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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je zjistit, jaké jsou normativní předpoklady neformální péče 

o seniory, tedy jakési prediktory toho, zda by se za příznivých podmínek konkrétní 

rodiny její členové o své potřebné (obvykle o rodiče či partnera/ku) postarali; jaké jsou 

specifické projevy normativní solidarity v konkrétních podmínkách a návrh způsobu, 

jak normativní dimenzi zařadit do modelu solidarity v péči o seniory. Na základě teorie 

a kvalitativního výzkumu, konkrétně analýzy hloubkových rozhovorů, jsou uvedeny 

normativní předpoklady i jejich specifické projevy. Následně je navržen způsob, jak by 

bylo možné zahrnout normativní solidaritu do modelu, obsahující osm bodů týkajících 

se převážně předchozích zkušeností potenciálního pečujícího a jeho názorů na péči. 

Ověřit jej nebo ukázat, že tento způsob měření normativní solidarity není možné 

zobecnit, je úkolem pro další, kvantitativní, výzkum. 

 

Abstract 

This thesis concerns the topic of normative solidarity in informal elderly care. The main 

aim is to find the normative premises of informal elderly care, their specific examples 

and to prepare a possible way of including normative solidarity into the model of 

solidarity premises of informal elderly care. The results are based on an analysis of 

in-depth interviews. Firstly, specific examples of the normative solidarity concepts are 

presented. Secondly, the possible option of how to include normative solidarity in the 

model is proposed, including eight main points that are mainly about a potential carer´s 

previous experiences and her/his opinions about care. The quantitative research shall 

either prove this or show that it was specific to respondents of this particular research 

only.
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1. Námět práce zahrnující formulaci a vstupní diskuzi poznávacího problému 

Jak již název napovídá, diplomová práce by se měla zabývat normativními předpoklady 

neformální péče o seniory, přičemž neformální péčí se myslí péče uskutečněná 

rodinnými příslušníky či jinými blízkými osobami. Důležitost tématu z pohledu toho, že 

se minimálně čistě ze společenského hlediska týká všech a většiny z nás dříve či později 

přímo, není třeba diskutovat. Jeho význam také dále roste s demografickými změnami 

ve společnosti – „Prodlužování délky života a současně nižší počet narozených dětí 

bude mít za následek výrazné zvýšení podílu osob starších 65 let v populaci. V roce 

2060 vystoupá jejich podíl až na 34 % ze všech obyvatel České republiky. V absolutním 

vyjádření se bude jednat o 3,2 milionu seniorů.“
1
 Není tedy překvapením, že na téma 

mezigenerační solidarity obecně i mezigenerační solidarity v péči o nesoběstačného 

seniora bylo provedeno nesčetné množství výzkumů, čemuž odpovídá i velký počet 

publikací, článků a jiných zpracování. Proč tedy přidávat další? Důvodem je to, že má 

tato práce navázat na knihu, respektive výzkum, Prof. PhDr. Hynka Jeřábka, CSc., který 

je zároveň vedoucím této diplomové práce, Mezigenerační solidarita v péči o seniory.
2
 

V té byl na základě známého Bengtsonova modelu mezigenerační solidarity
3
 vytvořen 

souhrnný index rodinné soudržnosti pro pečovatelskou generaci českých rodin. V tomto 

indexu však z původního modelu chybí normativní dimenze mezigenerační solidarity, 

kterou se nepodařilo dostatečně zmapovat. Cílem této práce tak je pokusit se zjistit, zda 

lze nalézt normativní předpoklady péče o seniory, tedy jakési prediktory toho, zda by se 

za příznivých podmínek mladší generace o starší (obvykle rodiče či rodiče partnera/ky) 

postarala, a případně co tyto normativní předpoklady představuje. 

                                                 
1
 ČSÚ 2013 

2
 Jeřábek 2013 

3
 Roberts a Bengtson 1990 



 

 

 

Neformální péči o seniory, tedy to, proč se někteří starají, vysvětlují tři základní teorie: 

reciproční (equity) teorie, vztahová (attachment) teorie a teorie závazku (obligation).
4
 

Dle reciproční teorie je mezigenerační solidarita a následná péče založena na principu 

vyváženosti pomoci (i z dlouhodobého hlediska – například děti péčí o nesoběstačné 

rodiče „oplácejí“ jejich péči v dětství); vztahová teorie závisí na vzájemných vztazích 

mezi členy rodiny provázených pozitivními emocemi (láska, pocit starostlivosti) 

a konečně teorie závazku vychází z předpokladu, že je mezigenerační solidarita 

a pomoc postavena na pocitu odpovědnosti (postarat se), který vzniká na základě 

vštěpených morálních a kulturních norem. Teorie závazku bývá někdy dále rozlišována
5
 

na odpovědnost či přímo „povinnost“ postarat se vycházející z norem dané společnosti 

a odpovědnost vznikající na základě norem konkrétní rodiny, tedy spíše soubor 

morálních hodnot a rodinné zkušenosti (rodiče se starali o svoje rodiče apod.). Pro 

potřeby výzkumu je však třeba více – model měření mezigenerační solidarity. 

 

Pravděpodobně prvním takovým modelem, který byl využit ve výzkumu, byl 

„předchůdce“ Bengtsonova modelu zmiňovaného již v úvodu, konkrétně 

třídimenzionální model vytvořený Bengtsonem a jeho týmem v roce 1976.
6
 Ten 

zahrnoval dimenzi setkávání, názorové shody a citové solidarity. Přes mnohé více či 

méně úspěšné inovace, které budou popsány v samotné diplomové práci, se model 

ustálil na šestidimenzionální verzi.
7
 Tento model z roku 1991 se stal základem pro 

většinu výzkumů na téma mezigenerační solidarity v USA i Evropě.
8
 Obsaženými 

dimenzemi solidarity jsou solidarita citová, kontaktů, souhlasu, pomoci, strukturní 

a normativní, kde normativní solidarita ovlivňuje citovou solidaritu, solidaritu kontaktů 

a solidaritu pomoci, a v podstatě odpovídá teorii závazku. 

 

Na základě Bengtsonova modelu se výzkumníci ve výzkumu Rodinná soudržnost 2010
9
 

rozhodli zkoumat normativní solidaritu ve smyslu závazků a odpovědnosti, ale i míry 

shody hodnot a norem v rodině. Zvolenou metodou byly „viněty“ – popisy modelových 

                                                 
4
 Sýkorová 1996 

5
 Např. Stein 1998 

6
 Bengtson, Olander, Haddad 1976 v Jeřábek 2013 

7
 Bengtson, Roberts 1991 v Jeřábek 2013 

8
 Jeřábek 2013: 165 

9
 Jeřábek 2013: 180 



 

 

 

situací v rodině, pomocí kterých se však normativní solidaritu změřit nepodařilo. Toto 

nás vrací zpět k již vyslovené snaze pokusit se o to v této práci.  

Přínosem této snahy může být to, že bude vyzkoušen další způsob, „jak se normativní 

předpoklady odhalit nedají,“ v ideálním případě naopak to, že se správný přístup, a tak 

i normativní předpoklady, nalézt podaří. Bylo by tak možné na základě konkrétních 

indikátorů za určitých podmínek predikovat, kdo se o rodiče či jiné blízké nesoběstačné 

seniory spíše postará a kdo nikoliv. 

 

 

2. Předpokládané metody zpracování a předběžná struktura práce  

I. Metody 

Na teoretickou část práce (formulace problému, teoretická východiska a možná 

řešení problému v již provedených výzkumech) naváže část praktická. Ta bude 

rozdělena do dvou oddílů.  

 

V prvním z nich se pokusím v datech z vybraných větších výzkumů (například ISJP 

Survey 2006, SHARE a DEAS) nalézt vhodné indikátory normativní dimenze 

mezigenerační solidarity v péči o seniora.  

 

Druhý z oddílů pak bude věnovaný vlastnímu kvalitativnímu výzkumu, který by měl 

vést k rozšíření a prohloubení zjištění. Cílovou skupinou – a respondenty – budou 

neformální pečující, tedy rodina seniora. Respondenti by (v případě jejich ochoty) 

mohli být získáni přes projekty Pečuj doma (M. Lengálová, Diakonie ČCE Praha), 

Podpora neformálních pečovatelů (J. Dienstbierová, Fond dalšího vzdělávání) a Žít 

déle doma (J. Kosařová, Život 90), od kterých jsem získala předběžný souhlas 

účastnit se seminářů či přednášek pro pečující nebo jim předat kontakt. S pečujícími 

bych ráda provedla pravděpodobně polostrukturované rozhovory, nicméně konkrétní 

metodu bude možné stanovit teprve na základě toho, co se podaří a nepodaří zjistit 

v datech z již provedených výzkumů. 

 



 

 

 

II. předběžná struktura práce 

1. Úvod 

2. Teoretická část 

3. Praktická část 

a) Analytický oddíl 

b) Kvalitativní oddíl 

4. Zjištění 

5. Závěr 
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ÚVOD 

 

Tato diplomová práce se zabývá normativními předpoklady neformální péče o seniory, 

přičemž neformální péčí se myslí péče uskutečněná rodinnými příslušníky či jinými 

blízkými osobami.  

Pro téma týkající se péče o seniory jsem se rozhodla ze dvou důvodů – prvním, 

subjektivním důvodem, je fakt, že působím jako dobrovolnice v domově pro seniory 

a ráda bych spojila příjemné s užitečným a dozvěděla se více o motivech, které ústí 

v různé typy péče o seniora. Druhým, objektivnějším, důvodem je význam tématu 

samotného, který dále roste s demografickými změnami ve společnosti. Alespoň z čistě 

společenského hlediska se týká nás všech a většiny z nás dříve či později přímo, ať už 

na straně ne/pečujícího nebo péči potřebujícího seniora. Do těchto rolí se totiž podle 

demografických prognóz budeme v budoucnu dostávat se stále vyšší pravděpodobností 

vzhledem k tomu, že se (díky prodlužování délky života a zároveň nižšímu počtu 

narozených dětí) předpokládá výrazné zvyšování podílu osob starších 65 let. „V roce 

2060 vystoupá jejich podíl až na 34 % ze všech obyvatel České republiky. V absolutním 

vyjádření se bude jednat o 3,2 milionu seniorů“ [ČSÚ 2013: online]. Zatímco tedy stále 

stoupá počet seniorů, kteří potřebují pomoc, klesá počet blízkých, kteří jim mohou 

a chtějí poskytnout potřebnou péči (Blinkert a Klie 2004 v Brand, Haberkern 

a Szydlik 2009: 1). 

Není tedy překvapením, že na téma mezigenerační solidarity obecně i solidarity v péči 

o nesoběstačného seniora bylo provedeno nesčetné množství výzkumů, čemuž odpovídá 

i počet publikací a jiných zpracování. Proč tedy přidávat další? Důvodem je, že má tato 

práce navázat na knihu Mezigenerační solidarita v péči o seniory (Jeřábek et al. 2013), 

respektive výzkum Prof. PhDr. Hynka Jeřábka, CSc. et al., který je zároveň vedoucím 

této diplomové práce. V uvedené knize byl na základě známého Bengtsonova (Roberts 

a Bengtson 1990) modelu mezigenerační solidarity vytvořen souhrnný index rodinné 

soudržnosti pro pečovatelskou generaci českých rodin, v kterém však z původního 

modelu chybí normativní dimenze, kterou se nepodařilo dostatečně zmapovat.  

Cílem této práce tak je pokusit se zjistit (1) jaké jsou normativní předpoklady 

neformální péče o seniory, tedy jakési prediktory toho, zda by se za příznivých 
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podmínek konkrétní rodiny její členové o své potřebné (obvykle o rodiče či partnera/ku) 

postarali; (2) jaké jsou specifické projevy normativní solidarity v konkrétních 

podmínkách a (3) případně návrh způsobu, jak normativní dimenzi zařadit do modelu. 

Přínosem této snahy může být to, že bude shrnuta literatura týkající se novějších 

poznatků na poli normativní solidarity a vyzkoušen další způsob, jak se normativní 

předpoklady odhalit nedají. V ideálním případě naopak to, že se normativní 

předpoklady podaří lépe zmapovat a najít jejich konkrétní projevy v různých 

podmínkách, což by mohlo ukázat na způsob, jak by bylo možné normativní solidaritu 

zařadit do modelu. Model by tak následně umožnil na základě kombinace konkrétních 

indikátorů (tedy i indikátorů ostatních dimenzí solidarity) za určitých podmínek 

predikovat, kdo se o rodiče či jiné blízké nesoběstačné seniory spíše postará a kdo 

nikoliv. 
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1. TEORETICKÁ ČÁST  

1.1 Základní pojmy 

První část teoretické kapitoly bude věnována vysvětlení a rozpracování základních 

pojmů stěžejních pro tuto diplomovou práci. 

1.1.1 Senior 

Pojem senior lze vymezit více způsoby na základě přístupu, který zvolíme. Běžně se 

setkáme se třemi – biologickým, sociálním a kalendářním; kdy biologický klade důraz 

na přirozené tělesné změny spojené se stárnutím, sociální na změnu rolí a životního 

stylu (obvykle spojenou s odchodem do důchodu) a kalendářní na určenou věkovou 

hranici (např. Mühlpachr 2005). 

 

Dle Českého statistického úřadu je pojem senior spíše kategorií sociologickou než 

právní či statistickou. Chronologický věk není jednotným kritériem v České republice 

ani ve světě; proto je vždy třeba uvést, o jakou věkovou skupinu se jedná. Nicméně 

ČSÚ, Eurostat i OSN v obecných statistikách shodně (tak aby byla možná mezinárodní 

komparace) užívají věkovou skupinu 65 a více let (ČSÚ 2012: online).  

 

Přestože je vymezení pomocí věku mnohdy zbytečně zobecňující (takto určená skupina 

je velmi heterogenní díky mnoha působícím faktorům od zdravotního stavu seniora, 

přes hodnotový systém, po sociálně ekonomické zázemí (Mühlpachr 2005: 12)) bude 

pojem „senior“ pro účely této práce definován jako osoba ve věku 65 a více let.  

1.1.2 Neformální péče a její dělení 

Možnou definicí péče (o seniory) je „opatrovnická nebo podpůrná pomoc nebo služba 

vykonávaná pro štěstí a blahobyt starých osob, které z důvodu chronické nebo dušení 

nemoci nebo nezpůsobilosti nemohou tyto činnosti samy vykonávat“ 

[Millward 1999: 2]. Neformální péče je pak péče poskytovaná osobami, které nejsou 

za péči placené, obvykle jsou jimi osoby blízké (nejčastěji děti či partneři). Taková 

péče se odehrává u pečujícího či opečovávaného doma (Levine 1999: 341).  
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Péči lze rozlišit na kategorie z více hledisek. Základní dělení může být na zdravotní, 

sociální a emocionální péči. Zdravotní péče je péče spojená se zhoršením zdravotního 

stavu seniora, které vede k omezení škály úkonů, které senior zvládá vykonávat sám. 

Často se kromě postupného vývoje chronických nemocí jedná o stav po úrazu či náhlé 

nemoci. Sociální a emocionální péče je pak starostlivost, projevování lásky a blízkosti 

a opora (Jeřábek et al. 2013: 44). V souladu s tímto dělením Graham rozlišuje „caring 

about“ (starat se o někoho v rovině emoční – zajímat se o něj, mít o něj starost) 

a „caring for“ (starat se o někoho ve smyslu poskytování instrumentální pomoci). 

Autorka upozorňuje na to, že v pečování nemusí být vždy přítomné obě fáze, přičemž 

„caring about“ považuje za hlavní motivaci k péči instrumentální. Neformální péče 

o seniora je v tomto kontextu považována za „Labour of love“, tedy práci 

z lásky - přirozenou součást rodinného života, vycházející ze vzájemné lásky 

a starostlivosti (Graham 1983: 16). 

 

Druhým hlediskem je „stupeň naléhavosti, s nímž starý člověk péči potřebuje“. Pro 

posouzení naléhavosti péče se běžně používají mezinárodní indexy BADL (Basic 

Activities of Daily Living) a IADL (Instrumental Activities of Daily Living), které měří, 

do jaké míry senior zvládá běžné denní aktivity (např. oblékání, osobní hygiena) 

a aktivity instrumentální povahy (např. nákupy, domácí práce). Tyto indexy jsou 

používané také Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR při posuzování nároku na 

příspěvek na péči (MPSV 2011: online). 

 

Na základě výše zmíněné naléhavosti péče pak literatura rozlišuje různé druhy péče 

o seniora, vzhledem k nárokům, které klade na pečující osoby. Z tohoto pohledu se 

jedná o rozlišení mezi podpůrnou péčí, neosobní péčí a osobní péčí 

(Jeřábek et al. 2013: 44). Podpůrná péče (subsidiary care) je nejméně náročným 

typem – zahrnuje pomoc s opravami v domácnosti, dopravou k lékaři či finanční 

podporu. Není tedy nutné společné bydlení, ani velké množství vynaloženého času 

a energie. Náročnějším stupněm je neosobní péče (impersonal care), která obsahuje 

starost o domácnost (vaření, úklid apod.) a je tedy nutná větší časová dotace. Třetím 

typem je osobní péče (personal care), která je nejvíce náročná, a to jak časově (bývá 

nutná téměř nepřetržitá přítomnost pečujícího), tak psychicky i fyzicky. Jedná se 

v podstatě o pomoc se všemi denními aktivitami od osobní hygieny, přes pomoc 

s pohybem po bytě, po krmení a všechny aktivity, které obsahují předchozí typy 
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péče (Jeřábek et al. 2013: 46-47). Poslední zmiňovaný typ péče tak bývá někdy 

v literatuře také označován jako „nutná péče“. 

