje, se nelze vypořádat ze dne na den  

a tento úkol odpovědnosti mít jako uzavřený za sebou. Jedná se o úkol, který má 
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navždy před sebou. Čím hlouběji a vážněji odpovědnost přebírá, tím je úkol větší. 

Čím je poctivější, tím je odpovědnější. Dostávám se do jakési „infinice“, 

odpovídající nekonečné povaze touhy, jež činí člověka člověkem.(Lévinas in 

Casper, 1998, str. 24) Etický požadavek je podle Lévinase požadavek svatosti. 

Nikdo nemůže říci, že splnil všechny své povinnosti, leda snad pokrytec. 

Kdykoli se jedinec setkává s tváří druhého, zakouší, že převzetí 

odpovědnosti má smysl. Je to ten prvotní závazek i poslední smysl, který on sám 

nezkonstruoval, ba dokonce o něj ani nestál. Avšak okamžik přebírání 

odpovědnosti se ho dotýká jako nekonečný smysl. Je to jen okamžik, kdy se 

člověk k odpovědnosti rozhoduje a jeho čin převzetí odpovědnosti se jeví jako 

vyvolaný a potud i umožněný nekonečným nárokem. V tu chvíli má pocit, že se tak 

děje ne proto, že je na něj tento nárok vložen, nýbrž že to chce on sám. Nastává, 

jak vysvětluje Lévinas „proměna heteronomie v autonomii“. Tato proměna je sám 

způsob, jak se děje nekonečno. Bůh jde kolem. (Lévinas in Casper 1998, s. 24) 

Tam, kde se objevuje nárok odpovědnosti a s tím i nárok na lidskost 

člověka, tam se nejedná o řadu konečných příčin. Naopak, tento nárok zde byl 

vždy. Byl všude tam, kde byli lidé, kteří hledali lidskou vzájemnost jako nějaké 

dobro. (Lévinas in Casper, 1998, s. 154) 

Odpovědnost za druhého mohu převzít jen tehdy, když pocítím nekonečný 

smysl a zakusím Boha skrze tvář Druhého.  (Lévinas in Casper, 1998, str. 24) 

1.4.3 Odpovědnost za smrt druhého 

Lévinas říká, že příkaz nenechávat druhého samotného, ani tváří v tvář 

neúprosnému, tedy smrti, je základem sociální lásky bez erótu. Podstatou 

odpovědnosti za druhého je nepochybně obava ze smrti druhého. (Lévinas, 2009, 

str. 198) Podle Heideggera má každá emoce svou intencionalitu. Jedná se o obavu 

z něčeho a kvůli něčemu. Člověk má strach z něčeho a obává se o sebe. V případě 

obavy ze smrti druhého se však nejedná o něj samého, ale o druhého. Mám strach 

z Boha. (Lévinas, 2009, str. 222) 
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1.4.4 Svoboda a tolerance 

Člověk je tedy osloven druhým, který se absolutně vymyká jeho moci, 

aniž bych o to sám stál, a přece se ho tato situace nevyhnutelně týká. Lévinas 

takovouto situaci nazývá být rukojmím za druhého. Kdo je rukojmím pro druhého, 

ručí svým životem za to, že to s životem druhého dobře dopadne. A jenom tím, že 

to s životem druhého dobře dopadne, se může sám stát svobodným. (Lévinas in 

Casper, 1998, s. 18) 

Pokud je člověk rukojmím toho druhého, jak může být svoboden? 

Člověk se utváří vztahem k ostatním lidem. Teprve setkáním tváří v tvář se 

vytváří vztah dvou osob. Tento vztah se zakládá na investici a na přijímání. Pro 

pozorovatele zvenčí může být vztah nepochopitelný, nerovnocenný, ale jen lidé 

uvnitř vztahu chápou, že člověk každým setkáním získává. Jedná se  

o jednoduchou rovnici: nejprve je třeba investovat, pak inkasovat. Tomu, kdo 

přijímá je zřejmé, že investuje především ten druhý. Přijímající může jedině 

získat, tím je svobodný. 

U některých primitivních národů je pro přijetí jinochů a dívek mezi 

dospělé nutné, aby prokázali schopnost čelit bolesti a někdy i mučení. Tím se 

dovršuje jejich výchova a smysl bolesti v jejich životě. 

Setkání s tváří Druhého podle Lévinase má podobu přechodových rituálů 

dospělosti v primitivních společnostech. V mnoha společnostech musí jinoch či 

dívka, novic, projít přechodovým rituálem, aby vstoupil do světa dospělých.  

V těchto rituálech novic prokazuje, že je hoden stát se dospělým. Setkání s tváří 

druhého znamená, že člověk pochopil, že druhý člověk není věc, které je možno 

zmocnit se a ovládat ji, ale že se setkal s cizí svobodou, kterou musím 

respektovat. Nemůže se jí zmocnit, nemůže ji ovládat. Může ji tolerovat. Druhý je 

svobodný tak jako on. 

Na rozdíl od práva, které vymáhat může a musí, a tedy lidskou svobodu 

omezuje zvenčí, působí morálka v oblasti svobody a opírá se jen o dobrovolné 

sebeomezení každého člověka. Ovšem to, že se sám omezuji, mi nedává žádné 

oprávnění, abych omezoval jiné. (Sokol 2001, s. 101) 
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1.4.5 Vyvolený a stvoření 

I existence jiného člověka má však pro Druhého svůj smysl. To, že je 

fyzické a psychické stvoření, dává někomu Druhému možnost dozrát. Může ho 

donosit (Lévinas in Casper, 1998, s. 155). V tomto smyslu se dá hovořit  

o mateřství, či otcovství, a tedy podle Lévinase o vyvolení. Tím, že je vyvolený, 

tím někoho tvoří a dá se hovořit o stvoření. 
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2 PÉČE – ZÁKLADNÍ POJMY 

Pro lepší porozumění a orientaci v textu jsou na začátku této kapitoly 

uvedeny některé základní pojmy týkající se poskytování péče osobě blízké. 

2.1 OSOBA BLÍZKÁ? 

Za osoby blízké se považují: manželé, příbuzní v řadě přímé, děti3, 

sourozenci, zeť a snacha, manžel rodiče a to kteréhokoli z rodičů4. 

2.2 OSOBA ZÁVISLÁ? 

Závislá osoba je definována jako osoba, která v důsledku ztráty fyzické, 

psychické, nebo intelektuální autonomie potřebuje podstatnou pomoc  

k uspokojování životních potřeb5 (Tošnerová 2001, s. 17). 

Závislou osobou může být například senior nebo jiná zdravotně postižená 

osoba, kdy snížení soběstačnosti může vést až k bezmoci a závislosti na pomoci 

jiných lidí či k nevyhnutelnosti umístění do instituce.6 

Závislé osoby trpí například kardiovaskulárními chorobami, které mohou 

být spojeny s různými funkčními problémy zhoršujícími kvalitu života, např. 

typickým onemocněním fyzické výkonnosti, ale i duševními problémy, které jsou 

ve vztahu k nim symptomatické, nebo z nich plynou. 

Dalším běžným onemocněním, zanechávajícím jak tělesné tak psychické 

změny na lidech je cévní mozková příhoda. V závislosti na lokalizaci dochází 

např. k narušení řeči, ke ztrátě motorické dovednosti. Některé změny celkového 

ladění a reaktivity, k nimž dochází následkem cévních mozkových příhod, mají 

sociálně nepříznivé důsledky. 

                                                 

 
3 Uvedené v ust. §20 odst. 1 zdp 
4 Osoby blízké ve smyslu ust. §24 zákona č.155/1995 Sb. 
5 Dle analýzy vývojových trendů a potřeb územní distribuce, grant MPSV, GK MPSV-01-44/99 
6 Okruh osob, které se považují za osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby vymezuje ust. § 8 

zákona č.108/209 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1.1.2007. Podle tohoto ustanovení se rozlišují 

jednotlivé stupně závislosti ve vztahu k závažnosti dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 

(dále jen dnsz) osoby blízké ve smyslu ust. §24 zákona č.155/1995 Sb. 
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Demence patří mezi časté choroby, zvláště vysokého věku. Postihují v 

první řadě kognitivní funkce. Nejvýraznější projevy pro okolí bývají zpočátku 

poruchy paměti. Postupně se přidávají i poruchy dalších funkcí. V průběhu 

demence dochází k těžkému úpadku osobnosti, až k její degradaci. S tím souvisí 

postupné omezování až zánik pečovat o sebe sama, neschopnost realizovat běžné 

úkony. (Mašková, 2010) Když se v našem okolí objeví někdo, kdo si přestává 

pamatovat, co právě řekl, přestává rozpoznávat své blízké příbuzné, ztrácí se, 

když opustí svůj domov a jeho život může být ohrožen, když zůstane sám, říkáme 

často o takovém člověku, že má „sklerózu“. Jen málokdo ví, že jde vlastně  

o projevy demence.7 

Hojné jsou také nemoci pohybového ústrojí. Jejich důsledkem je omezení 

lokomoce a s tím související sociální izolace a pokles soběstačnosti. (Mašková, 

2010) 

Jedná se pouze o stručné přiblížení možných dopadů nemocí a postižení,  

při kterých je osoba odkázaná na druhé.  

2.3 LAICKÝ PEČOVATEL? 

Laický pečovatel, nebo také rodinný pečovatel, je pečující, který 

poskytuje péči v rámci rodiny. Tato péče s sebou přináší různé problémy, které 

značně ovlivňují vztahy postiženého k rodině i přátelům a naopak. Úloha 

rodinného pečovatele tedy představuje zásadní změnu, jež je často spojena se 

stresem.  

2.4 PÉČE 

Péče je definována jako činnost v rámci, v němž se pečující věnuje osobě 

tělesně či psychicky handicapované takovým způsobem, že se snaží důsledky 

jejího znevýhodnění zmírnit.8(Tošnerová 2001, s. 17) 

                                                 

 
7 https://pfizer.cz/sites/cz/Vasezdravi/Alzheimerova/Pages/default.aspx 
8 Osobní péči o osobu závislou lze definovat především jako aktivní výkon ošetřovatelských, 

obslužných a jiných pomocných činností (včetně nezbytného dohledu) při základních životních 

úkonech osoby, o níž je pečováno. V podstatě se jedná o asistenci při úkonech ve smyslu ust. § 9 



 

str. 18 

3 ZÁVĚR TEORETICKÉ ČÁSTI 

Přijetí nepodmíněného závazku péče o druhého nejlépe odpovídá 

křesťanské představě „lásky“ (charitas), která není vedena mým zájmem a mými 

potřebami, ale řídí se a podřizuje prospěchu toho, o koho mám pečovat. (Sokol, 

2002, str. 195) 

Jakmile člověk začíná o někoho dlouhodobě pečovat, může se stáhnout 

ze své struktury pracovních i mimopracovních vztahů a jejich zákonitostí a dostat 

se do zcela zvláštní skupiny, communitas, která se vymaňuje z původní struktury  

a jejích zákonů. Nová communitas se od původní struktury zcela liší. Communitas 

se nacházejí ve skulinách společenské struktury, na jejím okraji, nebo stojí na 

nejnižších příčkách její hierarchie. (Turner, 2004) Pečovatelé tedy mohou 

procházet jakýmsi přechodovým rituálem, při kterém jsou uvolněni z původní 

struktury, aby se do ní po nějaké době vrátili obrozeni zážitkem z communitas.  

