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Abstrakt 

Práce se zabývá fenoménem sandwichové generace. Konkrétně se zaměřuje na 

ženy, jelikož ty na sebe častěji přebírají závazek péče a proto se častěji stávají 

příslušnicemi sandwichové generace, tedy lidí, kteří se zároveň starají o generaci 

stále nesamostatných potomků a zároveň o generaci stárnoucích rodičů. Stejně tak 

se snaží být samostatnými osobami a proto musí s péčí o rodinu kombinovat i 

pracovní povinnosti. Cílem práce je blíže poznat problémy těchto žen, tedy jak se 

jim daří zvládat tyto závazky a jaké mají nedostatky. Stejně tak se práce zabývá 

sociální politikou ve vztahu k sandwichové generaci. Snaží se zmapovat existující 

politická opatření, která se těchto žen dotýkají a zjistit, jaká opatření či zařízení by 

bylo vhodné zřídit do budoucna. 

Abstract 

The paper deals with the phenomenon of sandwich generation. Specifically, it 

focuses on women, since they themselves often take on a commitment of care and 

therefore are more likely to become members of the sandwich generation, i.e. 

people who take care of still non-autonomous generation of offspring, and 

simultaneously of generation of aging parents. They are also trying to be 

autonomous entities and therefore have to combine family care with work 



 

   

responsibilities. The aim of this paper is to get to know the problems of these 

women, how they manage to cope with these commitments and what are their 

problems. This paper also deals with social policy in relation to the sandwich 

generation. The aim is to map the existing policy measures that affect these 

women and to find out what measures or services would be appropriate to 

establish in the future. 
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Úvod 

Vlivem modernizace prošla rodina mnohými změnami. V posledních 

letech se v naší společnosti objevuje několik výrazných demografických trendů. 

Mezi ně patří stárnutí společnosti a odkládání doby početí prvního dítěte. 

V důsledku toho se objevuje generace matek ve středním věku, které pečují o 

dospívající dítě a zároveň o své stárnoucí rodiče. Ocitají se tak v náročné situaci 

kdy musí skloubit péči o tyto závislé členy rodiny a vlastní zaměstnaní. 

 

Vymezení problému 

„„Sandwichová generace― představuje specifickou skupinu. Tímto 

termínem označujeme fenomén, kdy lidé v produktivním věku s dětmi ještě plně 

neosamostatněnými přebírají rovněţ závazek péče o stárnoucí rodiče. Jsou tak 

vystaveni dvěma odlišným typům nároků na péči.― (Hasmanová-

Marvánková,2011: 12)  

Jiţ nyní se vytvořila generace lidí středního věku, která se s tímto 

jevem potýká. Pečují většinou o své stárnoucí rodiče. Vzhledem k výše popsaným 

demografickým trendům se ale tato generace bude postupně rozšiřovat a 

zahrnovat čím dál tím víc lidí, kteří budou uvězněni mezi péčí o seniory a o své 

děti. 

 Povinnosti péče o seniory i o děti na sebe statisticky častěji přebírají ţeny. 

Neznamená to, ţe muţi by se nijak na péči nepodíleli, ale častěji plní pouze 

doplňkovou pečující funkci a ţeny jsou většinou v péči plně angaţované. Tato 

dělba práce můţe být dána genderovými předpoklady, kde je na péči o děti a 

seniory pohlíţeno jako na ţenskou práci, které se ţena ujímá automaticky. 

Institut sociologických studií 
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(Hasmanová-Marvánková,2011: 13-14) Vzhledem k tomuto faktu se ve své práci 

zaměřím především na ţeny a jejich problémy. 

Péče o závislé rodinné příslušníky mnohdy vyţaduje velkou dávku času a 

je často velmi namáhavá. Jelikoţ je většina příslušníků sandwichové generace 

v produktivním věku a snaţí se být ekonomicky aktivní, potýkají se s problémem 

jak kombinovat péči a pracovní vytíţenost, coţ vede ke konfliktu rolí. Tyto ţeny 

chtějí být dobrými matkami a dcerami, ale zároveň ekonomicky samostatnými a 

silnými osobnostmi. 

 

Výzkumné cíle 

1. Popsat demografické trendy a přeměny společnosti, v jejichţ důsledku 

došlo ke vzniku sandwichové generace.  

2. Zjistit a popsat problémy spojené se statusem příslušnice sandwichové 

generace, tedy matky pečující o dospívající dítě a stárnoucí rodiče 

(harmonizace rodinného a pracovního ţivota, pocit vyhoření, zajištění 

alternativní péče pro děti a seniory, riziko nezaměstnanosti, riziko 

chudoby…) 

3. Zjistit, jaké sociální zabezpečení se dostává těmto ţenám prostřednictvím 

státu a dalších organizací a jestli by tyto ţeny potřebovaly institucionální 

pomoc. 

 

Výzkumné otázky 

1. S jakými problémy se potýkají ţeny sandwichové generace? 

2.  Dostává se těmto ţenám dostatečné pomoci od státu (např. 

prostřednictvím dávek)? Uvítaly by tyto ţeny víc institucionalizované 

pomoci? 



 

   

3. Dostávají tyto ţeny příleţitosti jak skloubit zaměstnání a péči 

prostřednictvím zaměstnavatele? Existuje dostatečná nabídka zkrácených 

úvazků, práce z domova? 

4.  Jsou tyto ţeny rizikovou skupinou z hlediska chudoby a nezaměstnanosti?  

5. Jak zamezit vzniku sandwichové generace?  

 

Teoretická východiska práce 

Mezigenerační solidarita 

Koncept solidarity je zaloţen na soudrţnosti, dobrovolné ochotě pomoci a 

podpory určité skupiny. Mezigenerační podpora je častým tématem mnohých 

teoretických prací. Zájem o mezigenerační solidaritu se zvyšoval s modernizací 

rodiny, demografickými trendy jako je stárnutí společnosti, vyšší rozvodovost, 

niţší sňatečnost a další. Rozpadl se kult nukleární rodiny a dal tak příleţitost 

rozvoji mezigenerační solidarity. 

„Pozastavme se u vlivnější Bengtsonovy theory of intergenerational 

solidarity, která dominuje empirickému výzkumu příbuzenských vztahů více neţ 

třicet let. Vern Bengtson navázal v 70. letech minulého století na diskusi, jeţ 

vyústila v popření Parsonsovy teorie nukleární rodiny a Burgessovy teorie 

modernizace, implikujících izolaci dvougenerační rodinné jednotky a ztrátu 

významu širšího příbuzenstva. Opíral se o Litwakův koncept modifikované 

rozšířené rodiny, o rozsáhlé výzkumy Ethel Shanas a kolegů [Litwak 1965; 

Shanas et al. 1968] a nakonec o výsledky vlastní longitudinální studie [Bengtson, 

Roberts 1991 j. ].― (Sýkorová, 2006:686) 

Dalším autorem, ze kterého budu ve své práci čerpat, zabývajícím se 

mezigenerační solidaritou je například Ivo Moţný a jeho práce Mezigenerační 

solidarita. 



 

   

 

Metody práce 

1. Strukturované narativní rozhovory – s vybranými příslušnicemi 

sandwichové generace, tedy s ţenami pečující o dosud neosamostatněné 

dítě a stárnoucí rodiče. Prostřednictvím těchto rozhovorů budu zkoumat 

stav této generace, s jakými se potýkají problémy a jak si představují jejich 

řešení. 

2.  Analýza dokumentů – práce na dané téma, zahraniční práce, statistiky 
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Úvod 

Dnešní moderní společnost přinesla několik změn dotýkajících se instituce 

rodiny. Mezi nimi i odkládání doby početí prvního dítěte a celkové stárnutí 

společnosti. V důsledku těchto demografických trendů se objevila nová generace 

lidí středního věku, kteří se ocitají v situaci, kdy musí pečovat zároveň o 

nesamostatné potomky, ale i o stárnoucí rodiče. Stejně tak jsou tito lidé 

produktivního věku tíţeni pracovními povinnostmi a jsou nuceni skloubit vlastní 

povinnosti a ekonomické závazky s dvěma odlišnými druhy péče. Tato nově 

vzniklá generace na sebe upoutala pozornost odborníků a vznikl pro ni příznačný 

název „sandwichová generace―. 

Statisticky častěji na sebe závazek péče, jak o děti, tak o seniory, přebírají 

ţeny. Muţi se na péči také podílejí, ale ţeny jsou v péči o rodinné příslušníky 

častěji plně angaţované. Můţe to být dáno klasickou, genderově podloţenou 

dělbou práce, kdy ţeny vykonávají pečovatelskou práci automaticky. 

(Hasmanová-Marvánková, 2011, s. 13-14) Má práce se tedy bude zaměřovat 

především na ţeny sandwichové generace. 

Péče o závislé rodinné příslušníky mnohdy vyţaduje velkou dávku času a je 

často velmi namáhavá. Většina příslušníků sandwichové generace je v 

produktivním věku a snaţí se být ekonomicky aktivní. Potýkají se s problémem 

jak kombinovat péči a pracovní vytíţenost, coţ vede ke konfliktu rolí. Tyto ţeny 

chtějí být dobrými matkami a dcerami, ale zároveň ekonomicky samostatnými a 

silnými osobnostmi. Ţeny, které pečují o své blízké, jsou často ohroţeny po 

ekonomické stránce. V důsledku nedostatku času a nutnosti skloubení několika 

druhů povinností je jejich pozice na trhu práce vratká. Mohou mít problémy se 

sháněním práce, s pracovní dobou a v důsledku toho jim častěji hrozí i riziko 

nezaměstnanosti.  

Jelikoţ je jak stárnutí společnosti, tak odkládání početí prvního potomka 

aktuálním a rozmáhajícím se problémem celé naší společnosti, je vysoce 
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pravděpodobné, ţe se vlivem těchto a dalších trendů bude „sandwichová― 

generace nadále rozšiřovat. Jistě tedy představuje problém, kterým by se měla 

sociální politika zabývat. Je vhodné zmapovat tento vznikající problém, aby mohl 

být adekvátně řešen ze strany státu a tvůrců sociálních a rodinných politik. 

Celá práce je strukturovaná do dvou hlavních částí, které jsou dále 

rozděleny do jednotlivých kapitol. V teoretické části práce blíţe vymezuji a 

popisuji fenomén sandwichové generace, cíle a metodologii celé práce a teorie, ze 

kterých vychází. Ve výzkumné části práce se zabývám vznikem a vývojem 

fenoménu sandwichové generace na pozadí demografických trendů. Dále 

zkoumám sociální politiku ve vztahu k sandwichové generaci na našem území. 

Poslední kapitola výzkumné části je pak věnována analýze rozhovorů s ţenami 

sandwichové generace. 
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1 Vymezení problému, cíl práce a výzkumné otázky 

1.1 Vymezení problému 

Přestoţe je sandwichová generace poměrně nový a nepříliš popsaný 

pojem, věnovali se mu jiţ někteří čeští a především zahraniční autoři. Z českých 

autorů definuje pojem a blíţe se jím zabývá např. Hasmanová - Marvánková. 

„„Sandwichová generace― představuje specifickou skupinu. Tímto termínem 

označujeme fenomén, kdy lidé v produktivním věku s dětmi ještě plně 

neosamostatněnými přebírají rovněţ závazek péče o stárnoucí rodiče. Jsou tak 

vystaveni dvěma odlišným typům nároků na péči.― (Hasmanová - Marvánková, 

2011, s. 12) Podobně ze zahraničních autorů sandwichovou generaci definuje a 

dále zkoumá Pierret. „V kolektivním smyslu je termín pouţíván k popsání střední 

generace, která má stárnoucí rodiče a závislé děti. V individuálním smyslu termín 

popisuje lidi, kteří jsou sevření mezi současnými poţadavky péče o své stárnoucí 

rodiče a podpory svých závislých dětí―
1
 (Pierret, 2006, s. 3) Oba zmiňovaní autoři 

uvádějí, ţe v posledních letech se tento jev stává více běţným, stejně jako se 

zvyšuje naléhavost tohoto problému. 

Sandwichová generace vznikla a rapidně se rozšiřuje především 

v posledních letech díky působení demografických trendů jako je stárnutí 

společnosti, rozvodovost či odkládání početí dítěte. Důsledkem těchto trendů byla 

mimo jiné přeměna struktury rodiny. Přeměna rodiny v moderní době spočívá ve 

změně sloţení rodiny a v přechodu od klasického modelu rodičů a dětí ve 

vícegenerační rodinné celky. To s sebou přináší spojené rodiny, kde vzniká 

prostřední generace lidí, kteří kaţdý den v domácím prostředí vykonávají role jak 

rodičů svých dětí, tak zároveň potomků svých rodičů. V důsledku těchto změn 

rodinného modelu je na tuto střední generaci kaţdodenně kladeno víc povinností. 

                                                 
1
 „In a collective sense, the term has been used to describe the middle-aged generation who have 

elderly parents and dependent children.1 In the individual sense, the term describes people who are 

squeezed between the simultaneous demands of caring for their aging parents and supporting their 

dependent children.― (Pierret, 2006, s. 3) 
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Musejí se potýkat nejen s výchovou dětí, ale i s péčí o své rodiče, stejně jako 

s mnoha dalšími osobními povinnostmi. 

Zmiňované demografické trendy však nemají vliv jen na strukturu rodiny. 

Jedním z dalších důsledků trendů, jako je stárnutí společnosti, je zvýšená věková 

hranice doţití, vyšší počet starých lidí a důchodců a nedostatečný počet dětí a lidí 

v produktivním věku. V důsledku tohoto jevu jsou opět na střední, produktivní 

třídu kladeny vyšší nároky, jak ekonomické tak i nároky spojené s péčí. O lidi 

v důchodovém věku je většinou nutné se starat a tuto péči není zcela schopný 

zajistit stát. Břemeno péče je tedy kladeno na lidi středního věku. S tímto 

konceptem je spojený i pojem odkládání početí prvního dítěte. Průměrný věk 

prvorodiček se za poslední roky rapidně zvýšil a zvyšuje, coţ má za následek 

právě i stárnutí populace. Zejména ţeny, mající dítě v pozdějším věku, se 

dostávají do situace, kdy musí pečovat nejen o dítě, ale i o stárnoucí členy rodiny. 

Sandwichová generace ţen se mimo jiné potýká také s ekonomickými 

problémy. Kromě péče o své blízké musí většina z nich také pracovat. Jsou však 

rizikovou skupinou na trhu práce a hrozí jim proto nezaměstnanost stejně jako 

sociální vyloučení. Sociální vyloučení je teorie, která je v dnešní době často 

rozšiřována. Netýká se uţ jen ekonomického vyloučení, chudoby, ale k sociální 

exkluzi můţe dojít i na základě nedostatečné sociální participace. Vzhledem 

k tomu, ţe ţeny pečující o rodinu jsou často časově indisponované, mají blízko 

k společenské exkluzi a jejich společenské postavení můţe být ohroţeno. 

1.2 Výzkumné cíle 

Cílem práce je blíţe popsat fenomén sandwichové generace ţen na pozadí 

sociální politiky, zjistit s jakými problémy se příslušnice sandwichové generace 

potýkají a jak jsou jejich problémy řešeny a dále pak vysvětlit vznik a vývoj 

tohoto problému na pozadí demografických trendů. 

Hlavním výzkumným cílem, který budu dále operacionalizovat na dílčí cíle, 

je zjistit jaké problémy jsou spojené se statusem ţeny sandwichové generace a 
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tyto problémy popsat. S jakými potíţemi se potýkají ţeny matky a zároveň dcery. 

Zjistit, jak vypadá jejich ţivot, jak se jim daří skloubit osobní a pracovní ţivot, jak 

se vypořádávají s konfliktem rolí a zdali a jak pociťují zvýšené riziko 

nezaměstnanosti či sociálního vyloučení. S tím spojený dílčí cíl je i zmapovat 

sociální politiku v ohledu k těmto ţenám. Zjistit na jaký druh pomoci mají tyto 

ţeny nárok, ať uţ finanční či formou sluţeb, jaké organizace jim pomáhají a jakou 

pomoc by potřebovaly. 

V kontextu problémů sandwichové generace je vhodné zmínit demografické 

trendy a přeměny společnosti, v jejichţ důsledku došlo k samotnému vzniku 

sandwichové generace. Dalším dílčím cílem práce je proto i vysvětlit problém na 

pozadí demografických změn. Zde je především otázkou, které konkrétní 

vývojové trendy přispívají ke vzniku sandwichové generace a jak se tyto trendy 

vyvíjeli za posledních 50 let. Stejně tak jak tyto trendy vypadají dnes a co ukazuje 

jejich vývoj do budoucna. Tedy jakou proměnu společnosti můţeme v důsledku 

těchto demografických trendů nadále předpokládat. 

1.3 Výzkumné otázky 

 Jaké demografické trendy zapříčinily vznik sandwichové generace, 

jak tyto trendy vypadají v současnosti a co ukazuje vývoj těchto trendů do 

budoucna? 

 S jakými problémy se potýkají ţeny sandwichové generace, jak 

vypadá v praxi jejich kaţdodenní ţivot? 

 Jak se jim daří skloubit rodinný a pracovní ţivot? Jsou ochotny 

vyuţívat alternativní péči? 

 Mají tyto ţeny nárok na pomoc finanční či jinou, existují státní, či 

jiné organizace, které jim jejich péči usnadňují? 

 Jak usnadnit jejich ekonomickou aktivitu prostřednictvím státu i 

zaměstnavatele? Je tak činěno? 
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2 Metodický přístup 

Na základě výzkumných cílů a záměrů celé práce, jsem zvolila kvalitativní 

přístup. „Kvalitativní výzkum je orientovaný k analýze konkrétních případů v 

jejich současné a lokální specifičnosti a začíná u vyjadřování lidí, a jejich činností 

v lokálních kontextech.―  (Flick, 2009, s. 21) Tento přístup mi umoţní problém 

zkoumat do hloubky, tedy zjistit, jaké problémy mají samotné příslušnice 

sandwichové generace, coţ je mým hlavním záměrem. Kvalitativní přístup 

vyuţívám zejména při vlastním empirickém šetření, ale i v dalších výzkumných 

postupech. 

V rámci kvalitativního přístupu jsem pro vlastní výzkum zvolila „research 

design― případové studie. V rámci případové studie detailně zkoumám několik 

konkrétních případů, abych zjistila, s jakými problémy se tato skupina lidí potýká.  

Švaříček a Šeďová (2007, s. 96) tvrdí, ţe „detailní studium jednoho nebo několika 

případů je tradičně povaţováno za jeden z moţných způsobů, jak porozumět 

sloţitým sociálním jevům.― Konkrétně pak vyuţívám spíše exploratorní 

případovou studii coţ jsou „studie (…) jejichţ cílem je průzkum neznámého 

případu a jeho struktury. Zprávy z exploratorních studií vytvářejí podklady pro 

další výzkumy nebo mohou slouţit jako pilotní projekty.― (Švaříček, Šeďová, 207, 

s. 102) 

2.1 Zdroje dat 

Primárními daty pro cíle práce budou informace získané rozhovory 

s příslušnicemi sandwichové generace. Z těchto dat budu čerpat především 

v závěru práce, při identifikaci problémů a potíţí se kterými se tyto ţeny potýkají 

a jejich potřeb. 
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Sekundární zdroje dat budou aktuálně platné sociální zákony, vyhlášky a 

další legislativní opatření týkající se dané tématiky. Jmenovitě budu čerpat 

především ze zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách, zákona č. 117/1995 

Sb. o státní sociální podpoře a zákona č. 65/1965 Sb., aktuálně platného zákoníku 

práce. 