 

V minulosti se všechny tři druhy péče automaticky odehrávaly v rodině a ještě během 

větší části 20. století stát do této péče zasahoval pouze v krizových situacích. Péče byla 

doménou žen (obvykle manželek, dcer a snach). Postupně však díky změnám ve 

společnosti (zvyšující se podíl žen na trhu práce, stárnutí populace, ale i změna vnímání 

této problematiky společností) docházelo k zavedení nových forem péče 

(Fine 2007: 200). Jednou z příčin změny ve vnímání péče o starší členy rodiny je fakt, 

že na sebe velkou část zodpovědnosti za péči převzal v minulosti stát 

(Kuchařová 2002: 67), a institucionální péče tak začala být považována za normální. 

Neformální péče tak bývá v současnosti často doplňována profesionálními službami či 

je jimi zcela nahrazena. 

1.1.3 Formy péče  

Jak už bylo uvedeno v předchozím odstavci, kromě rodinné péče jsou v dnešní době 

dostupné i další formy péče o seniory. Základní dělení je možné pojmout dvěma 

způsoby: rozlišením na instituce zdravotního a instituce sociálního systému nebo dle 

míry účasti rodiny. Obě dělení lze kombinovat. 

 

Spolupráce mezi zdravotním a sociálním systémem není bohužel zcela 

vyřešena - přestože je často třeba poskytovat jak péči zdravotní, tak péči sociální, každý 

z typů péče je hrazen odlišným způsobem, což činí ekonomickou a organizační stránku 

péče složitější a méně transparentní jak pro seniory samotné a jejich rodiny, tak pro 

veřejnost (Kostelná 2011: online). 

 

Mezi instituce sociálního systému, které vyžadují přestěhování seniora z domácího 

prostředí, se řadí domovy pro seniory a domy s pečovatelskou službou. Ty se liší šíří 

nabízených služeb. Domy s pečovatelskou službou jsou jakýsi mezistupeň mezi 

samostatným bydlením a domovem pro seniory – zachovávají soukromí seniora, ale 

zároveň zajišťují potřebnou péči (Jeřábek et al. 2013: 46) (donáška obědů, pravidelný 

úklid atd.). Pro seniory, kteří chtějí zůstat v domácím prostředí, je k dispozici osobní 

asistence, pečovatelská služba, odlehčovací služba nebo pobyt v denním stacionáři 
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(Kostelná 2011: online). Ze systému sociální péče je také možné čerpat příspěvek na 

péči, který „je určen osobám, které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují ke 

zvládání běžných životních úkonů pomoc od jiné osoby. Příjemci příspěvku se mohou 

rozhodnout, jak příspěvek využijí ve smyslu „nákupu“ služeb a zda zvolí péči od 

neformální sítě nebo formální instituce“ [Kostelná 2011: online]. 

 

Mezi instituce zdravotní péče patří nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných, 

hospice, ale i ambulantní či domácí zdravotní péče. Domácí zdravotní péče sestává 

z odborných výkonů, které jsou poskytovány na základě doporučení lékaře. „Domácí 

zdravotní péče je zaměřena zejména na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví 

a rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění 

klidného umírání a smrti. (…) Jedná se např. o monitorování fyziologických funkcí, 

aplikaci injekcí, inzulinu, aplikaci terapie k zajištění hydratace nebo léčby bolesti, 

ošetření stomií, ošetření chronických ran, rehabilitační ošetřování“ 

[Kostelná 2011: online]. Je tedy vhodným doplňkem k domácí péči. 

1.1.4 Norma 

„Normy jsou kulturně hodnotové vzorce, a jsou-li internalizovány (zvnitřněny 

jedincem), stávají se součástí osobnosti a vystupují jako hodnotová 

orientace“ [Lašek 2006: 37]. Podle Homanse jsou normy důležité především ve 

skupinách. Normu definuje jako „norm (…) is an idea in the minds of the members of 

a group, an idea that can be put in the form of statement specifying what the members or 

other men should do, ought to do, are expected to do, under given circumstances“ 

[Homans 1950: 123], tedy ve volném překladu „norma je představa členů skupiny, 

představa, co by členové skupiny nebo jiní za určitých podmínek měli dělat, mají dělat, 

nebo se očekává, že budou dělat“ (překlad autorky). Normy tak díky svému 

specifickému charakteru udržují pravidla skupiny a ovlivňují sociální postavení 

členů (Van Wormer, Besthorn 2010: 95). Lze tedy říci, že normy pro člověka znamenají 

závazky a povinnosti, ale zároveň mu umožňují ospravedlňovat vlastní jednání 

(Lašek 2006: 37). Vznikají v mezilidských interakcích a mohou, ale nemusí být 

explicitně vyjádřeny. Sankce v případě jejich porušení, tak nejsou ve formě právní, ale 

sociální. Stejně jako se v jednotlivých společnostech liší normy samotné, různá je 

i míra, s jakou je na dodržování norem kladen důraz (Cialdini a Trostová 1998: 152). 
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1.2 Solidarita  

V následujícím oddílu bude popsána mezigenerační solidarita a následně Bengtsonův 

model, který dělí solidaritu na jednotlivé dimenze včetně normativní. Vzhledem k tomu, 

že je solidarita jedním ze stěžejních konceptů této práce, považuji za žádoucí alespoň 

stručně popsat také vývoj teorií solidarity, kterým kapitolu otevírám.  

1.2.1 Vývoj teorií solidarity 

To, jak je možné, že společnost funguje, bylo jedním z hlavních témat sociologie už od 

jejího počátku. Konceptem solidarity, který s fungováním společnosti úzce souvisí, se 

tedy postupně zabývala většina klasiků. Pojem „solidarita“ byl však dle Bengtsona, 

Olandera a Haddada užíván ještě dávno před tím – ve 14. století jej používal Kaldoun 

k vysvětlení různých aspektů sociálního života (Bengtson, Olander 

a Haddad 1976: 245). August Comte, považovaný za zakladatele sociologie, se zabýval 

přechodem od společnosti tradiční ke společnosti moderní a změnou vztahů 

a interdependencí mezi lidmi. Emile Durkheim pak společnost (a tak i solidaritu) 

rozdělil do dvou konceptů – tradiční společnost fungující na základě mechanické 

solidarity a moderní společnost fungující na základě solidarity organické. Mechanická 

solidarita je založena na sdílených normách a hodnotách, které v internalizované podobě 

pomáhaly tvořit mezi lidmi pevná pouta. Se změnami ve společnosti (dělba práce, 

sociální revoluce, stěhování obyvatelstva do měst) se vztahy mezi lidmi začaly přetvářet 

na vazby dané vzájemnou závislostí vycházející z dělby práce (organická solidarita). 

Tyto vazby jsou slabší, protože nejsou otázkou norem a povinností, ale funkční 

závislosti (Durkheim 1997). Jeřábek et al. (2013: 23) tvrdí, že Durkheimovu 

mechanickou a organickou solidaritu můžeme pozorovat i v neformální péči. Jak uvádí 

již ve své dřívější knize, mechanická solidarita je základem pro pochopení nové situace 

a sjednocení názoru na to, zda se o nesoběstačného člena rodiny postarat. Organická 

solidarita se vyznačuje závislostí členů rodiny, kdy každý má svou roli, která ovlivňuje 

výslednou péči. Lze také mluvit o nadřazení potřeby fungování rodiny jako celku nad 

svoje vlastní (Jeřábek 2005: 7). Podobnou dualitu řešil i Tönnies, který dělil společnost 

na Gemeinschaft (pospolitost) a Gesellschaft (společnost), kdy Gemeinschaft je koncept 

podobný tradiční společnosti (společnost závislá na normativně zakotvených závazcích) 

a Gesellschaft moderní společnosti (založená na shodě o pravidlech 

směny) (Tönnies 1963). Někteří autoři (např. Weber) také poukazovali na možnost 
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existence obou typů solidarity současně (Weber 1980). Porovnání 

viz Jeřábek et al. 2013: 18-20. 

 

Později se proti sobě postavily dva přístupy, sociologistický a psychologistický. 

Sociologistický přístup, který reprezentuje například Durkheim nebo Simmel, chápe 

solidaritu jako funkci společnosti, sjednocující princip a způsob jakým kontroluje 

individua. Naopak psychologistické hledisko, reprezentované Homansem či Blauem, 

nahlíží na solidaritu z pohledu jedince, který jedná s ohledem na budoucí zisk 

(Jeřábek et al. 2013: 18).  

 

Dle Jeřábka (2013) je možné hlavní přínos „klasiků sociologické teorie“ shrnout jako 

„odhalení základních prvků skupinové solidarity v 'normativně předepsaných závazcích' 

internalizovaných členy skupiny, ve 'vzájemné funkcionální závislosti' mezi členy 

skupiny a v jejich 'shodě na pravidlech směny'“ [2013: 20]. 

 

Dalším významným přispěním k teoriím solidarity byla charakteristika prvků, z nichž se 

skupinová solidarita skládá, kterou provedl Georg C. Homans (1950). Skupinovou 

solidaritu rozlišil na čtyři prvky: interakci (interaction), aktivitu (activity), 

city/sentiment (sentiment) a normy (norms); kde aktivita je dění ve skupině, interakce 

reciproční chování a komunikace mezi členy skupiny, sentiment jsou city a citové 

reakce členů skupiny a konečně normy jsou očekávání členů skupiny týkající se toho, 

jak se mají jednotlivci ve skupině chovat.  

 

Jeřábek shrnuje teorie týkající se solidarity následovně: „Solidarita se projevuje 

chováním členů skupiny. Vyplývá z jejich podobnosti, vzájemné citové náklonnosti, 

častého souhlasu mezi nimi, z jejich společných vlastností, z jimi sdílených norem nebo 

ze společné vzájemné závislosti“ [Jeřábek 2013: 21]. Upozorňuje také na to, že 

solidarita není jen vlastností celku – skupiny, ale týká se i jednotlivých členů 

(Jeřábek et al. 2013: 21). 

1.2.2 Mezigenerační solidarita 

Teorie mezigenerační solidarity spojují dohromady teorie solidarity a teorie vývoje 

rodiny, a logicky se tak proměňují v čase v závislosti na mnoha faktorech vyplývajících 
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z aktuální situace ve společnosti. Ráda bych tak jen krátce zmínila některé teorie, které 

považuji za zajímavé. S ohledem na téma této práce – normativní solidaritu 

v neformální péči – bude více prostoru věnováno výzkumům mezigenerační solidarity, 

se zaměřením na normativní solidaritu. Ty samy o sobě poskytnou dostatečný teoretický 

základ a inspiraci pro výzkum vlastní. 

 

Obecně mezigenerační solidaritu vysvětlují tři základní teorie: reciproční (equity) 

teorie, vztahová (attachment) teorie a teorie závazku (obligation). Dle reciproční teorie 

je mezigenerační solidarita a následná péče založena na principu vyváženosti pomoci 

(i z dlouhodobého hlediska – například děti péčí o nesoběstačné rodiče „oplácejí“ jejich 

péči v dětství); vztahová teorie závisí na vzájemných vztazích mezi členy rodiny 

provázených pozitivními emocemi (láska, pocit starostlivosti) a konečně teorie závazku 

vychází z předpokladu, že je mezigenerační solidarita a pomoc postavena na pocitu 

odpovědnosti (postarat se), který vzniká na základě vštěpených morálních a kulturních 

norem (Sýkorová 1996). Teorie závazku bývá někdy dále rozlišována na odpovědnost či 

přímo „povinnost“ postarat se vycházející z norem dané společnosti a odpovědnost 

vznikající na základě norem konkrétní rodiny. V druhém případ se tedy jedná spíše 

o soubor morálních hodnot a rodinné zkušenosti (rodiče se starali o svoje rodiče apod.) 

(např. Stein 1998).  

 

Přesah do současnosti lze pozorovat i u starších teorií. Například Talcott Parsons tvrdí, 

že došlo k izolaci manželské rodiny, což vede k nižší míře solidarity k rodinám předků 

i potomků (Parsons 1964). Francois de Singly na Parsonsovu teorii kriticky navazuje 

tvrzením, že nejde o izolaci, ale distanci. Generace jsou na sobě dle něho méně závislé, 

a to jak po ekonomické stránce, tak i v rozhodování. Přístup ke členům rodiny dle něho 

ovlivňuje také slušné vychování a smysl pro povinnost, díky němuž víme, co se očekává 

a naopak (De Singly 1999: 68). Dle mého názoru tak De Singly mluví de facto 

o normách a přenosu jejich vzorců v rámci rodiny.  
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1.2.2.1 Model měření mezigenerační solidarity 

Pravděpodobně prvním modelem, který byl využit ve výzkumu mezigenerační 

solidarity, byl model vytvořený Bengtsonem a jeho týmem v roce 1976. Celý proces 

vedoucí k vytvoření prvního modelu a zároveň další postup vedoucí k nejznámější verzi 

modelu z roku 1991 je podrobně popsán v článku Intergenerational Solidarity in Aging 

Families: An Example of Formal Theory Construction (Bengtson, Roberts 1991).  

 

Autoři zdůrazňují, že byl model tvořen na základě mnoha teorií, včetně klasických teorií 

o sociální organizaci (Durkheim, Tönnies), sociální psychologii skupinové dynamiky 

(Homans) a vývojové perspektivy teorií rodiny (více viz str. 8). Na základě nich bylo 

určeno šest dimenzí mezigenerační solidarity, kterými jsou:  

1) udržování kontaktu (association/contact) 

2) citové vazby (affection) 

3) souhlas (consensus/agreement) 

4) funkční solidarita (function, instrumental support) 

5) struktura příležitostí (opportunity structure) 

6) závazek vůči rodičům (familism); kde závazek vůči rodičům definují jako „norms or 

expectations of individual obligation to family“ a „strength of commitment to 

performance of familial roles and to meeting familial obligations“ [Bengtson, 

Roberts 1991: 857], tedy „normy či očekávání individuálního závazku vůči rodině“ 

a „míra angažovanosti v přijmutí rodinných rolí a k naplnění rodinných závazků“ 

(překlad autorky) (Bengtson, Roberst 1991: 856-857). 

 

Po teoretickém ukotvení a určení dimenzí se pozornost přesunula na vztahy mezi 

dimenzemi – existuje přímá závislost? Když má tedy respondent vysoké skóre v jedné 

z dimenzí, znamená to, že máme očekávat vysoké skóre i v ostatních? Souvisí spolu 

některé dimenze více než jiné?  

 

První pokus o zodpovězení těchto otázek a utvoření modelu byl učiněn Bengtsonem, 

Olanderem a Haddadem v roce 1975. Ti, vycházejíce z literatury, tvrdili, že solidarita je 

jednodimenzionální konstrukt sestávající ze tří součástí: citových vazeb, setkávání 

a souhlasu (Bengtson, Roberts 1991: 858). Nicméně empirické testy tento model 

nepotvrdily. Atkinson, Kivett a Cambell (1986) zjistili, že tyto tři dimenze nelze 
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kombinovat do jediné škály, model tedy není jednodimenzionální. Roberts a Bengtson 

(1990) došli v dalším testu k podobným závěrům. Na základě výsledků zdůrazňovali, že 

ačkoliv nelze vytvořit pouze jednu dimenzi, mezi citovými vazbami a setkáváním je 

možno nalézt poměrně vysokou korelaci (Bengtson, Roberts 1991: 858-859). 

Na základě výsledku empirických testů bylo třeba model revidovat. Hlavními změnami 

byly rozšíření modelu o normativní, funkční a strukturální dimenze solidarity; 

z předchozího modelu vzešel předpoklad, že souhlas (consensus) má být na ostatních 

dimenzích nezávislý, a poslední změnou bylo zaměření se na individuální míru 

normativní integrace, citových vazeb a sdílení zdrojů spíše než její zkoumání v dyádách 

rodič – dítě. Ve zmiňovaných empirických testech se, jak už bylo řečeno, nepotvrdil 

původní předpoklad, že ideologická podobnost (souhlas) mezi rodiči a dětmi posiluje 

citové vazby a setkávání (a je jimi také posilována). Bylo tedy třeba změnit i tuto část 

modelu. Autoři předpokládají, že by souhlas měla nahradit normativní solidarita, 

která by tak měla ovlivňovat citové vazby a setkávání. Tento předpoklad je stavěn 

na myšlence, že zatímco pravděpodobnost souhlasu (ideologického) mezi rodiči 

a dětmi se vzhledem k rozdílným zkušenostem v čase snižuje, normativní 

solidarita, ve formě závazku vůči rodičům, tyto rozdíly překonává a udržuje 

možnost citových vazeb a setkávání i přes případné rozpory v ideologické rovině 

(Bengtson, Roberts 1991: 859-860). Závazek vůči rodičům (normativní solidarita) je 

zde myšlen ve smyslu norem společnosti (viz „in contemporary society adult children 

face normative expectations that they will visit aging parents and will help one another“ 

[Bengtson, Roberts 1991: 860], tedy „v současné společnosti čelí dospělé děti 

normativním očekáváním, že své stárnoucí rodiče budou navštěvovat a pomáhat jim“ 

(překlad autorky)). Další změnou v revidovaném modelu je předpoklad, že funkční 

solidarita se skládá jak z objektivních, tak subjektivních aspektů výměny zdrojů. 