Pečovatelé přecházejí z vyšší struktury do nižší a zpět do vyšší, a to přes 

prázdné místo – období péče, kde neexistuje žádný status. Během tohoto procesu 

se protiklady navzájem formují a jsou na sobě závislé. Tyto změny poskytují 

příležitost k osobnímu růstu…(Jedlinská 2009) 

  

Současný sociální systém stojí na solidaritě. Důchodcům je vyplácen 

důchod z peněz, které vydělají lidé v produktivním věku. Protože však klesá 

porodnost a demografická pyramida stojí na špičce, již za několik let nebudou 

mladí schopni platit starým důchod. „Generační smlouva“ je tak ohrožena a páté 

přikázání se stává opět aktuální. Mladí i staří se budou muset omezit ve svých 

nárocích a mladí se budou muset postarat o své rodiče a zaopatřit je. Generační 

smlouva bude muset být nově formulována jako smlouva vzájemnosti. (Heidi 

Schüllerová in  Pöhlmann & Stern, 2006) 

                                                                                                                                      

 
odst.1a2, zákona č.108/2006 Sb., tj. „péče o vlastní osobu“ a „soběstačnost“. (Osoby blízké ve 

smyslu ust. §24 zákona č.155/1995 Sb.) 
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V knize Le Suicide (Sebevražda) Durkheim statisticky dokázal, že lidé, 

kteří žijí v osamocené izolaci, jsou náchylnější spáchat sebevraždu než ti, kdo žijí 

v rodinách; osamělost vyvolává odcizení, což je živná půda sebezničení. (Murphy, 

2001, s. 58) 
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4 METODICKÝ POSTUP VÝZKUMNÉHO 

PROJEKTU 

4.1 PŘEDMĚT VÝZKUMU 

Předmětem výzkumu „Význam péče o osobu blízkou pro laického 

pečovatele“ jsou rodinní pečovatelé, kteří pečují o člena rodiny, který je nějakým 

zásadním způsobem závislý na péči druhých. Předpokládám, že odpovědnost 

pečovatele za handicapovaného člověka s sebou nese určitá omezení.  

4.2 TECHNIKA SBĚRU DAT 

Pro svůj výzkum jsem použila metodu kvalitativního výzkumu. Cílem je 

porozumět sledovanému jevu (NOVOTNÁ, 2010). Ve výzkumu šlo především  

o názory, pocity a prožívání určitých situací (VAŇKOVÁ, 2010). Proto jsem pro 

sběr dat použila hloubkový rozhovor. Konkrétně polostrukturovaný rozhovor, 

neboli rozhovor s návodem (Hendl 2005). Rozhovor je nejčastější metodou pro 

sběr dat v kvalitativním výzkumu. Tento způsob pomohl udržet rozhovory v určité 

struktuře, což později usnadnilo jejich vzájemné porovnávání. U tohoto typu 

rozhovoru není nutné dodržovat přesné pořadí otázek, což jsem někdy skutečně 

nedodržela, díky návodu jsem si však byla jista, že žádnou nevynechám. 

Respondenti tak měli možnost formulovat vlastní pohledy a názory, které by se 

pomocí přesně daného seznamu nemuselo podařit odhalit. Tento druh rozhovoru 

mi jako tazateli dával možnost improvizace, díky níž se podařilo získat velké 

množství informací o respondentovi, jeho rodinných vztazích, názorech  

a pocitech. 

 Nejprve jsem zjišťovala sociodemografické údaje (věk, rodina), 

vzdělání, délku poskytování péče osobě blízké, handicap závislé osoby, bydlení. 

Teprve později jsem přecházela ke specifickým otázkám (viz příloha) s ohledem 

na charakter poskytované péče, její délku, ukončení, či její trvání.    

Vše jsem nahrávala na diktafon, abych později měla možnost doslovného 

přepisu. V přepisu jsem zaznamenávala i různá zaváhání, gesta, mimiku, která 

mohou pomoci dokreslit obrázek role laického pečovatele. Vzhledem k velikému 

množství informací a časové náročnosti jsem rozhovory přepisovala takřka 
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okamžitě po uskutečnění rozhovoru. Text jsem nepřeváděla do spisovného jazyka, 

ale stylisticky jsem ho upravila tam, kde bylo třeba. Nespisovnost jsem zachovala, 

jelikož má vypovídací hodnotu a v některých případech je žádoucí. K přepisu 

jsem nepoužívala žádný speciální program.  

4.3 VÝBĚR VZORKU A ETIKA VÝZKUMU 

V době, kdy jsem se rozhodovala o tématu své práce, jsem byla státním 

zaměstnancem, který měl přístup k datům potencionálních respondentů. Z důvodu 

závazku mlčenlivosti však bylo nepřijatelné využít data o klientech pro mou práci. 

Rozhodla jsem se získat vhodné respondenty jiným způsobem.  

V mém blízkém okolí se pohybovaly osoby, které buď o někoho 

pečovaly, nebo věděli o někom, kdo pečuje či pečoval. Zpovídala jsem tedy je  

a dále jsem pro získání respondentů použila techniku sněhové koule. Je snazší 

dělat rozhovor s někým, kdo je doporučen jedním z respondentů, obzvláště v tak 

citlivém tématu, jakým se můj výzkum ukázal být. Pokud doporučený jedinec 

splňoval níže uvedená kritéria, nebyl důvod neuskutečnit s ním rozhovor. 

Snowball technique spočívá na výběru jedinců, při kterém nás nějaký původní 

informátor vede k jiným členům naší cílové skupiny. (Disman 2002) 

Jelikož je škála různých onemocnění a handicapů u lidí závislých na péči 

druhého člověka velice široká, byla jsem si vědoma toho, že se mi zřejmě 

nepodaří vyzpovídat pečovatele pečující o jeden typ handicapovaného člověka. 

Rozhodla jsem se proto, že se pokusím uskutečnit rozhovor s různými pečovateli 

pečujícími o různě handicapované osoby i různého věku. Pečovatelé  

i handicapované osoby byli vůči sobě v různém vztahu. Snažila jsem se získat 

různorodé dvojice. Podmínkou přitom byla minimální délka poskytované péče 

alespoň jeden rok. Nejdříve jsem chtěla zpovídat pouze osoby, které již péči 

ukončily, abych mohla porovnat jejich život před započetím péče a po ukončení 

péče, nakonec mi to ale vzhledem k mým výzkumným otázkám nepřišlo důležité 

a kritéria jsem upravila. 

Pro mé výzkumné účely by měl být dostačující vzorek 9 vybraných 

respondentů.  
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Respondenty jsem vybírala podle několika kritérií: 

1. pečovatel musel pečovat o nějakou handicapovanou osobu ve své 

rodině, 

2. pečovatel nesměl být profesionálním pečovatelem, 

3. handicapovaná osoba měla být ve 2. až 4. stupni závislosti9, 

4. délka poskytované péče neměla být kratší jednoho roku, 

5. různý vztah mezi pečovateli a handicapovanými osobami.  

Před každým rozhovorem jsem osobně či telefonicky zjišťovala, zda je 

respondent ochotný poskytnout rozhovor.  

 

Každý správně vedený společenskovědní výzkum se musí řídit etickými 

zásadami a nejinak tomu bylo i v případě mého výzkumu. Potencionální 

respondenty jsem nejprve seznámila se záměry výzkumu. Upozornila jsem je, že 

jejich účast na výzkumu je zcela dobrovolná a že nemusí odpovídat na všechny 

otázky, které jim položím. V případě souhlasu s poskytnutím rozhovoru jsem 

požádala všechny respondenty o podepsání informovaného souhlasu a také  

o svolení s nahráváním rozhovoru na diktafon.  

Před podpisem jsem je seznámila s tím, jak bude s daty, která mi 

poskytnou, nakládáno (ta budou použita pouze pro účely mé bakalářské práce)  

a dále jsem je ujistila, že tato data nepoužiji proti nim. V rámci zachování 

                                                 

 
9
 Pro posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby: 

mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o 

zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost. (ust. § 8 zákona č.108/209 Sb., 2007).  

Podle schopnosti zvládat výše uvedené činnosti je u závislých osob posuzován stupeň závislosti.  
U osob do 18 let věku: 

• stupeň I, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého stavu, dále jen dnzs, není schopna zvládat tři základní životní 

potřeby,   
• stupeň II, jestliže z důvodu dnzs není schopna zvládat čtyři nebo pět základních životních potřeb, 

• stupeň III, jestliže z důvodu dnzs není schopna zvládat šest nebo sedm základních životních potřeb, 
• stupeň IV, jestliže z důvodu dnzs není schopna zvládat osm nebo devět základních životních potřeb, a vyžaduje 

každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby. 

U osob nad 18 let věku: 
• stupeň I, jestliže z důvodu dnzs není schopna zvládat tři nebo čtyři základní životní potřeby,   

• stupni II, jestliže z důvodu dnzs není schopna zvládat pět nebo šest základních životních potřeb, 

• stupni III, jestliže z důvodu dnzs není schopna zvládat sedm nebo osm základních životních potřeb, 
• stupni IV, jestliže z důvodu dnzs není schopna zvládat devět nebo deset základních životních potřeb, 

• a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby. (ust. § 8 zákona č.108/209 Sb., 2007) 
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anonymity jsem přidělila každému z respondentů pseudonym, který jsem 

používala nejen při pořizování přepisů a popisování nahrávek rozhovorů, ale i při 

psaní poznámek stejně jako po celou dobu analýzy a interpretace dat. Skutečná 

jména a jakékoli kontakty jsou od pseudonymů a všech dat uchována odděleně. 

Již při přípravě otázek jsem si uvědomila, jak citlivé téma jsem pro svou 

práci zvolila, což se během rozhovorů potvrdilo. Bylo třeba vzbudit 

v respondentech důvěru. Výsledek rozhovorů byl závislý na mém umění ptát se. 

Samotný začátek rozhovoru byl tedy pro mou práci klíčový. Bylo důležité, aby se 

rozhovor odvíjel v přátelské atmosféře a aby se respondenti dokázali „otevřít“.  