Dalšími zdroji sekundárních dat pak budou odborné publikace a literatura 

tematicky související s bakalářskou prací. Čerpat budu z českých odborných titulů 

ale i zahraničních publikací na téma sandwichová generace, gender ve welfare 

state, mezigenerační solidarita a další. 

Pro účely popsání problému na demografickém pozadí vyuţiji 

sekundárních zdrojů v podobě statistických údajů a výročních zpráv, kde pro mě 

hlavními zdroji budou šetření Českého statistického úřadu, dále pak zprávy a 

odborné články na zvolená témata týkající se demografických přeměn společnosti 

jako je stárnutí společnosti, rozvodovost a odkládání početí dítěte. 

2.2 Výzkumné metody 

V první fázi výzkumu provádím sekundární analýzu dat neboli desk 

research, jehoţ hlavním cílem je studium sekundárních dat, jako jsou vědecké 

články, zprávy z předchozích výzkumů, či statistické údaje. Sekundární analýza se 

liší od jiných přístupů, které se snaţí kriticky posoudit teorii, metody a zjištění 

z existujících kvalitativních výzkumů, ve snaze vytvořit a spojit významy a 

zjištění z několika studií. Cíl sekundární analýzy je určit nové výzkumné otázky 

pomocí analýzy dříve získaných údajů. (Long-Sutehall, 2010, s. 336) V této fázi 

výzkumu je důleţitá zejména kvalita původních dat, které budu dále zpracovávat. 

To, nakolik detailní jsou primární data, determinuje, do jaké míry mohou být 

zjištěny při sekundární analýze nové poznatky.  (Long-Sutehall, 2010, 340) 

V rámci desk research provádím i analýzu politiky, v rámci které analyzuji 

existující legislativní opatření na našem území. Analýza textů, dokumentů, 

případně záznamů interview představuje důleţitou vyšetřovací techniku v rámci 
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politické analýzy, která pomáhá kvantitativně či kvalitativně vyhodnotit 

vyšetřovaný obsah.  (Fiala Schubert, 2000:42) Především analyzuji dokumenty, 

jako jsou zákony, vyhlášky, národní koncepce vlády a další. 

Pro sběr primárních dat vyuţívám metodu polo-strukturovaného 

hloubkového rozhovoru. Rozhovor je často pokládán za nejčastější metodu sběru 

dat v kvalitativním výzkumu a ve výzkumném designu případové studie je 

vyuţíván velmi často. Polo-strukturovaný rozhovor spočívá v připraveném 

seznamu otázek, na které je moţné volně odpovídat a dále je rozvíjet. Pomocí 

otevřených otázek je moţné hlouběji porozumět problému a zjistit informace aniţ 

by byli respondenti omezováni předem daným dotazníkem (Švaříček, šeďová, 

158-159) „Během rozhovoru jsou rekonstruovány obsahy subjektivní teorie. 

Tazatel při rozhovoru zmiňuje několik tematických okruhů. Kaţdý z nich je 

představen otevřenou otázkou a uzavírán konfrontační otázkou.―
2
 (Flick, 2009, s. 

156) 

V rozhovorech se drţím předem daného scénáře, který zahrnuje několik 

oblastí otázek. Při rozhovorech je důleţitá etická stránka. Při všech rozhovorech 

se drţím morálních zásad tak, jak jsou popsané Flickem. Důstojnost a práva 

účastníků jsou spojena s informovaným souhlasem, který respondent dobrovolně 

podepisuje, a zároveň je dostatečně a adekvátně informován. Stejně tak musí 

tazatel respondenta ujistit o důvěrnosti podaných informací, tedy o tom, ţe podané 

informace jsou pouţity pouze v takové míře, aby nebylo moţné respondenty 

identifikovat a aby ţádná třetí osoba či instituce nemohla tato data zneuţít proti 

zájmům respondenta. (Flick, 2009, s. 40) Všechny respondentky byly seznámené 

s podmínkami rozhovoru, ujištěny o jeho anonymitě a informovány o nahrávání 

rozhovoru na diktafon za účelem pozdějšího částečného přepisu. Při sběru dat 

byly zaznamenávány terénní poznámky. 

Získaná primární data z rozhovorů jsou následně podrobena tematické 

analýze. „Tematická analýza je metoda slouţící k identifikaci, analýze a hledání 

                                                 
2
 During the interviews, the contents of the subjective theory are reconstructed. The interview 

guide mentions several topical areas. Each of these is introduced by an open question and ended by 

a confrontational question.― (Flick, 2009, s. 156) 
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vzorců (témat) v datech. Přinejmenším soubor dat organizuje a detailně 

popisuje.―
3
 (Braun, Clark, 2006, s. 6) Témata, na která se zaměřuji jiţ při 

rozhovorech a která následně analyzuji, jsem zvolila jiţ v první fázi výzkumu, 

pomocí desk research. Prostřednictvím tematické analýzy pak jednotlivé 

rozhovory srovnávám, hlouběji analyzuji a hledám konkrétní problémy a potřeby, 

které sandwichovou generaci spojují a charakterizují. 

2.3 Výběr výzkumného vzorku 

Z definice sandwichové generace vyplývá, ţe příslušník této generace je 

člověk, který se stará jak o neosamostatněné děti, tak o stárnoucí rodiče. Většinou 

jsou to tedy lidé ve středním, produktivním věku. Hasmanová – Marvánková ve 

své publikaci uvádí charakteristiku typického člověka sandwichové generace. 

„Průměrný věk člověka pečujícího v Evropě o své blízké je 55 let. Mezi 

pečovateli dominují ţeny – tvoří tři čtvrtiny všech pečovatelů. (…) Typickým 

pečovatelem se tedy stává ţena v pozdním produktivním věku, která povinnosti 

spojené s péčí o stárnoucí rodiče kombinuje s péčí o dospívající děti. V polovině 

případů se k tomu přidává i potřeba harmonizace se zaměstnáním. Přidalová 

(2007) pouţívá k popisu typických pečovatelů termín Brodyové, která je nazývá 

women in middle (ţeny uprostřed) – tyto ţeny se nacházejí uprostřed svého 

ţivotaběhu, obklopeny ze všech stan potřebami svých manţelů a dětí, stárnoucích 

rodičů a svého zaměstnání.― (Hasmanová – Marvánková, 2011, s. 12) 

Na základě této definice povaţuji za ideální respondentku pro rozhovor 

ţenu ve středních letech (výzkumný vzorek obsahuje ţeny ve věku 37 aţ 50 let), 

aktivně se starající o své či partnerovy děti, které jsou stále nesamostatné, tedy ve 

věku do 15 let.
4
 Dále pak se ideální respondentka, tedy příslušnice sandwichové 

generace, stará alespoň částečně o své rodiče či jiné stárnoucí členy rodiny, kteří 

                                                 
3
 Thematic analysis is a method for identifying, analysing, and reporting patterns (themes) within 

data. It minimally organises and describes your data set in (rich) detail.― (Braun, Clark, 2006, s. 6) 
4
 Věk dětí od 16 let a výš povaţuji za věk moţný pro plné, i ekonomické osamostatnění, jelikoţ od 

16 let je jiţ moţné získat placenou práci a většina dětí je jiţ ve věku 16 let plně fyzicky a 

psychicky samostatná. 
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jsou v důchodovém věku. Zároveň je ekonomicky aktivní, nebo se alespoň snaţí 

být, tzn. je zaměstnaná či momentálně aktivně shání zaměstnání. Pro dosaţení 

vytyčených cílů je důleţité, aby výběrový vzorek respondentek splňoval všechna 

kritéria a zároveň aby byl dostatečně rozmanitý. Výběr případů pro sběr dat by 

měl být zaměřen tak, aby došlo k co nejrovnoměrnějšímu a nejvhodnějšímu 

nasycení výběrového vzorku. (Flick, 2009, s. 116) 

Výběr respondentek probíhal metodou sněhové koule. Předpokladem bylo, 

ţe ţeny s problémy sandwichové generace budou vědět o někom, kdo se nachází 

v podobné situaci a doporučí mi další kontakty. Po ujasnění kritérií výběru jsem 

zapátrala na sociálních sítích a našla dvě ideální respondentky. Tyto respondentky 

skutečně věděly o dalších ideálních kandidátkách a poradily mi na koho se obrátit 

dál. Rozhovory se uskutečnily během měsíců března a dubna 2014. Probíhaly 

v domácím prostředí respondentek, v práci, či v neutrálním veřejném prostředí 

(park, kavárna). Všechny respondentky byly ochotné o své situaci mluvit otevřeně 

a neměly problém s podáním ţádných informací. 

 

Tabulka 1: Výzkumný vzorek respondentek 

Jméno 
Věk 

Rodinný 

stav 

Ekonomická 

aktivita 

Počet dětí a 

jejich věk 
Věk rodičů 

Délka a 

doba 

pořízení 

rozhovoru 

Paní Alena 41 let 

Rozvedená, 

ţije s 

přítelem 

OSVČ, práce 

na dohodu 

2 děti, 20 

let, 3 roky 
64 let, 82 let 

00:20:09 

Březen 2014 

Paní 

Barbora 
50 let 

Podruhé 

vdaná 

Zaměstnaná 

HPP 

2 děti, 27 

let, 12 let 
70 let, 75 let 

00:38:05 

Březen 2014 

Paní Daniela 43 let 
Podruhé 

vdaná 

Zaměstnaná 

HPP 

2 děti, 24 

let, 4 roky 
65 let 

00:24:08 

Březen 2014 

Paní Eva 46 let 
Podruhé 

vdaná 
nezaměstnaná 

4 děti, 28 

let, 24 let, 

dvojčata 4 

roky 

73 let, 84 let 

00:20:52 

Březen 2014 

 

Paní Hana 37 let Vdaná 

OSVČ, 

pracuje z 

domova 

1 dítě, 4 

roky 
64 let, 65 let 

00:24:38 

Duben 2014 

Paní 

Jaroslava 
45 let Rozvedená 

Zaměstnaná 

HPP 

2 děti, 7 let, 

20 let 
67 let, 70 let 

00:21:05 

Duben 2014 

Zdroj: Autorka 
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3 Teoretická a hodnotová východiska 

3.1 Gender v typologii sociálního státu 

Prakticky ve všech publikacích týkajících se sandwichové generace se 

objevuje tvrzení, ţe ve většině případů tvoří tuto generaci ţeny. Tedy ţeny jsou 

většinou těmi, kdo na sebe přebírá závazek péče o blízké (Hasmanová-

Marvánková, Pierret, Přidalová, Jeřábek) Například Jeřábek ve své publikaci 

věnující se péči o seniory uvádí, ţe většinu péče obstarává tzv. „primary 

caregiver― a tím je většinou ţena, ať uţ je to manţelka, dcera či snacha 

opečovávané osoby (Jeřábek, 2009, s. 249) Často uváděným důvodem, na kterém 

se shoduje několik autorů, můţe být tradiční genderové dělení rolí. Jakou roli 

hraje gender v otázce péče o blízké, detailně zkoumá Přidalová. „V první řadě jde 

o tradiční vnímání muţských a ţenských rolí. Péče o jinou osobu spadá do okruhu 

domácích prací, je spojena s určitými pečovatelskými dovednostmi a zahrnuje 

udrţování příbuzenských vztahů. Ţeny těmto aktivitám dominují a jsou jim 

tradičně připisovány jako to, v čem jsou lepší neţ muţi, co je pro ně přirozenější. 

(…) Tradičně vnímaná role ţeny – pečovatelky je tak silně internalizovaná, ţe si 

ţije svým vlastním ţivotem téměř bez ohledu na individuální variace v postojích, 

přístupu k zaměstnání nebo časové dostupnosti. Genderová příslušnost je 

povaţována za daný způsob, jakým přerozdělit úkoly, a dojde-li na potřebu 

převzetí závazku péče, je dobrým ukazatelem toho, kdo co bude dělat.― 

(Přidalová, 2006, s. 2) 

Kořeny genderové dělby práce na muţe pracovníky a ţeny pečovatelky se 

objevují jiţ ve vlivu genderu na sociální stát. Tím, jak se projevuje gender 

v typologii sociálního státu, se zabývá několik autorů, mezi nimi Diane Sainsbury 

nebo Ann Orloff. Samotný welfare state, neboli sociální stát definuje Orloff jako 

„stát angaţující se v upravování role sociálních či trţních sil v zájmu dosaţení 

větší rovnosti (Ruggie 1984, p. 11). Často je realizován skrze soubor sociálního 

pojištění a asistenčních programů, které nabízejí ochranu příjmů těch, kteří se 

potýkají s problémy jako je nezaměstnanost, důsledky průmyslové krize, odchod 
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do důchodu, zdravotní postiţení, špatný zdravotní stav, smrt nebo opuštění 

rodinného ţivitele, nebo extrémní chudoba, z nichţ všechny se vyvíjely v průběhu 

minulého století po celém západním průmyslovém světě.―
5
 (Orloff, 1996, s. 52) 

O tom, jak se ovlivňuje gender a welfare state Sainsbury tvrdí, ţe je moţné 

rozlišovat mezi dvěma otázkami, které motivují k pokusům o kombinaci teorií 

sociálního státu a genderové perspektivy. První otázka je, za jakých podmínek a 

do jaké míry sociální politiky ovlivňují vztahy mezi pohlavími. Druhá otázka 

podle autorky spočívá v opačné formulaci, tedy za jakých podmínek a do jaké 

míry naopak vztah mezi pohlavími ovlivňuje sociální politiku. Aby tedy bylo 

moţné začlenit hledisko rovnosti pohlaví do hlavního proudu teorií, je třeba 

věnovat pozornost nejen způsobu, jakým jsou genderové rozměry promítnuty do 

formulace a aplikace sociální politiky, ale i dopady těchto politik na genderové 

vztahy. Znamená to tedy, ţe předpoklady týkající se pohlaví jsou základem 

institucionální charakteristiky welfare state. Institucionální omezení a historické 

zvyklosti by mohly mít výrazný vliv na vztahy mezi pohlavími. (Sainsbury, 1999, 

s. 16) 

Klasické mechanismy, které ovlivňují genderovou hierarchii, jsou podle 

Orloff trojího typu. Za prvé je to genderově dělený trh práce, kdy muţi jsou 

klasickými „breadwinners― neboli těmi, kteří obstarávají obţivu, jsou zodpovědní 

za ekonomickou podporu rodiny a ţeny jsou pečovatelkami a jsou odpovědné za 

domácí práci a výchovu dětí. Za druhé je to pak rodinný systém výdělků. Muţi 

mají relativně vyšší plat, a proto jsou částečně oprávnění nést odpovědnost za 

obţivu závislé manţelky a dětí. Ţeny jsou naopak vylučované z placeného trhu 

práce a tudíţ ekonomicky závislé na manţelovi. Třetím mechanismem je podle 

autorky klasické pojetí manţelství, které v sobě jiţ naznačuje danou dělbu práce a 

současně i dvojí standart sexuální morálky. (Orloff, 1996: 53) Jiná formulace 

                                                 
5
 „A state committed to modifying the play of social or market forces in order to achieve greater 

equality (Ruggie 1984, p. 11). It is often operationalized as the collection of social insurance and 

assistance programs that offer income protection to those experiencing unemployment, industrial 

accident, retirement, disability, ill health, death or desertion of a family breadwinner, or extreme 

poverty-all of which have developed over the past century or so across the western industrialized 

world.― (Orloff, 1996, s. 52) 
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zdůrazňuje vliv státu na genderovou nerovnost skrz proces uplatňování nároků na 

státní podporu. Muţi tíhnou k čerpání výhod sociálního státu v roli pracovníků, 

zatímco ţeny čerpají výhod v roli manţelek či matek, tedy spíše v rodinných 

otázkách. Existují tedy muţsky a ţensky zaměřené programy sociální politiky, 

které se v otázkách pracovního trhu zaměřují na muţskou „klientelu― a v otázkách 

poskytování pomoci v oblasti rodiny a péče se naopak soustředí na klientelu 

ţenskou. (Orloff, 1996, s. 54) 

Obě autorky vycházejí z klasického rozdělení sociálního státu podle 

Esping-Andersena na liberální, konzervativní a sociálně demokratický a zkoumají, 

jak tyto různé typy welfare state ovlivňuje gender. Ve všech typech sociálního 

státu se genderové rozlišování projevuje v jiných mírách. Orloff uvádí, ţe 

konzervativní typy sociálního státu prosazují ţenskou subsidiaritu, tedy upevňují 

závislost ţeny na rodině, zatímco sociálně-demokratické programy podporují 

individuální nároky ţen a poskytují sluţby umoţňující těm, kdo pracují a zároveň 

pečují (většinou vdané matky) vstup na trh práce. Liberální reţimy sociálního 

státu gender nerozlišují a ponechávají tak poskytování sluţeb výhradně na trhu. 

Přestoţe neexistuje ţádný „čistý― příklad státu konkrétní kategorie, Esping-

Andersen klasifikoval jako liberální státy USA, Kanadu, Austrálii a 

pravděpodobně Velkou Británii. Severské země jsou klasifikovány jako sociálně-

demokratické a Rakousko, Německo, Francie, Itálie a Nizozemsko jsou řazeny 

jako země s konzervativně korporativním reţimem. (Orloff, 1996, s. 65) Pro naše 

území je typické vymezení post-komunistického regionu. O socialistických 

státech se ve své práci konkrétně zmiňuje Sainsbury. „Celkově vzato, sociálně 

kapitalistické národy byly rozlišovány podle jejich poměrně nízké úrovně 

zapojení ţen na trhu práce. Nástroji sociálního kapitalismu bylo odrazování ţen 

od zapojení na trh práce skrz daňové překáţky a znevýhodnění či dokonce skrz 

přímou politiku a podporu ţen k opuštění trhu práce například po svatbě nebo 

narození prvního dítěte.―
6
  (Van Kersbergen 1995: 144 in Sainsbury, 1999, s. 19) 

                                                 
6
 „Generally speaking, the social-capitalist nations have been distinguished by their comparatively 

low levels of female labour-force participation. The discouragement of female labour-force 

participation through tax disincentives or even through explicit policies and the encouragement of 
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A dodává, ţe sociálně kapitalistické sociální státy jsou konfrontovány s tlakem na 

přizpůsobení této sociální politiky vůči měnící se demografické, sociální a 

ekonomické situaci. Podmínky, za kterých poválečný sociální kapitalismus 

vznikal, stejně jako předpoklady, na kterých byly typické sociální politiky 

formulovány a realizovány jiţ nadále neplatí.  (Sainsbury, 1999, s. 19)  

Vhodná opatření, která by měl sociální stát zaručovat a pomáhat tak 

genderové rovnosti v příleţitostech a zapojení ţen do sociálního státu je podle 

Orloff přístup k benefitům stejné kvality jak pro ţeny, tak pro muţe v rámci všech 

různých skupin jako jsou samoţivitelé, nezaměstnaní, lidé v manţelském svazku 

či důchodci. (Orloff, 1996: 72) Ne všechny sociální skupiny však mají stejný 

přístup k práci, která by jim zajistila osobní a materiální nezávislost. Přístup k 

placené práci a ke sluţbám, které umoţňují zaměstnání pečovatelů, jsou 

rozhodující genderové rozměry přizpůsobování welfare state, a odráţejí základní 

genderové zájmy ţen. Placená práce je hlavní cestou, kterou se ţeny snaţí zvýšit 

svou nezávislost na manţelech a zrušit tak klasický model muţe ţivitele a ţeny 

pečovatelky. Stejně tak díky placené práci získávají status nezávislých občanů. 