Objektivní součást reflektuje kvantitu, kvalitu a typ zdrojů a předpokládá se, že bude 

závislá na normativní solidaritě a citových poutech. Nicméně je poměrně obtížné tuto 

výměnu posuzovat vzhledem k faktu, že se do „výměny“ počítá i emocionální a fyzická 

pomoc. Toto určuje subjektivní část funkční solidarity. Struktura příležitostí pak nově 

znamená všechny limity a omezení mezigenerační interakce, které mohou ovlivňovat 

typ a frekvenci interakce. Například zdravotní stav či geografickou vzdálenost. Vztah 

mezi citovými vazbami a setkáváním zůstává vzhledem k jeho potvrzení v testu 

v modelu i nadále (Bengtson, Roberts 1991: 860-861). 
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Revidovaný model (1991) byl testován na vzorku 363 starších rodičů a 246 „dětí“ ve 

středním věku, kteří se zúčastnili první vlny výzkumu Longitudinal Study of 

Three Generation Families v roce 1971. Všichni rodiče hodnotili vztah k synovi či dceři 

(náhodně přiděleno) a stejně tak „děti“ hodnotily vztah s rodiči. Pomocí strukturního 

modelování došli autoři k výsledku, že sedm z devíti dimenzí modelu bylo potvrzeno. 

V případě citových vazeb a setkávání byla pozitivní souvislost znovu potvrzena. 

Struktura příležitostí – geografická blízkost a dobrý zdravotní stav seniora – vedla 

k častějšímu setkávání. Normativní solidarita (závazek vůči rodičům) se ukázala být 

silným prediktorem pro mezigenerační citové vazby, nikoliv však pro setkávání. 

V případě závazku vůči rodičům byla dokonce ve výběrovém souboru (nelze zobecnit) 

nalezena negativní závislost – děti, které vykazovaly vyšší míru norem, se s rodiči 

setkávaly méně. Autorský tým považuje za možné vysvětlení kognitivní 

disonanci - děti, které se s rodiči nemohou často setkávat kvůli jiným povinnostem či 

překážkám, si mohou silněji internalizovat rodinné normy – očekávání, že mají být 

rodičům blíže (Bengtson, Roberts 1991: 860-861). Tato myšlenka je v rozporu 

s tvrzením jiných autorů (např. Dykstra a Fokkema 2011) a podle mého názoru i s teorií 

kognitivní disonance, jak ji popisuje její autor Leon Festinger (1957). Ta by měla dle 

své definice ovlivňovat smýšlení tak, aby nevznikalo napětí mezi jednáním 

a myšlenkami (více viz str. 42). V tomto případě by tedy měla pociťovaná míra závazku 

vůči rodičům klesat, aby odpovídala jednání (nesetkávání se s rodiči), nikoliv naopak. 

 

Nicméně Bengtsonův model mezigenerační solidarity jako celek je využíván již od 

poloviny 80. let 20. století v celé řadě výzkumných šetření v USA i v Evropě a tvoří 

teoretický základ pro většinu pokusů o měření mezigenerační solidarity (např. 

Löwenstein et al. 2001: 25, Giarruso et al. 2005: 415). Srovnej 

s Jeřábek et al. (2013: 165), více o modelu tamtéž. 

1.2.2.2 Výzkum Mezigenerační solidarita 2010 

Bengtsonův model s šesti složkami mezigenerační solidarity se rozhodli využít 

Jeřábek et al. pro svůj výzkum Rodinná soudržnost 2010. Z něho mě s ohledem na téma 

práce nejvíce zajímá normativní solidarita (M. Srncová v Jeřábek et al. 2013: 180-188); 

ostatní dimenze budou zmíněny pouze v souvislostech. Normativní dimenze zde byla 

operacionalizována pomocí vinět, tedy jakýchsi modelových situací, kde měli 
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respondenti na výběr mezi tradičním a „postmoderním“ pohledem, řešením uvedené 

situace (termín „postmoderní“ autoři používají ve smyslu odmítnutí tradičního pojetí 

rodiny a řádu, které jedince omezuje v jeho smýšlení a jednání). Sběr dat probíhal 

formou samovyplňovacího dotazníku obsahujícího šest dvojic vinět. Jednotlivé viněty 

měly dle autorů ukázat, zda respondent preferuje tradiční nebo postmoderní pohled na: 

manželství, dilema rodina vs. kariéra, současný prospěch vs. přesah rodiny, závislost 

širší rodiny vs. nukleární rodina, sounáležitost vs. individualismus a rodinnou 

loajalitu vs. odpovědnost každého za sebe. Plné znění vinět viz M. Srncová 

v Jeřábek et al. 2013: 181-183. V první fázi analýzy výzkumníci zjišťovali, zda se 

respondenti přiklonili spíše k tradičnímu nebo postmodernímu vnímání norem, 

s výsledkem (na základě četností), že se respondenti kloní spíše k tradičnímu pohledu. 

Pomocí faktorové analýzy pak rozdělili situace do dvou skupin (pro-rodinný charakter 

vs. individualistický charakter) a z analýz zahrnujících socio-demografické 

charakteristiky došli k názoru, že „tradičnější jsou zejména ženy. Muži se kloní spíše 

k volnějšímu vnímání rodiny. Jsou to také ženy, které rodinu vnímají spíše pro-rodinně 

(…)“ [M. Srncová v Jeřábek et al. 2013: 185]. Dále zjistili, že starší a věřící respondenti 

vnímají rodinu tradičněji a vzdělání a příjem na vnímání norem nemají vliv.  

 

Při testování hypotéz se ale statisticky významný vztah mezi výroky a normativní 

solidaritou nepotvrdil a normativní solidaritu tak nebylo možné zařadit do modelu. 

Kapitolu o normativní solidaritě tak autoři v knize ponechali pro informaci, že tímto 

způsobem se normativní solidaritu popsat nepodařilo (Jeřábek et al. 2013: 180).  

 

Důležitým zjištěním z výzkumu však bylo, že model mezigenerační solidarity platí za 

určitých specifických podmínek, kterými jsou: sdílení rodinné odpovědnosti 

(uváděné jako první normativní dimenze), ochota k osobní oběti ve prospěch celku 

rodiny (altruismus, druhá normativní dimenze), významná potřeba pomoci 

seniorovi a pečovatelský potenciál rodiny (ve smyslu vzdálenosti od seniora 

a zdravotních možností potenciálních pečovatelů) (Jeřábek et al. 2013: 276). 

1.2.2.3 Další výzkumy mezigenerační solidarity 

Mezigenerační solidarita, vzhledem k atraktivitě tématu, byla a je součástí mnoha 

dalších výzkumů. V této části bych se proto chtěla zaměřit na několik z nich, které 
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poslouží k vytvoření ucelenějšího obrázku o mezigenerační solidaritě. Poznatky 

z výzkumů budou také využity v samostatné kapitole o normativní solidaritě 

a v metodologické části jako inspirace a informace o metodách, kterými byla normativní 

solidarita, jako jedna ze složek mezigenerační solidarity, zkoumána.  

1.2.2.3.1 Hank (2007): Proximity and contact between older parents and their children.  
A European comparison. 

Hank (2007) na datech z mezinárodního výzkumu SHARE 2004 ukazuje, že pokud se 

podíváme na Evropu jako celek, neexistuje důkaz pro „ústup“ rodiny jako sociální 

instituce, přestože je tento fenomén často skloňován. Dochází však k názoru, že je 

možné rozdělit Evropu na regiony, které se v péči výrazně liší, a to na severozápadní 

a střední Evropu, východní a jihovýchodní Evropu a jižní Evropu. Jižní státy považuje 

za pečovatelsky nejintenzivnější s nejčastějším osobním kontaktem, přičemž shodně 

s Bengtsonem (1991) považuje udržování kontaktu společně s geografickou vzdáleností 

za „opportunity structure“ (strukturu příležitostí), tedy prostředek k možné 

mezigenerační výměně a následné pomoci (2007: 158-159). Za zajímavé zjištění 

považuji to, že existence vnoučat častost kontaktu neovlivňuje. Pokud rodič trpí 

chronickou nemocí, pravděpodobnost denního kontaktu se zvyšuje a naopak snižuje, 

pokud vykazuje symptomy deprese. Hank se s dalšími autory shoduje, že dcery jsou 

s rodiči v kontaktu častěji a stejně tak je kontakt častější, pokud už žije pouze jeden 

z rodičů (2007: 167-168). 

1.2.2.3.2 Brant, M., Haberkern, K. and Szydlik, M. (2009): Intergenerational help and care 
in Europe.  

Brandt, Habrkern a Szydlik (2009) se ve svém výzkumu věnují především tomu, jak se 

liší evropské státy, co se týká podpory seniorů, a čím jsou tyto rozdíly vysvětleny. 

Zároveň se ale zaměřují na individuální a rodinné charakteristiky, které mohou pomoci 

vysvětlit pomoc a péči poskytovanou dětmi stárnoucím rodičům, což je, vzhledem 

k cílům této práce, relevantní. 

 

Analýzy byly provedeny na datech z výzkumu SHARE (rok nespecifikován). Podobně 

jako Hank (2007) tvrdí, že je možné Evropu rozdělit dle typů péče, ale dělí ji pouze na 

severní a jižní. Uvádějí, že pomoc (blíže nespecifikovaná) stárnoucím rodičům či jiným 

blízkým osobám je častější v severní Evropě, ale v jižní je intenzivnější. Lidé v severní 

Evropě naopak častěji uvádějí, že si pomoc užívají, ve srovnání s jihem, kde je pomoc 
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více považována za nutnost, normu (2009: 587). Dle mého názoru by velkou roli mohl 

hrát právě fakt, že Seveřané poskytují méně intenzivní pomoc, která není psychicky 

a fyzicky tak náročná jako pomoc intenzivní. Proto by bylo třeba typ pomoci při 

srovnání specifikovat a rozlišit. To autoři o několik stran dále v článku alespoň do jisté 

míry dělají, když uvádějí dělení na „help“ (pomoc) a „care“ (péči), kde péče vyžaduje 

osobní přítomnost a byla poskytována alespoň jednou týdně během posledních 

12 měsíců. 

 

Shodně s jinými autory (např. Bengtson 1991, Hank 2007) zjistili, že na pomoc i péči 

má negativní vliv větší geografická vzdálenost, kde v případě péče je rozdíl ještě větší. 

Naopak děti s vyšším vzděláním a dostatečnými finančními zdroji rodičům pomáhají 

častěji (zatímco ve studii Rodinná soudržnost 2010 se vliv těchto dvou proměnných 

neprokázal). Stejně tak děti, které očekávají dědictví či v současnosti dostávají od 

rodičů peníze, pomáhají častěji (2009: 593-594). 

1.2.2.3.3  Leopold, T. and Raab, M. (2011): Short-term reciprocity in late parent-child 
relationships 

V souladu s tvrzením autorského kolektivu Brandt, Habrkern a Szydlik (2009: 594), že 

více pomáhají děti, které od rodičů dostávají peníze či očekávají dědictví, tvrdí Leopold 

a Raab, že kromě konceptu dlouhodobé reciprocity (splatit rodičům dluh za jejich péči 

v dětství), je důležitým prvkem ve vztazích dospělých dětí a jejich rodičů i reciprocita 

krátkodobá, tedy současné „braní a dávání“. 

 

Některé dřívější studie dle nich poukazovaly na „výměnu“ peněz a času (pomoci) mezi 

rodiči a dětmi, nicméně nebylo zcela jasné, zda se jedná o reciprocitu či je tento jev 

způsoben například rodinnými normami nepodmíněného dávání (2011: 107) nebo se 

jedná o projev nedostatku citových vazeb – ani jedna strana se nechce cítit zavázána, 

a tak ihned vrací, byť jiným způsobem „laskavost“ zpět (Wentowski 1981 v 2011: 107).  

 

Autoři pomocí analýzy dat z výzkumu SHARE zjistili, že krátkodobá reciprocita je 

způsob jak se vyrovnat s ambivalencí, kdy dospělé děti pociťují solidaritu a potřebu 

pečovat, ale na druhou stranu je to pro ně zátěž, a staří rodiče si péči užívají, ale zároveň 

nechtějí být na obtíž. V souladu s tímto zjištěním dokázali, že rodiče nejvíce finančně 

podporují dítě, které jim věnuje nejvíce času (pomoci) a zároveň, pokud dostává (vyšší) 
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finanční pomoc některé z dětí, je pravděpodobnější, že pomůže ono než některý ze 

sourozenců (2011: 116). 

1.2.2.3.4 LAWTON, Leora, Merril SILVERSTEIN a Vern BENGTSON (1994): Affection, 
Social Contact, and Geographic Distance Between Adult Children and Their 
Parents  

Jeden z dalších výzkumů, na kterých se podílel Bengtson osobně, je popsaný v článku 

Affection, Social Contact, and Geographic Distance Between Adult Children and Their 

Parents. V tom vychází z myšlenky, že je rodinná solidarita kontinuální napříč 

generacemi (Hagestad 1985 v 1994: 59), tedy síla solidarity v mezigenerační dvojici je 

závislá na síle solidarity v předchozí generaci (Cherlin a Furstenberg 1986 v 1994: 59). 

Na vzorku 1500 dospělých z výzkumu provedeného American Association of Retired 

People se výzkumný tým pokusil zjistit, jak se mění mezigenerační vztahy v rodině 

v čase. Vycházeli z předpokladu, že citové vazby a frekvence kontaktu jsou proměnlivé 

(1994: 59). 

 

Překvapivě výzkumníci nezahrnuli dimenzi normativní solidarity (byť Bengtson o tři 

roky dříve dokázal, že je normativní solidarita nezbytná a má silný vliv na citové vazby 

a nepřímo tak ovlivňuje frekvenci kontaktu).  

 

Výsledky však prohlubují předchozí zjištění – v případě matek se jedná o obousměrný 

vliv, tedy silnější citové vazby pozitivně ovlivňují frekvenci kontaktu a zároveň častější 

kontakt vede k bližším vztahům; v případě otců však byl prokázán pouze jednosměrný 

vliv – častější kontakt vede k bližším vztahům, ale bližší vztahy se neprojevují častějším 

kontaktem (1994: 63-67). Posouzení změn vztahů v čase ani srovnání pocitu závazku 

mezi generacemi, což si autoři kladli za cíl, nebylo ve výsledcích výzkumu zahrnuto. 

1.2.2.3.5 SILVERSTEIN, Vern BENGTSON a Tonya M. PARROT (1995): Factors that 
Predispose Middle-Aged Sons and Daughters to Provide Social Support to Older 
Parents 

Na rozdíl od předchozího výzkumu, kde normativní dimenze nebyla vůbec zahrnuta, je 

v článku publikovaném o rok později jedním z hlavních motivů. Silverstein, Parrott 

a Bengtson (1995) shrnují poznatky z předchozích výzkumů tak, že byl prokázán 

význam dimenzí normativní, citové a kontaktu, jako předpokladů pro péči o starší 

rodiče, a tak chtějí ve své studii prozkoumat jejich společný vliv na funkční solidaritu. 
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Normativní dimenzi dělí na závazek vůči rodičům (obligation for parents) a očekávání 

dědictví (expectation of inheritance). Závazek vůči rodičům ale formulují jako „the 

amount of responsibility that adult children feel their generation should have for 

assisting elderly parents“ [Silverstein, Parrott a Bengtson 1995: 466], tedy „míra 

odpovědnosti, kterou dospělé děti cítí, že by jejich generace měla mít za péči o starší 

rodiče“ (překlad autorky). Tato definice však v jiné literatuře odpovídá spíše rodinné 

odpovědnosti (filial responsibility) než závazku vůči rodičům, který bývá definován 

jako pocit závazku vyplývající z konkrétního vztahu rodič – dítě. Obecná míra 

odpovědnosti dětí vůči rodičům vycházející z norem a kultury společnosti bývá 

označována pojmem filial responsibility (rodinná odpovědnost) 

(např. Stein et al. 1998: 613, Benešová 2010: 436). 

 

Autoři uvádějí, že i očekávání dědictví lze považovat za formu normativní solidarity, za 

předpokladu, že je na něj nahlíženo jako na „implicitní mezigenerační smlouvu“, kdy 

rodiče očekávají, že za příslib dědictví získají na oplátku pomoc a péči (Kotlikoff 

a Spivak 1981 v 1995: 466).  

 

Ze vzorku 2044 respondentů ve věku 16-91 let ze tří- až čtyř- generačních rodin 

získaného z Longitudinal Study of Generations z oblasti Los Angeles, bylo vybráno 

690 dvojic rodič – dítě (63% dcer, 37% synů). Citová solidarita byla měřena čtyřmi 

otázkami na blízkost ve vztahu, solidarita kontaktu otázkou na častost kontaktu 

a funkční solidarita byla operacionalizována jako součet odpovědí na 5 položek, týkající 

se toho, zda s nimi respondent rodičovi pomáhá či nikoliv. 