4.4 PROSTŘEDÍ A DÉLKA TRVÁNÍ VÝZKUMU 

Proto jsem vždy nechala volbu pro místo uskutečnění rozhovoru na 

respondentech. Pět rozhovorů se uskutečnilo na pracovišti respondentů, dva u nich 

doma, jeden u mě doma a jeden v mé kanceláři.  

Výzkum trval, i se sběrem dat a zjišťováním relevantních informací, 

přibližně jeden rok. Rozhovory jsem uskutečnila během dvou měsíců, což se 

ukázalo výhodou při analýze dat. Rozhovory trvaly přibližně 15 minut až  

100 minut.  

4.5 ANALYTICKÉ POSTUPY 

Analýza se v kvalitativním výzkumu provádí po celou dobu jeho trvání. 

Pokud možno ihned po ukončení každého rozhovoru jsem provedla jeho 

transkripci, včetně komentářů týkajících se různých nonverbálních projevů 

respondenta, které mohou být významotvorné. 

Dále jsem přepis rozdělila na tematické jednotky, provedla jsem  

tzv. segmentaci. 

Poté jsem pokračovala tím, že jsem v textu vyznačila pasáže, které se 

zásadním způsobem vztahovaly k mému tématu. Segmenty a pasáže jsem tedy 

opatřila, symboly, slovy či zkratkami. To mi usnadnilo orientaci v textu.  
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Následně jsem kódy poznámkovala. To bylo jakousi předběžnou fází mé 

interpretace. „Umění interpretace v kvalitativním výzkumu se rovná umění přečíst 

data nějakým novým, pozoruhodným, přesvědčivým a sociologicky psychologicky, 

pedagogicky, antropologicky…) relevantním způsobem.“ (Konopásek 1997).  
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PRAKTICKÁ ČÁST 

Ve třetí kapitole představím svůj vlastní výzkum mezi laickými 

pečovateli a jeho zjištění. 

Ačkoli původním záměrem bylo uskutečnit výzkum s různými páry, 

nakonec jsem do své práce zařadila i dva rozhovory se stejnými rolemi, a to 

dcera-matka a dva dcera-otec. Z rozhovorů bylo zřejmé, že shoda v mém 

výzkumu nehraje žádnou roli, neboť neexistuje shoda v handicapu postav, o které 

respondenti pečují.  

Jména respondentů a jejich rodinných příslušníků jsou z důvodu 

zachování anonymity smyšlená a psána kurzívou, tak jako citace z rozhovorů. 

Vždy se jedná o citace právě představovaného respondenta (např. Lydia, Kačka). 

Názvy měst, vesnic či obcí jsou taktéž smyšlená či psaná opisem (v jednom 

městě, v jedné obci na západě Čech).Pro přehlednost uvádím za nadpisy i 

zkrácené popisky handicapů závislých osob. 

Pozn.: Následující kapitoly spolu v mnohém souvisí a prolínají se, tak 

jako výsledky zkoumání. 

 

 

CÍL VÝZKUMU 

Cílem bylo zjistit (1) jaké jsou motivace laických pečovatelů 

pro poskytování péče osobě blízké a jak je pro pečujícího člověka obtížné 

rozhodnout se pro péči, (2) jaká omezení s sebou nese odpovědnost laického 

pečovatele při výkonu péče pro jeho osobu, (3) zda došlo ke změně rolí mezi 

pečovatelem a závislou osobou, případně jaké, a (4) význam odpovědnosti  

o druhého při poskytování péče osobě blízké pro jejího poskytovatele.  
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1 SEZNÁMENÍ S RESPONDENTY 

1.1 MILUŠKA A JAKUB 

Miluška (42 let) má vysokoškolské vzdělání. Je vdova a má jednoho 

dospělého syna (syn zemřelého manžela z prvního manželství). Žije sama 

v městském bytě 2+1. V době péče žila se svým manželem a jeho synem. Je 

zaměstnaná ve státní správě. Po celou dobu péče pracovala, protože byla jediným 

živitelem rodiny a protože později manželovy peníze z invalidního důchodu  

a renta za pracovní úraz pokryly pouze výdaje na léky a léčbu. 

Miluška pečovala o svého manžela Jakuba, který měl v roce 2004 

pracovní úraz. Jakub podstoupil několik neúspěšných operací. Došlo k celkové 

nefunkčnosti pravé horní končetiny, která končila jejím odumíráním. Jakub měl 

nesnesitelné bolesti, které poslední tři roky tlumil morfiovými injekcemi, jež 

zdravotní pojišťovna přestala proplácet. Neustále mluvil o smrti. To bylo v týdnu 

pět krát, šest krát. Řešili jsme, že umře. Několikrát to zkoušel. Několikrát jsem  

u něj seděla do rána, aby to nevyzkoušel. Říkala jsem jako: „Neřeš to, to je jenom 

ruka. Jsou lidi, kteří jsou na tom mnohem hůř.“ Jakub nakonec zemřel náhle na 

selhání srdce ve věku 45 let. Jakub byl ve třetím (nejvyšším) stupni invalidity.  

O Jakuba Miluška pečovala 7 let. 

1.2 TEREZA A MAŘENKA 

Tereza (45 let) má středoškolské vzdělání s maturitou. Je vdaná a má dvě 

dospívající dcery. Je zaměstnaná v soukromé firmě. Žije se svým manželem, 

dcerami, tchýní a její sestrou Mařenkou v rodinném domě v jednom malém městě. 

Tereza pečuje, společně se zbytkem rodiny, o svou tetu Mařenku (63 let), která je 

od narození invalidní. Má spasmickou obrnu, což znamená, že má zkrácené šlachy 

a žíly. Má téměř nepohyblivé horní končetiny, dolní končetiny má zkroucené od 

kolen dolů, takže se pohybuje po kolenou nebo na invalidním vozíku. Před zhruba 

deseti lety oslepla. O Mařenku Tereza pečuje již osm let. 
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1.3 LYDIA A MAMINKA 

Lydia (38 let) má středoškolské vzdělání s maturitou. Je svobodná a má 

pětiletého syna Vaška a dva dospělé bratry, kteří mají svou vlastní rodinu. Žije 

sama se synem v nájemním bytě 1+1 ve druhém poschodí bez výtahu v malém 

městě. Momentálně je nezaměstnaná. Pečuje střídavě s pečovatelským ústavem  

o maminku (67 let). Dochází za ní třikrát týdně a jednou za 14 dní si ji bere na 

víkend domů. Maminka je na invalidním vozíku a je slepá. Je ve třetím stupni 

závislosti. Lydia se o maminku takto stará již 10 let. 

1.4 ALŽBĚTA A DAVID 

Alžběta (42 let) má středoškolské vzdělání s maturitou. Je vdaná a má tři 

děti. Dceru Janu (17 let), syna Tondu (15 let) a syna Davida (9 let). Žije 

s manželem a svými dětmi v rodinném domě v menším městečku na západě Čech. 

Po celou dobu péče nechodí do zaměstnání a je doma se synem Davidem,  

o kterého pečuje. David se narodil s rozštěpem obličeje, srdeční vadou, srostlými 

ledvinami. Později lékaři zjistili, že je mentálně retardovaný. Ve věku devíti let 

odpovídá vývinu dvouletého dítěte. Dále je autistický a téměř nemluví. David je 

ve čtvrtém stupni závislosti (tedy nejvyšším).  

Davidovi je nyní 9 let. Lékaři odhadují, že podle tabulek je na takových 

dvou letech. V některých věcech je však i na úrovni devítiletého dítěte. David 

navštěvuje speciální školu pro postižené děti, kde se mimo jiné učí znakovou řeč. 

Trochu „šišlá“, protože nemá zcela vyvinutou jemnou motoriku. Přesto se 

konečně začíná dorozumívat se svým okolím a dělá pokroky 

1.5 KAČKA A ELIŠKA 

Kačka (40 let) má středoškolské vzdělání s maturitou. Je svobodná a má 

dvě děti, syna Petra (20 let) a dceru Elišku (13 let). Je zaměstnaná ve školství. Žije 

s přítelem a svými dětmi v rodinném domě v jedné malé obci na západě Čech. 

Pečuje o svou dceru Elišku, která má vážnou vrozenou srdeční vadu. Eliška již 

podstoupila několik operací srdce, první uskutečněnou v pěti měsících věku. Tato 

vada není zcela vyléčitelná, ale existuje spousta podpůrných možností.  
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1.6 ADRIANA A TATÍNEK 

Adriana (56 let) je vyučená, svobodná, bezdětná a po celou dobu výkonu 

péče zaměstnaná. Žije s tatínkem, maminkou a bratrem v rodinném domě v jedné 

malé obci na západě Čech. Adriana pečuje o tatínka (76 let), který má cukrovku. 

V důsledku tohoto onemocnění má poškozené ledviny a třikrát týdně jezdí na 

dialýzu. Má částečně amputované dolní končetiny. Jednu v půlce chodidla, 

druhou pod kolenem. Pohybuje se na invalidním vozíku. V poslední době mu 

začala natékat ruka a bolí ho tak, že ji téměř nemůže používat. Je tedy z velké 

části odkázaný na pomoc druhých. Adriana pečuje o tatínka již tři roky. 

1.7 MARKÉTA A MAMINKA 

Markéta (44 let) má vysokoškolské vzdělání. Je vdaná a má dvě dospělé 

děti, dceru Šárku a syna Radima. Je zaměstnaná ve školství. Žije se svým 

manželem a synem v bytě v jedné malé obci na západě Čech. Markéta pečovala  

o svou maminku, která měla cukrovku a revmatoidní artritidu a byla nepohyblivá.  

Později byla maminka převezena do nemocnice, kde zemřela. Markéta  

o maminku pečovala 15 měsíců. 

1.8 ANTONIE A BRATR 

Antonie (65 let) je vyučená. Je vdaná, má tři děti a je v důchodu. Pochází 

z rodiny se čtyřmi dětmi. Má sestru (75 let) a dva bratry, dvojčata. Žije 

s manželem v rodinném domě. Dříve pečovala pět let o svou dožívající maminku 

a to od jejích 85 let do 90 let. Antonie tedy měla zkušenosti s péčí již z dřívější 

doby a věděla, co ji čeká.  

V době péče žila také s jedním ze svých bratrů, o kterého pečovala. Bratr 

měl v 56 letech úraz hlavy a od té doby trpěl poúrazovou demencí. Byl ve druhém 

stupni závislosti. Antonie o bratra pečovala 9 měsíců doma, pak za ním docházela 

do domova důchodců, kde zemřel. Umřel v 57 letech. 
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1.9 MAGDALÉNA A TATÍNEK 

Magdaléna (50 let) má středoškolské vzdělání s maturitou. Je svobodná, 

zaměstnaná. Žije se svým tatínkem a přítelem v rodinném domě v jedné malé obci 

na západě Čech. Magdaléna pečuje o svého tatínka (89 let), který je vlivem 

nemocí a stáří nepohyblivý a bezmocný. Nemůže se pohybovat a nemůže chodit. 