(Orloff, 1996, s. 72) O konkrétních opatřeních, která zavádí sociální politika na 

našem území, jak se staví k zapojení ţen na trh práce, podpoře ţen a především 

muţů v péči o děti či jiné blízké atd. se budu podrobněji zabývat v páté kapitole. 

3.2 Mezigenerační solidarita 

Co vede ţeny k tomu, aby pečovaly nejen o své děti, ale i o své rodiče a 

další blízké? Proč se péče ujímají nejčastěji právě rodinní příslušníci? Odpověď 

na tyto otázky se můţe skrývat v hodnotě solidarity. Solidarita je jedna ze 

základních lidských hodnot, která panuje mezi lidmi v nejrůznějších sociálních 

skupinách. Vyznačuje se vzájemnou ochotou pomoci a podpory. Mezigenerační 

solidarita je specifickým druhem solidarity, který se objevuje v rodinných kruzích. 

„Základem, či snad přesněji trvale přítomným pozadím mezigenerační solidarity 

                                                                                                                                      
women to leave the labour market—for instance, after marriage or first child—have been 

properties of social capitalism (Van Kersbergen 1995: 144).― (Sainsbury, 1999, s. 19) 
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je hodnota rodiny jako inercionalizovaná hodnota či jako osobnostní 

charakteristika.― (Moţný, 2003, s. 20) Jeřábek popisuje péči o seniora jako práci 

z lásky (Jeřábek, 2013, s. 43) 

Ivo Moţný a kolektiv na základě mezinárodního kontextu dalších 

výzkumů provedli na našem území rozsáhlý kvantitativní výzkum zkoumající 

mezigenerační solidaritu v ţenské populaci. Na třech generacích ţen zkoumali, 

jak vypadá vztah matek, dcer a babiček, jak moc jsou ochotné si navzájem 

pomáhat, v jakých oblastech a co je k poskytnutí pomoci vede. Na úrovni kvality 

vztahu výzkumníci vypozorovali ve všech generacích blízký vztah dcery ke své 

matce (Moţný, 2003, s. 41) Co se týče druhu pomoci a podpory, kterou si 

navzájem ţeny v rodině poskytují, nejčastější podpora je emocionální (rada, 

útěcha, podpora). Zároveň tuto pomoc svým bliţním vnímají ţeny jako nejvíce 

zátěţovou ze zkoumaných kategorií (dalšími kategoriemi byla materiální pomoc, 

praktická pomoc a další). (Moţný, 2003, s. 41) 

Jeřábek rozlišuje především zdravotní, sociální a emocionální péči. 

Z dalšího hlediska pak hodnotí potřebnost péče s ohledem na stupeň naléhavosti 

potřeby péče a s ohledem na nároky, které tyto stupně kladou na pečující osoby. 

Z tohoto hlediska pak rozlišuje péči podpůrnou, neosobní a osobní. (Jeřábek, 

2013, s. 44) 

V návaznosti na výzkumy a teorie dalších autorů Moţný definuje různé 

typy rodin podle míry mezigenerační solidarity, která v rodině panuje. Na základě 

charakteristik jako je emocionální blízkost, názorová blízkost, geografická 

distance, frekvence kontaktu, poskytování a obdrţení instrumentální pomoci 

rozlišuje 5 druhů rodin. První typ je rodina pevně propojená, kdy jsou děti se 

svými rodiči pevně svázané všemi aspekty, tedy emočně, geograficky a celkovou 

solidaritou a poskytováním pomoci. Druhým typem je rodina sociabilní, kdy je 

vztah mezi rodiči a potomky zaloţen na geografické blízkosti, častém kontaktu, 

blízkosti, ale nikoliv na vzájemné pomoci. Třetím typem rodiny je obligatorní 

rodina, kdy jsou členové rodiny svázáni geografickou blízkostí a častým 

kontaktem, ale nejsou si blízcí v emočním či názorovém smyslu. Zde se 



   

 

17 

  

překvapivě naopak objevuje vyšší míra instrumentální pomoci. Čtvrtým typem 

rodiny je důvěrná, ale vzdálená rodina. Přestoţe jsou si členové této rodiny 

emočně blízcí, ţijí od sebe daleko, nemají častý kontakt a neposkytují si pomoc. 

Poslední typ rodiny je oddělená rodina, kde se nevyskytuje ani blízkost 

v emočním smyslu ani v geografickém. (Moţný, 2003, s. 53-54) Tato bakalářská 

práce je zaměřená především na první 3, případně 4 skupiny rodin. Většina 

respondentek mého výzkumu se pak řadí mezi první 3 skupiny, kdy jejich rodiny 

jsou provázané geograficky, s vysokou frekvencí kontaktu a případně dalšími 

emocionálními prvky. Jedna z respondentek se potýká s geografickou vzdáleností 

a teoreticky tak spadá do 4. typu rodiny. Pomoc, kterou však podává často a 

aktivně v podobě emocionální podpory, nelze přehlíţet. 

Oba autoři se také zabývají i otázkou jaké konkrétní důvody ţeny vedou 

k poskytnutí pomoci. Ze získaných dat výzkumu Moţného je patrné, ţe 

v důvodech dominuje cit a vědomí reciprocity poskytované pomoci, která se jim 

jednou vrátí od vlastních dětí stejně tak jako ony samotné chtějí rodičům vrátit to, 

čeho se jim samotným dostávalo. Konkrétně se to promítá v odpovědích na 

otázku, jaké důvody by respondentky vedly k tomu, aby pomohly stárnoucím 

rodičům, kdy nejčastěji odpovídaly dále pak „vím, ţe to rodiče potěší―, „rodiče 

pro mě udělali tolik, ţe se jim chci odvděčit, oplatit jim to― „poskytnu rodičům 

totéţ, co pro mě později udělají mé děti― a konečně „kdybych jim nepomohla, 

cítila bych se provinile―. (Moţný, 2003, s. 57-58) „Sdělení této tabulky tedy 

znovu potvrzuje sloţitost a nejednoznačnou interpretaci jevu mezigenerační 

solidarity. To, co vstupuje do hry při rozhodování se k jednání, je směs lásky, 

pocitu samozřejmosti, povinnosti i společenského normativu.― (Moţný, 2003, 

s. 58) Jeřábek se k důvodům k péči vyjadřuje podobně. Přijetí péče o seniora 

podle něho jednoznačně vyhází z intenzivního pocitu zodpovědnosti. K tomu patří 

i pocit osobní povinnosti, která je dána rodinným poutem. Péče o seniora v rodině 

je jakousi společenskou normou. Většina rodinných pečujících ji chápe jako 

samozřejmost. (Jeřábek, 2013, s. 123-124) 
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4 Vznik a vývoj fenoménu sandwichové generace 
na pozadí demografických trendů 

4.1 Stárnutí společnosti 

Celkové stárnutí společnosti je jedním z aktuálních problémů 

v celosvětovém měřítku. Je spojené s vyšší hranicí doţití, která se přirozeně 

zvyšuje s kvalitnější lékařskou péčí a dostupností zdravotních sluţeb, nízkou 

porodností a s pozdějším věkem prvorodiček. Rodinné struktury se proměňují, 

vlivem nízké porodnosti se zmenšuje předproduktivní třída a naopak rozšiřuje 

skupina seniorů. (OECD, 2011, s. 3) 

Z údajů, zjištěných při Sčítání lidu 2011, vyplývá, ţe počet dětí ve věku do 

14 let se od roku 1950 sníţil o 649 tisíc osob na celkový počet 1,5 mil. Naopak 

věková skupina seniorů, tedy lidí ve věku od 65 let výš, se za stejné časové 

období více neţ zdvojnásobila na celkových 1,6 mil. Rozšířila se i produktivní 

věková třída lidí (od 15 do 65 let), která narostla o 1 mil osob. (ČSÚ, 2014a, s. 2). 

Jak ukazuje graf níţe, postupně se tak mění celková struktura obyvatelstva. 

Graf 1: Vývoj struktury obyvatelstva 

 

Zdroj: ČSÚ, 2014 
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Zároveň vzrostl od roku 1950 do 2011 i průměrný věk obyvatel, který se 

zvýšil o víc neţ 7 let. Nepříznivý vliv mají tyto trendy především na vztah 

produktivní a poproduktivní třídy. V roce 2011 připadalo na kaţdých 100 lidí 

v produktivním věku 23 seniorů (lidí ve věku nad 65 let). Od roku 1950 se tento 

počet téměř zdvojnásobil. (ČSÚ, 2014a, s. 3) Obecně se podle poměru 

předproduktivní a poproduktivní skupiny obyvatelstva dá tato struktura označit 

jako regresivní. Kdyby nedocházelo ke změnám v porodnosti a v dalších 

faktorech, mohlo by postupně docházet k celkovému úbytku obyvatelstva (ČSÚ, 

2014a, s. 5) Na základě těchto statistických údajů není pochyb o tom, ţe dochází 

k celkovému stárnutí obyvatelstva. 

To s sebou přináší nejen zvýšenou ekonomickou zátěţ pro střední třídu, ale 

i změny ve vztazích mezi generacemi, v rodinné struktuře i v individuálním 

vývoji ţivota člověka. Díky kvalitnější lékařské péči a prodluţující se délce ţivota 

se zároveň prodluţuje i období stáří. To se stává významnější fází ţivota, neţ 

tomu bylo dříve. Nynější senioři mají po odchodu do důchodu víc moţností a 

mohou svůj seniorský věk proţívat aktivně. (Svobodová, 2011, s. 187).  

Přestoţe přibývá aktivních seniorů, stále je stáří věkem, kdy člověk 

potřebuje častěji pomoc okolí a zvyšuje se pravděpodobnost nemocí. Jelikoţ pak 

nejčastěji péči o seniory vykonávají právě jejich potomci a konkrétně dcery, 

s vyšším počtem seniorů se zvyšuje počet ţen pečovatelek a ţen sandwichové 

generace. 

4.2 Odkládání početí dítěte 

Dalším trendem, který je se stárnutím společnosti úzce spojen a významně 

přispívá ke vzniku a rozšíření sandwichové generace je odkládání početí (nejen) 

prvního dítěte.  

Instituce rodiny prošla za posledních padesát let velkými změnami. Měnila 

se nejen celková míra porodnosti jako taková, ale především se měnily 
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reprodukční návyky mladých lidí. V poválečném období rodinné hodnoty sílily, 

stejně jako se celosvětově zvýšila porodnost, zejména z kompenzačních důvodů. 

Na našem území následovala doba socialismu, kdy se zaváděla silná pro-natalitní 

opatření a míra porodnosti v naší republice byla poměrně vysoká. V době 

největších úspěchů socialistických pro-natalitních opatření dosáhla míra 

porodnosti hodnot aţ 2,4 dětí na jednu ţenu v reprodukčním věku. Socialistický 

reţim podporoval matky v plození dětí zvýšenými příspěvky, bonusovými 

příspěvky při narození dalšího dítěte a výhodnými státními půjčkami. 

(Rychtaříková, 2007a, s. 2-3) Zdůrazňoval tak kult rodiny a především celkovou 

refamilizaci. Klasickým modelem v této době byl model muţe ţivitele a ţeny 

pečovatelky, která byla podporována v péči o děti a domácnost a spíše 

vystrkována z trhu práce. Ţenám tedy nezbývalo nic jiného neţ plodit děti a 

pečovat o ně. (Rychtaříková, 2007a, s. 3) 

S příchodem revoluce a změnou reţimu ze socialistického na trţní 

hospodářství se prudce měnily i rodinné hodnoty. Mladí lidé, kteří byli dříve 

prostřednictvím státu a jeho výhod tlačení k zaloţení rodiny co nejdříve to půjde, 

dostali nové moţnosti a příleţitosti. Novými hodnotami, kterými se naplnil ţivot 

mladých lidí, se stala zejména profesní kariéra a studium. Trţní společnost se stala 

více individualisticky orientovanou. Mladým lidem nabídla moţnost volby. Kaţdý 

si nově mohl vybrat, jestli chce zaloţit rodinu nebo nejprve studovat, cestovat a 

věnovat se svým zájmům. V reakci na nové moţnosti mladí lidé změnili svoje 

chování a zakládání rodiny odkládali do pozdějšího věku, kdy budou lépe 

ekonomicky zajištění a celkově více připravení stát se rodiči. (Lechnerová, 2011, 

s. 89-90) 

Zatímco za dob socialismu byla porodnost poměrně vysoká a dlouhodobě 

se drţela kolem hodnoty dvou dětí na jednu ţenu reprodukčního věku, v poslední 

době tato hodnota výrazně klesla. Podle nejnovějších údajů Českého statistického 

úřadu se počet dětí připadajících na jednu ţenu sníţil aţ na úroveň 1,46. (ČSÚ, 

2014b) Stejně tak se neustále zvyšuje průměrný věk matek. Zatímco v roce 1988 

se zdaleka nejvíce dětí rodilo matkám ve věku 20-24 let (ČSÚ, 1988) a průměrný 
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věk rodiček byl tedy kolem 20 let, v roce 2013 se nejvíce dětí rodilo ţenám věku 

29-31 let. Průměrný věk matek byl v minulém roce 29,9 roku. (ČSÚ, 2014b) Věk 

matek se tedy rapidně zvedl aţ o 10 let. 

Ţeny, které se pak stávají matkami aţ kolem 30 let věku, často i později, 

takřka automaticky získají status příslušnice sandwichové generace. Vlastní 

rodiče ţeny starší neţ 30 let jsou často jiţ v důchodovém věku a je jen otázkou 

času kdy budou rodiče spíše vyţadovat péči dcery, neţ jí pomáhat s péčí o malé 

dítě. Matku, která má dítě v pozdějším věku, tedy pravděpodobně nečeká pouze 

péče o dítě, ale i o rodiče, nehledě na vlastní pracovní povinnosti. 

4.3 Rozvodovost a další demografické trendy 

Naše společnost prošla dalšími změnami v rodinném chování a mezi nimi 

je i nárůst rozvodovosti a sníţení sňatečnosti. Po roce 1970 docházelo k výrazným 

změnám ve způsobech rodinného souţití. Vedle klasického sňatku se začalo 

objevovat faktické souţití, nesezdané souţití či další jevy jako dobrovolná 

bezdětnost. (Rychtaříková, 2007b, s. 6) Do roku 1989 byla na našem území 

vysoká míra sňatečnosti. Stejně jako u porodnosti, i zde byla vysoká míra 

sezdaných souţití způsobena zejména socialistickým reţimem. Stát vytvářel 

příznivé podmínky pro manţelské páry s dětmi a opět tak podporoval klasickou 

rodinnou strukturu. Krátce po revoluci se však míra sňatečnosti sniţovala. 

Sezdané souţití se stalo vzácnějším a ke sňatku docházelo v pozdějším věku. 

Zatímco v roce 1990 byl průměrný věk manţelů při prvním sňatku 24 let u muţů 

a 21,4 let u ţen (Rychtaříková, 2007b , s. 7), v roce 2012 byl průměrný věk muţů 

vstupujících do prvního manţelství 32,3 roku a u ţen 29,6 roku. (ČSÚ, 2013a) 

Opět tedy můţeme sledovat trend odkládání sňatku, rodiny a spojených hodnot do 

pozdějšího věku. 

Na vznik a rozšiřování sandwichové generace má velký vliv i rozvodovost. 

Jiţ od roku 1919 platil zákon o moţnosti ukončení manţelství za ţivota obou 

partnerů. V roce 1950 pak přišel v platnost konkrétní zákon o rozvodu, v podobě 
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jak ho známe dnes. V poválečném období bylo manţelství prioritou pro většinu 

párů v mnoha evropských zemích a rozvodovost byla všeobecně nízká. Na našem 

území však byla míra rozvodovosti vţdy poměrně vysoká a stále se zvyšovala. 

(Rychtaříková, trendy, s. 7) Jiţ v roce 1975 byla u nás míra rozvodovosti 30 % a 

prozatímní vrchol v míře rozvodovosti byl zaznamenán v roce 2010, kdy dosáhla 

závratných 50 %. (ČSÚ, 2013b) Podle nejnovějších údajů ČSÚ byla míra 

rozvodovosti za rok 2013 47,8 %, coţ znamená mírný pokles oproti maximu, ale 

zároveň se opět zvýšila oproti předchozímu roku 2012. (ČSÚ, 2014b) Míra 

rozvodovosti tak v posledních letech fluktuuje mírně pod poloviční hranicí, coţ 

představuje obrovský počet rozvedených párů. 

Rozvod často přispívá k vytváření sandwichové generace. Mnoho ţen, 

které se rozvádí, je stále v reprodukčním věku a můţe tak vstupovat do nových 

manţelství či partnerských svazků, ve kterých bude mít další děti. Jiţ ze vzorku 

mého vlastního výzkumu je tento jev patrný. 4 z 6 ţen, které se zúčastnily 

výzkumu, jsou ţeny rozvedené, které v současnosti ţijí s novým partnerem, ať uţ 

v manţelském svazku či mimo něj. Z předchozího manţelství mají všechny 

alespoň jedno dítě, zároveň ale všechny mají dítě i s novým partnerem, které je 

mnohdy oproti staršímu sourozenci mladší o hodně let. Stávají se tak 

několikanásobnými matkami, které mají potomky v různých fázích ţivota a 

potýkají se tak se zcela odlišnými druhy péče uţ u svých dětí. Při opětovném 

manţelství a zakládání jakési druhé rodiny se tak znovu dostávají do pozice matek 

malých dětí v pozdějším věku a pravděpodobnost, ţe se budou muset starat 

zároveň i o stárnoucí rodiče se tak zvyšuje. 

4.4 Předpokládaný budoucí vývoj 

V létě minulého roku vydal Český statistický úřad prognózu vývoje 

obyvatelstva aţ do roku 2100. Zabýval se všemi zmíněnými jevy, tedy porodností, 

úmrtností a tím, jaké bude věkové sloţení obyvatelstva. Projekce představuje 3 

varianty moţného budoucího vývoje - vysokou, střední a nízkou. Střední varianta 

je pak povaţována za nejvíce pravděpodobnou. „Cílem projekce je nastínit směr 
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budoucího populačního vývoje a ukázat zejména na změny ve věkovém sloţení, 

které jsou neodvratitelné a které budou v případě České republiky velmi výrazné.― 

(ČSÚ, 2013c, s. 1) 

Co se týče v plodnosti, všechny varianty projekce předpovídají 

v nejbliţších letech neměnnou hodnotu úhrnné porodnosti. Postupně prognóza 

očekává, ţe se porodnost bude zvyšovat aţ na 1,62 dítěte na jednu ţenu v roce 

2060. Zároveň všechny varianty projekce očekávají postupný nárůst věku matek 

oproti stávající hodnotě zhruba 29,8 let o 0,6-1,3 roku v závislosti na variantě. 

Stejně tak se očekává sniţování porodnosti mladých ţen do 28 let a nárůst 

plodnosti starších ţen, zejména nad 35 let věku. (ČSÚ, 2013c, s. 1-2) Podle 

předpovědi ČSÚ tak bude odkládání početí dítěte stále častějším jevem. 