  

Normativní solidarita pak byla měřena šesti otázkami o odpovědnosti, kterou by dospělé 

děti měly mít vůči rodičům v oblastech: a) „přátelství“, dělat seniorovi společnost 

(companionship), b) domácí práce, c) opravy a doprava, d) naslouchání a radění se, 

e) osobní a zdravotní péče, f) finanční pomoc, e) bydlení. Odpovědi byly měřeny na 

škále od „žádná odpovědnost“ po „hlavní, převážná odpovědnost“. Tento způsob 

zkoumání normativní solidarity odpovídá obecnému pohledu na pocit závazku 

vycházejícímu z norem společnosti. Normativní solidarita ve spojení s dědictvím byla 

měřena souhlasem s výrokem týkajícím se toho, zda mají rodiče povinnost nechat dětem 

dědictví (1995: 467-468).  
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Autorský tým došel k závěru, že synové více než dcery pomáhají z pocitu závazku vůči 

rodičům. Jak autoři očekávali, potvrdilo se, že častější kontakt vede u synů i dcer k větší 

míře pomoci. Dcery poskytují více pomoci matkám než otcům, a dcery i synové 

poskytují více péče, když se zdravotní stav seniora zhoršuje (1995: 471-472).  

1.2.2.4 Výzkumy týkající se především normativní solidarity 

Poslední zmiňovaný výzkum (Silverstein, Parrott a Bengtson 1995) je pomyslnou 

spojnicí mezi výzkumy, které se týkají spíše mezigenerační solidarity obecně 

a výzkumy zaměřujícími se blíže na normativní solidaritu jako takovou, které následují: 

1.2.2.4.1 DYKSTRA, Pearl A. a Tineke FOKKEMA (2011): Relationships between parents 
and their adult children: a West European typology of late-life families 

Dykstra a Fokkema (2011) si kladou za cíl identifikovat typy „late-life families“, tedy 

rodin seniorů a jejich dospělých dětí, s cílem kombinovat všechny dimenze solidarity 

tak, jak jsou popsány Bengtsonem (1991). Zároveň chtějí prokázat, že rozdělení Evropy 

na regiony dle typů péče (tak, jak ho uvádí např. Brandt, Habrkern a Szydlik (2009) 

nebo Hank (2007)) není správné. 

 

Nejzajímavější, s ohledem na téma práce, je část o normativní dimenzi. Autorky 

vycházejí z myšlenky, že starší rodiče, kteří jsou přesvědčeni, že si členové rodiny mají 

pomáhat, poskytují dětem více praktické i finanční pomoci (Lee, Netzer a Coward 1994 

v 2011: 550). U dospělých dětí pak normy závazku vůči rodičům (family obligation 

norms) pozitivně souvisí s péčí (Gans a Silverstein 2006 a další v 2011: 550). Zároveň 

předpokládají, že ačkoliv normy závazku vůči rodičům (family obligation) ovlivňují 

míru pomoci (nezávisle na typu), nemají vliv na častost kontaktu, který je ovlivňován 

především city (2011: 550). 

 

Zajímavým postřehem k normativní dimenzi solidarity je možnost ovlivnění kognitivní 

disonancí. Tedy to, že závislost má opačný směr – rozdíl mezi aktuální péčí či pomocí 

a vnímanými normami závazku způsobuje psychologické nepohodlí, čemuž se chce 

pečující vyhnout. Aktuální situace péče či pomoci, do které se jedinec dostal, tak zpětně 

ovlivňuje vnímání norem o pečování (Dykstra a Fokkema 2011: 550). 
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Na datech z výzkumu SHARE 2004 sestavily autorky metodou analýzy latentních tříd 

typologii late-life families (rodin seniorů a jejich dětí). Proměnnými byly geografická 

vzdálenost, frekvence kontaktu a normy rodinného závazku (family obligation norms), 

kde normy rodinného závazku byly měřeny skrze hodnocení výroků týkajících se 

zodpovědnosti za péči o staré rodiče, stojící na rozdělení stát vs. rodina, v kombinaci 

s názory na povinnost starání se o děti a vnoučata. Celkově byly sestaveny 4 typy 

rodin, které jsou nezávislé na regionu. Využití normativní dimenze z nich nevyplývá. 

1.2.2.4.2 DYKSTRA, Pearl A. a Tineke FOKKEMA (2012): Norms of filial obligation in the 
Netherlands 

V dalším výzkumu se autorky zaměřily na „sociálně sdílené myšlenky o závazcích vůči 

členům rodiny, konkrétněji rodinné normy (filial norms)“ [Dykstra, Fokkema 2012: 3, 

překlad autorky]. Dykstra a Fokkema dále v textu užívají jen termín „filial obligation“, 

kterým myslí „zobecněná očekávání týkající se povinností dospělých dětí vůči jejich 

rodičům, která fungují jako návod pro chování" (Cicirelli 1988 a Finch, Mason 1990 

v 2012: 3). Tato očekávání jsou sociálně sdílená a jsou odrazem konkrétního kulturního 

a ekonomického prostředí a uspořádání státu (normy rodinného závazku jsou nižší 

v sociálních státech). Nicméně vývoj těchto norem může být ovlivněn i životem 

jednotlivce. Normy filial obligation jsou tak dle autorek vytvářeny pomocí čtyř 

mechanismů: a) hodnotovým systémem skupiny, do které člověk patří, b) konstelací jeho 

rodiny, c) praktickými možnosti pomáhat ostatním a d) aktuální zkušeností se vzájemnou 

pomocí (2012: 4-7) 

 

Dykstra a Fokkema pro svůj výzkum využily data z první vlny panelového výzkumu 

Netherlands Kinship Panel Study. Sběr dat byl uskutečněn v letech 2002 až 2004 

metodou CAPI a samovyplňovacích dotazníků. Filial obligation byla měřena pomocí tří 

výroků: “Children who live close to their parents should visit them at least once a week” 

(„Děti, které bydlí blízko svých rodičů, by je měly navštěvovat alespoň jednou týdně“); 

“Children should look after their sick parents” („Děti by se měly starat o nemocné 

rodiče“) a “In old age, parents must be able to live in with their children“ („Ve starším 

věku rodiče musí mít možnost žít u svých dětí“) [2012: 8, překlad autorky]. Z výroků 

bylo spočítáno souhrnné skóre s minimem 0 a maximem 12, sestavené sečtením 

odpovědí na jednotlivé výroky (0 = zcela nesouhlasí, 4 = zcela souhlasí). Zjistili, že 

navzdory očekáváním ženy vykazují nižší míru filial obligation než muži. Nejvyšší míru 
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filial obligation vykazuje nejmladší skupina (18-29 let), věřící, lidé žijící na vesnici 

a nemající děti, bydlící ve společné domácnosti se seniorem. U vzdělání byl odhalen 

nelineární vliv (2012: 8-14). 

 

Tato studie je z mého pohledu přínosná popisem toho, že součástí normativní solidarity 

může být i koncept filial obligation, závazek vůči rodičům, který nezávisí pouze na 

normách společnosti, ale i na rodině a osobní historii se seniorem (zkušenosti se 

vzájemnou pomocí). Přes počáteční, pro čtenáře trochu zmatený, popis, kdy autorky 

nejdříve jako filial obligation označují „obecná, sociálně sdílená očekávání o správném 

chování“ a po několika odstavcích najednou tvrdí, že je filial obligation ovlivněna 

čtyřmi procesy, z nichž tři se vážou na konkrétní jedincovu situaci, považuji uvedení 

a argumentaci těchto procesů za hlavní přínos tohoto článku. Nicméně vysvětlení, že 

filial obligation ovlivňuje i to, z jaké rodiny respondent pochází, jakou má zkušenost se 

vzájemnou pomocí a jaké má možnosti a příležitosti pomáhat, dle mého názoru 

neodpovídá tomu, co bylo následně zkoumáno. Použitý research design i konkrétní 

výroky podle mě celou tuto „subjektivní“ část filial obligation opomíjejí a zjišťují pouze 

zobecněná očekávání o tom, jak by se dospělé děti měly vůči rodičům chovat.  

1.2.2.4.3 STEIN, Catherine H. et al. (1998): “Because They´re My Parents”: An 
Intergenerational Study of Felt Obligation and Parental Caregiving 

Za nejpřínosnější text týkající se normativní solidarity považuji text od kolektivu autorů 

Stein, Wemmerus, Ward, Gaines, Freeberg a Jewell (1998). Ti provedli v roce 1998 na 

vzorku 460 respondentů, mladých dospělých a jejich rodičů ve středním věku, studii 

zkoumající pocit závazku („felt obligation“) vůči rodičům. Jako nezávislé proměnné si 

určili pohlaví, generaci (mladí vs. ve středním věku) a to, zda žijí oba rodiče. Zaměření 

výzkumu volili na základě pečlivého studia předchozích výzkumů. 

 

Dle autorů se předchozí studie týkající se rodinného závazku zaměřovaly především na 

obecný postoj (tedy zda je třeba, aby se děti staraly o své rodiče). Tomu odpovídá 

metoda výzkumu. Například Rossi a Rossi (1990) užili – stejně jako výzkumníci v knize 

o Mezigenerační solidaritě (Jeřábek et al. 2013) – viněty, tedy modelové situace, 

v kterých byl zapojen pocit závazku. Respondenti vyjadřovali vyšší pocit závazku pro 

sociální role rodičů a dětí (než jiných příbuzných) a uváděli, že s ohledem na očekávání 

společnosti je udržování kontaktu a pomoc považována za normální; naopak 
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nedodržování „závazku“ vede ke společenským sankcím. Novější studie rodinných 

závazků kladly důraz přímo na povinnosti dospělých jako pečovatelů o starší rodiče. 

V tomto kontextu autoři zdůrazňují rozlišení „filial responsibility“ (rodinná 

odpovědnost) a „felt obligation“ (pocit závazku) jako dvou rozdílných přístupů ke 

zkoumání závazku k rodičům; kde filial responsibility je sociální norma týkající se 

povinnosti dětí postarat se o rodiče (obecně) a felt obligation naopak pocit závazku 

v konkrétním vztahu rodič – dítě (1998: 613). České ekvivalenty pojmů filial 

responsibility a felt obligation, které jsem vybrala, odpovídají překladu, který používá 

například Benešová (2010: 436). Ta je konkrétně překládá jako „odpovědnost“ 

a „závazek“. Přesto pro přesnost preferuji užití původních anglických termínů. 

 

Koncept felt obligation stejně jako filial responsibility uznává vliv sociálních norem, ale 

zdůrazňuje, že dospělý musí použít normy závazku vycházející z jeho konkrétního 

vztahu k rodičům (Finch 1989, Stein 1992 v 1998: 612). Jedná se tedy o jakési závazky 

vyjednané mezi členy rodiny v rámci řady rozhodnutí, co se v jejich vztahu bude 

a nebude dělat, ať explicitně nebo implicitně. Felt obligation je tedy možné definovat 

jako “expectations of appropriate behavior that are perceived within the context of 

specific personal relationships with kin across the life course” (Stein 1992 v 1998: 612), 

tedy „očekávání vhodného chování, která jsou vnímána v rámci kontextu 

specifického osobního vztahu s rodinou během celého života“ (překlad autorky). 

Jednodušeji řečeno, se jedná o závazek k rodiči či jinému významnému blízkému 

vyplývající z konkrétního vztahu, za konkrétních okolností provázejících celý vztah 

v konkrétní společnosti.  

 

Zatímco výsledky toho, zda má na filial responsibility vliv pohlaví se různí, vliv 

geografické vzdálenosti od rodičů (Finley et al. 1988 v 1998: 612), toho zda respondent 

žije ve městě či na vesnici, a etnického původu, byl prokázán (Hanson, 

Sauer a Seelbach 1983 v 1998: 612). Vzhledem k tomu, že filial responsibility vychází 

z očekávání společnosti, předpokládá se, že je nejvyšší v době, kdy rodiče zestárnou 

a potřebují pomoc.  

 

Na rozdíl od filial responsibility je felt obligation nejvyšší u mladých dospělých, 

protože zatím neměli mnoho příležitostí oplatit rodičům jejich péči a splatit, či alespoň 

snížit tak svůj „dluh“ (1998: 613). Dále dřívější studie o felt obligation ukazují, že ženy 
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uvádějí vyšší míru pocitu závazku než muži (Stein 1992 v 1998: 613), matky očekávají 

více projevů závazku od svých dětí než otci (Stein a Ward, 1997 v 1998: 613) a stejně 

jako u filial responsibility byl prokázán vliv etnického původu (Freeberg a Stein 1996 

v 1998: 613). Vliv sociální třídy prokázán nebyl (Stein 1992 v 1998: 612).  

 

Autoři studie se na základě těchto informací rozhodli zkoumat dimenzi felt obligation, 

přičemž si stanovili následující dimenze: očekávání ohledně udržování kontaktu 

a participace na rodinných tradicích, pomoc (assistance), vyhýbání se konfliktu, sdílení 

(personal sharing) a soběstačnost. Všechny dimenze podkládají odkazy na literaturu 

krátkými vysvětleními, proč se je rozhodli zvolit. Přesto u prvku pomoci (assistance) 

postrádám upřesnění, co si pod obecným pojmem představují (například ve smyslu 

dělení na podpůrnou péči, neosobní péči a osobní péči).  

 

Cílovou skupinou byli mladí dospělí a jejich rodiče ve středním věku, což zdůvodňují 

možností porovnat pocit závazku jak u „dětí“ a jejich rodičů, tak mezi generacemi. 

Především snahu o porovnání mezi rodiči a „dětmi“ považuji za velmi vhodnou, 

s ohledem na možnost zjistit, zda se pocit závazku (tedy jakýsi „pečovatelský 

potenciál“) přenáší v rodině z generace na generaci, jak naznačují například Lawton, 

Silverstein a Bengtson (1994). Sami autoři uvádějí, že s ohledem na zvyšující se 

pravděpodobnost, že se mladí dospělí zapojí do péče jak ve vztahu k rodičům, tak ve 

vztahu k prarodičům (Watkins, Menken a Bongaarts 1987 v 1998: 613) je možnost 

posoudit podobnost v rámci rodiny a možný mezigenerační přenos velmi zajímavá.  

 

Jak již bylo uvedeno, ženy vykazují vyšší míru felt obligation než muži a jsou i výrazně 

častěji primárními pečovatelkami. Přesné působení felt obligation na výslednou péči 

však musí být prozkoumáno. Konkrétně si tak výzkumníci pokládají otázku, zda synové 

potřebují vyšší míru felt obligation než dcery, aby je motivovala k poskytnutí péče, 

nebo zda synové i dcery se stejnou mírou felt obligation mají stejnou šanci, že se 

o rodiče postarají.  

 

Autorský tým se rozhodl pro kvantitativní studii. Respondenty byli studenti psychologie 

na Midwestern university, kteří měli oba žijící rodiče a byli ochotni vyplnit dotazník 

týkající se jejich rodičů, a následně jej vyplnil i jeden z jejich rodičů (výběr ponechán na 

studentovi). Z popisných statistik je zajímavý průměrný věk mladých dospělých 18,8 let 
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a to, že většina z nich (77%) označila zdravotní stav svých rodičů za dobrý či výborný. 

Zhruba stejné procento navštěvuje rodiče alespoň jednou měsíčně. Průměrný věk 

respondentů ve středním věku (rodičů) byl 45,6 let, 44% uvedlo, že oba jejich rodiče 

žijí, 44% mělo již pouze matku a 12% pouze otce. Více než polovina z nich uváděla 

zdravotní stav matky jako dobrý či výborný, u otce se jednalo o 38%. Přes 

70% respondentů navštěvuje rodiče alespoň jednou měsíčně.  

 

Jako metodu použili The Felt Obligation Measure, jejíž autorem je Stein (1992). 

Sestává z 34 položek, kdy respondent hodnotí na 5-bodové škále, jak často cítí, že 

„musí“ nebo „by měl“ udělat či říci uvedenou věc týkající se jeho rodičů (například 

návštěvy, mluvení o osobních věcech, udržování kontaktu). Felt obligation je tak 

v tomto případě operacionalizována jako frekvence, s kterou respondent uvádí konkrétní 

očekávání definovaná jako „musí“ nebo „měl by“ ve vztahu s rodiči. Tato škála 

v předchozích výzkumech splnila požadavky validity a vnitřní konzistence pro 

jednotlivé části. Dále využili The Filial Responsibility Composite Index, který se skládá 

z deseti položek týkajících se odpovědnosti dětí za stárnoucí rodiče, kdy respondent 

na 5-bodové škále vyjadřuje míru souhlasu s jednotlivými výroky, The Affection 

Toward Parents Measure měřící sílu citových vazeb a The Activities of Daily Living 

Scale měřící míru poskytování pomoci (jak často respondent pomáhá s 11 konkrétními 

typy aktivit).  

 

Výsledky byly statisticky zpracovány. Korelace mezi felt obligation a filial 

responsibility potvrzuje teorii, že se jedná o dva různé koncepty, vzhledem k tomu, že 

na hladině významnosti 99% dosahovala hodnoty 0,3. Tomu odpovídá také korelace 

mezi felt obligation a citovými vazbami k rodičům, která byla 0,46, zatímco u filial 

responsibility a citů 0,29. U filial responsibility se potvrdila hypotéza, že je vyšší 

u mladých dospělých než u jejich rodičů. Zároveň ale nebyla nalezena souvislost mezi 

dospělými dětmi a jejich rodiči ve smyslu přenosu pocitu závazku (felt obligation). Toto 

může být způsobeno ale například tím, že mladí dospělí nebyli v pozici, kdy by mohli 

rodičům poskytovat péči, protože ji rodiče zkrátka nepotřebovali. 