Magdaléna pečuje o tatínka již tři roky, po smrti maminky intenzivně 14 měsíců.  



 

str. 31 

2 INTERPRETACE ÚDAJŮ 

2.1 MOTIVACE K PÉČI A ROZHODOVÁNÍ 

Miluška a Jakub (úraz paže) 

Rozhodnout se pro péči nebyl pro Milušku problém, protože byla 

vychovaná v rodině, kdy Miluščina maminka pečovala o svou maminku, která se 

zbláznila. Když děda umřel, měli jsme jí 10 let doma ve 2+1. Byli jsme 

naskládaný, a přesto jsme tu péči dělali, protože jsme věděli, že se to musí. 

Miluška říká, že člověk, který pokud někoho takového má, tak by se o něj 

starat měl. Bere to jako povinnost. Absolutní povinnost, protože ten člověk si to 

zaslouží. Je to samozřejmé. 

Lydia a maminka (invalidní vozík a slepota) 

Pečovatelský ústav byl pro maminku jedinou možnou cestou, aby jí 

mohla být Lydia nablízku. Sama bydlí v malém bytě, což bylo velkou překážkou 

pro domácí péči. O svých bratrech říká, že to jsou chlapi a dělá jim problém 

prostě vidět babi, jak jde na záchod. Nebo pomoc jí s tím záchodem a oblíkáním je 

pro ně prostě problém. 

Ačkoli má dva bratry, cítí, že ona jako žena má potřebu postarat se  

o maminku. Nemají to v sobě, no. 

Kačka a Eliška (srdeční vada) 

Po narození Elišky Kačka věděla, že Eliščina vada je velmi závažná 

(Kačka je původně zdravotní sestra). Jezdila s ní na mnoho vyšetření a operací do 

Prahy. Přesto se nerozmýšlela, jestli o Kačku pečovat, nebo ne. To bylo 

jednoduchý. To jsem věděla, že budu pečovat. No, přece jsem to dítě chtěla, tak je 

moje morální povinnost se o něj postarat! (pousmání) Pořád jsou na tom lidi hůř. 

Alžběta a David (rozštěp obličeje, mentální retardace, autismus) 

Alžběta až do porodu nevěděla, že se David narodí handicapovaný. 

Všechny předporodní testy odpovídaly narození zdravého dítěte. Když se narodil, 

tak si ho vzali a my jsme byli vyděšení, protože jak ten defekt byl obrovský na tu 
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malou hlavičku, tenkrát měl prostě obrovskou díru. Tak jsem si říkala: „Hm, 

rozštěp, ale to se dá operovat.“ A on jak řval, jak měl tu díru velkou, tak mu ten 

jazyk zapadal a tím se neokysličoval a tak jsme ho museli polohovat na bok, 

právě, aby mu ten jazyk nezapadl dozadu. Tak to jsem měla strach, protože to 

jsem si říkala: „Ty bláho, ty plíce!“ Alžběta tedy nemusela přemýšlet  

o předčasném ukončení těhotenství. O to větší šok pro ni byl, když se jí David 

narodil. Nerozhodovala se, zda pečovat, či nepečovat. Bojovala sama se sebou, 

protože měla obavy, že to nezvládne. Pak mi přivezli Davida ukázat. Měl ty různé 

hadičky, držela ho sestřička a pan primář a nevím, co si o mně mysleli, protože za 

tu chvíli se hrozně stydím, protože jsem ho nechtěla. Ani na něj sáhnout. Měla 

jsem strach, že umře. (pláč) A vím z vyprávění, že když se dá dítě mámě do ruky, 

tak ona ho neopustí. Ona se ho nevzdá. Tak jsem věděla, že kdyby něco, tak dokud 

ho nebudu chovat, tak že to bude snazší. Byla jsem taková sobecká. Tak ho 

odnesli. Než Davida odvezli na neonatologickou JIP do jiné nemocnice, šla se 

Alžběta podívat za synem a tak tam byl na tom boku a všechny ty hadičky a sondy 

jak měl na sobě a tenkrát ta sestřička z jipky říká: „Oni vám ho odvezou do Plzně 

a tam vám ho dají do kupy. Chcete ho pochovat?“ A já jsem řekla, že jo. A od té 

chvíle jsem věděla, že je můj, že to tam je. Pokaždé jsem si musela zvykat na ten 

pohled na něj. (popisuje fotky) On to měl oboustranně i od čelisti až dozadu  

a ještě měl ten horní ret … takové to srdíčko pod nosem, tak na to jsem si musela 

zvykat. 

Když se David narodil, tak přišly otázky: „Proč já?“ Proč právě já?“  

a nakonec „Proč ne právě já?“ Dostala jsem takový článek od mojí sestry a tam 

psali, jak to je, když se má narodit postižené dítě. A že to není za trest. Že Pán Bůh 

ví, že to bude nemocné dítě a že mu vybere ty nejlepší rodiče. 

Alžběta je věřící, přesto si nemyslí, že by víra byla hlavním důvodem pro 

péči o Davida. Co teď znám plno maminek, které jsou rozvedené, samoživitelky,  

s postiženými dětmi, myslím si, že jsou ty děti na tom mnohem hůř než je David  

a prostě to zvládají a ty děti si nechaly. Nikdy mě nenapadlo, že to nezvládneme. 
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Tereza a Mařenka (spasmická obrna) 

U Terezy nebylo žádné velké rozhodování, zda o tetu pečovat, či nikoli. 

Obě dvě její dcery, i manžel od narození s tou tetou vyrůstali, tak tam nebylo co 

řešit. Tam je už navázanej kontakt. Ačkoli Mařenka je manželova teta, Tereza se 

prakticky okamžitě zapojila do péče o ní. Tím, že tam v té rodině byla, stejně se  

o tom vědělo. Stejně čas od času se té rodině muselo pomáhat, když se jezdilo  

k lékařům, když se jezdilo do nemocnice, když pak oslepla. 

Celá Terezy rodina ví, že ona potřebuje pomoc a že se o ni musí postarat. 

Mají jí rádi, takže tam se neřeší, jestli jí pomoc, nebo nepomoci. Tam je to jasný. 

Důležitý bylo, že potřebovala pomoc.  

Tereza ve své výpovědi neustále zdůrazňuje význam rodiny. Domnívá se, 

že dát takového člověka do ústavu nebo mezi cizí lidi, to je jako ho pomalu 

zabíjet. 

Markéta a maminka (cukrovka a revmatoidní artritida) 

Markétina maminka žila sama a Markéta za ní docházela, jak jen to bylo 

možné. Docházela za ní již dávno před tím, než se vdala a odstěhovala do 

vlastního bytu, takže přechod byl velmi plynulý a samozřejmý. Byl to pro ni 

hrozně blízký člověk i jako kamarád.  

Magdaléna a tatínek (stáří, nepohyblivost a bezmocnost) 

Magdaléna o tatínka pečuje, protože je to tatínek a dřív se staral on o ni. 

Adriana a tatínek (částečná amputace dolních končetin a onemocnění ledvin) 

O tatínkovi říká, že ani teďka, když je nemohoucí, tak není zlý. Do 

pečovatelského ústavu by ho nikdy nedala, protože to by mu nikdy nemohla 

udělat. „Protože on se celý život staral o nás.“ 

Antonie a bratr (poúrazová demence) 

Antonie si vzala bratra do péče poté, co měl úraz hlavy a utrpěl 

poúrazovou demenci. Bratr byl několik týdnů hospitalizován, ale byl hodně 

tlumen léky, což se Antonii nelíbilo. Proto se rozhodla téměř okamžitě, že si ho 
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vezme domů a bude o něj pečovat doma. Věděla, že její péči potřeboval a tak 

neváhala. A za druhé je to bratr. Prostě rodina by si měla pomáhat. Je to tak? 

2.2 OMEZENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ODPOVĚDNOSTI  

Miluška a Jakub (úraz paže) 

Miluška říká, že před tím, než měl Jakub pracovní úraz, tak si docela žili. 

Jezdili na dovolený. Po úraze přestali jezdit na dovolené a veškeré volno na 

dovolené bylo na zaléčení Jakuba. Miluška kromě času, který trávila 

v zaměstnání, obětovala svůj čas pouze Jakubovi. V podstatě jsme vstávali  

v 5 hodin ráno, s tím že od nějaké půl šesté jsem ho musela dát do kupy fyzicky. 

Protože tu ruku nezvládal, takže se neumyl. A pak jsme píchali ty injekce. To byla 

otázka tak půl hodiny, protože ty katetry se mu hodně ucpávaly a muselo se to 

píchat hodně pomalu a protože to měl zavedené do páteře přes krk, tak to se musel 

ten krk držet, protože se mu tam ten katetr lámal. No a pak jsem tedy odcházela do 

práce. Ale potom jsem se vlastně vrátila a museli jsme to píchnout znova. Pokud 

tam nepřišla maminka a nepíchli to v poledne. No, umýt se, to nešlo vůbec. 

Vysprchovat se ještě jakž takž, ale protože ten katetr byla věc zavedená do kůže  

a do všeho, tak čištění těchto vývodů z těla, pročišťování toho katetru, výměny, to 

všechno bylo potřeba, aby používal obě ruce, což on nezvládl. Takže veškeré tyto 

zdravotní věci, přelepování katetru, mytí zad a mytí vůbec celého těla, protože on 

to nezvládl a i díky tomu, jak měl tu ruku zborcenou a jak měl to rameno celé 

zborcené, tak se mu zbortila páteř, tak on se tak neohnul tak, že by si umyl nohy. 

Ostřihat nehty, to tam vůbec neexistovalo. Jo, vyčistit zuby, oholit, velký problém. 

Hodně velký problém! Nemohl používat holicí strojky, protože ty mu dělaly alergii 

a vyrážku. Tak jsem ho holila doma sama. Bylo toho hodně, co člověk dělal. 

Miluška přestala vnímat svoje potřeby a vše přizpůsobovala Jakubovi. 

Vzdala se svých přání. 

Kačka a Eliška (srdeční vada) 

Na Elišku byla relativně sama. 4x denně jí dávala sirupy a byla jí 

neustále nablízku, protože pořád modrala a takový ty nedostatky dechový… Nikdo 

jí nechtěl hlídat, protože kdyby náhodou… Ani hodinu. (smích)  
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Byla s ní svázaná. Když byla malá a jezdili jsme sanitkou a teď já jsem 

potřebovala v té Praze čůrat a teď co s ní? Ani na ten záchod se nevešla?(smích) 

Mě to tak nějak jakože nevadilo. Prostě je to moje dítě. Tak jsem svobodná se 

svým dítětem. 