Dále se projekce zabývá vývojem úmrtnosti a střední délky ţivota. „Ve 

střední variantě projekce se očekává růst střední délky ţivota ze současných 

75,0/80,9 let na  79,5/85,1 let v roce 2030, a dále, jiţ pozvolněji na 83,0/88,0 let v 

roce 2050. Do konce projekčního období by se střední délka ţivota navýšila u 

muţů na 86,6 let, u ţen na 91,1let.― (ČSÚ, 2013c, s. 2) Tyto předpovídané 

hodnoty jsou obzvláště alarmující a svědčí o závaţném budoucím rozšiřování 

staré generace a celkovém prodluţování stáří jako ţivotního období. 

Věkové sloţení obyvatelstva by se mělo vyvíjet dynamicky. Procentuální 

zastoupení dětí ve věku do 15 let bude kolísat podle vln porodnosti. Dlouhodobě 

by se však aţ do konce předpovídaného období mělo pohybovat kolem 12-13 %. 

Stejně tak by mělo postupně mírně klesat i zastoupení produktivní skupiny, tedy 

lidí ve věku 15-65 let. Na konci daného období podíl osob v produktivním věku 

klesne ze současných 70 % na 55 %. Největší změny však nastanou v případě 

kategorie seniorů, tedy lidí ve věku od 65 let. Celkový počet seniorů se bude 

prudce zvyšovat. Nejvyšší hodnoty by měl dosáhnout v roce 2057, kdy by se měl 

zdvojnásobit ze současných 1,7 aţ na 3,2 mil. Do konce předpovídaného období 

by pak měl mírně klesat, ale na konci období by stále měl být o necelý milion 

vyšší neţ stávající počet. (ČSÚ, 2013c, s. 6) „Základním rysem vývoje 

obyvatelstva České republiky v nadcházejících desetiletích tak bude jednoznačně 
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progresivní stárnutí. Relativní zastoupení seniorů v populaci se zvýší z dnešní 

jedné šestiny aţ na jednu třetinu.― (ČSÚ, 2013c, s. 6) 

Z celé projekce je jasně patrné, ţe s narůstajícím věkem matek a zároveň 

s celkovým stárnutím populace a rozšiřující se generací seniorů, bude růst i 

sandwichová generace. Ţeny, které budou rodit ve stále starším věku, budou 

zároveň mít i starší rodiče, kteří se budou doţívat čím dál vyššího věku. Péče o 

členy rodiny tak bude nutná po delší dobu a nejspíš bude také většinou připadat 

péče o obě generace (dětí i seniorů) na stejnou dobu. Tyto ţeny budou pečovat o 

čím dál, tím mladší děti a čím dál, tím starší rodiče zároveň. Do budoucna tedy 

můţeme očekávat nárůst sandwichové generace a zvyšující se intenzitu problémů 

s ní spojených. 
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5 Sociální politika ve vztahu k sandwichové 
generaci 

Ţeny sandwichové generace jsou ţeny pečující o malé děti a rodiče 

v důchodovém věku. Stejně tak jsou to ţeny pracující. Dotýká se jich tedy sociální 

politika zaměřená na podporu vytváření vhodných socioekonomických podmínek. 

Rodinná a sociální politika ovlivňující sandwichovou generaci se zaměřuje na 

finanční zajištění rodiny, sluţby péče o děti a na pracovní (a další) podmínky 

ovlivňující slučitelnost práce a rodiny. 

5.1 Dávky a jiné finanční příspěvky 

Základní pomocí, kterou poskytuje stát, je především finanční podpora. 

Stát podporuje rodiny s dětmi, důchodce a sociálně oslabené jedince především 

prostřednictvím dávek. Podle koncepce rodinné politiky „finanční podpora slouţí 

nejen jako nástroj ke kompenzaci nákladů rodin vznikajících v důsledku 

přítomnosti dětí v rodině, k redistribuci finančních prostředků od 

vysokopříjmových k nízkopříjmovým rodinám a od bezdětných rodin či osob k 

rodinám s dětmi, nýbrţ je také významným nástrojem v oblasti slučitelnosti práce 

a rodiny.― (MPSV, 2008, s. 16) 

Tato finanční podpora by podle vlády měla být především adresná, tedy 

zaměřovat se na reálné potřeby a poskytovat pomoc těm, kteří ji opravdu 

potřebují. Primárním cílem vlády je proto provázání systému sociálních dávek a 

daňového systému. Rodiny by měly profitovat z niţšího zdanění a sociální dávky 

by měly být vypláceny těm, kdo je opravdu potřebují (MPSV, 2008, s. 17) 

Ačkoliv vláda ve své koncepci tvrdí, ţe jejím cílem je zaměřit se na středně 

příjmové rodiny a hledat nové způsoby jejich materiální podpory (MPSV, 2008, s. 

17), své cíle nenaplňuje. Jak je vidno ze systému sociálních dávek a podpory, 

který je popsán níţe, finanční pomoci se dostává spíše rodinám s nízkými příjmy. 

Rodinám střední třídy, kde právě nejvíce ţen přísluší do kategorie sandwichové 

generace, je stále věnováno minimum pozornosti. 
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Stát se ve svých cílech zaměřuje především na rodičovský příspěvek, který 

od roku 2007 podle svých slov „výrazně navýšil― a tím kompenzuje ušlou 

hodnotu zisku spojenou s péčí o dítě. Stejně tak chce vláda přispívat k lepší 

finanční situaci rodičů zavedením moţnosti různě rychlého čerpání příspěvku. 

(MPSV, 2008, s. 11) 

Ve svém posledním strategickém materiálu zaměřeném na rodinnou 

politiku Národní koncepci podpory rodin s dětmi z roku 2008 se vláda především 

zaměřuje na podporu rodin s malými dětmi, coţ je jistě ţádoucí, ale opomíjí 

druhou dimenzi rodinné péče, tedy péči o seniory. V cílech rodinné politiky se 

senioři objevují pouze ve spojitosti s důchodovou reformou, tedy s věkem, kdy 

bude moţné odejít do důchodu, s výší důchodu apod. Péče o seniory z hlediska 

pečujících osob není nijak blíţe řešena jako aktuální problém, přestoţe dochází 

k výraznému stárnutí populace. 

Hlavními cíli spojenými s finanční podporou rodiny byli v roce 2008 

především vytvořit podmínky pro posílení autonomie, soudrţnosti rodiny a 

mezigenerační solidarity v daňovém a sociálním systému prostřednictvím 

odstranění znevýhodňujících podmínek způsobu výpočtu peněţité pomoci v 

mateřství v případech jejího čerpání při narození 2. a dalšího dítěte v pořadí. 

Tento svůj cíl vláda splnila prostřednictvím novely zákona č. 54/1956 Sb., o 

nemocenském pojištění zaměstnanců, která nastoupila v platnost 1. 1. 2008. 

Dalším hlavním cílem vlády bylo umoţnit větší flexibilitu čerpání rodičovského 

příspěvku zavedením systému třírychlostního čerpání rodičovského příspěvku. 

Tento cíl vláda splnila prostřednictvím novely zákona č. 117/1995 Sb., o státní 

sociální podpoře, která vstoupila v platnost 1. 1. 2008. (MPSV, 2008, s. 27) Další 

cíle týkající se zavádění či upravování finančních příspěvků si vláda nevytyčila. 

5.1.1 Dávky zaměřené na podporu péče o dítě 

V důsledku současného vlivu několika faktorů dochází k zvýšené 

ekonomické zátěţi středních vrstev obyvatelstva. Vliv mají reformy sociálního a 
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zdravotního systému. Dávky směřující k podpoře zejména domácností s dětmi 

jsou omezované a naopak zdravotní péče je zpoplatňovaná. Dále se v důsledku 

hospodářské krize zvyšuje nezaměstnanost a v některých sektorech se sniţují 

mzdy. V rámci státních úsporných opatření se zvyšují daně, pojistné a dochází 

k dalším změnám v sociálním a zdravotním systému. To vše přispívá k finančním 

problémům a zvýšené zátěţi domácností nejen s malými dětmi. (Sirovátka a kol., 

2012, s. 7) 

Dávky spojené s péčí o dítě jsou zákonem vymezeny jako dávky státní 

sociální podpory. Mezi těmito jsou i rodičovský příspěvek a přídavek na dítě (§ 2 

Zákona č. 117/1995 Sb. O státní sociální podpoře) 

V současné době má kaţdý rodič malého dítěte právo na finanční podporu 

ve formě rodičovského příspěvku. „Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, 

který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je 

nejmladší v rodině, a to aţ do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 

let věku dítěte.―  (MPSV) Pro rodiče je často mateřský příspěvek významnou částí 

příjmu. „Jejich smyslem je podporovat výchovu dětí v rodině tím, ţe poskytují 

rodinám finanční benefit, jeţ zčásti pokrývá zvýšené náklady spojené s péčí o děti 

a domácnost (neslouţí tedy primárně k náhradě ušlých příjmů rodičů, i kdyţ 

mnozí odborníci i politici je označují za jakousi odměnu rodičům za to, ţe pro stát 

vychovávají novou pracovní sílu, srv. Lánský, 2011).― (Sirovátka, 2012, s. 24) 

Rodič si sám volí výši příspěvků i dobu, po kterou bude rodičovský 

příspěvek pobírat. „Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve 

vazbě na uvedený vyměřovací základ: pokud 70 % 30 násobku denního 

vyměřovacího základu je niţší nebo rovno 7 600 Kč, rodičovský příspěvek můţe 

činit nejvýše7 600 Kč; pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu 

převyšuje 7 600 Kč, je výše rodičovského příspěvku je omezena touto částkou, 

maximálně však výše rodičovského příspěvku můţe činit 11 500 Kč měsíčně.― 

(MPSV
7
) 

                                                 
7
 http://www.mpsv.cz/cs/2 
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Podmínkou pro udělení rodičovského příspěvku je, ţe dítě ve věku do 

dvou let nestráví v jakémkoliv zařízení pro děti předškolního věku víc něţ 46 

hodin měsíčně. Stejně tak má po dobu pobírání příspěvku rodič právo na vlastní 

výdělečnou činnost, ale v době kdy pracuje, se o dítě musí starat jiná zletilá osoba. 

(§ 31 Zákona č. 117/1995 Sb. O státní sociální podpoře) 

Systém výplaty rodičovského příspěvku má několik nedostatků. Především 

je to však velice malá podpora pro zapojení otce do čerpání otcovské dovolené. 

Otcovská dovolená není v naší republice nijak právně zakotvená. Vzhledem 

k tomu, ţe muţi mají stále statisticky vyšší výdělky neţ ţeny, odchází na 

mateřskou dovolenou v naprosté většině právě ţeny, protoţe při odchodu muţe 

s práce by klesly příjmy rodiny a otcovská dovolená by se jim nevyplatila. Právě 

rodičovská dovolená, je ideálním nástrojem jak regulovat větší zapojení muţů do 

péče a zároveň volnější vstup ţen na trh práce. „Vlivem mnoha faktorů, (…) je ale 

podíl muţů odcházejících na rodičovskou dovolenou a pobírajících rodičovský 

příspěvek v České republice (ostatně podobně jako v jiných zemích) mizivý.― 

(Maříková, Radimská, 2003, s. 5) Na systému rodinné politiky na našem území 

tedy můţeme vidět klasické prvky genderově děleného sociálního státu, tak jak o 

něm mluví výše zmiňované autorky (Orloff, 1996 a Sainsbury, 1999). Stále se 

v naší legislativě potýkáme s modelem ţeny pečovatelky a muţe ţivitele. Muţi 

nejsou státem podporováni v zapojení do péče. Přes snahy dosáhnout 

liberálnějšího modelu je stále naše politika ve vztahu k ţenám a jejich zapojení na 

trhu práce spíše konzervativní a podporuje klasický model ţeny pečovatelky. 

Další základní dávkou na podporu péče o dítě je přídavek na dítě. 

„Přídavek na dítě je základní dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s 

dětmi. Nárok mají rodiny s příjmem do 2,4násobku ţivotního minima. Přídavek 

na dítě je poskytován ve třech výších podle věku dítěte.― (MPSV
8
) Ve věku dítěte 

do 6 let je výše příspěvku 500 Kč, od 6 do 15 let je to 610 Kč a od 15 do 26 let je 

výše příspěvku 700 Kč. 

                                                 
8
 http://www.mpsv.cz/cs/2 
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Ţivotní minimum jednotlivce je pak 3 410 Kč a u domácnosti sloţených ze 

dvou dospělých (rodičů) tato částka činí 5 970 Kč. (MPSV
9
) To znamená, ţe aby 

vznikl nárok na přídavek na dítě, společné výdělky obou rodičů nesmí přesáhnout 

částku 14 328 Kč a měsíční výdělky matky samoţivitelky nesmí přesáhnout 8 184 

Kč. Přídavek na dítě proto získávají pouze rodiče s velmi nízkými příjmy. Stejně 

tak je přídavek na dítě opravdu minimální částka, která nepokryje ani základní 

výdaje. 

5.1.2 Dávky zaměřené na podporu péče o seniory 

Samotnému seniorovi připadá nárok na důchod. „Důchod ze základního 

důchodového pojištění pobírá více neţ 99 % obyvatel ve věku vyšším neţ je 

věková hranice pro nárok na starobní důchod.― (MPSV
10

) Důchodový systém je 

právně ukotven v Zákoně č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění. Podle tohoto 

zákona důchod můţe být starobní, invalidní, vdovský/vdovecký či sirotčí. 

Samotný důchod se skládá ze dvou sloţek, ze základní výměry (stanovené pevnou 

částkou stejnou pro všechny druhy důchodů bez ohledu na délku doby pojištění a 

výši výdělků) a z procentní výměry. Pokud má jedinec nárok na více důchodů 

současně, konkrétně na starobní nebo invalidní a zároveň na vdovský/vdovecký 

(nebo sirotčí), v plné výši se vyplácí pouze vyšší z důchodů a z ostatních se 

vyplácí polovina procentní výměry. (MPSV
11

) 

Pečující o zdravého seniora nemají nárok na ţádný příspěvek. Jediným 

příspěvkem, na který mohou mít pečující nárok, je příspěvek na péči, který je 

poskytován pouze osobám, které jsou závislé na pomoci. (MPSV
12

) Tedy aţ 

v případě, ţe je senior nemocný a ztrácí schopnost se o sebe sám postarat, stát 

připívá na péči. Příspěvek na péči je upraven Zákonem č. 108/2006 Sb., o 

sociálních sluţbách. Podle něho má nárok na příspěvek osoba starší 1 roku, která 

je dlouhodobě závislá na péči jiné osoby. Zákon vymezuje různé stupně závislosti 
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podle toho, kolik základních ţivotních potřeb je jedinec schopen zvládnout sám a 

v kolika je odkázán na pomoc pečovatele. Jako základní schopnosti, které by měl 

jedinec zvládnout, se hodnotí mobilita, orientace, komunikace, stravování, 

oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, 

osobní aktivity a péče o domácnost. (§ 7,8,9 Zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních 

sluţbách) Podle počtu zvládnutých úkolů je jedinec řazen do několika stupňů 

závislosti, a podle toho je upravena výše příspěvku, na který má nárok. Výše 

příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc: 

800 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost) 

4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těţká závislost) 

8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těţká závislost) 

12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost). (MPSV
13

) 

Kotrusová a Dobiášová prováděly kvalitativní výzkum, ve kterém 

analyzovaly potřebu a nabídku sociálních sluţeb na území hlavního města Prahy. 

Mimo jiné v tomto výzkumu zjistily, ţe „Z pohledu většiny dotázaných pečujících 

osob jsou sociální sluţby finančně dostupné, tj. příspěvek na péči pokrývá potřeby 

opečovávaných seniorů.― Nedostačující je příspěvek pouze u vyšších stupňů 

závislosti, kdy je v domácnosti pečováno o sobu, která vyţaduje neustálou péči. 

(Kotrusová, Dobiášová, 2012, s. 7) 

5.2 Sociální služby 

Další sloţkou pomoci státu, která by měla usnadňovat péči o rodinné 

příslušníky, jsou sociální sluţby. Při naplňování potřeb českých rodin hraje 

významnou roli poměrně široké spektrum sociálních sluţeb poskytovaných v 

rámci nového zákona č.108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. Sociální sluţby se 

zaměřují převáţně na jednotlivé členy rodiny, ale i na rodinu jako celek 

ohroţenou nepříznivou sociální situaci, kterou nedokáţí zvládnout vlastními 
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silami, ani za pomoci rodinných příslušníků. Spektrum nabízených sluţeb usiluje 

o naplňování specifických potřeb rodin a reflektování jejich typové rozmanitosti.― 

(MPSV, 2008, s. 14) Zprostředkováním sociálních sluţeb v rámci působnosti 

veřejné správy by se měli zabývat především obce a kraje. Konkrétní sociální 

sluţby zajišťují především obce a nestátní neziskové organizace. (MPSV, 2008, s. 

14) 

Celkově se sociální sluţby spíše orientují na péči o seniory (péče o děti je 

spíše zřizována samostatnými sluţbami péče o děti). Skupina seniorů je však 

velice různorodá a vyţaduje sociální sluţby v různém měřítku. „Na jedné straně 

seniorské populace najdeme osoby, jejichţ relativně dobrý zdravotní stav jim 

umoţňuje ţít ve svém domově a s pomocí své rodiny nebo terénních sociálních 

pracovníků zvládat kaţdodenní běţnou péči o sebe a svoji domácnost a vedle toho 

se také věnovat svým zálibám. Na druhém pólu jsou osoby s výrazně sníţenou 

soběstačností, které potřebují celodenní péči pečovatelů, a to buď v rámci domácí, 

nebo institucionální péče.― (Kotrusová, Dobiášová, 2012, s. 4) Ve řadě případů 

pak při péči o seniory nejsou vyuţívány sociální sluţby, ale tuto péči obstarávají 

pouze rodinní příslušníci. 

Mezi zprostředkovávané sociální sluţby patří sociální poradenství, 

sociálně zdravotní sluţby, osobní asistence, pečovatelská sluţba, odlehčovací 

sluţby, centra denních sluţeb a domovy pro seniory. Samotné zprostředkovávání 

zajišťují obce a kraje a neziskové organizace.  Ministerstvo práce a sociálních 

v současnosti zřizuje pět specializovaných ústavů sociální péče. (MPSV
14

)  

Sociální poradenství je sluţba, která je poskytována zdarma. Základní 

poradenství spočívá v podávání informací všem osobám v nepříznivé situaci, 

odborné pak v terapeutické činnosti. Odborné sociální poradenství zahrnuje 

občanské poradny, manţelské a rodinné poradny, sociální práci s osobami 

společensky nepřizpůsobenými, poradny pro oběti trestných činů a domácího 

násilí a sociálně právní poradenství pro osoby se zdravotním postiţením a seniory. 
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(MPSV
15

) Problém v sociálním poradenství spočívá především v jeho 

nedostatečné nabídce a šířce. V praxi jsou informace a poradenství obtíţně 

dostupné a pouze v malém rozsahu. 

„Sociálně zdravotní sluţby napomáhají k zajištění fyzické a psychické 

soběstačnosti osob, kterým jsou poskytovány; jsou určeny osobám, které jiţ 

nepotřebují akutní zdravotní lůţkovou péči (…), ale současně jsou natolik 

nesoběstační, ţe potřebují pomoc druhé osoby při kaţdodenních úkonech a tato 

pomoc jim z objektivních důvodů nemůţe být zajištěna v domácím prostředí.― 

(MPSV
16

) Tato sluţba je poskytována prostřednictvím pobytových zařízení. 