 

Co se týká felt obligation, výzkumníci zjistili, že ženy vykazují výrazně vyšší skóre 

(v každé z položek u mladých dospělých a ve čtyřech z pěti u žen ve středním věku) než 

muži. Pomocí regresní analýzy následně autoři zjistili, že v obou generacích pohlaví 
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vysvětluje malou, ale statisticky významnou část pečování, kde ženy pečují více, a felt 

obligation vysvětlila dalších 9% u mladých dospělých a 16% u generace ve středním 

věku. Pokud byly použity všechny proměnné (pohlaví, city a filial responsibility), felt 

obligation vysvětluje dalších 6% (mladší) a 13% (starší) rozptylu. Výsledky také 

naznačují, že felt obligation by mohla být stejně významnou motivací pro péči u obou 

pohlaví (v případě pouze jednoho rodiče uvádějí muži i ženy stejnou míru felt 

obligation; výrazně vyšší než v případě, že žijí oba rodiče). Hypotéza, že muži potřebují 

vyšší míru pocitu závazku (felt obligation), se tedy nepotvrdila. 

 

Výše uvedené výsledky tak ukazují, že felt obligation je významným indikátorem 

pečování. 

 

Studie má však i své limity, za které považuji minimálně dobrý zdravotní stav rodičů 

obou generací respondentů, ale i některá zobecnění (felt obligation k rodičům, 

nespecifikované na matku a otce) a charakter sebehodnocení respondentů. Autorský tým 

si je omezení vědom a vzhledem k potvrzení důležitosti felt obligation navrhuje, aby se 

další výzkumy zaměřily na bližší porozumění felt obligation v dyádách rodič – dítě. Tak 

aby mohl být lépe zmapován vývoj felt obligation v průběhu životního cyklu 

(1998: 621).  

 

Tento text považuji za velmi přínosný z hlediska shrnutí dosavadních výzkumů 

a poznatků týkajících se normativní solidarity. Zároveň výsledek výzkumu, který 

potvrzuje, že je felt obligation důležitým indikátorem péče, je klíčový. Nicméně, jak 

sami autoři přiznávají, provedení výzkumu má četná omezení. Za největší problém 

považuji výběr cílové skupiny, a tedy i výběrového vzorku, tak, že ani jedna z generací 

respondentů není aktuálně zcela v situaci potřeby péče. Vyjadřují se tedy o tom, zda by 

se teoreticky postarali či nepostarali, čemuž reálné jednání, když situace nastane, 

nemusí nutně odpovídat (více viz sociální desirabilita na str. 30). Taktéž zobecnění na 

„rodiče“ je příliš zjednodušující. Jak bylo v mnoha výzkumech prokázáno (a sami autoři 

v teoretické části uvádějí) matky pociťují a očekávají větší projevy felt obligation.  
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1.3 Normativní solidarita 

Teoretickou část práce bych ráda zakončila kapitolou, která stručně shrnuje základní 

poznatky o normativní solidaritě z výše uvedené teorie a výzkumů do ucelenějšího 

obrazu, doplněného o další relevantní informace.  

 

Jak vyplývá z množství přístupů ke konceptualizaci normativní solidarity i způsobů 

jejího zkoumání, může být normativní solidarita nahlížena z mnoha úhlů.  

  

Obecnější hledisko zastupuje Richard Feldman (1985) s třemi normativními koncepty, 

které vysvětlují pomáhání druhým. Jsou jimi norma sociální odpovědnosti, norma 

spravedlnosti a norma reciprocity. Norma sociální odpovědnosti vypovídá o tom, že 

jedinci reagují na legitimní potřeby druhých, kteří jsou na nich závislí, tedy že budou 

pomáhat těm, kteří to potřebují. Při rozhodování o ne/pomoci hraje důležitou roli stupeň 

závislosti potřebného (Feldman 1985: 239-245). Jan Lašek k normě sociální 

odpovědnosti doplňuje, že tato norma bývá nejčastěji spojována s rodiči a všemi, kteří 

působí jako významní druzí v rámci socializace (Lašek 2006: 128). Normu 

spravedlnosti je možné vykládat jako pomoc potřebnému ke spravedlnosti ve smyslu 

jeho dřívějších „zásluh“. Rozhodování o ne/pomoci tak probíhá jako posouzení toho, 

zda potřebný trpí přiměřeně ke svým „zásluhám“, tedy k tomu, jak dříve jednal. 

Reciproční norma vykládá pomoc jako směnu žádoucího chování – ať už jako oplacení 

dřívější pomoci nebo očekávání, že odměna přijde v budoucnu. Čím více pomoci se 

jedincovi dostalo, tím více pomoci je ochoten poskytnout, a to především tomu, kdo mu 

pomohl v minulosti (Feldman 1985: 239-245). R. Feldman však upozorňuje na nízké 

korelace mezi obecnými normami pomoci a pomocí faktickou, což mimo jiné znamená, 

že pomáhání je citlivé na situační faktory (Feldman 1985: 246). 

 

Z Bengtsonova (Bengtson, Roberts 1991) revidovaného modelu mezigenerační 

solidarity vychází normativní solidarita jako jedna z dimenzí. Normativní solidarita 

v modelu nahradila původní souhlas (konsensus) na základě myšlenky, že 

pravděpodobnost ideologického souhlasu se v čase snižuje, ale závazek vůči rodině 

(rodičům) zůstává. Závazek vůči rodině je v tomto kontextu myšlen ve smyslu norem 

společnosti, které vyjadřují očekávání, že se děti o své rodiče mají postarat. 

Z navazujícího výzkumu se normativní solidarita (závazek vůči rodičům) ukázala být 
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silným prediktorem pro mezigenerační citové vazby, nikoliv však pro setkávání (častost 

kontaktu). Všechny tři zmíněné dimenze (normativní, citová a častost kontaktu) však 

prokazatelně mají vliv na rozhodnutí o ne/pečování, což dokazuje důležitost normativní 

solidarity jako takové. 

 

Jeřábek et al. (2013) pak na základě upraveného modelu dělí normativní solidaritu na 

dvě dimenze: sdílení rodinné odpovědnosti a ochotu k osobní oběti ve prospěch celku 

rodiny (altruismus). V prvním případě se jedná o jakýsi pocit povinnosti postarat se; 

v druhém pak o oběť času, energie a individuálních zájmů ve prospěch seniora, který 

potřebuje naši péči (viz str. 13). 

 

Normativní solidaritu dělí na dimenze i v dalších výzkumech. Z textů však mimo jiné 

vyplývá problém s užitím různých termínů označujících stejné koncepty, ale 

i nekonzistence mezi definicí termínu a způsobem jeho zkoumání, což bude blíže 

rozebráno v metodologické části této práce. Nejdůležitější termíny dělící normativní 

solidaritu, které využiji pro přípravu a analýzu vlastního výzkumu, pro přehlednost 

srovnám v následujícím odstavci.  

 

Za dva stěžejní pojmy týkající se normativní solidarity považuji filial responsibility 

(rodinná odpovědnost) a felt obligation (pocit závazku). Filial responsibility je sociální 

norma týkající se povinnosti dětí postarat se o rodiče v obecné rovině – tedy povinnosti 

mladší generace postarat se o starší či obecněji povinnost členů rodiny postarat se o sebe 

navzájem. Felt obligation je naopak pocit závazku v konkrétním vztahu, který stejně 

jako filial responsibility připouští vliv sociálních norem, ale zdůrazňuje, že potenciální 

pečující o péči rozhoduje na základě toho, o koho se jedná, jakou historii s daným 

člověkem má a dalších faktorů. Definicí felt obligation je tedy „očekávání vhodného 

chování, která jsou vnímána v rámci kontextu specifického osobního vztahu s rodinou 

během celého života“ (Stein 1992 v 1998: 612, překlad autorky). Stein et al. (1998) 

kvalitativním výzkumem prokázali, že felt obligation je významným indikátorem péče. 

 

Jak už bylo výše uvedeno, v literatuře se objevuje mnoho podobných pojmů, které 

orientaci v tématu normativní solidarity do jisté míry spíše komplikují. Příkladem může 

být například obligation for parents, tedy „závazek vůči rodičům“, který autoři definují 

jako „míru zodpovědnosti, kterou dospělé děti cítí, že by jejich generace měla mít v péči 
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o starší rodiče“ [Silverstein, Parrott a Bengtson 1995: 466, překlad autorky]. Tato 

definice však odpovídá spíše rodinné odpovědnosti (filial responsibility) než závazku 

(felt obligation), budu tedy užívat pouze dva původní pojmy, které považuji za přínosné 

a reálně použitelné. 

 

Dalším důležitým konceptem je "pečovatelský potenciál". Výzkumy ukazují na 

mezigenerační přenos jakéhosi předpokladu pečovat, který vede k větší 

pravděpodobnosti přijetí zodpovědnosti za péči o své blízké (např. Lawton, Silverstein 

a Bengtson (1994), Stein et al. (1998)). Nicméně v ani jednom z výzkumů nebyl 

pečovatelský potenciál dostatečně prozkoumán, ráda bych se na něj tedy zaměřila ve 

výzkumu vlastním. 

 

Výsledky dalších výzkumů týkajících se normativní solidarity jsou mnohdy 

protichůdné. Například Stein et al. 1998 došli k výsledku, že ženy vykazují výrazně 

vyšší míru felt obligation než muži zatímco Dykstra a Fokkema uvádí, že pocit závazku 

působí více na syny než dcery. Na čem se shodují, je, že je normativní solidarita 

(v různých podobách) důležitým determinantem ne/pečování. 

 

V rámci vlastního výzkumu bych se tedy ráda mimo jiné zaměřila na promluvy 

respondentů odkazující na altruismus a na normativní koncepty dle Feldmana, stejně 

jako na to, zda je možné sledovat mezigenerační přenos "pečovatelského potenciálu". 

Dále také na dělení normativní solidarity na filial responsibility a felt obligation, které 

považuji za přínosné a v praxi použitelné. Přestože jsou koncepty provázané a najít 

specifické projevy obou dimenzí v konkrétních situacích bude obtížné, předpokládám, 

že bude možné dimenze alespoň částečně odlišit. 
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2. METODOLOGICKÁ ČÁST 

 

Jak již bylo zmiňováno, cílem této práce je pokusit se zjistit, jaké jsou normativní 

předpoklady neformální péče o seniory a jaké jsou jejich specifické projevy 

v konkrétních podmínkách. Případně návrh způsobu jak normativní dimenzi zařadit do 

modelu mezigenerační solidarity. K dosažení cílů práce jsem se rozhodla přistoupit 

způsobem popsaným v následujících oddílech, kde každé rozhodnutí argumentuji 

a srovnávám s případnými možnými alternativami. Na závěr uvádím omezení a možné 

problémy vyplývající ze zvolené varianty. 

2.1 Výběr přístupu 

Na základě studia literatury popisující způsoby, jakým byla normativní solidarita 

zkoumána v předchozích výzkumech, jsem se rozhodla pro kvalitativní přístup, a to 

z těchto hlavních důvodů: 

1) V provedených výzkumech byla normativní solidarita nejčastěji zkoumána obecně, 

bez rozlišení na felt obligation a filial responsibility (např. Rossi a Rossi 1990, 

Jeřábek et al. 2013). Přestože jsou oba koncepty provázané, považuji za nešťastné 

koncepty (a tedy i výsledky) nerozlišovat, protože jsou tak částečně použitelné na 

obecné rovině, kdy se mluví o mezigenerační solidaritě, ne však v případě bližšího 

zaměření na normativní dimenzi. Případně byla označení matoucí – autor popisoval 

filial responsibility, ale užíval označení felt obligation a naopak (např. Silverstein, 

Parrott a Bengtson 1995). Za poslední nedostatek v tomto směru považuji často 

zvláštní nebo nepodloženou volbu indikátorů felt obligation – i když výzkumník 

uváděl, že se mu jedná o felt obligation a označení odpovídal i popis, následně byly 

v samotném výzkumu použity indikátory, jejichž výběr nebyl dostatečně 

argumentován nebo se zdá v rozporu s významem felt obligation (Dykstra 

a Fokkema 2012).  

 

2) V souvislosti s předchozím bodem bylo použito mnoho různých metod, které měřily 

normativní solidaritu obecně či některou z jejích částí, často specifikovanou 

matoucím způsobem nebo s použitím indikátorů, jejichž výběr nebyl v dostatečné 

míře osvětlen. Byly použity například viněty – Rossi a Rossi 1990, 
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Jeřábek et al. 2013; porovnávání generací – Stein et al. 1998; různé typy otázek 

o odpovědnosti, kterou by dospělé děti měly mít vůči rodičům; The Felt Obligation 

Measure – Stein 1992. Jediná poslední zmiňovaná, The Felt Obligation Measure, 

byla otestována jako validní.  

 

3) Téma péče o rodiče je tématem, ve kterém se pravděpodobně projevuje sociální 

desirabilita, kdy velké procento respondentů uvádí, že si myslí, že by se mělo 

pomáhat a že by se v případě potřeby postarali, ale statistiky ukazují spíše opak. Ve 

výzkumu XY vyjádřilo ochotu postarat se o své rodiče (v případě potřeby) 

v domácím prostředí 80% dotázaných. Jen část z nich ale péči reálně poskytne, ať už 

kvůli vnitřním nebo vnějším překážkám (nejtypičtěji ztráta zaměstnání) 

(Veselá 2002: 6-7). Stejně tak je dle mého názoru možné očekávat vliv sociální 

desirability v případě, že se přímými otázkami ptáme na motivy péče. 

 

Sociální desirabilitu (social desirability) je možno definovat jako “tendency of 

people to deny socially undesirable traits or qualities and to admit to socially 

desirable ones” [Phillips a Clancy 1972: 923], tedy „tendenci popírat nežádoucí 

chování a názory a naopak uvádět žádoucí” (překlad autorky). Jinými slovy se tedy 

jedná o chybu měření způsobenou snahou vypadat lépe, říci to, co „se má“, co je 

společensky více přijatelné. „Zde nacházíme přímou spojitost mezi sociálními 

normami a sociální desirabilitou. Respondent je ve své odpovědi normami 

ovlivňován prostřednictvím vlastního vědomí, a toto normativní působení se promítá 

do jeho odpovědi. Jak píše ve svém textu Hnilica [1998:153] lidé chtějí být 

dobrými, a proto se chtějí chovat tak, aby jejich chování bylo v souladu s tímto 

nárokem na vlastní chování; jednoduše řečeno, chtějí, aby jejich chování odpovídalo 

jejich obrazu o sobě samých“ [Chylíková 2011: 189]. Sudman a Bradburn ve své 

knize uvádí, že se respondent, který se chová společensky nežádoucím způsobem 

nebo má společensky nežádoucí postoje a názory, dostává do konfliktu mezi snahou 

zanechat dojem (v tazateli, sám v sobě), že se chová „správně“ a zároveň snahou 

naplnit roli respondenta, tedy odpovídat pravdivě (Sudman a Bradburn 1974: 9).  

 

Z logiky věci se vyskytuje nejčastěji u témat a otázek, které jsou citlivé. Nicméně 

„definovat citlivost přesně je obtížné, neboť sociologové a sociální psychologové se 

při identifikaci citlivých témat zpravidla řídí svou intuicí a nemají vyčerpávající 
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definici či návod, jak poznat senzitivní téma; z tohoto důvodu se v metodologické 

literatuře definice senzitivity objevuje zcela výjimečně [Tourangeau, Rips, Rasinski 

2000: 259]. „Pokud se vědci snaží senzitivitu nějakým způsobem vymezit, zpravidla 

poskytnou výčet citlivých témat a jevů, které jsou s těmito tématy spojeny“ 

[Chylíková 2011: 186-187]. Typickými příklady jsou příjem, náboženství, rasismus, 

vzhled, užívání návykových látek, projevy agrese, ale i dobročinnost a láska 

k bližnímu, které odpovídají tématu mezigenerační solidarity.  

 

Sociální desirabilita je považována za osobní charakteristiku, ve které se respondenti 

liší (Crowne a Marlowe 1964: 18). Například lidé, kteří se obávají, že by mohli být 

považováni za hloupé nebo nevzdělané (obvykle ti, kteří mají nižší 

socioekonomický status) mají k sociální desirabilitě větší sklon (Bishop 1986: 240). 

K měření náchylnosti jedince k sociální desirabilitě byly vyvinuty speciální nástroje. 

Jeden z prvních vytvořil v roce 1953 A. Edwards a následně vzniklo mnoho dalších 

(Chylíková 2011: 190). S ohledem na téma této práce je vhodné o možných 

rozdílech mezi jednotlivými respondenty vědět, ale nebudou zjišťovány, proto není 

dle mého názoru třeba zabíhat do podrobností o jejich měření (více 

např. v Chylíková 2011). 

Vzhledem k cíli práce – zjistit, jaké jsou normativní předpoklady péče o seniory, jejich 

specifické projevy a případně připravit způsob, jak zařadit dimenzi normativní solidarity 

do modelu mezigenerační solidarity; modelu, který by tak byl schopný za určitých 

konkrétních podmínek predikovat, zda se člověk spíše postará nebo nepostará – je tak 

dle mého názoru výhodnější využít kvalitativní šetření, kterým je možné získat 

ucelenější a přesnější obrázek o péči a jejích motivech. 