Alžběta a David (rozštěp obličeje, mentální retardace, autismus) 

David je na Alžbětě extrémně závislý. On vyžaduje fyzický kontakt, takže  

i v noci, v objetí, ale běda, když ho někdy obejme manžel, nebo když se otočí  

a zjistí, že to má vousy. Tak ho odstrčí a chce maminku. Při takové závislosti  

a postižení je nezbytná pomoc rodiny a okolí, kterou Alžběta naštěstí má. 

Alžběta vozí Davida do speciální školy pro postižené děti 5 x týdně. Když 

jde David do školy, tak ráno vstáváme, on se sám neoblékne, ani nenají, ani na 

záchod sám nejde, takže všechny ty činnosti mu pomáhám a jedeme do školy. A já 

jedu domů. Nakoupím, uvařím, udělám doma co je potřeba. Vypadá to, kolik mám 

času, když jde David do školy, ale tak to vůbec není. Také dělám v církevním 

sboru. Nebo mamince pomáhám, protože tatínek už je nemocný. Pak jedu kolem 

půl třetí pro Davida a pak většinou vyžaduje zase nějakou svačinu, takže krmit, 

nebo nějakou večeři.  

Život s Davidem je pro Alžbětu trochu komplikovanější, než před jeho 

narozením. Dříve se cítila svobodnější, dnes se cítí neustále ve střehu. Teď, když 

někam jdeme, tak musím přemýšlet, jestli mám všechno s sebou, náhradní 

oblečení a tak. 

Nepřijde mi, že bych se musela něčeho vzdát. Alžběta nepovažuje péči  

o Davida za úděl. Je to pro mě teď to, co mám a je to můj úkol. Nepřijde mi, že 

bych se musela něčeho vzdát. 

Lydia a maminka (invalidní vozík a slepota) 

Než maminka onemocněla, Lýdiinou hlavní starostí byla ona sama, práce 

a přátelství. Říká, že měla víc volnosti. Důležité bylo to, co chce ona, ne co chce 

nebo potřebuje maminka. To se však změnilo nemocí maminky a nepřipadá si 

svobodná. Když mám tu mámu takhle, tak to mám prostě jako povinnost. Já to 
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beru jako povinnost, že tam musím za ní, protože kdybych to nebrala jako 

povinnost, tak pak to vynechám a to bych nechtěla. 

Když chci někam jet, nebo chci něco udělat, tak mám v podvědomí – ale 

co máma? Nebo když jsem jí oznamovala, že jsem těhotná. Já jsem měla strach, 

jak to vezme, ale vzala to. A pak ta hrůza, že jsem byla delší dobu v nemocnici. 

Kdo teda za ní přijde? 

Tereza a Mařenka (spasmická obrna) 

Jelikož má Tereza služební auto, které je vyšší než běžné osobní auto, 

vozí Mařenku k lékařům ona. Jak je nepohyblivá, teď se musí zvedat nějaká 

šedesátikilová masa a tím, jak je to vyšší, tak se nemusí tolik ohýbat a krásně se 

tam vejde invalidní vozík. Tak to stejně na mě padlo, no. 

Když se o Mařenku nemůže postarat její sestra, tchýně, rozdělí si úkoly 

celá rodina tak, aby vše fungovalo. Každý ráno si musíme rozdělit úkoly v rodině 

kdo, kdy, jak může. 

Ačkoli Tereza pečuje o Mařenku, nevzdává se svého běžného života. 

Chodí do práce. Není s ní tak spjatá jako v dalších příkladech pečovatelů. O péči 

se dělí se svou rodinou. 

Pečovat o Mařenku je pro ni časově náročnější než život dříve. Bylo 

možná o trošku míň starostí, bylo to volnější. 

Markéta a maminka (cukrovka a revmatoidní artritida) 

Jak nemoc postupovala, tak za ní musela chodit častěji. Později, když 

byla maminka v nemocnici upoutaná na lůžko a byla na přístrojích, tak často 

zvažovala, že si ji vezme domů, protože tam musela denně jezdit, aby jí vůbec 

nakrmili. Protože hodinu jenom jedla. A to každý jídlo jedla hodinu! Život 

Markéty se „točil“ jen kolem maminky. 
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Magdaléna a tatínek (nepohyblivost a bezmocnost) 

Nyní vstávám v 5 hodin, připravím mu snídani, pak ho umyju. To nám 

trvá zhruba tak 40 minut, to máme načasovaný. Já pak odcházím ve čtvrt na sedm 

do práce. To přichází paní, která mi pomáhá s tou péčí o tatínka. Když přijdu  

z práce domů, po té druhý hodině, kolem půl třetí, tak ona odchází. Vlastně tu péči 

přebíráme my. A končíme, někdy vlastně večer zase mytím, po večeři mytím  

a takovým tím klidovým programem, kdy už zůstává v posteli. Kdy jsou udělaný 

převazy, kdy jsou dodaný léky… 

Již před počátkem péče o tatínka Magdaléna téměř denně docházela za 

svými rodiči a pomáhala jim. Po smrti maminky si vzala tatínka k sobě. Podle 

Magdalény nenastala žádná výrazná změna, jen dřív pro sebe měla relativně více 

času a mohla se věnovat sama sobě.  Nyní je to přeci jenom určité omezení. 

Adriana a tatínek (částečná amputace dolních končetin a onemocnění ledvin) 

Tatínek potřebuje pomoc při hygieně, potřebuje pomoc při oblékání, 

potřebuje pomoc při sesunutí na tom vozíčku. Takže s ním musím 3x týdně vstávat 

ve tři čtvrtě na pět, protože chodí na dialýzu. Ve čtvrt na šest pro něj jezdí sanitka, 

takže vstávám s ním. Pomáhám mu obléknout, umýt, snídani mu připravím a dám 

mu, aby se najed a čekáme na sanitku. Pak přijede sanitka. Přeberou si ho, 

odvezou si ho a kolem druhý hodiny ho znovu přivezou… 

Před tím, než tatínek začal vyžadovat péči, si Adriana mohla dovolit jít 

támhle, nebo támhle. Nepotřeboval mojí péči nikdo. Nepotřeboval mojí blízkost 

nikdo. Žila normálním životem. Kdežto teďka už, s tímhle tím bičováním, je to 

omezený.  Dokonce se přestěhovala k rodičům. Teď jet na dovolenou nemůže, 

protože nechce. Adriana říká, že si nepřijde svobodná, protože si pořád dělá 

starosti o své rodiče. Má v sobě neklid. 

Antonie a bratr (poúrazová demence) 

Život Antonie byl prakticky bezstarostný, než měl Toník úraz. Šla jsem si 

do práce, kdy jsem chtěla. Přišla jsem si z práce také, kdy jsem chtěla. Pak jsem 

šla třeba na zahradu. Když se mi nechtělo nic dělat, tak jsem nic nedělala. Prostě 
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takový život nicnedělání. Tak to je jasné, že když jsem si ho pak vzala, tak to už ty 

starosti nastaly. 

V noci ji bratr někdy budil a ona pak měla strach usnout, aby si něco 

neudělal. Antonie byla tedy velice vyčerpaná a hlavní prioritou pro ni bylo, aby se 

mohla vyspat. 

 

2.3 ZMĚNA ROLÍ MEZI OBĚMA AKTÉRY PÉČE 

Miluška a Jakub (úraz paže) 

Už to, myslím si, neplnilo funkci manželství. Plnilo to funkci 

partnerského vztahu asi úplně na jiné bázi. Bylo to takový spoléhání se na 

druhého. 

Alžběta a David (rozštěp obličeje, mentální retardace, autismus) 

Alžběta se o změně vztahu nezmiňuje. Bere Davida jako svého syna, ne 

jinak. 

Lydia a maminka (invalidní vozík a slepota) 

Změnilo se to v tom, že teď určuju já ty pravidla, nebo jak to bude, i když 

ona by chtěla, aby to bylo jinak. Teď jsem já ta máma. Ale doslova. Říkám, že 

mám dvě děti, protože je to tak, no. (úsměv) 

Kačka a Eliška (srdeční vada) 

Zatím nic moc, že by se měnilo. Ona ví, že je to tak. 

Tereza a Mařenka (spasmická obrna) 

Ne, ne. V žádném případě. Nic se nezměnilo.  

Markéta a maminka (cukrovka a revmatoidní artritida) 

Role se obrátily. Markéta pečovala o maminku, ne maminka o dceru. No, 

já jsem se tomu vždycky smála a říkala: „Když jsem byla já malá, tak jsi mě brala 

k doktorovi ty a teď to máme opačně.“(smích) 
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Magdaléna a tatínek (nepohyblivost a bezmocnost) 

My jsme měli vždycky dobrý vztah. Já si myslím, že ne. Dřív se staral 

tatínek o mě, teď se starám já o něj.  Je to obráceně. A je to přirozený. 

Adriana a tatínek (částečná amputace dolních končetin a onemocnění ledvin) 

Adriana ví, že role se obrátily a že teď se ona stará o tatínka nikoli 

obráceně. Já jsem kolikrát říkala: „Ty jsi teď takový moje miminko.“ 

Antonie a bratr (poúrazová demence) 

Ne, vůbec. To jsem ani nepostřehla, že by se to nějak změnilo. Sice 

manžel někdy říkal, že to snad není možné, ale to jsem mu říkala, že je nemocný, 

že to takhle musí brát. Ale ne. Nemůžu říct, že by někdo z rodiny byl vůči němu 

nějak agresivní, nebo takhle. Poúrazová demence u něj znamenala, že ztratil 

paměť. On si vlastně pamatoval to, co bylo. Ale to, co je toho času, to si 

nepamatoval. Takže to byl jako problém. On nevěděl, jak se oblékat, co si oblékat, 

hygiena to byl velký problém. Takže jsem ho musela oblékat, koupat jak mimino. 

On úplně převrátil svůj život. Navíc byl slovně agresivní. On se alespoň sám 

najedl, ale já jsem musela dělat všechno. Já ho musela oblékat, přebalovat, 

koupat jsem ho musela. Ještě si tak někdy zavázal boty. Byl jako mimino, které je 

umanuté a neví, co chce. 

 

2.4 VÝZNAM ODPOVĚDNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ PÉČE 

Miluška a Jakub (úraz paže) 

Vztah mezi Miluškou a Jakubem se hodně změnil. Byl to úžasný 

partnerský vztah, který nás spojoval. Mohli jsme se rozdělit kdykoli a že bylo 

důvodů spousta! Ale pořád nás to nějak morálně drželo spolu, no. Asi víc, když 

potom začalo to k tomu konci, tak on si to uvědomoval, že mu zůstává jenom ta 

rodina. Bylo důležité úplně něco jiné než hádky kvůli blbostem. A tam si myslím, 

že jsme semkli společně ještě víc. Jakub cítil, že jsem asi jediný člověk, který ho 

nikdy neopustí, když to on sám nebude chtít. Taková ta jistota v tom druhém. 
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Co se týče vztahů k okolí, Miluška se vůči němu ještě více uzavřela  

a přilnula k rodině víc, než normálně.  