Zahrnuté zdravotnické úkony jsou hrazeny ze zdravotního pojištění, ale sociálně 

zdravotní sluţby jako takové jsou poskytovány za poplatek. 

Sluţby osobní asistence jsou poskytovány zejména seniorům (a osobám 

s postiţením), kteří nejsou schopni postarat se o sebe sami. Osobní asistence je 

pak vykonávána v přirozeném, domácím prostředí zákazníka. Osobní asistent 

dochází za seniorem, pomáhá s kaţdodenními činnostmi, jako je osobní hygiena, 

zajištění chodu domácnosti, kontakt s okolím a prosazování zájmů a práv dané 

osoby. Tato sluţba je placená. (MPSV
17

) Problém, který je často spojen se 

sluţbami osobní asistence je nedostatečná kvalifikace a kvalita osob, které péči 

vykonávají. Rodiny mají často problém s nedůvěrou k najatým asistentům. Stejně 

tak je sluţba nedostatečně kvantitativně i finančně dostupná. 

Obdobou osobní asistence je pečovatelská sluţba. Je poskytována dětem, 

osobám se zdravotním postiţením a seniorům, jejichţ situace vyţaduje pomoc 

jiné osoby. Můţe být stejně jako osobní asistence poskytována v domácím 

prostředí, ale i ve speciálním zařízení. Stejně jako osobní asistence zahrnuje 

pomoc s domácností, osobní hygienou, obstaráváním stravy apod. Pečovatelská 

sluţba je také placená, ale můţe být poskytována i bezúplatně a to rodinám, ve 

kterých se narodily současně tři nebo více dětí, účastníkům odboje a pozůstalým 

manţelům (manţelkám) po účastnících odboje starším 70 let. Stejné sluţby, které 
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zahrnuje pečovatelská sluţba, poskytují i centra denních sluţeb, coţ jsou 

specializovaná zařízení poskytující ambulantní sluţby stejného zaměření jako 

pečovatelská sluţba. (MPSV
18

) 

Obdobným zařízením jsou i domovy pro seniory, které se na seniory přímo 

specializují a poskytují v podstatě stejné sluţby. (MPSV
19

) Problémem, který řeší 

spousta rodin je, ţe většina seniorů chce svůj ţivot proţít pokud moţno 

v domácím prostředí a pečovatelským či seniorským domovům se brání. „V roce 

2010 sociální sluţby vyuţívalo cca 10,5 % osob starších 65 let. Největší objem 

péče je seniorům poskytován v jejich vlastních domácnostech ve formě 

pečovatelské sluţby (vyuţívalo ji více neţ 8 % osob starších 65 let).― (Průša, 

2012, s. 21) Pobytové sociální sluţby tak většina seniorů vyuţívá aţ v nejvyšším 

věku. ―V České republice ţilo v domech pro seniory v r.2010 cca 24,5 % osob 

starších 85 let― (Průša, 2012, s. 22) „V případě seniorské populace se poslední 

trendy jednoznačně ubírají směrem k co nejdelšímu poskytování péče v jejím 

domácím prostředí, dokud je moţné díky jejímu zdravotnímu stavu a terénním 

sociálním sluţbám zabránit jejímu umístění v institucionální péči.― (Kotrusová, 

Dobiášová, 2012, s. 2) Studie autorek dále dokládá, ţe cca 70 % seniorů nechce 

ţít v domově pro seniory nebo v domově s pečovatelskou sluţbou a pokud je to 

alespoň trochu moţné, chtějí si zachovat svoje soukromí (Kotrusová, Dobiášová, 

2012, s. 4) 

Pro ţeny sandwichové generace, tedy ţeny pečující o rodinné příslušníky 

je také velice přínosnou sociální sluţbou odlehčovací centrum. Odlehčovací 

centrum přijme seniora či jinou osobu, o kterou je nutné pečovat na kratší dobu. 

Seniorovi je zde poskytována péče v rozsahu pečovatelské sluţby, tedy pomoc ve 

všech oblastech kaţdodenního ţivota. Tato centra mají pomoct zejména pečujícím 

osobám v tom, aby měly moţnost odpočinku a své blízké mohly po tuto dobu 

svěřit do odborných rukou. (MPSV
20

) 
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„Souhrnně lze nabídku poskytovaných sociálních sluţeb pro seniory z 

kvantitativního hlediska hodnotit jako nedostatečnou. Dlouhé čekací doby na 

umístění v domovech pro seniory ve většině regionů, nedostatečná nabídka 

terénních sociálních sluţeb – to jsou klíčové problémy, s jejichţ řešením se 

potýkají zřizovatelé sociálních sluţeb prakticky ve všech regionech České 

republiky. Hlavní příčinou této skutečnosti je stávající systém financování 

sociálních sluţeb, který je zaloţen na vysoké míře centrální regulace a na 

závislosti poskytovatelů sociálních sluţeb na poskytnutí dotací ze státního 

rozpočtu, na jejichţ přiznání však není právní nárok.― (Průša, 2002, s. 22) 

5.3 Služby pro rodiny s dětmi 

Další oblast péče zajišťují sluţby péče o děti a ro rodiny s dětmi. Podle 

Koncepce rodinné politiky z roku 2008 představuje problém nedostatek 

teritoriálně a finančně dostupných sluţeb péče o děti mladší neţ 3 roky. „Rozvoji 

sluţeb poskytovaných na komerční bázi brání legislativní překáţky, zejména 

vysoké poţadavky na odbornou kvalifikaci a hygienické podmínky pro výkon 

tohoto tytu péče. Pro většinu rodin jsou také finančně nedostupné.― (MPSV, 2008, 

s. 13) Pro starší děti zřizují péči především mateřské školy. Zájem o ně je velký a 

často poptávka přesahuje nabídku. „Celkově ČR zaostává také co se týká 

variability nabízených dostupných typů sluţeb péče o děti, a zejména co do 

nabídky individuálních, pro děti vhodnějších forem péče. Vzhledem k tomu, ţe 

individuální rodičovská péče je stále nedostatečně podporována a není finančně 

srovnatelná s výdělečnou prací, je nízká dostupnost těchto kvalitních forem 

nerodičovské péče závaţným problémem.― (MPSV, 2008, s. 14) 

Další sluţby na podporu rodiny jsou, takové, které mají rodinu podporovat 

spíše preventivně. Cílem těchto sluţeb je posílit vztahy v rodině a usilovat o 

harmonizace práce a rodiny, stejně jako preventivně předcházet sociálnímu 

vyloučení rodičů malých dětí. Tyto sluţby se teprve vyvíjejí a nejsou nijak 

legislativně ukotveny, coţ je problémem především v získávání zdrojů na 

financování těchto sluţeb a podmínek pro jejich rozvoj, stejně jako není zaručena 
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jejich kvalita. Od roku 2005 jsou tyto sluţby financovány ze státního rozpočtu 

prostřednictvím dotačního programu MPSV. Existují velké rozdíly v rozšířenosti 

těchto sluţeb mezi regiony. (MPSV, 2008, s. 14) 

Vláda chce řešit problém nedostupnosti sluţeb, ale v Koncepci tvrdí, ţe 

má pouze omezené moţnosti, vzhledem k působnosti zřizovatelů těchto sluţeb. 

Jejím záměrem je tedy „rozšířit škálu zejména individuálních sluţeb péče o děti a 

odstranit legislativní překáţky, které v současnosti znemoţňují vyuţívání a rozvoj 

hlídání dětí na komerční bázi. Zároveň bude vláda podporovat vznik 

alternativních a inovativních typů těchto sluţeb a usilovat o jejich rozvoj při 

garanci vysoké kvality jejich poskytování.― Dodává, ţe je třeba podněcovat 

poskytovatele sluţeb péče o děti k zavádění flexibilnějších sluţeb, přizpůsobovat 

dobu poskytování sluţeb, nebo například poskytovat sluţby i v letním období. 

„Do zajištění těchto sluţeb by měli být zapojeni také zaměstnavatelé a další aktéři, 

které bude vláda motivovat vytvořením podmínek, které jejich zapojení umoţní.― 

(MPSV, 2008, s. 20) 

Co se týče ukotvení v legislativě, sluţby a zřizování mateřské školy jsou 

ukotveny v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání. Stejně tak můţe být zařízení péče o děti vedeno 

jako ţivnost, které je pak ukotveno v zákoně č. č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském 

podnikání. Jesle byly aţ do roku 2012 vedeny jako zdravotní zařízení a řídily se 

tedy zákonem o zdravotních sluţbách a podmínkách jejich poskytování. Od dubna 

2012 ale vešel v platnost zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních sluţbách, který 

částečně nahrazuje zákon č. 20/1966 Sb. Na základě tohoto zákona jiţ jesle 

nepatří mezi zdravotnická zařízení, coţ značně usnadnilo jejich provoz. 

5.3.1 Jesle 

Dostupnost jeslí je velice omezená. Počet provozovaných jeslí je nízký a 

jsou koncentrovány do větších měst. „Naprostá většina obcí, které nezřizují jesle 

(70 %), uvádí jako důvod nezájem o ně nebo nedostatečný počet dětí daného věku 
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v obci.― (Kuchařová, 2007, s. 8) Nabídka a poptávka po jeslích je totiţ 

nesouměrně územně rozloţená. Tam, kde je dostupná sluţba jeslí, je většinou 

dostupná i alternativní forma péče, kdeţto tam, kde nefungují ani jesle, není ani 

jiná sluţba péče o nejmenší děti. Většina rodičů, kteří sluţeb jeslí vyuţívají, má 

zájem čerpat tyto sluţby nepravidelně (většinou na 5 dní v měsíci). Bylo by tedy 

dobré, místo zřizování jeslí zakládat spíše alternativní formy péče o děti do 3 let. 

Jesle jsou totiţ ve srovnání s mateřskou školou i výrazně finančně nákladnější 

sluţbou. Stejně tak v případě, ţe by rodiče vyuţívali sluţeb jeslí na víc neţ 5 dní 

v měsíci, ztratili by nárok na rodičovský příspěvek. Otevírací doba jeslí je 

většinou maximálně 10 hodin denně a rodičům tato doba vyhovuje. (Kuchařová, 

2007, s. 8) 

„Z právního hlediska neexistuje norma, ukládající obcím povinnost 

zřizovat jesle. Současně ani nemají nárok na finanční dotaci ze státního rozpočtu, 

ani ze zdravotního pojištění.― (Kuchařová, 2007, s. 39) 

5.3.2 Mateřské školy a další služby hlídání  

„Téměř dvě třetiny obcí všech velikostí jsou vybaveny mateřskými 

školami a téměř třetina zajišťuje dostupnost mateřských škol jinak. (…) Pouze v 

58 % obcí je dostupnost MŠ reálná pro všechny zájemce. Celkově však je v 91 % 

obcí pokryta poptávka buď všech, nebo většiny zájemců.― (Kuchařová, 2007, s. 9) 

Znamená to tedy, ţe sluţby mateřských škol jsou hojně vyuţívány. Většina rodičů 

je s těmito sluţbami spokojená a vyuţívá jich kaţdý den. Stejně tak finanční 

dostupnost hodnotí podle Kuchařové většina rodičů jako přijatelnou. Jak se 

ukazuje z vlastního výzkumu, ţeny sandwichové generace by nejvíce uvítaly 

prodlouţenou otevírací dobu, jinak jsou se sluţbami mateřské školy spokojené. 

Další formou péče o děti předškolního věku je dětská skupina, kterou se 

momentálně blíţe zabývá Ministerstvo práce a sociálních věcí. Na základě 

zavedení dětské skupiny chce rozšířit poskytovatele předškolní péče, která nebude 

zaměřená na vzdělávání ale na kvalifikované hlídání dětí. „MPSV ve spolupráci s 
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ostatními příslušnými rezorty připravuje novou právní úpravu vymezující 

konkrétní podmínky pro tento typ sluţby, kterou definují jako sluţba hlídání a 

péče o dítě v dětské skupině. Podmínky jsou nastaveny tak, aby zajišťovaly 

kvalitu péče a zároveň byly dosaţitelné pro široký okruh poskytovatelů.― Tuto 

skupinu a její sluţbu Ministerstvo dále definuje. „Sluţba hlídání a péče o dítě v 

dětské skupině spočívá v pravidelné péči o dítě ve věku od šesti měsíců do 

zahájení povinné školní docházky mimo domácnost dítěte, v kolektivu dětí, mimo 

reţim předpisů o školách a školských zařízeních. Sluţba nezajišťuje vzdělávání 

dítěte, ale dítěti se poskytuje výchovná péče zaměřená na rozvoj schopností dítěte 

a jeho kulturních a hygienických návyků přiměřených věku dítěte v souladu s 

konceptem výchovy a péče o dítě.― (MPSV
21

) 

Zaloţením těchto skupin, chce vláda přispět k zřizování dětských skupin 

zejména zaměstnavateli, a tak přispívat k slaďování práce a péče zaměstnanců. 

Sluţby dětských skupin mají být hrazeny rodičem a sluţba má být poskytována na 

nekomerčním základě, bez vidiny zisku. Hrazená částka by tedy měla pouze 

pokrývat náklady spojené s provozem, včetně platu pro osoby, které zde o děti 

pečují. Pečovatelé zde pracující musí být odborně kvalifikováni jako vzdělaní 

pedagogové, sociální pracovníci, zdravotní pracovníci či kvalifikované chůvy. 

V dětské skupině můţe být maximálně 24 dětí. Poskytování sluţeb je pak na 

základě sepsané dohody mezi poskytovatelem a rodičem. (MPSV
22

) 

Stále však jsou kladeny na dětskou skupinu vysoké nároky. Kromě 

odborné kvalifikace vychovatelů jsou spojené s hygienickými opatřeními, 

poţárními opatřeními, poţadavky na zdraví a stravování a další. Pro mnoho firem 

je tak zaloţení vlastní dětské skupiny komplikované a sloţité. Proto nejsou tyto 

dětské skupiny u nás příliš rozšířené. Jejich zavádění by však jistě přispělo 

k lepšímu slaďování práce a péče a zlepšilo tak především časové podmínky i 

ţenám sandwichové generace. Při provozování dětské skupiny v místě pracoviště 

by tak mnoha ţenám odpadla povinnost vozit či doprovázet děti do školek i jejich 

vyzvedávání. 

                                                 
21

 http://www.mpsv.cz/cs/13500 
22

 http://www.mpsv.cz/cs/13500 
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5.3.3 Školní družiny a zájmové kroužky 

O děti které jiţ navštěvují školu je péče organizována především 

prostřednictvím školních druţin a zájmových krouţků, které mohou organizovat 

školy samotné, ale i další instituce. Prakticky všechny obce, které zřizují základní 

školu, v ní zřizují i druţinu.  Tyto druţiny navštěvuje zhruba polovina ţáků 

daných ročníků prvního stupně. Co se týče jejich faktické dostupnosti, podle 

výzkumu Kuchařové mohou rodiče sluţeb školních druţin vyuţívat ve všech 

obcích, které mají nad 1 000 obyvatel. V menších obcích častěji dochází k tomu, 

ţe škola i druţina jsou v jiné obci a za sluţbou se musí dojíţdět. (Kuchařová, 

2007, s. 50-51) 

„Kromě druţin mohou děti školního věku trávit organizovaně, či alespoň 

pod dohledem, volný čas v zájmových krouţcích. Ty mohou být organizovány 

školami, středisky či domy dětí a mládeţe a dalšími institucemi a organizacemi.― 

(Kuchařová, 2007, s. 52) Školní zájmové krouţky jsou dostupné téměř v polovině 

obcí všech velikostí. Další zájmové krouţky pak organizují především domy dětí 

a mládeţe, které jsou ale spíše dostupné ve větších městech. (Kuchařová, 2007, s. 

53) Mezi další významné poskytovatele zájmových krouţků patří i sportovní 

kluby a organizace. Všechny tyto zájmové krouţky a volnočasové aktivity se 

podílí nejen na vývoji dítěte a zabezpečení kvality strávení jeho volného času, ale 

i na zajištění volného času pro rodiče. S širokou nabídkou a dostupností 

volnočasových krouţků a aktivit se usnadňuje situace pečujícím matkám. Ty 

mohou v době, kdy dítě navštěvuje tyto organizace věnovat čas sobě a zároveň 

vědí, ţe o jejich dítě je kvalitně postaráno. 

5.4 Nabídka pracovních příležitostí a její přizpůsobení 

Klíčovým problémem ţen sandwichové generace je slaďování péče o 

rodinné příslušníky a pracovního ţivota. Vykonávání péče o malé děti, zároveň o 

rodiče v seniorském věku a aktivní placené práce je časově, fyzicky i psychicky 

náročné. Role muţů v péči o děti (i seniory) se sice mírně zvětšuje, ale stále je 
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primární péče závislá na ţenách. Problém v nerovném postavení muţů a ţen 

v otázkách péče a práce uznává i vláda. Podle ní mají současná politická opatření, 

která mají slouţit k usnění slučitelnosti práce a rodiny, značné nedostatky. 

Flexibilitu čerpání rodičovského příspěvku podle svých slov vláda posílila 

zavedením vícerychlostního čerpání rodičovského příspěvku od roku 2008, kromě 

toho však zmiňuje právě nízkou účast otců na čerpání rodičovské dovolené. 

Otcové mohou čerpat rodičovskou dovolenou a čerpat s tím spojený příspěvek od 

roku 2001. V roce 2006 však tuto moţnost vyuţívalo pouze 1,36 % muţů. 

(MPSV, 2008, s. 12) 

Ţeny se poté co se stávají matkami, stávají i ohroţenými na trhu práce. 

Vzhledem k genderovému dělení pracovních a pečujících povinností často 

odchází z práce, protoţe nemají na ní nemají čas. „Rodičovství je spojeno se 

změnami v ekonomickém postavení téměř výhradně u ţen. Nízký podíl 

zaměstnaných matek s malými dětmi je doprovázen vysokým podílem osob na 

rodičovské dovolené (RD) a osob v domácnosti. U otců naopak nacházíme po celé 

období, kdy mají menší děti, vysoké míry zaměstnanosti (v průměru za sledované 

období je zaměstnáno cca 95 % otců)― (Hora, 2009, s. 43) 

Pro zlepšení slaďování práce a rodiny je pro ţeny důleţitá především 

flexibilita pracovních úvazků a pracovní doby. Často proto vyuţívají 

alternativních forem pracovních úvazků „Podobně jako v jiných zemích jsou 

částečné úvazky v ČR především doménou ţen. Ty tvoří v ČR celých 73,5 % 

skupiny lidí, kteří pracují na částečný úvazek.― (Vohlídalová, Formánková, 2012, 

s. 18) „Matky s dětmi do sedmi let tvoří 18 % ţen pracujících na částečný úvazek. 