 

Po rozhodnutí o využití kvalitativního výzkumu je v jeho rámci třeba rozhodnout 

i o konkrétním přístupu. Na kvalitativní výzkum je možné nahlížet z různých pohledů. 

Jedním ze základních dělení, které uvádí například J. F. Gubrium a J. A. Holstein 

(1997), je rozlišení na naturalistický, etnometodologický, emocionalistický 

a postmodernistický přístup. Naturalistický, původní a stále převažující jazyk 

kvalitativního výzkumu, se snaží porozumět realitě v jejích vlastních termínech. Popsat 

situace a osoby tak, jak se v daném prostředí přirozeně vyskytují. Etnometodologický 

přístup sleduje způsob, jakým aktéři vytvářejí svůj sociální svět, kde sociální struktura 
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je považována za výsledek interakcí aktérů. Emocionalistický přístup se snaží 

postihnout to, co objekty výzkumu cítí; zachytit všechny stránky respondentova života 

v kontextu emocí a vztahů. Postmodernistický pohled pak považuje výzkumný postup 

nejen za popis zkoumané reality, ale i za proces vytváření reality samotné. Ve své práci 

budu postupovat naturalistickým přístupem – výzkum budu považovat za prostředek 

získání dat a výpovědi respondentů za (subjektivní) popis reality.  

2.2 Volba výzkumného designu, výběr techniky sběru dat, 
změny proti projektu diplomové práce 

Volba výzkumného designu v podstatě nebyla úplně volbou – výzkumný design 

odpovídá cílům, které jsem si na začátku práce stanovila. Vzhledem k tomu, že je tato 

práce vedena snahou zjistit, jaké jsou předpoklady normativní solidarity a jejich 

specifické projevy, jedná se o exploraci. Nicméně s ohledem na pečlivé studium 

literatury, jež mi poskytlo teoretický rámec, ze kterého vycházím, se jedná o exploraci 

v rámci explanačně daného prostoru. 

 

V prvním kroku, při studiu literatury jsem si tedy udělala přehled o složkách 

a předpokladech normativní solidarity a o způsobech, jakými byla zkoumána v již 

provedených výzkumech. V druhém jsem normativní aspekty solidarity hledala ve 

výpovědích respondentů a následně se snažila navrhnout způsob, jak by bylo 

potenciálně možné normativní dimenzi jako celek měřit.  

  

Výzkum je tak, jak už bylo argumentováno v oddílu o výběru kvalitativního přístupu, 

inovativní právě pro tento přístup, pro snahu jít do hloubky a zaměřit se na konkrétní 

vztah (rodič – dítě, případně partner – partnerka aj.). Jak vyplynulo z teoretické části, je 

třeba rozlišovat mezi felt obligation a filial responsibility, přičemž tento způsob 

výzkumu se snaží přiblížit především část felt obligation, která vychází z konkrétního 

vztahu pečujícího a opečovávaného. Tedy tu, která byla zatím nejméně prozkoumána, 

protože je z podstaty věci kvantitativním přístupem jen těžko postižitelná. 

 

Jako technika sběru dat byly po zvážení všech alternativ vybrány hloubkové rozhovory 

(in-depth interviews), které nejlépe odpovídají tomu, co zjišťuji, což je argumentováno 

v následujících odstavcích.  
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Technika hloubkových rozhovorů je založena na předpokladu, že jsou respondenti 

nejlepšími experty na vlastní zkušenosti, tedy jsou nejpovolanější k tomu referovat 

o způsobu, jakým prožívají konkrétní situace. Hloubkové rozhovory se proto často 

využívají v případě, kdy je předmětem výzkumu něco, co nelze přímo pozorovat, tedy 

když je cílem zjistit emoce a myšlenky respondenta (Scott 2002: 48-50). I dle Hendla 

(2008: 162) mají hloubkové výzkumy využití především u výzkumů týkajících se 

citlivých či osobních témat, což odpovídá záměru. Singleton a Straits (1999) uvádí, že 

osobní dotazování působí z pohledu respondenta důvěryhodněji, což je vzhledem 

k citlivému charakteru tématu také velmi důležitý aspekt. 

 

Druhu zjišťovaných informací odpovídá i způsob provedení. Výzkumník si předem 

stanoví témata, případně i konkrétní otázky, kterým se chce věnovat, ale nechává 

respondentovi prostor k volnému vyjádření se. Obvykle není závazně stanoveno pořadí 

témat (okruhů otázek) – na základě konkrétní situace tazatel volí témata tak, aby 

nenásilně následovala, případně je možné některé otázky vynechat či přidat v případě, 

že v průběhu rozhovoru vyvstanou témata, která mohou být s ohledem na cíl výzkumu 

zajímavá. Právě získání nových souvislostí a pohledů na věc je žádoucím výsledkem, 

protože nám dává možnost zjistit, jak danou situaci subjektivně vnímá a prožívá sám 

respondent (Scott 2002: 56-58). V případě, že se dotazovaný odchýlí od tématu, může 

ho tazatel nasměrovat zpět do oblasti, která je důležitá. Pokud je rozhovor správně 

proveden, zachycuje výpovědi respondentů v jejich přirozené podobě.  

 

Hloubkové rozhovory měly být dle projektu diplomové práce kombinovány s analýzou 

dat z některého z velkých výzkumných šetření. V úvahu byly brány především SHARE 

(Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe), EVS (European Values Study) 

a DEAS (Deutscher Alterssurvey: Die zweite Lebenshälfte). Nicméně jak už jsem 

argumentovala v předchozím oddílu, využití kvantitativního přístupu, byť v kombinaci 

s kvalitativním, se zdá po důkladném studiu literatury v této fázi jako nevhodné. A to 

jak s ohledem na povahu zjišťovaných informací a možné projevy sociální desirability, 

tak vzhledem k tomu, že jsem po pečlivém studiu proměnných využitých ve 

zmiňovaných výzkumech nenalezla vhodné indikátory pro felt obligation (která je 

z hlediska tohoto výzkumu prioritou), se kterými by bylo možné pracovat. Přestože se 

tak odchýlím od projektu, považuji tuto změnu za opodstatněnou. 
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Následně se tedy nabízely v podstatě tři možnosti, jak se se změnou vypořádat: 

1) kvantitativní část vypustit bez náhrady; 2) místo kvantitativní části provést více 

hloubkových rozhovorů (například také se skupinou nepečujících); 3) využít hloubkové 

rozhovory provedené v rámci výzkumného projektu Solidarita a pomoc 

v rodině (2005-2009) Lucií Moravcovou a agenturou SC&C, které jsem dostala 

k dispozici. Jako nejlepší alternativa se mi jeví varianta číslo 2, nicméně po zvážení 

reálných možností jsem přistoupila k obohacení dat o variantu 3. Zvolila jsem tedy 

kombinaci vlastních rozhovorů a ověření jejich výsledků rozhovory z předchozího 

projektu (Jeřábek et al. 2013: 31-32). Již při prvotní rekrutaci respondentů jsem totiž 

narazila na problém sehnat dostatek lidí, kteří odpovídají podmínkám (viz dále), jsou 

ochotní se mnou o takto citlivém tématu mluvit a zároveň je rozhovor možné provést 

z praktického hlediska. Jak uvádí Scott (2002: 53) účast v kvalitativním výzkumu od 

respondenta vyžaduje značný závazek ve formě času, energie a mnohdy i ochoty 

svěřovat velmi osobní záležitosti. Získat příslib možného rozhovoru byl tedy první 

„oříšek“. Překážkami, se kterými jsem se setkala v případě, že by respondent souhlasil, 

byly například silná nedoslýchavost potenciálního respondenta, nedostatek času, 

respektive nemožnost nechat opečovávaného bez dozoru a zároveň v jeho přítomnosti 

vést rozhovor, nedůvěra/zamítavý postoj respondentova okolí a příliš velká geografická 

vzdálenost, tedy časová a finanční náročnost. Možností by bylo například rozhovory 

honorovat, což (kromě finanční náročnosti) nepovažuji za šťastné řešení s ohledem na 

možné rozdíly v případě, že by část rozhovorů byla provedena s „dobrovolníky“ a část 

s respondenty, kteří se výzkumu zúčastnili pro finanční odměnu.  

 

Přestože varianta 3, využití dříve provedených rozhovorů, není ideální, jeví se tak jako 

nejvhodnější z možných alternativ. Rozhovory byly provedeny studentkou 

doktorandského studia Sociologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy 

a agenturou SC&C a byly využity v její (úspěšně obhájené) rigorózní práci, jejíž 

vedoucím byl Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc., který mi je jako vedoucí této práce 

doporučil. Obavy týkající se kvality a provedení rozhovorů jsou tak alespoň částečně 

utišeny. 

 

Jak uvádí L. Moravcová ve své rigorózní práci (2010: 42-45) v rámci výzkumného 

projektu Solidarita a pomoc v rodině bylo provedeno v období od prosince 2007 do 
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ledna 2008 celkem 20 a následně v dalším období 7 hloubkových rozhovorů. 

Rozhovory byly vedeny převážně s respondenty, kteří se účastnili kvantitativní části 

výzkumu, ale někteří respondenti byli vybráni metodou sněhové koule (získání kontaktu 

od respondenta, s kterým byl rozhovor prováděn). Vždy se jednalo o osobu hlavního 

pečujícího (ta, která nese největší zátěž). Původním cílem bylo vést rozhovory pouze 

s pečujícími poskytující nezbytnou péči (definice viz str. 4), nicméně z různých důvodů 

(neochota pečujícího, smrt opečovávaného) od původního plánu výzkumníci upustili 

a zahrnuli pečující poskytující všechny typy péče. Proto mohu pro svou diplomovou 

práci využít jen 9 rozhovorů (provedené právě s pečujícími poskytujícími nutnou 

pomoc). Dalšími kritérii pro výběr byly region (Čechy/Morava); bydlení 

opečovávaného a pečovatele (spolu/zvlášť); typ bydlení (rodinný dům/panelový byt) 

a velikost obce (do/nad 90 tisíc obyvatel). Uváděná délka rozhovoru byla přibližně 

hodinu a půl. Za zajímavé považuji, že z 27 respondentů byl pouze jeden muž. 

Rozhovory byly vedeny na základě scénáře, který je součástí přílohy. Dle prohlášení 

autorky „Respondentům (…) samozřejmě před zahájením rozhovoru objasnila, k čemu 

výzkum slouží, a zajistila si jejich ústní souhlas se záznamem interview. Jména 

respondentek a respondenta (…) jsou z důvodu zachování anonymity vymyšlená“ 

[Moravcová 2010: 42-45]. Rozhovory byly standardním způsobem nahrávány na 

diktafon a následně přepsány.  

 

Rozhovory jsou využity v druhé části analytické kapitoly, kdy je zjišťováno, jestli se 

v nich objevují stejné motivy jako v rozhovorech provedených v rámci této práce. Více 

viz analytická část.  

2.3 Cílová skupina, metoda výběru, konkrétní podoba 
rozhovoru 

Za cílovou skupinu byli zvoleni hlavní (tj. ti, kteří nesou největší zátěž péče) 

neformální pečující s minimálně roční zkušeností s nutnou péčí (definice viz str. 4) 

o seniora. Vzhledem k zaměření výzkumu na normativní solidaritu jako takovou, jsem 

se rozhodla necílit pouze na pečující o starší generaci (rodiče, prarodiče), ale i na 

pečující o partnera/ku, tak aby byl výběrový vzorek co nejrozmanitější. Respondenti 

byli vybíráni pomocí záměrného typologického výběru. Tento typ výběru byl zvolen 

z několika důvodů:  
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1) Sehnat respondenty odpovídající cílové skupině ochotné se mnou provést rozhovor, 

se ukázalo jako náročnější úkol, než jsem čekala, přestože jsem od začátku nebyla 

příliš optimistická (blíže byly některé obtíže popsány v předchozím oddílu). 

 

2) Rekrutaci respondentů by ulehčil výběr pomocí „sněhové koule“ – tedy žádat 

respondenty o kontakty na další pečující, ale obávala jsem se možného ovlivnění 

výzkumu, pokud by se jednalo o „pečovatelskou komunitu“. Moje domněnka je, že 

pokud bych například oslovila charitu spolupracující s církví, všichni respondenti by 

byly nejspíše věřící a (uváděné) motivy péče by tomu odpovídaly. Stejně tak přátelé 

a známí by mohli sdílet podobné názory a myšlenky spíše než navzájem si cizí 

respondenti. V neposlední řadě jsem se obávala, že by mohl být problém i v důvěře 

respondentů, že se jejich odpovědi nedozví respondent, který je doporučil/kterého 

doporučili – nedostatečné otevřenosti, případně vyšší pravděpodobnosti ovlivnění 

výpovědí sociální desirabilitou.  

 

3) Pro zajištění co nejlepší reprezentativity na problém jsem ve výběrovém vzorku 

chtěla mít různé typy respondentů. I přes obtížnost shánění respondentů, bylo mým 

cílem mít mezi respondenty muže i ženy a následně co nejvíce různých kombinací 

získaných z variant vztahu k opečovávanému (rodiče, prarodiče, partneři/ky) 

a pohlaví opečovávaného (žena/muž). Zároveň jsem se snažila postihnout velikost 

místa bydliště respondenta.  

Prakticky byli respondenti rekrutováni několika způsoby, a to konkrétně jako: 

1) kontakty od koordinátorky dobrovolníků v domově pro seniory, kam docházím; 

2) kontakty z kurzu Pečuj doma od Diakonie ČCE (projekt je financován z prostředků 

ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu Pomáháme pečovat, který probíhal během 

listopadu 2014 v Pardubicích), kterého jsem se zúčastnila a oslovila účastníky; 

3) kontakty od zdravotní sestry dojíždějící do domácností v rámci domácí zdravotní 

péče; 4) kontakty přes sociální sítě. 

 

Zvolenou metodou sběru dat jsou, jak už bylo řečeno, hloubkové rozhovory. Všechny 

rozhovory byly provedeny osobně autorkou; případná vychýlení způsobená osobou 

tazatele jsou tedy u všech rozhovorů stejná. 
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Na základě studia literatury byl sestaven scénář rozhovoru s hlavními tématy 

a jednotlivými otázkami, které jsem chtěla v rámci rozhovoru postihnout. Nicméně 

nebylo cílem využít otázky v přesném sledu ani znění, naopak měl celý rozhovor 

působit co nejpřirozeněji. Scénář rozhovoru v plném znění je součástí přílohy, pro účely 

metodologické kapitoly krátce zmiňuji hlavní okruhy: 1) Základní informace 

(o respondentovi; o seniorovi, o kterého pečuje; o délce a náročnosti péče a o životních 

podmínkách); 2) Rozhodování a normy (jak k péči došlo; zda se na rozhodnutí podílel 

někdo další, rozhodnutí způsobilo změnu vztahů v rodině či rozpory; jestli s péčí 

pomáhá někdo další; zda byl respondent zatěžkán očekáváními, má pocit, že měl na 

výběr; jestli zvažoval či zvažuje institucionální péči); 3) Péče (pozitiva a negativa); 

4) Hodnoty (dřívější zkušenost s pečováním; zda rodiče/opečovávaný o někoho 

pečovali; vztah s rodiči a případně opečovávaným dříve; životní postoj; víra); 

a 5) Obecný pohled na normy (obecný názor na to, kdo by měl nést za péči 

zodpovědnost). 

 

Celkově bylo provedeno 10 rozhovorů, které trvaly průměrně zhruba hodinu. Z toho 

bylo 7 se ženami a 3 s muži. Snaha o co nejpestřejší kombinaci pohlaví a vztahu mezi 

pečujícím a opečovávaným se naplnila s jedinou výjimkou – žádný z pečujících mužů 

nepečoval o muže, nicméně se jednalo o matku, babičku i manželku. Mezi 

respondentkami byly pečující o ženy (matku, babičku, tchyni) i muže (partnera, otce).  

 

Sběr dat probíhal v období od prosince 2014 do března 2015, s pauzou způsobenou delší 

nemocí. Účast respondentů byla zcela dobrovolná a nebyla honorována. Respondentům 

byla ponechána možnost výběru místa pro rozhovor tak, aby se cítili pohodlně. Většina 

rozhovorů byla provedena v domácím prostředí pečujícího, 3 rozhovory byly provedeny 

v kavárně v blízkosti jeho bydliště. Všechny rozhovory byly se souhlasem nahrávány na 

diktafon a následně doslovně přepsány. Přepisy jednotlivých rozhovorů i s uvedenými 

termíny a časy jsou součástí přílohy. 