Nemoc mě naučila vnímat, strašně moc vnímat potřeby toho druhého. 

Takové zapomenout sama na sebe a tolerovat a respektovat. Bylo to spíš o tom, 

když mu to udělá radost a zapomene na chvíli na bolest, tak to bude úplně ideální. 

Hrozně důležité je to, aby ten člověk vedle tebe byl spokojený a netrápil se. To 

trápení, to bylo hrozné. Ta bezmoc, že tomu člověku nemůžeš pomoc, je úplně 

šílená. Že prostě tam někde chcípá bolestí a že ti to nepomáhá a ty sedíš vedle něj 

a ty nemůžeš…  Ani slovně ho nějak utišit. 

Na smrt a nemoc Jakuba pohlíží Miluška i jako na obrovský přínos.  

Naučila mě hrozně moc vážit si lidského zdraví. Miluška je vděčná za každý den, 

kdy jsou lidi zdraví a žijí. Jsou prostě s tebou, jo? Ty dny nezahodíš. Nikdy. Budeš 

vděčná, že je máš, protože druhý den se může stát cokoli. Ta smrt byla tak náhlá, 

že dodneška žiju tak, že začínám žít stylem nevím, co bude zítra. 

Život je obrovská houpačka, kdy tě to srazí úplně na kolena někam na 

dno, pak se z toho pomalinku vyhrabeš, aby ses prostě na to dno zase dostala.  

A k tomu hezkému se dohrabáváš postupně, ale možná proto je to potom tak 

hezké. A proto musíš dopadnout úplně na to dno, aby sis to další období začala 

zase úplně užívat. Protože kdyby si z toho hnusného období vyskočila na to 

nejvyšší, tak by si z toho nemohla mít morálně, nebo psychicky svůj vlastní dobrý 

pocit, protože bys neprožila ten růst. Jo, asi si myslím, že ten růst je to nejhezčí, 

co tě na tom uspokojuje. 

Miluška ví, že jednoho dne nejspíš zůstane sama. Špatně si hledá 

životního partnera, a i kdyby ho našla, tak se bojí úplně strašně, že se dostane zase 

do něčeho takového. Její rodiče už jsou dost staří, takže je pravděpodobně přežije, 

adoptivní syn se o ni zřejmě nepostará. Bojí se samoty. 

Alžběta a David (rozštěp obličeje, mentální retardace, autismus) 

Z jejího vyprávění je jasné, že David je na prvním místě. Sama přiznává, 

že jí životy svých starších dětí trochu unikají, ale že si jejich samostatnosti  
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a pomoci nesmírně váží a je na ně hrdá, protože jsou jiní než jejich vrstevníci. 

Mezi ní a manželem se partnerský vztah nijak zásadně nezměnil, ale upevnil se. 

Hodně jí pomáhá. 

S Davidem jsem i hodně dostala. Radujeme se z maličkostí. Naučila se 

třeba čekat čtyři a půl roku, než řekne máma. (pláč). 

Cítím se pro Davida nenahraditelná a nepostradatelná, což mě do 

budoucna zavazuje. Možná mi to dělá i dobře, a jsem na to hrdá a pyšná. Je to 

sobectví. Teď veškerá skromnost ať jde stranou. Ale jsem pro něj ta správná 

máma. Prostě to zvládáme. Takže já to mám za odměnu. (pláč) Já jsem ta nejlepší 

máma, kterou mohl dostat. 

Alžběta říká, že péče o Davida ji naučila také pohlížet na ty druhé  

a vidět potřeby těch druhých víc, než ty svoje. Jejím velkým přáním je, aby všichni 

byli nějakým způsobem spokojeni. Zaměstnat Davida tak, aby byl sám pro sebe, 

netrápil ty druhé, což mu nedělá vůbec žádný problém a abychom byli v klidu. 

Zdraví, především Davidovo, protože u něj je to důležité. 

Když si někam sedneme, tak přemýšlím: „Tamhle je schod, tamhle je 

tamto.“ Všechny ty nebezpečné rohy, schody všude, to je prostě fatální nebezpečí 

pro Davida.(David má 7x šitou hlavu) Alžběta má o své děti strach. 

Ale vůči smrti nejsme imunní, to mi dochází. Už ji několikrát napadlo, že 

David zemře, tak tu myšlenku zase rychle zapudila.  Jak to bude, tak z toho mám 

docela, nechci říct strach, ale přemýšlela jsem. Zaměstnává mě to také. Teď je ta 

fáze, že začal chodit do školy a co pak jednou? Několikrát mě napadlo, kdyby se 

mě, nám, něco stalo, tak co s ním bude, když on je takový závislák.  Jestli by měl 

někdo sílu se ho ujmout a kde by skončil. 

Lydia a maminka (invalidní vozík a slepota) 

Pro syna je to ale úplně normální, že babička je na vozíku a že nevidí. 

Spíš se divil, že ostatní mají zdravý babičky.  
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Lydia nehledí na své vlastní potřeby jako na prioritu číslo jedna. Nejprve 

je důležité postarat se o maminku. Zajistit ji, aby ona to zvládla. 

Snaží se ji brát ven, i když to není snadné. Přijde jí normální, že to brzdí. 

Prostě potřebuje víc času. Než se dá na ten vozík, než někam dojedete, nebo když 

píchnete vozík.(úsměv)  

Lydia ví, že vše je konečné, že člověk je smrtelný, že jednou skončí  

i péče o maminku. To, že maminka je takto handicapovaná a že její stav vyžaduje 

péči, však nebere jako něco výjimečného. Prostě to přišlo, stalo se a teď to tady je 

a musím to řešit. Já nevím, jestli tohle je zlý. Život to přines. Stalo se, musím s tím 

žít, no. Nejde to obejít… 

Kačka a Eliška (srdeční vada) 

Eliška má o sedm let staršího bratra Petra a před jejím narozením žila 

Kačka pro něj. Petr byl víc odstrčený než ty děti ostatních. 

Pro Kačku bylo pro ni důležité, aby měla zdravé děti. Naopak pro ni 

nebylo a není vůbec důležité to, co si o ní myslí okolí. To, co si kdo o mě myslí  

a jestli něco mám. 

Navzdory tomu, že Eliška vypadá jako zdravé dítě, se Kačka bojí 

budoucnosti. Na vyléčení Elišky není úplná šance. Sice by si dokázala představit, 

že se Eliška vyléčí a povede plnohodnotný život, ale skrze slzy nedokáže vyslovit 

své obavy. Nakonec je ráda, že je rozhovor u konce. Elišce je nyní 13 let. 

Tereza a Mařenka (spasmická obrna) 

Tereza poznala Mařenku v momentě, kdy se seznámila se svým 

manželem. Tereza je hrdá na svou rodinu, která Mařence poskytuje harmonické 

prostředí. Je to prostě tak, že ta tam patří, ona se tam narodila, takže tam prostě 

zůstane a bude tam, dokud tam bude moc být. 

Je si vědoma toho, že péče jednou skončí, ale zatím si to nepřipouští. Má 

obavy, že ty blízky odejdou, ale s tím se musí každý srovnat a mě to holt trvá déle. 
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Markéta a maminka (cukrovka a revmatoidní artritida) 

Pro Markétu po celou dobu péče bylo důležité, aby to všechno vydržela a 

aby na ní maminka nepoznala, že je z toho vyřízená. 

Lékaři jí však přesvědčili, že si ji vzít domů nemůže. Když pak vidíš toho 

člověka, jak se sám ani nenapije a jak je zoufalý a prosí tě, ať vypneš přístroje! 

Teď má Markéta pocit, že selhala, protože maminka nezemřela s ní. 

Dodnes nechápe, jak to mohla vydržet. Cítí se o 10 let starší a vyčerpaná. 

Cítí nesmírný obdiv ke všem pečovatelům a na nemohoucí lidi pohlíží jinak. 

Když potom maminka zemřela, Markéta si uvědomila, že konečně 

dospěla. Život je úplně jiný. Ne úplně jiný. Je to jiný. Jak kdybych začala něco 

znova. 

Od samého začátku však věděla, že jakmile ta péče skončí, tak vlastně 

skončí i maminka. Věděla, že jdou ke konci a nechtěla na to myslet. Neviděla 

konec a ani si ho nepředstavovala. Prostě to přišlo. Myrta, kterou pěstovala své 

vnučce na svatbu je obrostlá a maminka není. 

Magdaléna a tatínek (nepohyblivost a bezmocnost) 

Prvotní starostí Magdalény je, aby doma vše fungovalo a spokojenost 

všech členů rodiny. Myslí především na tatínka. Tatínek někdy mívá i dobré dny  

a dokáže se zvednout na francouzských holích, dokáže se vzepřít, udělat úkroky do 

boku, že se posadí na toaletní židli, na vykonání potřeby. Momentálně je tatínek 

v nemocnici, ale do takového stavu, kdyby se zase dostal, že by se vlastně udržel 

na těch nohách, že by mohl udělat tohle, tak to by bylo fajn. 

Magdaléna se péčí o tatínka hodně zklidnila. Vidí, že život v tom stáří asi 

není úplně jednoduchý. Že ty lidi mají za sebou nějaký život, kdy něco tvořili. To 

dětství taky neměli lehký, že jo, protože prožili válku. Ale nevrací se k tomu. Je to 

špatný, co v tom životě zažili, tak vlastně je to někam posunulo. Teď nějak to 

zhodnocují v tom, že předávají dál tu lásku. (velký pláč) 
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Magdaléna samozřejmě počítá se smrtí tatínka, ale nepřemýšlí o tom 

nijak zásadně. Až tak tu budoucnost neřeším. Ale někdy prostě je v takovém stavu, 

že jakoby vnímám to, že sám by to chtěl už ukončit. Protože on sám je psychicky 

docela čilý, takže si tu beznadějnost nebo bezvýchodnost uvědomuje. 

Adriana a tatínek (částečná amputace dolních končetin a onemocnění ledvin) 

Není v klidu, pokud není se svými rodiči. Musí vědět, že jsou v pořádku.  

Pro Adrianu je důležité, aby byl tatínek spokojený a aby ho nic nebolelo. 

Protože když mu vzali ty nohy, jako pod kolenem, tak měl i bolesti, tak se musely 

píchat injekce, nebo brát prášky, tak pro mě bylo důležitý to, aby se mu to zahojilo 

a aby netrpěl. A teď jsem taková spokojená, protože je to zahojený, netrpí, nemá 

bolesti, je spokojený, tak i já jsem spokojená. 

Zároveň však ví, že to jednou skončí a z toho má obavy. Ví, že to taky 

přijde. Přijde to vždycky, ale má z toho strach. 