Můţe se tedy jednat o strategii, která ţenám umoţňuje snazší harmonizaci práce a 

rodiny v období s malými dětmi.― (Hora, 2009, s. 47) Na našem území však 

částečné úvazky stále nejsou běţné a jejich nabídka je velmi nízká. „V ČR je míra 

vyuţívání práce na částečný úvazek, pruţné pracovní doby a práce z domova z 

řady důvodů velmi nízká, přestoţe zákoník práce plynulý přechod z rodičovské i z 

mateřské dovolené do zaměstnání s vyuţitím kratší pracovní doby, jiné vhodné 

úpravy pracovní doby a práce z domova umoţňuje. Také skutečnost, ţe Česká 
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republika patří mezi země s největším počtem fakticky odpracovaných hodin 

týdně, komplikuje slučitelnost práce a rodiny, neboť způsobuje nedostatek času 

stráveného s rodinou a obtíţe v jeho rozvrţení. (MPSV, 2008, s. 13) 

Vláda chce tuto situaci řešit především prostřednictvím podpory otcovské 

dovolené a úpravy čerpání rodičovského příspěvku. Chce tak pomoci 

k rovnoměrnému zapojení obou rodičů na výchově dětí, genderovému vyrovnání 

společenských rolí a odlehčení situace ţenám – matkám. Stejně tak „za účelem 

udrţení profesní kvalifikace rodičů pečujících o malé děti a snadnějšího návratu 

na trh práce po mateřské či rodičovské dovolené bude úsilí vlády směřováno k 

odbourání překáţek bránících rozšíření flexibilních forem práce a vyuţívání práce 

na částečný úvazek. Na straně zaměstnavatelů je dále nezbytné podporovat rozvoj 

osvěty ve smyslu jejich motivace k zohledňování zájmu zaměstnanců - rodičů a 

vytváření prostředí příznivého rodině na pracovišti.― (MPSV, 2008, s. 19) 

V programovém prohlášení na rok 2014 se v souvislosti s politikou 

zaměstnanosti vláda vyjadřuje pouze tak, ţe má v plánu rozvíjet aktivní politiku 

zaměstnanosti se zaměřením na sociálně ohroţené skupiny, mezi kterými jsou i 

matky s malými dětmi. (Vláda České republiky, 2014, s. 6) Jak tohoto cíle hodlá 

dosáhnout, uţ však ve svém prohlášení neříká. 

Ideálními nástroji k přispívání slaďování práce a rodinného ţivota je 

částečný pracovní úvazek a pruţná pracovní doba. „Zaměstnancem na částečný 

úvazek se rozumí zaměstnanec, jehoţ běţná pracovní doba, vypočtená na 

týdenním základě nebo jako průměr za určitou dobu zaměstnání, nejdéle však 

jednoho roku, je kratší neţ běţná pracovní doba srovnatelného zaměstnance na 

plný úvazek.― (Kučina, 2007, s. 18) V legislativě ČR není částečný pracovní 

úvazek nijak pevně právně vymezen. Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, se 

vyjadřuje pouze k pracovní době a říká, ţe délka pracovní doby závisí na 

vzájemné dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a nesmí přesáhnout 40 

hodin týdně. Výjimkou, která se týká ţen pečující o dítě je § 241, podle kterého 

poţádá-li zaměstnanec, který pečuje o dítě mladší 15 let, těhotná ţena či 

zaměstnanec který pečuje o dlouhodobě nemocnou osobu o zkrácenou pracovní 
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dobu, je zaměstnavatel povinen mu vyhovět. Nemusí ale vyhovět v případě, ţe 

tomu brání provozní důvody. 

Částečný pracovní úvazek je však na našem území rozšířen velmi málo. 

Nabídka takových úvazků je nedostatečná. „Ve vyspělých státech EU pracuje 

méně neţ 30 hodin týdně téměř 20 % zaměstnanců, převáţně ţen. Na rozdíl od 

těchto států je to v České republice jen 3 aţ 5 % zaměstnanců.― (Kučina, 2007, s. 

17) Jedním z hlavních důvodů k vyuţívání částečného úvazku je péče o děti nebo 

postiţenou osobu. Tento důvod uvádí 22,2 % ţen v ČR, zatímco u muţů činí tento 

důvod 0 %. (Kučina, 2007, s. 17) „Mezi rodiči malých dětí (zejména matkami) je 

tedy o částečné úvazky relativně velký zájem, jen malému podílu ţen se však 

podaří na částečný úvazek skutečně pracovat.― (Vohlídalová, Formánková, 2012, 

s. 19) 

Dalším prostředkem slaďování je pruţná pracovní doba. „Pruţnou 

pracovní dobou se rozumí takové rovnoměrné či nerovnoměrné rozvrţení 

pracovní doby. Volnost volby začátku a konce pracovní doby je většinou omezena 

stanovením základní pracovní doby a volitelné části pracovní doby. Ve stanovené 

základní pracovní době je zaměstnanec povinen být na pracovišti. Vyuţití 

volitelné části pracovní doby přizpůsobí zaměstnanec svým potřebám, ovšem při 

zachování celkového počtu hodin týdenní, resp. jinak stanovené pracovní doby.― 

(Kučina, 2007, s. 25) „Pro zaměstnance je to významný nástroj k vyváţení 

pracovního a osobního ţivota, neboť si můţe podle svých potřeb stanovit začátek 

a konec pracovní doby v souladu s osobními a rodinnými, ale i dopravními a 

jinými okolnostmi.― (Kučina, 2007, s. 24) Stejně tak je pruţná pracovní doba 

mnohdy výhodná i pro zaměstnavatele, ale nedá se samozřejmě vyuţívat 

v kaţdém odvětví. Nedá se většinou vyuţít u manuálních prací, jako je pásová 

výroba nebo prodej a sluţby, ale velká moţnost vyuţívat takovou pracovní dobu 

je ale u kreativních oborů, nyní u široce rozšířených marketingových oborů a 

třeba i v účetnictví. 

Částečné úvazky však nejsou pouze pozitivním řešením. Přináší s sebou i 

některé zásadní nedostatky. Pro některé ţeny můţe částečný úvazek představovat 
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ideální řešení, můţe však přinášet i nedostatečné platové ohodnocení, 

nedobrovolnou podzaměstnanost a diskriminaci. Co se týče kvality pracovní 

pozice, zaměstnanci pracující na částečný úvazek často nemají rovnocennou 

vyjednávací pozici se zaměstnavatelem a mají nedostatečnou oporu v zákoně i 

v odborových organizacích. „Jedním z rizik práce na částečný úvazek v ČR je to, 

ţe je zaměstnancům sice zkrácena pracovní doba a poměrně i mzda, jejich 

pracovní úkoly ale zůstávají stejné jako v případě plného úvazku.― (Vohlídalová, 

Formánková, 2012, s. 17-18) 

Další moţností, kterou vyuţívají nejen pracující matky, je stát se osobou 

samostatně výdělečně činnou a zaloţit si vlastní ţivnost. Osoba samostatně 

výdělečně činná se řídí zákonem č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání. 

„Ţivností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na 

vlastní odpovědnost, za účelem dosaţení zisku a za podmínek stanovených tímto 

zákonem.― (Zákon č. 455/1991 Sb.) Ţivnosti pak mohou být řemeslné, vázané či 

volné a zahrnují činnosti vymezené daným zákonem. V případě práce na 

ţivnostenský list, má podnikatel volnou ruku co se týče pracovní doby a můţe tak 

lépe regulovat slaďování práce a rodinného ţivota. 
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6 Analýza rozhovorů s příslušnicemi sandwichové 
generace 

Za účelem detailního prozkoumání problémů sandwichové generace jsem 

provedla vlastní výzkum. Výzkumu se zúčastnilo celkem 6 respondentek, ve věku 

od 37 do 50 let. Všechny tyto ţeny se (nejen) vlivem výše popsaných 

demografických trendů (pět z respondentek je rozvedených, jedna respondentka 

měla první dítě v pozdějším věku) ocitli v podobné situaci a potýkají se 

s podobnými problémy. 

6.1 Problémy a potřeby žen sandwichové generace 

Cílem práce bylo především popsat s jakými problémy se ţeny 

sandwichové generace potýkají a jak svou situaci zvládají. Po provedeném 

výzkumu jsem zjistila, ţe většina respondentek se potýká s obdobnými potíţemi. 

Jako největší problém, na kterém se shodují všechny respondentky, uvádí čas. 

S tím jsou spojeny veškeré další problémy, jako je slaďování práce a péče o 

rodinu, vzdálenost a dojíţdění, ať uţ za rodinnými příslušníky, za prací či 

institucemi jako jsou školky či školy, ekonomická situace a psychické i fyzické 

vyčerpání. 

Časovou situaci ţen sandwichové generace výstiţně vyjádřila paní 

Daniela, která na otázku co jí nejvíc tíţí automaticky odpověděla „čas― a dodala: 

„Připadám si jak když jedu na řetízkovym kolotoči. Od tý doby co jsem 

nastoupila po mateřský do práce, jsem se ještě nezastavila.“ „Největším 

problémem je pro mě určitě čas a teď i to zaměstnání.“ (Daniela, 43 let) 

Dalším problémem, který uvádí několik respondentek je i geografická 

vzdálenost mezi rodinnými příslušníky. Často se stává, ţe v důsledku stěhování za 

prací či za manţelem a podobně, si mladé ţeny zakládají rodinu v jiném místě, 

neţ ţijí jejich rodiče. Roste tak mezi nimi prostor, který přispívá k ztěţování péče 

o rodiče. Za svými stárnoucími rodiči tak musí ţeny dojíţdět a vozit jim nákupy 

atd. Obzvlášť velkou vzdálenost pak řeší paní Hana, kterou od rodičů dělí 
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vzdálenost téměř na druhý konec republiky. Pro ni je pak přednostní především 

komunikace, psychická a citová podpora rodičů, které zatím věnuje nejvíc času. 

Do budoucna, kdy budou rodiče vyţadovat větší péči, však plánuje pořídit 

dvougenerační dům a přestěhovat rodiče k sobě.  

„Je to čas a hlavně to dojíždění. Kdyby tady byli, tak tam člověk může 

zaběhnout za nima, ale takhle to zabere toho času ještě víc.“ (Barbora, 50 let) 

 „Největší překážkou je určitě čas a my máme hlavně ty vzdálenostní 

limity. S rodiči se většinou vídáme týden z měsíce, oni přijedou sem nebo my 

jedeme tam za nima a jsme tam u nich tejden dva. Maj nějaký věkový problémy, 

ale zatím jsou soběstačný, takže tam nemusíme bejt nějak furt. My už jsme jim 

navrhovali, jestli by se nechtěli oni přestěhovat sem, ale to se jim samozřejmě 

úplně nelíbilo, protože se tam narodili a žili tam celý život, takže je těžký je 

vykořenit, nicméně uznali, že samozřejmě to budeme muset řešit, a protože my 

máme práci a život tady, tak se nebudeme, je to hloupý když to takhle řeknu, ale 

kvůli pár letem stěhovat do Brna, protože tam nemáme nic, jenom je.“ (Hana, 37 

let) 

Stejně tak se mnoho ţen sandwichové generace potýká s ekonomickou 

situací. Tyto ţeny musí svůj čas věnovat nejen práci, ale ve velké části i rodině. Je 

proto obtíţné zabezpečit rodinu i po ekonomické stránce. Finanční problémy 

uvedly jako další velký problém 3 z 6 respondentek. Obzvlášť to platí v případě 

matek samoţivitelek, tedy konkrétně v případě paní Jaroslavy. 

„Zásadní je u mě ekonomická stránka. Tím, že jsem se rozvedla a začala 

jakoby novej partnerskej život, tak s tím se nabalily nějaký dluhy, takže nejvíc co 

mě asi tíží jsou ty dluhy. Potřebuju každý měsíc vydělat, abych mohla splácet 

hypotéku a věci, který se na to nabalujou.“ (paní Alena, 41 let) 

„Ten čas je šílenej. No a ekonomická situace... Nepracuju no. Teďka jsem 

na pracáku, protože mi skončila mateřská. No a s tou prací, jako samozřejmě sem 

říkala, že bych šla do práce, ale nedokážu si představit, že bych šla do práce na 8 

hodin denně a skloubila to s timhle.“ (paní Eva, 46 let) 
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„Čas a peníze. Protože abych mohla vydělávat, tak potřebuju čas, a ten 

nemám. No a s penězma je to hrozný. Mám dvě děti, ty musim zabezpečit, nikdo 

mi nic nedá, sem na to sama.“ (Jaroslava, 45 let) 

Zásadní pro všechny ţeny je tedy otázka času a jak sladit péči o rodinu a 

zároveň pracovat. Péče o děti a rodiče zabere všem respondentkám veškerý volný 

čas. Většinu času pak investují do péče o potomky. Pro rodiče má většina 

respondentek vyhrazené některé dny v týdnu, podle náročnosti péče. S vyšším 

věkem rodičů respondentek se u nich častěji objevují různé nemoci. Některé 

z respondentek pečují i o těţce nemocné rodiče, trpící častými chorobami, které se 

projevují ve stáří, jako je Alzheimerova či Parkinsonova nemoc. Zbytek dne stráví 

většina z nich prací (kromě paní Evy, která je v současnosti nezaměstnaná). 

 „Dvakrát týdně jezdím k rodičům, protože nebydlí tady a jsou oba vážně 

nemocní. Jezdim většinou ve čtvrtek a pak sobotu nebo neděli. Tam jsem celé 

odpoledne až do večera a snažim se pomoct to co je třeba žejo, za ty dva dny toho 

moc nestihnu no, ale bohužel z důvodu zaměstnanosti toho moc víc neudělám. A 

starám se především o tátu, protože ten už je tak nemocnej že už nemůže nic, to je 

ležák. A chci, aby si mamka odpočinula, protože ta se jinak stará o něj pořád. Tak 

se snažim, aby si oddechla a odreagovala trošku, ona je sama nemocná a nervově 

se sype, takže se snažíme aspoň takhle fungovat. Jinak v tejdnu když mamka 

zavolá s nějakym problémem a to ona volá pořád, se všim se obrací na mě, když 

něco neví a poradit co dát taťkovi za lék, anebo zavolá i nákup, to já furt lítám do 

lékárny a podobně. Jinak nějakej velkej nákup obstará bratr, co u nich bydlí, ale 

jinak ty menší nákupy a co potřebujou narychlo tak to tam furt jezdim já. Pracuju 

dvakrát tejdně do 5, takže v tyhlety dny já nestihnu nic, to ví i mamka že to já 

nemůžu a jinak mám do půl 3 od rána. Holce pomáhám se školou, musim jí 

kontrolovat úkoly, pomoct jí, něco si zahrát, vyslechnout jí co se dělo ve škole, 

takže minimálně tu hodinku denně ji musim věnovat takhle slovně hlavně. No a 

jinak jí musim chodit kontrolovat, jestli furt nesedí akorát u počítače a co tam 

vyvádí a nevyvádí. Jinak ona už je docela samostatná, ale to teprve poslední rok. 
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Ještě před rokem jsme ji vozili do školy i ze školy, ale teď už to zvládne sama, což 

je velká pomoc. Ale strach o ní mám pořád.“ (paní Barbora, 50) 

„Obden odvážim rodiče ráno před pracovní dobou k doktorovi.  Otec už je 

ve vyšším věku a je dost nemocnej. Trpí Alzheimerovou chorobou a mamka má 

Parkinsona, takže ten rozvoz po těch lékařích zajišťuju já a zpátky většinou jezdí 

sanitkou nebo autobusem, podle situace. Ta mamka ještě je o 20 let mladší a ten 

Parkinson ještě není tak v pokročilym stavu, takže zatím ještě v počátku, takže oni 

se nějak ještě zajistí sami, spíš nám jako moc nepomůžou s malym. Já jim 

nakoupim a rozvezu je po lékařích. Oni zatím nepotřebujou ošetřovatelku, tim že 

ještě ta mamka jakoby může.“ (paní Alena, 41 let) 

Většina respondentek přebírá péči o rodinu na sebe. Nejen u dítěte jsou 

matky hlavními pečovatelkami, ale i u seniorů právě tyto ţeny obstarávají hlavní 

péči. Mnohdy se o péči nemají s kým dělit a nikdo jim nepomáhá. Opět se zde 

projevuje i vliv genderu. V otázce péče o dítě je jasně preferována matka. Stejně 

tak v péči o seniory, je většinou dcera tím, kdo pečuje. Na otázku, jestli existuje 

někdo, s kým se o péči dělí nebo jim pomáhá, ţeny většinou odpovídaly spíše 

záporně. 

„No já mám toho bráchu a on tam sice s nima žije, ale moc se nestará, 

moc tátovi nepomáhá, někdy na ně nakoukne, ale že by mamce pomáhal to vůbec 

ne. Protože on chtěl tátu dát do pečovateláku, takže on s tim nesouhlasí. Ale on 

má dvě dcery a ta jedna z nich má přítele a ten, zaplaťpánbuh za něj, ten fakt s 

tátou pomáhá, ten je tam pořád a v podstatě je to cizí člověka přitom je jedinej co 

pomůže.“ (paní Barbora, 50 let) 

„Mám sestru, ale ta žije jinde, takže moc ne. Ale má dcery, kterejm je 

10,11 a ty třeba když jdou k mamce tak ji vyběhnou pro nákup a pomůžou.“ (paní 

Alena, 41 let) 

Všechny respondentky se však o rodiče starají dobrovolně. Hlavní důvody, 

které respondentky uváděli v odpovědi na otázku proč o rodiče pečují, jsou 

podobné jako v Moţného výzkumu mezigenerační solidarity. (Moţný, 2003) 
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Nejlépe pohnutky k péči o rodiče v seniorském věku vystihuje paní Hana. 

Vlastním výzkumem jsem tedy dospěla k závěru, ţe mezigenerační solidarita, 

která je důvodem k péči o rodinné příslušníky, je opravdu tak jak uvádí Moţný 

„směs lásky, pocitu samozřejmosti, povinnosti i společenského normativu.― 

(Moţný, 2003, s. 58) 

„Asi je to tak padesát na padesát. Určitě je to nějakej pocit zodpovědnosti 

a povinnosti, protože nevim, to tak prostě člověk v sobě asi má. A určitě je to i to 

že je mám ráda, že si neumim představit, že bych neměla, že bych o nich nic 

nevěděla, že mě to nezajímá. Určitě je tam těch důvodů víc. I jim chci oplatit to, že 

mě vychovávali a ten čas jim vrátit.“ (paní Hana, 37 let) 

6.2 Pracovní příležitosti a ekonomické podmínky 

Jak jiţ bylo několikrát řečeno, zásadním problémem a potřebou ţen 

sandwichové generace je sladit pracovní a rodinný ţivot. Péče je pro tyto ţeny 

něčím co dělají dobrovolně z lásky, solidarity a vnitřní povinnosti. Stejně tak je 

ale práce pro tyto ţeny důleţitou součástí ţivota. Kaţdá ţena chce být nejen 

matkou a ţenou v domácnosti, ale i samostatnou bytostí, která dokáţe 

ekonomicky zabezpečit sebe i rodinu. Placená práce má také ekonomické důvody. 

Mnoho ţen nemůţe spoléhat pouze na příjem partnera, nebo takový příjem ani 

nemá. Musí proto pracovat v zájmu finančního zabezpečení. 

„Manžel má příjem, ale když jsem byla na mateřský, tak byl docela 

problém. Jeden příjem by určitě nestačil. A ani ta podpora, i když jí teďka zvýšili, 

tak to prostě nestačí.“ (paní Daniela, 43 let) 

Z rozhovorů s respondentkami však vyplývá, ţe pracovat a zároveň se 

starat o rodinu je pro ně velice časově náročné. Klasické, běţné zaměstnání na 

hlavní pracovní poměr totiţ znamená minimálně 8 hodin denně práce. Tento čas 

se pak kříţí s časem, kdy je nutné děti odvádět či vyzvedávat ze školek či škol. 