 

Při přepisu rozhovorů byl kladen důraz na zachování autentičnosti. Přepisy tak byly 

doplněny o případné postřehy z neverbální komunikace či jiné zajímavé okolnosti, jedná 

se tedy o jakousi zjednodušenou verzi polních poznámek. „Loffland a Loffland (1984) 

definují polní poznámky takto: Polní poznámky jsou v podstatě chronologický záznam 

toho, co se děje ve zkoumaném prostředí, co se děje s tímto prostředím i toho, co se děje 
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v pozorovateli“ [Disman 2002: 312]. Disman dále uvádí, že polní poznámky jsou 

důležité pro proces interpretace, přičemž výzkumník sám je hlavním nástrojem 

interpretace. Proto radí zaznamenat všechny pocity, dojmy i nápady, které během 

rozhovoru výzkumník získá, včetně popisu prostředí či událostí, které nastanou během 

výzkumu. Diskutuje obě varianty – psaní si poznámek během rozhovoru i po něm, kde 

obě mají své výhody i nevýhody. Psaní si poznámek během interview může působit 

nepřirozeným dojmem a odvádět pozornost tazatele i dotazovaného; psaním poznámek 

po skončení rozhovoru pak nelze zcela nahradit úplnost a spontánnost poznámek 

psaných v průběhu a zároveň zabere mnohem více času (Disman 2002: 312-314). 

Vzhledem k citlivosti tématu jsem zvolila druhý způsob – psaní poznámek po skončení 

rozhovoru. Již případná potřeba nahlédnout do scénáře, když nastal okamžik, kdy jsem 

si nebyla jista, zda jsem vyčerpala všechna důležitá témata, působila v některých 

případech rušivě, protože jsem nemohla věnovat plnou pozornost respondentovi. Psaní 

poznámek jsem tedy považovala za nepřirozený element, který by mohl ztěžovat 

navázání vztahu důvěry s respondentem. Disman uvádí několik typů zápisu polních 

poznámek, nicméně vzhledem k jejich poměrně nízkému počtu, jsem se rozhodla pro, 

z mého pohledu, nejjednodušší a nejpřehlednější řešení – poznámky o událostech během 

rozhovoru (neverbální projevy, přerušení rozhovoru) jsou v přepisu rozhovorů uvedeny 

v závorkách, poznámky o prostředí a jiných okolnostech, které nejsou zmiňovány 

během rozhovoru samotného, jsou uvedeny v hlavičce každého přepisu.  

2.4 Etické souvislosti 

Vzhledem k citlivému charakteru tématu byl celý výzkumný proces od samého začátku 

pečlivě revidován z hlediska možného porušení etického kodexu AAPOR. U výzkumu 

realizovaného pomocí hloubkových rozhovorů doporučují Kvale 

a Brinkmann (2008: 68) zaměřit se především na tyto etické zásady: získání 

informovaného souhlasu, zajištění konfidenciality, důraz na roli výzkumníka a na 

následky dotazování respondentů. Vzhledem k tématu výzkumu za velmi důležitý bod 

z AAPOR etického kodexu považuji také zajištění emočního bezpečí. 

 

Respondenti byli již při telefonickém kontaktu informováni o tématu výzkumu, jeho 

účelu a o tom, že jejich případná účast je zcela dobrovolná. Před samotným rozhovorem 

byly tyto informace zopakovány a doplněny o poučení o nahrávání rozhovoru na 
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diktafon, zajištění důvěrnosti získaných dat, způsobu, jakým budou využita 

a zveřejněna, možnosti kdykoliv rozhovor přerušit či odmítnout odpovídat a o možných 

rizicích (Kvale a Brinkmann 2009: 70) spočívajících v tomto případě především 

v emoční újmě. Před započetím rozhovoru tedy byly respondentům sděleny informace, 

které jsou součástí informovaného souhlasu a tento byl od každého z respondentů 

v ústní formě (součást nahrávky) získán. 

  

Důležitou etickou otázkou vyplývající z tématu výzkumu bylo zajištění emočního 

bezpečí. Hendl (2005: 156) uvádí, že v případě, kdy je třeba, aby se respondent 

vyjadřoval k emočně citlivé záležitosti, „příslušné otázky nesmíme klást bez přechodu 

a přípravy. Zkušený výzkumník dává účastníkovi příležitost, aby se uvolnil a vysvětlil 

své pocity. Takový rozhovor se často podobá terapeutickému rozhovoru, v němž 

dochází k léčebnému účinku již tím, že se účastník svěřuje a výzkumník pozorně 

naslouchá“ [Hendl 2005: 156]. Toto se přes veškerou snahu neodbočovat k tématům, 

která s ohledem na zaměření výzkumu nejsou důležitá, projevilo v různé míře téměř při 

všech rozhovorech. Ukázalo se, že přerušování respondenta, pokud mluví o pro něj 

důležitých, emočně silně orientovaných zkušenostech a zážitcích, není vždy 

jednoduché. Z praktického hlediska jsem respondenty nechtěla odradit od dalšího 

pokračování rozhovoru, z lidského hlediska pak nebylo příjemné respondenta se slzami 

v očích, byť citlivou formou, přerušit s tím, zda bychom se mohli vrátit blíže k tématu. 

I s ohledem na výše citovanou pasáž z Hendlovy knihy toto nepovažuji za zásadní 

slabinu výzkumu. Reálně to znamená větší časovou náročnost na vedení rozhovorů 

a následný přepis, spíše než možná negativní ovlivnění získaných informací. Naopak 

považuji za klad, že jsem si získala důvěru a respondenti se tak více otevřeli. Ostatně 

jak uvádí Scott (2002: 54) vývoj důvěry mezi výzkumníkem a respondentem je zásadní 

částí výzkumného procesu. Obzvlášť účast na výzkumném projektu o osobních, možná 

traumatických, zkušenostech vyžaduje velkou dávku důvěry, že bude výzkumník 

naslouchat a přistupovat k respondentům s úctou a respektem. Bez pocitu důvěry je 

nepravděpodobné, že by se respondenti dostatečně uvolnili a sdíleli s tazatelem své 

myšlenky. S navázáním důvěry souvisí i otázka času a konce rozhovoru. Časové 

možnosti respondenta i tazatele by měly být vždy nastaveny od začátku tak, aby s tím 

obě strany mohly počítat. Nicméně Scott (2002: 60) radí ke konci rozhovoru naznačit 

blížící se konec, speciálně v případě, že se jedná o citlivé téma a/nebo se respondent 

„ponoří“ do konverzace. Také je vždy třeba zeptat se, zda by chtěl respondent ještě něco 
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doplnit a dát mu k tomu prostor. I toto považuji za důležitou součást přístupu 

k respondentovi tak, aby mu nebyla způsobena emoční újma, tedy jsem se těchto 

doporučení držela. 

 

Citlivost získaných odpovědí vyžaduje pečlivé zajištění důvěrnosti (konfidenciality). 

Proto byla všechna jména respondentů změněna na pseudonymy a byly vynechány 

údaje, které by mohly vést k identifikaci respondenta či opečovávaného (například 

názvy vystudovaných škol, zaměstnání v případě malých společností aj.). Kromě Prahy 

byla také vynechána jména místa bydliště, což původně nebylo v plánu, nicméně na 

základě informací získaných v rozhovorech (například zmínění vzácnější anamnézy 

opečovávaného či jiných zvláštních souvislostí) jsem došla k názoru, že by i pomocí 

takovéto informace mohl být respondent stále identifikován.  

 

Součástí etického kodexu jsou také pokyny pro zveřejnění dat, z nichž byly následovány 

relevantní body (kodex uvádí i body týkající se zadavatele výzkumu, finanční podpory 

apod.). Součástí této práce tedy je, mimo jiné, přesné znění otázek (respektive scénář 

rozhovoru), definice cílové populace, popis způsobu, jakým byli vybráni respondenti, 

výzkumného designu i metody a termín sběru dat. 

2.5 Zhodnocení kvality výzkumu 

Součástí zhodnocení kvality výzkumu je způsob zajištění reliability, validity 

a reprezentativity. 

 

Jak už bylo uvedeno, o co největší reprezentativitu (na problém) je usilováno pomocí 

heterogenního vzorku respondentů.  

 

Reliabilitu je možné popsat jako stupeň konzistence s jakým různí pozorovatelé, či 

jeden pozorovatel v různých situacích, zařadí případy do stejné kategorie (Hammersley 

1990: 67 v Silverman 2005: 188). Silverman uvádí, že možností jak zvýšit reliabilitu, je 

dát k dispozici přepisy a nahrávky rozhovorů, tak aby je mohli zkoumat další 

výzkumníci i čtenáři (Silverman 2005: 199). Přepisy jsou k dispozici v příloze, 

nahrávky s ohledem na zajištění důvěrnosti nikoliv. V této práci byla po konzultaci 

s vedoucím práce dále zajišťována reliabilita, respektive stabilita, pomocí „follow-up“ 
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setkání (v případě velké geografické vzdálenosti pak alespoň telefonickým kontaktem) 

s respondenty. Setkání/hovor se uskutečnil/o zhruba 2 měsíce po provedení rozhovoru 

a cílem bylo zjistit, zda se nějak změnila situace a napadá respondenty něco, co by 

chtěli doplnit nebo uvést jinak. 

 

Validitu, tedy „přesnost toho, co ve skutečnosti měříme, vzhledem k tomu, co chceme 

měřit“ [Řehák 1998: 51], je třeba zjišťovat, abychom odhalili případné chyby v měření. 

„Obecně se dá říci, že pokud se ve výzkumech setkáváme se systematickými chybami, 

budeme považovat tato měření za nevalidní. Odborná literatura vymezuje validní 

měření jako takové, které měří to, co ve skutečnosti měřit chceme.  V případě citlivých 

dat jsou data často nevalidní z toho důvodu, že respondenti systematicky udávají jiné 

hodnoty, než jaké ve skutečnosti jsou, a výzkumníci získávají zkreslený obraz 

zkoumané populace“ [Chylíková 2012: 195].  

 

Validitu lze rozlišit na interní a externí (Bloor, Wood 2006: 148). Pojem interní validita 

označuje soulad mezi nashromážděnými daty a výzkumnými závěry. 

Silverman (2005: 189-190) ve své knize říká, že pro zajištění validity je v prvé řadě 

třeba vyhnout se tzv. „anekdotismu“ (Silverman 1993 v Silverman 2005: 189). 

„Anekdotickými“ výzkumy má na mysli ty, jejichž závěry jsou založeny na několika 

vhodně zvolených příkladech, nikoliv na kritickém zkoumání všech dat. K zajištění 

interní validity jsem tak přistupovala pečlivou analýzou všech získaných dat, nikoliv 

pouze vybraných, hodících se případů. Přepisy všech rozhovorů jsou také dány 

k dispozici – jsou součástí přílohy. 

  

Jako způsob zajištění externí validity Silverman navrhuje věnovat pozornost pěti 

způsobům kritického uvažování o analýze kvalitativních dat, kterými jsou: princip 

vyvratitelnosti, metoda systematického porovnávání, úplné zpracování dat, analýza 

deviantních případů a využití vhodných tabulek. Jednotlivé způsoby, které jsou 

navzájem kombinovatelné, podrobně popisuje (Silverman 2005: 190-198, více tamtéž). 

Pro účely této práce je pro shrnutí možné říci, že by měl výzkumník vždy studovat 

všechna data (nevybírat případy, které se mu hodí, ale naopak hledat i ty, které jeho 

předpoklady vyvracejí), měl by data neustále porovnávat a hledat jiný případ, pomocí 

kterého by mohl otestovat předběžnou hypotézu a srovnávat data s teorií, případně 

jinými již provedenými výzkumy. Externí validita byla v rámci této diplomové práce 
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zajišťována porovnáním s teoretickými východisky a s hloubkovými rozhovory 

z výzkumu Solidarita a pomoc v rodině. 

2.6 Možné problémy 

Jak bylo zmíněno výše, využití rozhovorů z výzkumného projektu Solidarita a pomoc 

v rodině s sebou přináší i negativa. Rozhovory byly provedeny v roce 2007-2008, podle 

jiného scénáře a jinými tazateli. Rozhovory tak nelze využít najednou s aktuálními či je 

přímo srovnávat. Původní rozhovory tak byly analyzovány až po analýze rozhovorů 

vlastních, a to ve snaze zjistit, zda se v nich objevují výpovědi podobné nebo 

protikladné. 

 

Druhou věcí, se kterou je třeba se v rámci této práce vypořádat, je možné ovlivnění dat 

způsobené kognitivní disonancí (cognitive dissonance). Teorii kognitivní disonance 

popsal L. Festinger (1957) jako způsob, jakým se lidé snaží o dosažení vnitřní 

konzistence. Pokud dojde k inkonsistenci mezi jednáním a myšlením/postojem 

(očekáváním a realitou), jedinec zažívá psychologické nepohodlí, které se snaží zmírnit. 

A to těmito způsoby: (1) změní jednání nebo postoj tak, aby si navzájem odpovídaly; 

(2) změní podmínku, která disonanci vyvolává; (3) přidá novou podmínku, která ovlivní 

původní; a (3) ignoruje či popírá část reality, která působí rozpor. V kontextu této 

diplomové práce to znamená, že vzhledem k tomu, že jsou respondenty osoby pečující, 

je možné, že výpovědi o jejich názorech na péči a důvodech, proč se pečovat rozhodly, 

budou ovlivněny kognitivní disonancí. Tedy to, že pečují, je jednání a názor na péči 

a motivy péče jsou postoj/myšlení. Existují teoreticky dvě možnosti: 1) názory a motivy 

respondenta byly ve shodě s jednáním (zjednodušeně řečeno respondent věřil, že má 

z takových a takových důvodů pečovat a tak pečuje); nebo 2) respondent začal pečovat 

(spontánně vzniklá situace, vnější ovlivnění), a tak, aby nepociťoval vnitřní napětí (dělá 

něco, co vlastně dělat nechce), přizpůsobil svůj názor na péči svému jednání. V druhém 

případě by to znamenalo, že při rozhovoru nezjišťujeme, co k péči vedlo, ale 

„vykonstruované“ motivy, které vznikly až zpětným ospravedlněním situace, čehož si 

nemusí být vědom ani respondent sám. Možnost ovlivnění výpovědí respondentů 

kognitivní disonancí jsem se snažila řešit pomocí metody hloubkových rozhovorů, 

nastolení atmosféry důvěry a pečlivého opakovaného doptávání se, jak k péči došlo 

a zda respondent nikdy nezvažoval jiné varianty. Přesto tento způsob řešení samozřejmě 
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není dostatečnou zárukou, že by bylo případné ovlivnění – vymyšlení příčin 

zpětně - odhaleno. 

 

V neposlední řadě je třeba uvést koncept ambivalence, který byl již krátce zmíněn na 

str. 16 (Leopold, Raab 2011). Lüscher a Pillemer (1998) ambivalenci popisují jako 

„protiklady ve vztazích mezi rodiči a jejich dospělými potomky, které nemohou být od 

sebe odděleny“ [1998: 416]. Jinými slovy autoři tvrdí, že kromě pozitivních emocí 

a postojů jsou prakticky u každého pečujícího přítomny i postoje a emoce negativní, 

se kterými je třeba se ve vztahu pečující – opečovávaný vypořádat. Vzhledem k tomu, 

že přítomnost ambivalence nemohu nijak ovlivnit, protože je niternou součástí vztahů, 

nebudu se konceptu blíže věnovat. Nicméně považuji za důležité na jeho existenci 

upozornit a případné projevy ve výpovědích respondentů sledovat.  

 

Mimo tato omezení považuji za diskutabilní snahu o co nejrozmanitější výběrový 

vzorek, vedenou myšlenkou, že normativní solidarita nemusí být mezi členy rodiny 

nutně omezena na mezigenerační, a je tedy lepší zahrnout i respondenty starající se 

o seniory – vrstevníky. Na druhou stranu je jedním z cílů práce pokus o zařazení 

normativní dimenze do modelu mezigenerační solidarity, tedy by mohlo být vhodnější 

vybrat pouze respondenty pečující o starší generaci. 

2.7 Zpracování dat 

Další fází po přepisu všech rozhovorů je zpracování dat, tedy jejich analýza „neboli 

kódování, jak se jí často říká. Kódování představuje operace, pomocí nichž jsou údaje 

rozebrány, konceptualizovány a opět složeny novými způsoby. Je to ústřední proces 

tvorby teorie z údajů“ [Strauss, Corbinová 1999: 39]. Kódování je možné dělit na tři 

hlavní typy – otevřené, axiální a selektivní. Sami autoři knihy však uvádějí, že dělení je 

spíše umělé, jednotlivé typy se prolínají a kombinují. Cílem celého procesu je pak 

v podání Strausse a Corbinové snaha o vytvoření zakotvené teorie, o což v této 

diplomové práci neusiluji. A to z více důvodů – v první části jsem si stanovila teoretický 

rámec, ze kterého vycházím; v mých studentských možnostech není doplňovat další 

a další data (rozhovory) tak, abych mohla teorii vyvíjet a ověřovat, a celkový počet 

provedených rozhovorů je nízký – cílem práce je prozkoumat normativní solidaritu, její 

specifické projevy ve výpovědích respondentů a případně připravit způsob, jak ji 
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zahrnout do modelu. Z teorie o kódování si tak vybírám pouze části, které prakticky 

využiji.  

 

Nejprve jsem začala s otevřeným kódováním, tedy procesem „rozebírání, 

prozkoumávání, porovnávání, konceptualizace a kategorizace údajů“ [Strauss, 

Corbinová 1999: 42]. V rámci tohoto procesu autoři radí pokládat si otázky o jevech, 

které jsou za údaji a zvažovat a zkoumat cizí i vlastní domněnky o zkoumaných jevech. 