Antonie a bratr (poúrazová demence) 

Všechno, co Antonie pro svou maminku i brášku dělala, dělala s láskou. 

Nikdo jí nepomáhal, ani nejbližší rodina. Přiznává, že toto všechno by nezvládla, 

kdyby nebyla trošku věřící. Antonie stále žila pro někoho. Rodina je pro ni 

koníčkem. Pokud by se však měla znovu rozhodnout pro péči, říká, že do 

dospělých by už asi nešla. Protože ve věku 65 let je to psychicky náročné. Hrozně 

náročné. 

Pro Antonii bylo obtížné přemýšlet nad budoucností, jelikož se pořád 

strachovala o budoucnost svého nemocného bratra. Bála se, že kdyby jí se něco 

stalo, tak kdo by se o něj postaral, když ho nikdo nechtěl.  Ze začátku doufala 

v bratrovo uzdravení, ale po čase se jeho zdravotní stav zhoršoval, až byl na 

poslední tři měsíce odvezen do domova důchodců, kde po třech měsících zemřel. 
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3 SHRNUTÍ 

Pro přehled a snadnější orientaci uvádím páry osob, kterých se komentář 

týká, jsou to: 

 Manželka – manžel (úraz paže) 

 Matka – syn (rozštěp obličeje, mentální retardace, autismus) 

 Dcera – matka (nepohyblivost a slepota) 

 Matka – dcera (srdeční vada) 

 Manželka – teta jejího manžela (spasmická obrna a slepota) 

 Dcera – matka (cukrovka a revmatoidní artritida) 

 Dcera – tatínek (stáří, nepohyblivost a bezmocnost) 

 Dcera – tatínek (částečná amputace dolních končetin a onemocnění 

ledvin) 

 Sestra – bratr (poúrazová demence)   

3.1 MOTIVACE K PÉČI A ROZHODOVÁNÍ  

V této kapitole jsou shrnuta zjištění týkající se motivace a rozhodnutí 

laického pečovatele pro péči o osobu blízkou: 

1. Prvotním důvodem pro poskytnutí péče je vždy postižení či 

onemocnění blízkého člověka. To však nevypovídá nic  

o skutečnosti, proč se pro péči rozhodli právě lidé, kteří o závislého 

člověka pečují. 

 

2. Z uskutečněných rozhovorů je zřejmé, že respondentkami jsou ve 

všech případech ženy. Některé ve svých výpovědích zmiňují, že 

pečují právě ony, protože jsou ženy a tudíž k tomu mají blíž než 

muži. To by mohlo být jedním z důvodů, proč se pro péči rozhodly 

i ostatní respondentky, nicméně otázka genderu v péči nebyla 

předmětem mého zkoumání, tudíž se jí již dále nezabývám. 
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3. Dalšími motivy jsou morální povinnost, či přesvědčení, které 

ačkoli pečovatele omezuje, tak ho plní, protože to tak má být. 

Pečovatelé jsou si vědomi potřeby pomoci handicapovanému 

jedinci. 

 

4. Specifickým případem jsou matky Alžběta a Kačka, kterým se 

narodilo nemocné, či jinak postižené dítě. V těchto případech byla 

motivací mateřská láska. V případě Kačky byla motivace zcela 

jednoznačná a to “ je to moje dítě, tak se o něj postarám.“(Kačka). 

V případě Alžběty rozhodování nebylo snadné, protože v prvních 

hodinách života svého syna pochybovala o jeho schopnosti přežít  

a své schopnosti smířit se se smrtí milované bytosti. Proto syna 

nejprve odvrhla. Teprve po ujištění zdravotní sestrou  

o životaschopnosti Davida syna přijala. 

 

5. Pro rozhodování o tom, zda pečovat či nepečovat, hrála v případě 

Milušky, Terezy a Antonie úlohu předchozí zkušenost 

s handicapovaným jedincem v rodině. Miluščina rodina dříve 

pečovala o babičku, Antonie o svou maminku a Tereza má 

postiženého bratrance. (viz příloha) 

 

6. V případě Markéty, Adriany a Magdalény jsou vyřčeny reciproční 

důvody pro poskytování péče. Jestliže se rodič staral dříve o ně, 

teď mají, či měly potřebu postarat se ony o něj. Tento důvod však 

vyvrací výklad pátého přikázání Sternem, který říká, že rodiče 

vychovávají své děti ne pro sebe, ale pro život, viz kapitola o lásce. 

(Stern, 2006) 

 

7. V případě Antonie byla důvodem pro péči sourozenecká láska.  
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8. Nespokojenost s ústavní péčí je dalším motivem pro domácí péči. 

Antonie a Markéta špatně snášely zacházení lékařského personálu 

s jejich blízkými. V této souvislosti respondentky vyzdvihují 

důležitost rodiny. 

 

9. Ve všech případech lze vysledovat snahu o zachování důstojnosti 

handicapovanému jedinci. Antonie a Markéta špatně snášely 

zacházení lékařského personálu s jejich blízkými. Lydia zmiňuje 

nesoulad v přání maminky a režimu pečovatelského ústavu.  

3.2 OMEZENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ODPOVĚDNOSTI  

V této kapitole jsou shrnuta zjištění týkající se omezení vyplývající 

z odpovědnosti laického pečovatele při výkonu péče o osobu blízkou pro jeho 

osobu. 

Všichni respondenti se shodují v tom, že před začátkem péče měli pro 

sebe a své priority podstatně víc času a cítili se svobodnější. Z rozhovorů však 

vyplývá, že péče pečovatele omezuje v jeho svobodě a to dost zásadně. Pečovatel 

péči podřizuje většinu či veškerý svůj volný čas. Upouští od svých potřeb a přání 

a svou pozornost a péči přenáší na svého blízkého. Vše plánuje s ohledem na 

handicapovaného člověka. Teprve když on je zaopatřen, může se ohlížet na sebe. 

Pomáhá mu s mnoha běžnými každodenními činnostmi, které zdravý člověk 

zvládá zcela sám a samozřejmě. Adriana se dokonce přestěhovala ke svým 

rodičům, aby mohla tatínkovi pomáhat, Magdaléna si přestěhovala tatínka k sobě 

domů, Antonie svého bratra.  

Alžbětu péče o syna omezuje navíc ve vztahu k jejím starším dětem, na 

něž nemá dostatek času. Nemá však pocit, že by se musela něčeho vzdát, protože 

David je handicapovaný od narození a jeho onemocnění přijala jako normu, stejně 

tak jako Kačka. Kačka se cítí svobodná i s nemocnou Eliškou. Ani ona však kvůli 

neustálé péči o Elišku obzvláště ze začátku neměla dostatek času na svého 

prvorozeného syna.  
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Markétin život byl velice těsně spjat s životem její maminky. Markéta 

svou svobodu ztrácela postupně. Na konci péče se cítila psychicky i fyzicky 

vyčerpaná, což s sebou nese i řadu zdravotních potíží, včetně cukrovky. Péče  

o maminku ji tedy omezuje ještě po skončení péče. Antonii péče o bratra 

omezovala i v noci, protože strach o bratra jí nedovolil spát a jejím jediným 

přáním bylo vyspat se.  

Lydia bere péči o maminku jako povinnost, na druhou stranu říká, že ji 

chce vykonávat. Také Adriana nejede na dovolenou, protože nechce.  

Tereza se ničeho nevzdala, jelikož na péči není sama. Pomáhá jí celá 

rodina. Přesto musí neustále plánovat, aby byla Mařenka zaopatřena. 

  

3.3 ZMĚNA ROLÍ MEZI OBĚMA AKTÉRY PÉČE 

V této kapitole jsou uvedeny zjištění týkající se změny rolí mezi aktéry 

péče. 

Ke změně rolí nedošlo jen v několika případech a to v případě péče 

matky o dítě, nebo v případě Terezy a tety jejího manžela.  

Ve všech ostatních případech ke změně došlo: 

1. Miluška a Jakub už nepůsobili jako manželé, ale jako partneři 

společně bojující proti Jakubově bolesti. Sexuální stránka se z jejich 

životů úplně vytratila, naopak se Miluška o Jakuba starala jako 

ošetřovatelka o pacienta. 

2. Lydia, Markéta, Magdaléna i Adriana o svého rodiče pečují či 

pečovaly z pozice rodiče k dítěti. Ony převzaly starost o blaho svého 

blízkého. V těchto čtyřech případech se role zcela obrátily.  

3. Antonie viděla svého nemocného bratra jako své dítě, o které se musí 

postarat. Chovala se k němu jako ke svému miminu, o které pečuje 

nejlépe jeho matka. Zřejmě proto jí s péčí o bratra nikdo z rodiny 

nepomáhal.  
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3.4 VÝZNAM ODPOVĚDNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ PÉČE  

V této kapitole jsou shrnuta zjištění týkající se významu odpovědnosti o 

druhého při poskytování péče osobě blízké pro jejího poskytovatele.  

Odpovědnost se v péči odráží v několika směrech: 

1. Ve starosti o druhého  

Všichni informátoři se naučili respektovat a vnímat potřeby druhého více 

než své vlastní potřeby.  Prioritou pro ně byla, nebo je spokojenost svých 

blízkých.  

2. V toleranci handicapu a omezení, která s sebou nese 

Alžběta připustila synův handicap jako normu a tedy jako dar.  Péče  

o Davida je její prioritou. Nepřipouští si žádné omezení.  

Lydia připouští, že maminčina nepohyblivost a slepota je součástí 

běžného života a naučila se s jejím handicapem žít. Život s maminkou je časově 

náročnější, přesto mu věnuje dostatek času a maminku navštěvuje, nebo si ji bere 

domů velice často. 

Kačka nehledí na okolí, co se péče týká. Jestliže Eliška potřebuje pomoc, 

tak jí pomoc poskytne.  

Tereza ví, že zdraví není samozřejmostí. Nedělá jí problém poskytnout 

postižené tetě domov do té doby, dokud to bude možné.  

Markéta po celou dobu péče věděla, že maminka se nevyléčí. Snažila se 

jí její poslední dny co nejvíce zpříjemnit a být jí co nejvíc na blízku i na úkor své 

rodiny.  

Magdaléna pohlíží na stáří jako na etapu v životě, která uzavírá hodnotný 

život a nesmírně si starého člověka proto váží 

Pro Adrianu je důležitá spokojenost tatínka, proto se ráda omezí ve svých 

potřebách a požadavcích.   
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Antonie pečovala o svého bratra a před tím pět let o svou maminku. Teď 

už by znovu o nikoho nepečovala, protože ji péče nesmírně vyčerpala.  

3. V uvědomění smrtelnosti a strachu z budoucnosti 

Miluška si uvědomila, že člověk je bytost smrtelná a může zemřít 

kdykoli. Proto žije ze dne na den a užívá si každého dne s milovanými bytostmi. 