„Když by nebyl problém tak díky tomu, že táta je nemocnej a musim tam 

jezdit tak nějakej zkrácenej úvazek bych určitě využila. Stejně když byla holka 
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ještě malá tak ta pracovní doba to je katastrofa. Když jsme ještě ji vozili do školy 

tak se snažil manžel ji vozit, ale bylo to hrozný. Tady mi přijde, že ten stát na to 

vůbec nekouká, že když ty děcka když jsou malý a potřebujou ráno chodit do tý 

školy tak je nemá kdo odvízt. To musíte ráno to dítě nechat samotný doma a to 

samý odpoledne, kontrolujete je jenom telefonama. Ta pracovní doba by měla bejt 

nějak zkácená nebo tomuhle přizpůsobená aby byl čas je tam dopravit a i z tý 

školy vyzvednout.“ (paní Barbora, 50 let) 

Jak se zmiňuje paní Barbora, ideálním řešením v takové situaci je pro 

mnoho matek práce na částečný pracovní úvazek nebo práce s pruţnou pracovní 

dobou, s moţností práce z domova apod. (viz. kapitola 5.4). Dvě z respondentek, 

paní Alena a paní Hana, vyuţívají právě tuto moţnost v podobě práce na 

ţivnostenský list, kdy jsou registrované jako osoby samostatně výdělečně činné. 

S touto variantou zaměstnání jsou obě maximálně spokojené. 

„Já jsem pracovala i přes mateřskou, dělala jsem na živnosťák finanční 

poradkyni, pak jsem na ten živnosťák v rámci konkurzního řízení začala pracovat 

pro UniCredit, takže normálně pravidelně jezdim do pobočky, kde dělám 

hypotečního specialistu.“ „Pracovní doba mi určitě vyhovuje. Já jsem předtím 

dělala v bance a tam jsem byla od rána do 6 každej den. To mi nevyhovovalo, 

proto jsem změnila práci, tam jsem dala výpověď. Ale tim, že já jsem teď OSVČ a 

jsem zaměstnaná na trojdohodu, tak je to všechno na dohodě s majitelem frenčízi 

a ten je v pohodě. A jinak je to na plnění plánu a na obchodech. Takže když mám 

třeba mimořádnou situaci tak se zařizuju podle sebe.“(paní Alena, 41 let) 

„Já pracuju z domu, začnu pracovat, jsem účetní, třeba během dopoledne 

si udělám tu práci, takže to odpovídá asi zhruba půl úvazku, není to jako že bych 

seděla u toho 8 hodin denně. A já jsem OSVČ.“ „To mě úplně zděsilo, kdybych se 

měla vrátit do práce od 8 do 3 nebo případně do 5 o ty dlouhý dny. Dřív, něž jsem 

se měla vrátit do práce, tak mi kamarádka dohodila práci účetní, že bych právě 

mohla pracovat na sebe. Takže já sem pak akorát šla oznámit tam, že už 

nenastoupim zpátky, protože pro mě by to bylo hrozně časově neefektivní. Kolikrát 

tam ta práce není, ale musí se tam sedět a to je hrozně časově nevyužitelný. 
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Takhle já si můžu říct, že budu pracovat až večer až půjdou ostatní spát. Můžu si 

to přizpůsobit tak, aby to vyhovovalo i mě, nejen klientům.“ (paní Hana, 37 let) 

Zbytek respondentek se jednoznačně shoduje v tom, ţe práci na částečný 

úvazek by uvítaly. 

„Částečněj úvazek bych uvítala. Já jsem ho i chtěla, ale nebyl mi umožněn. 

Ona to jako nebyla oficiální žádost, spíš jen slovní, jako návrh. Ale jinak vim, že 

to jako umožňujou. Zaměstnavatel, jako přímej nadřízenej, se k rodinný situaci 

staví dobře, ale ten náš odbor, tam to je špatný.“ (paní Daniela, 43 let) 

Všechny respondentky, ať uţ zaměstnané na plný úvazek, osoby 

samostatně výdělečně činné, či nezaměstnané, se však shodují na tom, ţe nabídka 

práce v jejich okolí
23

 je všeobecně nedostatečná. Konkrétně pak nabídka práce na 

částečný úvazek je podle respondentek velice obtíţně sehnatelná. V případě, ţe je 

taková práce k sehnání, je mnohdy špatně placená a vzhledem k nedostatečnému 

právnímu ukotvení mnohdy i nestálá a stresující. 

„Nabídka práce tady v okolí je příšerná. To se nedá vůbec popsat. Já po 

mateřský sem neměla kam se vrátit, takže sem skončila vlastně nezaměstnaná a 

nemohla jsem absolutně sehnat práci. Nakonec mi manžel sehnal práci na půl 

úvazku, kde sem byla tři roky a to naštěstí zrovna bylo v době, kdy byla holka 

malá takže mi to akorát vyšlo a pak sem nastoupila sem a to už holka byla starší 

tak se to dalo nějak zvládnout, jinak bych to časově nezvládla. No a práci to sem 

sehnala náhodou a ta nabídka je hrozná. Já měla štěstí, že se sem ta paní přede 

mnou co tu pracovala nevrátila z mateřský, jinak bych o tu práci přišla.“ (paní 

Barbora, 50 let) 

 „Zkrácená pracovní doba by byla nejideálnější, ale to jsou spíš jen nějaký 

projekty, ale tim to končí. Všude, když hledáte práci, tak chtěj flexibilitu, což je 

fakt velký problém. Nedokážu si představit, že bych byla s dětma časově flexibilní, 

                                                 
23

 Dvě z respondentek ţijí ve středních městech (počet obyvatel kolem 25 aţ 50 tisíc), dvě další 

respondentky ţijí na vesnici v okolí větších měst, všechny v severočeském kraji. Jedna 

respondentka je z Prahy a jedna z menšího města nedaleko Prahy. 
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to prostě nejde. A celkově ta pracovní nabídka je nedostatečná.“ (paní Eva, 46 

let) 

„Pro matku s dětma nějaká nabídka zkráceného úvazku, což si myslim, že 

by každá matka uvítala, za nějaký rozumný peníze a ne za nějakou almužnu, 

protože každej si musí najít ten kompromis, aby zas s toho měl nějakej výdělek, tak 

taková nabídka tady vůbec není. Já když už jsem měla dceru, tak hned v prvním 

roce mi bylo jasný, že něco takovýho chci. Kamarádky mi to moje hrozně závidí, 

protože ony by taky rády měly nějakej zkrácenej úvazek, nebo pohyblivou 

pracovní dobu. Jakákoliv úleva při těch dětech je dobrá.“ (paní Hana, 37 let) 

„Nějaký ty zkrácený úvazky se tady u nás najít daj, to určitě, ale většinou 

jsou to nějaký buď pochybný práce, nebo za hrozně málo peněz. A navíc hodně 

pak záleží na tom zaměstnavateli, protože ty práce na dohody, to nemáte žádný 

jistoty pak, kdykoliv vás můžou vyhodit, bez nějaký lhůty a tak. Já sem takhle už 

zkoušela pracovat, ale taky jsou s tim samý problémy.“ (paní Jaroslava, 45 let) 

Pracovní situace je mnohdy komplikována mimořádnými situacemi, jako 

je nemoc dítěte, či jiného rodinného příslušníka. V takovém případě, kdy je péče 

obzvlášť časově náročná, je harmonizace s prací velmi komplikovaná. Většinou je 

to ale právě matka (či dcera), kdo si musí brát volno z práce, aby mohla pečovat o 

dítě (rodiče). Stále je to dáno modelem muţe ţivitele a matky v domácnosti. Muţi 

pouze málokdy odchází nejen na mateřskou dovolenou, ale i na dočasné volno 

v případě mimořádných událostí. Opět se tedy dostáváme ke kořenům genderově 

dělené práce a k tomu, ţe je státem nedostatečně podporována role muţe jako 

pečovatele. (Orloff, 1996 a Sainsbury, 1999) Muţi nejsou podporováni k čerpání 

rodičovské dovolené, ani v čerpání volna za účelem péče o děti. Stále nesmazaný 

rozdíl v platovém ocenění je dalším faktorem, který k této genderové nerovnosti 

přispívá. 

„Když máte dítě nemocný, a jste s nim 3 týdny doma, a nemá vás kdo 

vystřídat, tak je to hodně náročný. Teď když už pracuju tak já jak pracuju z domu, 

tak ani nemůžu po manželovi chtít, aby si vzal volno z práce a byl tam s dcerou. 

Protože tak to jako zavání tím, že když doma pracuju tak si můžu rovnou vzít i tu 
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starost o dítě. Ne teda, že by se dalo pracovat s dítětem doma, ale spousta lidí to 

tak vnímá, že když jsem doma tak proč bych se nemohla postarat. Ale po 

manželovi bych to chtít nemohla ani tak, protože on je ten kdo nosí domu peníze a 

jeho práce je ta co nás živí. Ta moje práce ta je samozřejmě důležitá pro mě. Mám 

z toho taky nějaký peníze, ale není to to, co by nás drželo nad vodou, takže já se 

musim přizpůsobit tomu, že manžel má náročné povolání. Je to takový klišé ve 

společnosti, ten náš stát ani nijak nepodporuje ten obrácenej model.“ (paní Hana, 

37 let) 

6.3 Míra využití a dostupnost finanční podpory, 
sociálních a dalších služeb 

6.3.1 Využívání dávek, finanční podpory 

V první řadě jsem ve svém výzkumu zjišťovala, jestli respondentky 

pobírají nějaké dávky od státu, čerpají nějakou finanční podporu. Všechny 

respondentky v minulosti čerpaly rodičovský příspěvek, v době dotazování však 

jiţ ţádná z nich tento příspěvek nepobírala. Ţádná z respondentek nemá tak nízké 

příjmy, aby měla nárok na příspěvek na dítě. Co se týče péče o seniory, jedna 

z respondentek (respektive její matka) čerpala příspěvek na péči. S výší příspěvku 

byla relativně spokojená a pokládala jí za dostačující pro pokrytí nutných výdajů 

spojených s péčí o nemocného otce. Zbytek respondentek nevyuţíval ţádného 

finančního příspěvku. 

 „Mamka má dávky na péči, takže ta finanční situace je celkem zařízená, 

ona vlastně dostane všechno. Jinak já nic nepobírám, jen mamka. Taky tam 

mamce chodí sestřička. Dvakrát v týdnu tam chodí ráno a zkontroluje tátu a 

pomůže. To mamce zařídil doktor. A teď si mamka bude žádat o zvýšení toho 

příspevku, protože táta už je ležák takže by se jí to mělo snad ještě zvyšovat.“ 

(paní Barbora, 50 let) 



   

 

52 

  

„Teď už vlastně nesplňuju ty podmínky, nemám nárok, protože jsme 

normálně výdělečný, pobírala jsem akorát, když jsem byla na mateřský dovolený.“ 

(paní Daniela, 43 let) 

Ukázalo se však také, ţe část respondentek nejevila o dávky ani zájem. 

Informace o systému dávek si nevyhledávají, finanční podpora je nezajímá. Uvádí 

také, ţe jejich ekonomická situace nevyţaduje finanční podporu od státu, proto 

ani dávky čerpat nechtějí. Kdyţ se však náhodně od okolí dozvěděly, ţe mají na 

některou konkrétní podporu nárok, uvítaly tuto moţnost. V době dotazování měly 

tyto respondentky podanou ţádost na uznání konkrétních dávek. 

„Nepobíráme nic. Upřímně, finanční situace naše není tak špatná abysme 

o to museli žádat a mě se tam ani nechce to jít zařizovat. Vím na co bych měla 

nárok a na co ne, ale ani o to nemám zájem. Já sem teď akorát žádala pro otce o 

ten emblém na auto abychom mohli, když se jezdí k lékaři, parkovat na invalidech. 

A o sociální dávky, že když se dožijou 80 let a výš tak maj nárok na nějaký 

příspěvky. Teď je to v řízení protože to jde přes tu posudkovou komisi.“ (paní Eva, 

46 let) 

„Dávky od státu nepobírám. Vůbec jsem to nikdy nezjišťovala. Dcera je 

celiak, takže potřebuje speciální stravu tak teď úplně náhodně jsem se dozvěděla 

od známé, že si můžu podat žádost na přídavky na péči a o nemocného člena 

rodiny, takže teď jsem si to zažádala a uvidim jestli něco dostanu. Teď jsme v 

takový fázi, že čekáme, co bude. Ale jinak kromě mateřský jsem nikdy nic 

nepobírala. Jinak já sem se o to ani nikdy nezajímala, protože vim, že na tom my 

špatně nejsme, takže nemám potřebu si o to žádat. Ani nevim, jestli jsou dostupné 

informace, protože nikdy mě to ani nezajímalo.“ (paní Hana, 37 let) 

Respondentky byly dotazované i na to, jak hodnotí dostupnost informací o 

systému finanční sociální podpory. V odpovědích se objevují rozporuplné názory. 

Některé respondentky se cítí být plně informované a dostupnost informací hodnotí 

jako dostatečnou a snadnou (paní Alena či paní Barbora), jiné naopak povaţují 

dostupnost informací za nízkou a obtíţnou a cítí se být nedostatečně informovány 

(paní Daniela či paní Jaroslava). 
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„Dělala jsem sociální pracovnici nějakých 15 let, takže hodně dobře vim 

na co nárok mám a na co ne a nemám nárok na nic. Informovaná jsem o tom 

velice dobře. Ale teda ani jsem o tom nepřemýšlela upřímně řečeno, sice teď mám 

optimalizovaný daňový přiznání, ale jestli tam by něco vyšlo…“ (paní Alena, 41 

let) 

„Já moc neměla přehled, ale mamka s tim sama přišla a i ten obvodní 

lékař ji s tím hodně pomohl, že jí to všechno poradil, o co si může zažádat a co 

nemůže a zařídil jí všechno, co potřebuje. A já sem si vyhledala všechno na 

internetu. Řekla bych, že je tam toho docela dost, dá se tam vyčíst kde co. Co 

můžou poskytnout a sumy. Řekla bych, že když člověk chce, tak si to všechno sám 

zjistí“ (paní Barbora, 50 let) 

„To si nemyslim, myslim, že bych po tom musela sama pátrat. Stát spolíhá 

na to, že buď ty lidi se o to nebudou zajmat nebo je ta byrokracie odradí natolik, 

že si o to stejně nebudou žádat.“ (paní Daniela, 43 let) 

„Teď už o tom vim docela dost, protože jsem si to musela všechno zjistit, 

když sem to potřebovala žejo. Ale upřímně řečeno, hledalo se mi to těžko, přišlo 

mi to složitý, nevyznám se v tom. Nikdo mi neporadí, co kde si mám podat a na co 

mám nárok. Všechno musim sama a není to vůbec jednoduchý.“ (paní Jaroslava, 

45 let) 

6.3.2 Využívání služeb pro rodiny s dětmi 

Všechny respondentky vyuţívají sluţby pro rodiny s dětmi, tak jak jsou 

popsány v kapitole 5.3, tedy jesle, mateřské školy, školy a zájmové krouţky 

v různém rozsahu. Hlavní sluţbou, kterou vyuţívají nebo vyuţívaly všechny 

respondentky, jsou především mateřské školy. S jejich sluţbami jsou spokojené a 

hodnotí je kladně, ať uţ co se týče kvality poskytovaných sluţeb či dostupnosti. 

Většina z nich by však ocenila delší provozní dobu právě mateřských škol. Jak jiţ 

bylo řečeno, mnohdy totiţ školky otevírají později, neţ začíná pracovní doba a 

naopak končí dřív, neţ končí ţeny v práci. Problematické je pak odváţení a 
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vyzvedávání dětí ze školek, kdy dítě musí vyzvedávat často někdo jiný z rodiny, 

protoţe matky tuto povinnost nestíhají. 

„Využívám školku a využívala jsem i jesličky, tam jsem přihlásila malýho 

hned jak se narodil. Ráno ho odvážim do školky na 8 a vyzvedávám ho kolem 4 

hodiny. Když mám dlouhý dny v práci tak ho musí vyzvednout partner.“ (paní 

Alena, 41 let) 

„Byla bych ráda, aby byly školky do 5, abych nemusela ty moje starší už 

méně mohoucí rodiče zatěžovat, ale jinak jsem s naší školkou velmi spokojená. 

Oni sou hodně tam aktivní, kulturní, výtvarný a tak, takže ho tam zabavěj a 

vyhovuje nám to takhle.“ (paní Daniela, 43 let) 

„Někdy bych uvítala, kdyby ta školka byla trochu delší, ale tim, že 

nemusim řešit pracovní dobu pevnou, tak si s tim vystačim.“ (paní Hana, 37 let) 

Shodují se proto i na tom, ţe by potřebovaly mateřské školy, které by měly 

prodlouţenou otevírací dobu, jiná centra s moţností odpoledního či večerního 

hlídání, či obdobnou sluţbu poskytující péči o dítě v alternativních hodinách. 

Některé z respondentek vyjadřují obavy z osobního hlídání dětí, protoţe se bojí 

neznámou osobu pustit do domova, či nemají jistotu, ţe se tato osoba kvalitně 

postará o dítě. Stejně tak zmiňují i finanční nákladnost takové sluţby. 

„Večerní hlídání bych uvítala, ale nejsem ochotná si vzít někoho domu. 

Ideální by bylo nějaký centrum, kde by bylo kvalifikovaný hlídání.“ (paní Hana, 

37 let) 

„Určitě bych potřebovala nějaký hlídání, ale nemám moc financí, takže si 

někoho na hlídání dovolit nemůžu. No a kdy starší dcera zrovna není doma tak já 

se bojim tam tu mladší nechat samotnou zatím.“ (paní Jaroslava, 45 let) 

„Jiný služby (pozn. autorky – jiné služby než mateřské školy) se čerpat 

nedaj, bohužel tu nejsou. Kolikrát byla ta potřeba zajistit něco. Hlavně mm 

problém když je nemocnej, to pak jezdim do práce v noci abych dodělala obchody, 

protože mamka nemůže hlídat nemocný dítě když má táta narušenej imunitní 

systém. Přemejšlela jsem o hlídání ale to je zase pro mě finančně náročný, 
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protože to je nějakých 80 korun na hodinu. Taky zálěží na tom kdo by to dítě měl 

hlídat, protože ne každej vychovává to díě podle mejch představ, a to se týká i 

těch předškolních zařízení, dětských koutků a podobně.“ (paní Alena, 41 let) 

Většina respondentek také vyuţívá zájmová centra, krouţky pro děti a 

podobné sluţby pro malé děti. Respondentky, které ţijí v menších městech, se 

shodují na tom, ţe nabídka takových sluţeb je však nedostatečná. V minulosti 

vyuţívaly sluţeb centra pro matky s dětmi, které však bylo zrušeno. V současnosti 

tak nemají k dispozici ţádné obdobné sluţby provozované pod záštitou státu, 

pouze soukromé, zpoplatněné zájmové krouţky. 