Miluška se obává budoucnosti, protože se obává samoty. Na smrt pohlíží jako na 

vysvobození Jakuba od života v neustálé bolesti.  

Alžběta žije v neustálém střehu, aby se Davidovi nic nestalo, protože 

každé zranění hlavy pro něj představuje smrtelné nebezpečí. S hrozbou smrti je 

tedy v neustálém kontaktu.  Alžběta se bála vyslovit své obavy do budoucna.  Na 

otázku, jaká je prognóza Davidova vývoje vlastně neodpověděla přímo. Je však 

zřejmé, že se obává o synovu spokojenost, o jeho zabezpečení. 

Lydia ví, že smrt jednou přijde. Má obavy z dalšího vývoje maminčina 

zdravotního stavu. Obává se ztráty maminčiny důstojnosti, protože to by máma 

nezvládla. Lydia by jí takového konce ráda ušetřila. Lydia by v případě ztráty 

důstojnosti maminky smrt vítala. Ví, že jednou přijde.  

Kačka má strach z budoucnosti, ačkoli to nevyslovila. Nebyla schopna 

odpovědět na otázku týkající se Eliščina dalšího vývoje. Prvotní prognóza 

Eliščina zdravotního stavu byla, že se dožije maximálně šesti let. Kačka má 

strach, že Elišku ztratí.  

Tereza připouští, že pokud by Mařenka dospěla do fáze, že nebude 

rozeznávat své okolí, zřejmě by pro ni byla lepší ústavní péče. To se nevztahuje 

pouze na Mařenku.  

Markéta se obávala, že o maminku nevydrží pečovat až do konce. Bylo 

pro ni utrpením trápení maminky v úplném konci života.  Nemohla na sebe vzít 

bolest, kterou maminka procházela. 

Magdaléna cítí, že tatínek už by někdy i rád zemřel, když mu není dobře.   
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Adriana ví, že péče o tatínka je jen dočasná, protože tatínek jezdí na 

dialýzu a její délka je také limitovaná. Má strach z budoucnosti, ale spíš 

z prázdna, které po tatínkovi zbyde.  

Antonie říká, že měla bratra nechat dožít doma a nedávat ho na poslední 

tři měsíce jeho života do domova důchodců.  

4. V altruistickém jednání 

Na období péče o Jakuba hledí Miluška jako na možnost osobního růstu. 

Cítila uspokojení, když mohla být Jakubovi oporou a jistotou.   

Alžběta krátce po narození Davida připustila, že smyslem jejího života je 

být tou nejlepší mámou. V tomto poslání nachází obrovské uspokojení. Má radost, 

že může být Davidovi nablízku a pomáhat mu dosahovat pokroků.  

Pro Lydii maminčin handicap znamenal nejen ztrátu přátel, ale i upevnění 

rodinných vazeb. 

Kačka má radost, že Elišce pomohla vést takřka normální život a že jí 

může být v případě potřeby nablízku. 

Markéta si vyčítá, že maminku nedochovala doma až do konce, přesto jí 

odchod maminky pomohl dospět a přejít do další fáze života. Markéta díky péči 

vystoupila ze zamrzlé liminarity nedospělého jedince.  

Magdaléně v péči o tatínka pomáhá víra. Péče jí přináší klid.  

Adrianu péče naučila, že člověk dokáže zvládnout mnohem víc, než si 

myslíme. 

Antonie cítí uspokojení, když může o někoho pečovat.  
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4 HODNOCENÍ VÝZKUMU  

Aby byla zachována podmínka hodnověrnosti, resp. spolehlivosti 

výzkumu, všechna data získaná výzkumem byla pečlivě zaznamenávána, 

zálohována a později pečlivě uchována na bezpečném místě, také proto, aby byla 

zachována anonymita respondentů. V zájmu potvrditelnosti výzkumu bylo 

nezbytné posoudit adekvátnost vlastního procesu zkoumání a získaných poznatků. 

Moje přítomnost „mohla ovlivnit procesy, na něž je výzkum zaměřen“ (Novotná, 

2010). Snažila jsem se proto vyvarovat zkreslení výzkumu projekcí svých 

subjektivních názorů.  

Z výše uvedeného shrnutí lze vyvodit, že pečovatelé převzali 

odpovědnost za své blízké, tedy jednají či jednali na základě svého morálního 

přesvědčení. Ačkoli poskytují, či poskytovali péči svým blízkým a tím jim 

pomáhají, či pomáhali k důstojnému prožití svého života, nebo alespoň jeho 

konce, také pro samotné pečovatele má poskytování péče význam.  

Péče podmiňuje růst pečovatele. Pomáhá mu překonat egoismus k vlastní 

osobě a přenést starost o sebe na druhého. Péče mu pomáhá pocítit uspokojení  

a radost z pomoci druhému. Dále péče přispívá k uvědomění si své důležitosti  

a smyslu své existence. 

Všichni respondenti vykonávají či vykonávali péči dobrovolně, což 

svědčí o jejich svobodě rozhodování. 

 

 

 

Ve výzkumu se podařilo splnit všechny vytčené cíle.  
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ZÁVĚR  

 

Na závěr bych ráda zmínila, že téma péče bylo nesmírně emotivní 

záležitostí pro všechny zúčastněné rozhovorů. Ačkoli jsou pečovatelé bezesporu 

silní už jen tím, že péči poskytují a působí tak i navenek, jakmile se jim člověk 

„dostane pod kůži“ zjistí, že jsou velmi zranitelní a křehcí. Bylo velmi obtížné 

vést rozhovor tak, aby udrželi slzy co nejdéle. Většinou se to podařilo, přesto se 

všichni respondenti během rozhovorů rozplakali. Domnívám se, že jim velmi 

chybí možnost si o své starosti o druhého, ale i o sobě otevřeně s někým 

promluvit.  

Setkání s pečovateli mne přivedlo do jiného světa. Je to svět nemocných 

lidí, kteří mají veliké štěstí, že mají své blízké. Uvědomila jsem si, jak moc si 

těchto pečovatelů nevšímáme. Je jich kolem nás plno, přesto mě to až do přímého 

setkání nikdy předtím nenapadlo. Oproti jejich starostem a způsobu života, je 

život zdravého člověka obklopeného zdravými lidmi procházkou růžovým sadem. 

Při pořizování přepisů jsem si uvědomila, jak mě výpovědi mých respondentů 

uklidňovaly.  

Všem pomáhajícím tímto skládám velikou poklonu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

str. 54 

 

 

 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

BUYTENDIJK, F. J. J.: Deset esejů o osobním zrání - Osobní odpověď 

na bolest, Vyšehrad, 1992, vydání druhé. ISBN 33-876-92 

CASPER, B.: Míra lidství – OIKOMENH, Praha 1998, vydání první. 

ISBN: 80-86005-62-3 

De CHARDIN, P. T.: Bolest a naděje; Deset esejů o osobním zrání - 

Smysl ISBN 33-876-92 

DISMAN, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 

2002. Kap. 5: Kolik vran musíme pozorovat? s. 92 – 117. ISBN: 978-80-246-

0139-7 

GENNEP, A., van: Přechodové rituály; Systematické studium rituálů – 

NLN, s.r.o. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2,1991. ISBN 80-7106-178-6 

GILLERNOVÁ, I.; BURIÁNEK, J.: Základy psychologie, sociologie, 

základy společenských věd pro střední školy, Fortuna, Praha 2001. 

HENDL, J.: Kvalitativní výzkum, Portál, Praha 2005. ISBN: 978-80-

7367-485-4 

HEŘMANSKÝ, M.: Kvalitativní analýza dat (online), (cit. 10.12.2010) 

dostupné z www: http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=614. 

JANDOUREK, J.: Úvod do sociologie, Portál, s.r.o., Praha 2003. ISBN: 

978-80-7367-644-5 

KONOPÁSEK, 1997: NOVOTNÁ, H.: Kvalitativní strategie výzkumu 

(online), cit. 8.2.2010, dostupné z www: http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=614. 

LÉVINAS, E.: Etika a nekonečno – OIKOYMENH, Praha 2009, druhé 

vydání.ISBN 978-80-7298-394-0 

MURPHY, R. F.: Umlčené tělo – Sociologické nakladatelství (SLON), 

Praha 2001, vydání první. ISBN: 80-85850-98-2 

NOVOTNÁ, H.: Kvalitativní strategie výzkumu (online), cit. 8.2.2010, 

dostupné z www: http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=614. 

PÖHLMANN, H. G. & STERN, M.: Desatero v životě židů a křesťanů; 

Dialog ortodoxního rabína a křesťanského teologa – Vyšehrad, 2006, první 

vydání. ISBN 80-7021-783-9 

http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=614
http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=614
http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=614


 

str. 55 

SOKOL, J.: Filosofická antropologie; Člověk jako osoba - Portál, s.r.o., 

Praha 2002. třetí rozšířené vydání, 978-80-7367-422-9, Malá filosofie člověka – 

Portál, 2002, ISBN 80-7021-253-5  

ŠŤOVÍČKOVÁ: Úvod do společenskovědních metod, FHS UK Praha, 

2009/2, Vyšehrad, 1992, vydání druhé. 

TURNER, V.: Průběh rituálu – Computer Press, 2004, první 

vydání.ISBN 80-7226-900-3 

VAŇKOVÁ, M.: Verbální techniky dotazování (online), (cit. 24.5.2010), 

dostupné z www: http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=614. 

VRABEC, M.: Robinson aneb život bez druhého – Deset esejů o osobním 

zrání, Vyšehrad, 1992, vydání druhé. ISBN 33-876-92 

de WALL, F.: Dobráci od přírody – Academia, Praha 2006. ISBN: 80-

200-1421-7 

 

Jiné: 

JEDLINSKÁ, M.: PROFESEON-LINE, recenzovaný časopis pro 

zdravotnické obory; ročník II/1 * leden 2009; ISSN 1803-4330. 

MAŠKOVÁ, M.: Úloha rodiny v péči o seniory - bakalářská práce, 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, FHS, Brno, 2010. 

TOŠNEROVÁ, T.: Pocity a potřeby pečujících o starší rodinné 

příslušníky - Ambulance pro poruchy paměti, Ústav lékařské etiky, 3. LF UK 

Praha, 1. interní klinika FNKV Praha 10, Praha 2001. 

 

Zákony: 

Osoby blízké ve smyslu ust. §24 zákona č.155/1995 Sb. 

(ust. § 8 zákona č.108/209 Sb., 2007) 

 

Internetové stránky: 

https://pfizer.cz/sites/cz/Vasezdravi/Alzheimerova/Pages/default.aspx 

 

 

http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=614
https://pfizer.cz/sites/cz/Vasezdravi/Alzheimerova/Pages/default.aspx


 

str. 56 

 

 