Když jsme byli ještě doma se synem, tak jsme chodili do takovýho centra 

pro matky s dětmi, ale oni to už zrušili. To byla úplně super věc, ale oni nedostali 

dotace, takže to zrušili. To bylo opravdu bezvadný, protože tam bylo cvičení, hraní 

a prostě i takový to setkávání na tom bylo fajn. Oni už tam provozujou už jenom 

něco dobrovolnickýho a to už není v takový míře. (paní Daniela, 43 let) 

„Dřív jsme chodili s malou tady do klubíčka, ale to zrušili, je to teď nějak 

nahrazené, ale to už nevyužíváme. Jinak kamkoliv my chodíme tak to jsou placené 

služby. Chodí zpívat a podobně, ale to poskytuje tady středisko a to je placený.“ 

(paní Hana, 37 let) 

„Chodíme do kroužků, na tančení a na angličtinu. Takže s těmahle 

službama sme spokojený, ale to je všechno soukromý normálně normálně.“ (paní 

Eva, 46 let) 

6.3.3 Využívání sociálních služeb 

Uţívání sociálních sluţeb není mezi respondentkami natolik rozšířené jako 

vyuţívání sluţeb pro děti. Jak jiţ bylo výše zmíněné, paní Barbora vyuţívá sluţeb 

zdravotní sestry, která chodí pomáhat s péčí o nemocného otce a paní Daniela 

uvádí, ţe její matka navštěvuje centra pro seniory ve volném čase. Jiné sociální 

sluţby však ţádná z respondentek nevyuţívá. Příčinou můţe být to, ţe nemají o 

nabízených sociálních sluţbách dostatečný přehled, stejně jako to, ţe jejich 
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nabídka je v některých místech kde respondentky ţijí nedostatečná. Některé 

respondentky uváděly i nedostatečný zájem seniorů o tyto sluţby. 

„Maminka využívá ty centra, kde se lidi scházej, protože ona žije sama, 

takže se tam potkává s podobně naladěnejma lidma. Ona si to sama vyhledala a 

chodí na nějaký cvičení a na zpívání a podobně.“ (paní Daniela, 43 let) 

„Sociální služby nevyužívám a ani vlastně moc nevim co všechno se využít 

dá. Vim, že tady máme pečovák, dům pro seniory a hospic. Jinak jako že by tu 

byly nějaký centra o tom pochybuju.“ (paní Jaroslava, 45 let) 

„Rodiče by ani nikam nechtěly, oni jsou takový pecky. Já jsem chtěla 

mámu přihlásit aspoň na nějakou jógu, ale ona nechce, nechce ani nechávat tátu 

doma samotnýho.“ (paní Alena, 41 let) 

Na otázku, zda by byly do budoucna ochotné vyuţít sociální sluţby 

v podobě pečovatelských domů či domů pro seniory odpovídaly různě. 

Převaţoval však názor, ţe pokud by sám senior souhlasil s pobytem v takovém 

zařízení, spíše by takovou sluţbu vyuţily, aby péči o seniora zkvalitnily. Shodují 

se však na tom, ţe takový postup odkládají aţ na chvíli, kdy budou mít subjektivní 

pocit, ţe samy péči o seniora nezvládají. Do té doby plánují péči vykonávat raději 

samy a institucionální péči o seniora povaţují spíše za krajní řešení. 

„To je otázka no. Já si myslim, že když je na tom ten člověk už hodně 

špatně, tak já mu nemůžu dat takovou péči, jakou on už by potřeboval. Ale to je 

asi podle situace no, já bych chtěla, protože i kdybych i věděla, že je to už na 

krátkou dobu, tak bych to sama chtěla pokrejt, ale když je to dlouhodobá 

záležitost, tak když s tim ten senior souhlasí, tak sem pro ho tam umístit a prožívat 

s nim spíš ty hezčí chvilky. Není to jako, že bych se nechtěla starat, já bych ráda, 

ale nebránim se tomu, pokud bych věděla, že je o ně postaráno a byl by tam 

spokojený, tak bych si s nima mohla užívat to hezký, kdyby tam byli.“ (paní 

Daniela, 43 let) 

„My ho tam dát nechcem, brácha chtěl ho nechat někde v tom ústavu. On 

to teda bral s ohledem na mamku, že ta taky na tom není dobře, ale já to beru tak, 
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že třeba se to zlepší, je to náhoda, no, ale… No pokud se táta bude rapidně 

zhoršovat tak asi budem muset. Pokud to dojde do stavu, kdy na tom bude hodně 

hodně špatně, tak asi tam bude muset skončit, protože mamka by to nezvládla. 

Takže s tim počítáme, ale snažíme se to natáhnout co nejdýl to pude. Přemejšlela 

jsem i o tom že bych si ho vzala já a starala se o něj, ale to bych přišla o práci a 

když nevim ani jak dlouho tu ještě táta bude, tak to možná zní sobecky, ale to se 

nemůžu vzdát práce takhle. Já strašně obdivuju a vážim si těch lidí, kdo se staraj i 

o ty postižený děti a mám pocit, že kdybysme toho tátu dali někam tak že bysme 

byli zlý lidi. Já jsem si furt myslela, že to nějak pozastavíme, a že se to zlepší.“ 

(paní Barbora, 50 let) 

Sociální sluţby však většina respondentek hodnotí jako dostatečné, nebo 

lépe řečeno, nehodnotí je jako nedostatečné. Většina z nich na otázku, jestli by 

potřebovaly či vyuţily nějaké sociální sluţby, které v jejich okolí momentálně 

nejsou, odpovídala, ţe ne, ţe jim současná nabídka sociálních sluţeb vyhovuje, 

nebo o ní ani nestojí. Dvě z respondentek však zmínily, ţe by ocenily 

poradenskou sluţbu. Hovoří o potřebě psychické podpory, o sluţbě, která by jim 

umoţnila poradenství v tíţivé situaci. 

„Možná kdyby tady fungovalo nějaký psychologický poradenství. Ale ono 

to tu asi je, ale mě přijde, že tady jak je to malý město… No ani bych tady nikam 

nešla, vim jak to tady chodí.“ (paní Alena, 41) 

„Je to hodně velkej nárok na psychiku. Já bych ocenila nějaký 

poradentsví. Bylo by to fajn, postěžovat si co všechno doma.“ (paní Eva, 46 let 
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Závěr 

Práce zkoumala ţeny sandwichové generace. Cílem bylo zjistit, jaké 

demografické trendy přispívají ke vzniku sandwichové generace a jak se tyto 

trendy vyvíjejí. Hlavním cílem práce pak bylo zjistit, s jakými problémy se tyto 

ţeny potýkají. Dalším cílem bylo zmapovat sociální politiku ve vztahu 

k sandwichové generace a zjistit, jak se ţenám daří kombinovat péči o rodinu a 

pracovní ţivot, jak usnadnit jejich ekonomickou aktivitu a jestli tak je činěno. Na 

tyto otázky se nyní na základě zjištění vlastního výzkumu pokusím odpovědět. 

Sandwichová generace vznikla vlivem několika demografických trendů. 

Hlavními trendy, které stojí za jejím vznikem, jsou stárnutí obyvatelstva, 

odkládání početí dítěte, nízká porodnost a změny v rodinném chování jako je 

především vysoká rozvodovost. Stárnutí společnosti je často diskutovaný 

problém. Rapidně se prodluţuje střední délka ţivota a seniorů přibývá na úkor 

předproduktivní a produktivní populace. Se stárnutím společnosti je spojené i 

odkládání početí dítěte. Průměrný věk matek se za posledních 25 let zvýšil o 10 

let. Ke vzniku sandwichové generace přispívá i vysoká rozvodovost. I jejím 

vlivem ţeny zakládají nové rodiny v pozdějším věku. Čím později mají ţeny děti, 

tím starší jsou jejich rodiče a tím více se i zvyšuje riziko, ţe budou muset zároveň 

pečovat o obě tyto generace. Budoucí prognózy nejsou příliš pozitivní. Celá 

společnost bude nadále stárnout. Seniorů bude přibývat a dětí naopak postupně 

ubývat. Věk rodiček se podle budoucích prognóz bude nadále zvyšovat, ne však 

jiţ takovým tempem. Stejně tak rozvodovost by neměla výrazně stoupat ale ani 

klesat. Z těchto prognóz můţeme odhadovat, ţe sandwichová generace se bude do 

budoucna rozšiřovat. 

Hlavním problémem, se kterým se ţeny sandwichové generace potýkají, je 

nedostatek času. Svůj čas dělí tyto ţeny mezi práci a péči o rodinu. Rodinná péče 

jim zabere veškerý volný čas a zřídkakdy se stane, ţe by měly čas samy pro sebe. 

Dalším velkým problémem je geografická vzdálenost, kterou musí často 

překonávat především při kontaktu s rodiči. Tato vzdálenost znesnadňuje péči a 

její překonávání ubírá na čase, který je pro ţeny sandwichové generace 
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nejdůleţitější. Často se také potýkají s ekonomickými problémy. Pokud nemají 

v rodině další, často hlavní finanční příjem, je pro ně obtíţné pokrýt finanční 

náklady spojené s chodem domácnosti, splácet hypotéky apod. 

S nedostatkem času je spojené i obtíţné kombinování péče a práce. Při 

plném pracovním úvazku tráví ţeny průměrně 8 hodin denně v práci, coţ s sebou 

přináší mnohé komplikace. Běţné kaţdodenní úkoly jako odváţení dětí do školky, 

nákupy pro rodiče atd., se stávají časově nezvladatelnými. Ocenily by proto 

především prodlouţenou otevírací dobu mateřských škol či jiná centra zajišťující 

hlídání dětí. Institucionální péče o blízké seniory, která by jim mnohdy situaci 

ulehčila, je však pro většinu ţen krajním řešením. Byly by ochotné těchto sluţeb 

vyuţít pouze v případě, ţe by samy péči o seniora opravdu nezvládaly. 

Institucionalizovanou pomoc ţenám sandwichové generace můţeme dělit 

na finanční a pomoc prostřednictvím sluţeb. Finanční pomoc je ţenami čerpána 

především v podobě rodičovského příspěvku. Další finanční podpora jako je 

přídavek na dítě atd. je však určena spíše rodinám s nízkými příjmy a většina ţen 

tvořících střední třídu na tuto pomoc nedosáhne. Ţeny pečující o těţce nemocné 

rodiče pak mají nárok na příspěvek na péči. V případě, ţe je senior zdravý, však 

ţádnou finanční podporu nedostávají. 

Pomoc prostřednictvím sluţeb je dále dělena na sociální sluţby a sluţby 

pro rodiny s dětmi. Zatímco sluţby pro rodiny s dětmi, jako jsou jesle, mateřské a 

základní školy, centra pro matky s dětmi zřizující volnočasové aktivity apod. 

vyuţívá většina ţen, sociálních sluţeb vyuţívá jen menšina z nich. Sociální sluţby 

jako jsou centra pro seniory, pečovatelské domy atd. vyuţívají pouze někteří 

senioři. Často se pobytu v takových institucích vyhýbají a chtějí svůj čas trávit 

v domácím prostředí. Ţeny, které pečují o váţně nemocné seniory, vyuţívají 

sluţeb terénních zdravotních sester a podobné asistenční sluţby. Vesměs se však 

ukazuje, ţe sociální sluţby ţeny sandwichové generace příliš nečerpají a ani o ně 

nemají zájem. Co se týče informovanosti, objevují se rozdílné názory. Některé 

ţeny se cítí být dostatečně informované a jsou spokojené s celkovou dostupností 

informací, jiné si na dostupnost stěţují a povaţují sociální systém za odrazující. 
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Ekonomická aktivita a zapojení ţen sandwichové generace na trh práce by 

se dala usnadnit prostřednictvím částečného úvazku, pruţné pracovní doby, 

moţností práce z domova či dalších flexibilních forem pracovních poměrů. 

Všechny respondentky ve výzkumu projevily zájem o zkrácenou pracovní dobu 

nebo o jiný druh částečného pracovního úvazku. Ty, které těchto přizpůsobených 

forem zaměstnání vyuţívají (ve formě samostatné výdělečné činnosti) jsou 

maximálně spokojené a práci na hlavní pracovní poměr by nechtěly. Stát však tyto 

formy pracovního poměru nijak přímo nepodporuje. Částečné pracovní úvazky 

nejsou zakotvené v zákoně a nejsou státem nijak explicitně podporovány. Podle 

slov respondentek výzkumu by však přizpůsobená pracovní doba byla jednou 

z největších moţných pomocí. 

 

Summary 

This work explored the phenomenon of sandwich generation women. The 

aim was to determine how demographic trends contribute to the formation of 

sandwich generation and how these trends evolve. The main goal then was to find 

out what problems these women face. Another aim was to explore social policy in 

relation to the sandwich generation and find out how women manage to care for 

family and work life, how to facilitate their economic activity through the state, 

and if it is done. Based on the findings of my own research I will try to answer 

these questions. 

Sandwich generation arose due to several demographic trends. The main 

trends behind its creation are the aging population, postponing conception of the 

child, low birth rates and changes in family behavior as particularly high divorce 

rate. The aging of society is often discussed problem. The life expectancy s 

rapidly extending and the number of elderly is increasing at the expense of pre-

productive and productive class. The aging of society is associated with the 

postponement of conceiving a child. The average age of mothers in the last 25 

years has increased by 10 years. High divorce rates also contribute to 
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development of sandwich generation. Influenced by divorce, women found new 

families later in life. The later the women have children, the older their parents are 

and the more increases the risk that they will need to take care of both these 

generations. Future projections are not very positive. The entire society will 

continue to age. Number of seniors will increase and vice versa the number of 

children will progressively decrease. Maternal age, according to projections, will 

continue to increase, but not as distinctly. Likewise divorce rate should not rise 

significantly nor decrease. It can be assumed from the projections that sandwich 

generation will expand in the future. 

The main problem, which women of sandwich generation have to face, is 

time. They divide their time between work and family care. Family care takes all 

the free time and seldom happens that they have time for themselves. Another big 

problem is the geographical distance that they often have to overcome especially 

when in contact with parents. This distance makes it difficult to care for and 

detracts from time which is most important for women sandwich generation. They 

are also often facing economic problems. If they don’t have another income in 

family, often the main income, it is difficult for them to cover the financial costs 

associated with running the household, mortgage payments, etc. 

With the lack of time is associated the difficulty of combining work and 

care. At full-time work women spend an average of eight hours a day at work, 

which brings many complications. Normal everyday tasks such as taking away 

children to school, shopping for parents, etc., become unmanageable. The women 

would appreciate extended opening hours of kindergartens and other centers 

providing babysitting. Institutional care for elderly, which would often help, is for 

most women the last option to consider. They would be willing to use these 

services only if they themselves really could not manage care for the elderly. 

State assistance to women sandwich generation can be divided into a 

financial support and assistance through services. Financial support is used mainly 

by women as a parental contribution. Additional financial support such as child 

allowance etc. is intended rather to low income families and women making up 
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the majority of the middle class cannot reach for this kind of assistance. Women 

caring for a seriously ill parent are entitled to care allowance. But if the senior is 

healthy, they do not receive any financial support. 

State assistance through the services is further divided into social services 

and services for families with children. While services for families with children, 

such as nurseries, kindergartens and primary schools, centers for mothers and 

children setting up leisure activities, etc. are being used by the majority of women, 

social services are used by only a minority of them. Social services such as senior 

centers, nursing homes, etc. are used only by some seniors. Seniors often avoid 

stay in such houses and they want to spend their time at home as long as it is 

possible. Women who care for seriously ill elderly, are using the services of 

nurses and similar assistance services. They all, however, shows that social 

services is not used very often by women of sandwich generation and they are 

also not really interested in such services. Regarding awareness, there are 

differing opinions. Some women feel they are well informed and are satisfied with 

the overall availability of information, others complain about the availability and 

consider the social system as a deterrent. 

Economic activity and participation of women sandwich generation into 

the labor market could be facilitated through part-time work, flexible working 

hours, work from home or other flexible forms of employment relationships. All 

respondents of the research expressed their interest in some kind of a part-time 

work. Those that adapted these forms of employment benefit (in the form of self-

employment) are satisfied and they would not like having full-time job again. The 

state, however, does not directly support these forms of employment. Part-time 

work is not grounded in the law and it is not explicitly supported by the state. In 

the words of the respondents of the research, however, adaptation of working 

hours would be one of the greatest possible help. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Scénář rozhovoru s příslušnicemi sandwichové generace. 

 

Scénář rozhovoru 

(Částečně strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami, respondentkám bude ponechán prostor 

pro popsání svého života a svých problémů.) 

Představení tazatele, seznámení s účelem rozhovoru, podepsání informovaného 

souhlasu. Krátké představení bakalářské práce a jejích cílů, seznámení se 

strukturou rozhovoru a s okruhy otázek. 

 

1. Informace o rodině respondentky 

a. Jaký je Váš momentální rodinný stav? (zjištění rodinného stavu a 

jeho vývoje, tzn. jestli je respondentka vdaná, ţije s partnerem, 

jestli byla vdaná v minulosti apod.) 

b. Kolik máte dětí a kolik jim je let? 

c. Jak staří jsou vaši rodiče? Případně máte nějaké další členy rodiny 

staršího věku (teta, strýc, prarodiče)? 

 

2. Jak vypadá rodinný ţivot respondentky, jak pečuje o děti a rodiče 

a. Popište mi prosím, jak vypadá váš kaţdodenní, běţný ţivot. 

b. Jak velkou péči vyţadují Vaše děti a kolik času Vám tato péče 

zhruba zabere? 

c. Jak velkou péči vyţadují Vaše rodiče (jiní starší rodinní 

příslušníci) a kolik času Vám tato péče zabere? 

d. Došlo někdy k mimořádným situacím, kdy byla péče o tyto členy 

rodiny zvlášť náročná? (nemoc, úraz atd.) Jak jste tuto situaci 

zvládala? Dochází k takovým situacím často? 

e. Existuje někdo kdo Vám s péčí o děti/rodiče pomáhá? 

f. Myslíte, ţe to, ţe jste ţena, Vás předurčuje k péči o blízké? 

g. Jaké důvody Vás vedou k péči o rodiče? (povinnost, láska apod.) 
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h. Co povaţujete za největší problémy či překáţky při pečování o své 

blízké? (čas, zaměstnání, ekonomická situace apod.) 

 

3. Vyuţívání státní pomoci a pomocných zařízení a informovanost o 

dostupnosti sluţeb 

a. Pobíráte nějaké dávky od státu? Víte, na jaké dávky máte nárok? 

b. Vyuţíváte jiných sociálních sluţeb nebo zařízení? Víte o nějakých? 

c. Vyuţíváte sluţeb mateřských školek? Stačí Vám tyto sluţby? 

d. Byla byste ochotná vyuţít (i do budoucna) sociální zařízení 

pečující o seniory? 

e. Máte pocit, ţe potřebujete další státní pomoc? (jakou?) 

 

4. Pracovní podmínky, příleţitosti a ekonomická stránka ţivota 

a. Jste momentálně zaměstnaná? Máte v rodině nějaký další příjem, 

např. od manţela? 

b. Vyhovuje Vám pracovní doba? Jaká je vaše časová situace? Máte 

kromě práce a péče o rodinu nějaký volný čas? 

c. Uvítala byste práci na částečný úvazek/zkrácenou pracovní dobu? 

d. Jak se Váš zaměstnavatel staví k mimořádným rodinným situacím? 

e. Přijde Vám nabídka práce ve Vašem okolí dostatečná? Myslíte, ţe 

byste byla schopná najít jinou práci? 

 

5. Prostor pro vlastní poznámky respondentky 

a. Je něco na co jsem se Vás v rozhovoru nezeptala a pokládáte to za 

důleţité, rády byste se o tom zmínila? 

 

Poděkování, nabídka seznámení s výsledky výzkumu a finální verzí práce. 

Rozloučení. 

 