Pokud se zaměříme na jednotlivé pojmy z definice, konceptualizace je „rozbor 

pozorování věty nebo odstavce a přidělení jména – něčeho, co bude zastávat nebo 

reprezentovat tento jev – každému samostatnému případu, myšlence nebo události“ 

[Strauss, Corbinová 1999: 43-44]. Prakticky si tak máme neustále klást otázky co to je 

a co to znamená a postupně porovnávat případy, tak aby jedno jméno (koncept) 

zahrnovalo všechny podobné jevy. Následně koncepty, které se zdají náležet ke 

stejnému jevu, seskupíme do kategorií, tedy provedeme kategorizaci. Pojmenování 

kategorií by mělo co nejlépe odpovídat tomu, co označují, ale mělo by být abstraktnější. 

Vymýšlí je výzkumník nebo je převezme od informátorů či z literatury (Strauss, 

Corbinová 1999: 44-48). V případě této práce se budu snažit využít co nejvíce 

pojmenování vycházejícího z literatury tak, aby byla možná snazší orientace s ohledem 

na teoretický rámec. 

 

„Soubor postupů, pomocí nichž jsou údaje po otevřeném kódování znovu uspořádány 

novým způsobem, prostřednictvím vytváření spojení mezi kategoriemi“ [Strauss, 

Corbinová 1999: 70] se nazývá axiální kódování. „To se činí v duchu kódovacího 

paradigmatu, které zahrnuje podmiňující vlivy, kontext, strategie jednání a interakce 

a následky“ [Strauss, Corbinová 1999: 70]. Jednodušeji řečeno se v tomto kroku 

výzkumník snaží hledat souvislosti mezi vytvořenými kategoriemi a zjišťovat v jakém 

kontextu a za jakých podmínek se vyskytují. Porovnáním případů mezi sebou 

ověřujeme to, co jsme vydedukovali a případně vyslovujeme hypotézu.  
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3. ANALYTICKÁ ČÁST 

 

Analytická část práce bude, jak bylo argumentováno v metodologické části, zaměřena 

na analýzu kvalitativních rozhovorů provedených pro tuto diplomovou práci. Klíčová 

zjištění následně budu hledat a porovnávat v rozhovorech převzatých. 

 

Nejdříve bych se ráda zaměřila na to, zda se ve výpovědích mých respondentů objevily 

výroky odpovídající konceptům z teoretické části této práce. Jak bylo uvedeno v závěru 

poslední teoretické kapitoly o normativní solidaritě, ráda bych se blíže podívala na 

altruismus, normativní koncepty R. Feldmana, na rozlišení normativní solidarity na 

filial responsibility a felt obligation a také na přenos pečovatelského potenciálu. 

3.1 Altruismus 

Za respondenty byli zvoleni pouze aktuální pečující, tedy by se dle teorie měla 

ve výpovědích respondentů projevit ochota obětovat se (altruismus), která je Hynkem 

Jeřábkem a Lucií Slabou-Moravcovou (2013: 94-125) považována za jednu z dimenzí 

normativní solidarity. Za téměř modelovou výpověď by bylo možné považovat 

například: 

„No, pokud to bude v mých možnostech… a pokud opravdu vyčerpám všechny možnosti, 

tak teprve začnu řešit jinou variantu, ale to, že to nějak omezí můj život, jako není 

důvod…“ (Zipová) 

 

Podobné výpovědi se objevovaly i u dalších respondentů, stejně jako výčet toho, co jim 

péče vzala, kde se nejčastěji vyskytuje čas a volnost: 

„No tak mně hodně, mně hodně, protože víte co… byla jsem zvyklá, přeci jenom bych si 

ráda do kina nebo právě s tou vnučkou někam a to už teď nejde teda…“ (Jozková) 

„No volnost no, nemůžu nikam.“ (Bobr) 

„No vzalo mi to v podstatě… čas. Jakože nemůžete vypadnout kdykoliv kamkoliv 

chcete… ale na druhou stranu člověk si uvědomuje ty chvilky volna, protože ono se to 

vlastně zlepšilo, že ze začátku to možný nebylo, když jen ležela… takže vy jako líp 

využíváte ten čas, že třeba zjistí, že za ty dvě, dvě a půl hodiny se dá podniknout něco 

pěknýho.“ (Mladá) 
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Případně psychické síly: 

„No… je to náročný na hlavu…“ (Počítalová) 

„…psychicky to bylo z kraje tak strašně náročný, že nejhorší byly rána... prostě já jsem 

se probudila a teď jsem musela ještě do školy teda z kraje a já jsem říkala, já to prostě 

vůbec nepřežiju v tý škole, to byly deprese, taková úzkost.“ (Buráková) 

„Pro mě, bylo strašně těžký jedna věc. Přijmout to, že, jak se mění ta role z rodičů na 

děti a obráceně, tak to bylo nejtěžší. Přijmout vlastně to, že už to nejsou rodiče, že 

prostě musim o spoustě věcí naopak rozhodovat já... to mi vadilo a to bych řekla, že mi 

vadí dodnes.“ (Zipová) 

 

Pro shrnutí lze říci, že se všichni respondenti – pečující museli ve prospěch 

opečovávaného něčeho vzdát. V jejich výpovědích se objevil čas, volnost a psychické 

síly. U pečujících je tedy možné v různých projevech odříkání si odhalit altruismus tak, 

jak odpovídá teorii. 

3.2 Feldmanovy normativní koncepty  

Dále mě zajímalo, zda lze v rozhovorech nalézt a odlišit normativní koncepty 

R. Feldmana (1985), tedy normu sociální odpovědnosti, spravedlnosti a reciprocity.  

Dle normy sociální odpovědnosti jedinci reagují na legitimní potřeby druhých, kteří jsou 

na nich závislí, tedy pomáhají těm, kteří to potřebují. Ve výpovědích respondentů se 

může projevit jako: 

„…no tak babička potřebuje pomoc, tak to prostě uděláme.“ (Čendova snoubenka) 

 

Norma spravedlnosti znamená pomoc potřebnému ke spravedlnosti, tedy pomoc na 

základě dřívějších „zásluh“ a reciproční norma vykládá pomoc jako směnu žádoucího 

chování – ať už jako oplacení dřívější pomoci nebo očekávání, že odměna přijde 

v budoucnu. V případě pomoci členům rodiny se rozdíly z logiky věci do jisté míry 

stírají. Nicméně na následujících výrocích je možné částečně rozlišit „zásluhy“ obecně 

(teta pomáhala mámě) a reciprocitu ve smyslu toho, že respondent vrací péči, kterou 

sám dostal (babička se starala o mě, tak teď já se postarám o ni). 
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„No já už pečovala jednou o tetu, která byla teda úplně vzdálená příbuzná a která 

zůstala sama (…) ale když jsem byla malá, tak bydlela u nás kousek, takže se mnou 

chodila na procházky a pomáhala mámě tak nějak, takže tam byl ten vztah vlastně tou 

péčí, kterou pomáhala mámě.“ (Mladá)  

„ (…) tak říkám 'a co když jsem byla malá, tak si utírala zadek ty mě, tak teď já ti to 

vrátím'. Babička se o mě starala, hlídala mě, takže jsem s ní měla velmi blízký vztah.“ 

(Zipová) 

 

I normativní koncepty R. Feldmana tedy bylo možné najít. Na rozdíl od altruismu 

nicméně jen v některých výpovědích. Jak se ukázalo, sami respondenti často o tom, proč 

se rozhodli pečovat, vůbec nepřemýšleli nebo měli dokonce dojem, že se vlastně vůbec 

nerozhodovali. 

3.3 Vnímání rozhodování o péči 

Poslední zmiňovaný aspekt související s počátky péče – pocit, že vlastně k žádnému 

rozhodování o péči nedošlo – se objevil u více respondentů. Na základě jednotlivých 

výpovědí jsem se rozhodla vytvořit následující kategorie příčin, vedoucích k pocitu, že 

se respondent nerozhodoval (kategorie se navzájem nevylučují). 

1) k péči došlo postupně přidáváním úkonů – nenastal konkrétní moment 

rozhodování: 

„Tak… postupně se přidávali lékaři, který postupně řekli tohle nesmí, tamto nesmí, 

takhle to bude... takže automaticky jsem to přebrala…“ (Zipová) 

„Takže postupně, co babička nezvládala, tak přecházelo na nás.“ (Čenda) 

 

2) opečovávaný péči automaticky očekával a pečující roli přijal s pocitem, že nemá 

na výběr: 

„Prostě to je automatický, on to tak, děda to tak bere, že to je prostě normálka…“ „No, 

tak jako, kdo by tady byl s ním, kdo by tady byl, žejo.“ (Počítalová) 

„Takže myslíte, že od vás prostě očekával, že se o něj postaráte?“ – „No, no, no, no… 

protože matka moje zemřela na mozkovou mrtvici, takže vlastně jsem ho pak měla já 

sama na starosti tátu, že jo...“ (Buráková) 
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3) pečující považuje péči za něco tak přirozeného, že ho ani nenapadlo o tom 

přemýšlet: 

„No já si to ani nedovedu představit, že bych se nepostarala (…) já si to prostě 

nedovedu představit vůbec, já bych si to vyčítala hrozně a neměla bych ten klid. Já pak 

mám dobrej pocit a já bych ho nikam nedala no. To víte, prostě je to můj jedinej muž, 

dneska ty mladý se opouštěj, ale to víte, my jsme ta stará generace, v dobrým i zlým...“ 

(Buráková) 

„No a to ani nás nepadlo, že bychom ji třeba někam šoupli, to prostě berem tak, že je to 

tak normální“ (Čendova snoubenka) 

„Ne, ani v tom nejmenším. Ani v tom nejmenším, to Vám můžu říct zodpovědně. Já vim, 

že to je možná... kdybych to řek některýmu chlapovi, tak to je pro ně nepochopitelný. Ale 

já jsem takovej, já sem byl takhle vychovanej.“ (Stejskal) 

„… Ne, prostě jsem to automaticky brala, stejně jako to, že se jednou budu starat 

o svoje rodiče.“ (Zipová) 

 

Na základě předchozího dělení jsem došla k názoru, že se péče ve fázi rozhodování liší 

také dle toho, zda spolu pečující a opečovávaný původně bydleli. Z rozhovorů je možné 

rozlišit tři původní situace: spolubydlení; pravidelné dojíždění a náhlé přistěhování. 

V prvním a částečně i druhém typu je pocit, že se pečující o ne/přijetí zodpovědnosti za 

péči nerozhodoval, nejčastější. Obzvláštně v případě, že potřeba péče vzrůstala 

postupně. Jedná se spíše o situační faktory, které nejsou tématem mé práce, nemám 

dostatečně velký vzorek a mými respondenty jsou pouze osoby pečující (nelze 

srovnávat se skupinou těch, kteří péči neposkytují), nicméně i tak považuji za zajímavé, 

že 6 z 10 respondentů s opečovávaným bydlelo i dříve. Z toho 3 pečující pečují 

o manžela/ku, společná domácnost je tedy běžná, ale 3 respondenti jsou dospělé 

děti/vnoučata, u kterých již v dnešní době není společné bydlení s rodiči/prarodiči tak 

obvyklé. V dalším výzkumu by tak bylo vhodné zaměřit se na souvislosti mezi 

spolubydlením dospělých dětí/vnoučat a péčí. 
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3.4 Charakteristiky pečujících 

Pečující se mohou lišit ve výchozí situaci nebo pocitu, zda se o péči rozhodovali, ale co 

je naopak všem společné? Jak bylo uvedeno výše, všichni respondenti vykazují 

altruistické chování. U všech se také jako jeden z motivů péče objevovala snaha 

opečovávanému poskytnout lepší péči a možnost zůstat v domácím prostředí. Někteří 

respondenti mají s institucionální péčí přímo špatné zkušenosti, jiní upozorňují na 

výhody domácí péče, jako například pan Bobr: 

„… tak asi kolem něj nebudou skákat, protože to je furt něco, podej vodu, zavři okno, 

otevři okno, zapni televizi, vypni televizi, stáhni roletu… kolem ní nebude nikdo takhle 

lítat, že jo.“ 

 

Navzdory očekávání nebyl nikdo z respondentů praktikující věřící. Někteří uváděli, že 

nejsou věřící vůbec, jiní, že „v něco věří“, ale do kostela nechodí. Víra tedy v případě 

mých respondentů nebyla motivem k péči. 

 

Naopak teorie mezigeneračního přenosu vzorců péče (pečovatelského potenciálu), 

se při analýze rozhovorů ukázala jako opodstatněná. Ta nebyla v rámci kvantitativního 

výzkumu dostatečně prozkoumána. (Lawton, Silverstein a Bengtson (1994) uváděli 

přenos vzorců péče v teoretické části, ale ve výsledcích výzkumu nebyl zahrnut 

(viz str. 17); Stein et al. (1998) jej do výzkumu zahrnuli, ale výsledky výzkumu byly 

vzhledem k omezením nevypovídající (viz str. 21)).  

 

Všichni moji respondenti uvedli, že se jejich rodiče či prarodiče o někoho starali. 

Respondenti tak díky dřívější zkušenosti, považují péči za přirozenou součást života, jak 

uvádí například paní Mladá: 

 „No tak my jsme žili v domečku s babičkou a dědečkem, kterejm bylo taky přes 90, 

takže já jsem už jako malá chodila ráno na nákup před školou a rodiče samozřejmě 

pomáhali, takže mně to prostě přijde normální…“ 

 

i další respondenti: 

„No tady bydlela vlastně ještě babička, mamky maminka. Takže to se vlastně o ni taky 

starala, to tady měla svoji místnost. (…) No takže s náma bydlela a ta druhá pak taky.“ 

(Počítalová) 
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„Jo, babička se starala teda o svoji maminku a pak o svého manžela, kterej měl úraz, 

spadnul na hlavu a pak měl krvácení do mozku. - a vy jste spolu bydlely v tu dobu? - Ne, 

ale každej den jsme teda k babičce chodili jí pomáhat s dědou.“ (Lováková) 

 

Paní Buráková přenos „pečovatelského potenciálu“ svým způsobem pojmenovává 

a uvádí příklad: 

„No… pokud to viděj u těch rodičů, tak si myslim, že se taky tak chovaj určitě (…) Jsem 

šťastná, když je vidím a když vidím, jak chodí za tím taťkou. A třeba ten malej, tříletej 

prcek, si představte, jak vnímá už. Jak vidí, že se staráme o dědu, tak když volám 

s dcerou, tak Matýsek, že chce babičku a první co je „co dělá dědeček?“ to je první… to 

mě vždycky tak hřeje u srdce.... no a když přijedou, tak vždycky první co letí k taťkovi 

a škrábe se na tu postel a už mu dává pusinky, to je nádherný.“ (Buráková) 

 

Fakt, že respondent péči v dětství/mládí zažil, ať už se do ní zapojil či byl pouze 

pozorovatel, by tedy mohl být jeden z důležitých determinantů péče. Může se jednat 

o přenos „pečovatelského potenciálu“ jako jakési děděné charakteristiky i o vliv norem 

konkrétní rodiny, které určují péči jako něco přirozeného.  

 

Nicméně předchozí zkušenost s péčí v rodině ovlivňuje rozhodnutí o poskytnutí péče 

pravděpodobně jen v kombinaci s jinými faktory. K tomuto názoru mě vede fakt, že 

několik respondentů mluvilo o sourozencích, kteří s péčí nepomáhají a nezajímají se. 

Přestože tedy sourozenci respondentů pravděpodobně mohli mít stejnou zkušenost 

s péčí v rodině jako respondenti sami, zkušenost samotná nestačí. Stejně tak by se 

u sourozenců do značné míry mohla očekávat i podobná výchova, kterou respondenti 

často zmiňovali, jako důvod péče: 

„… byla jsem tak vedená, vychovaná k tomu, že pomoc slabším je priorita.“ (Zipová) 

„No já jsem byla vychovávaná, že teda v první řadě je rodina.“ (Lováková) 

„Ten citový vztah, to není citový vztah, to je otázka vychování… to je lidský vztah, 

mezilidský vztah. Já bych to nedovedl, my jsme se ženou vždycky pomáhali každýmu.“ 

(Stejskal) 

 

Otázka na stejnou výchovu sourozenců nebyla součástí rozhovoru a vzhledem 

k subjektivní povaze by pravděpodobně nebyla vypovídající. Zde je tedy prostor pro 

další výzkum.  
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Roli v rozdílech v ochotě pečovat mezi sourozenci hrají jistě i vnější okolnosti, jako 

vzdálenost či práce. Ty mohou být „objektivním“ důvodem k nepečování, stejně jako 

„výmluvou“ proč péči přenechat někomu jinému:  

„No mám ještě bráchu, ale ten je na horách, takže ten vůbec.“ (Počítalová) 

„No tak jako manžel nás v podstatě živí že jo a ti sourozenci, ti mají práci, která je… 

taky tak, žejo…“ (Mladá) 

„Je rozvedenej a má dcery a… jedna sem za nim jezdí, jedna žije v Rakousku a… 

vesměs moc se tak nějak celej život.... celej život byly ve světě, ale ta Dáša ta sem, ale 

tak nějak automaticky to vzala, že prostě, že ona nemůže z práce zůstat doma…“ 

(Valíková) 

„Máte dva bratry? (…) a neproběhla ani nějaká diskuze, kdo se teda bude starat? - No 

proběhla, ale jeden mi na to řek, že bydlí daleko a druhej, že ho to nezajmá…. Jen tak 

mimochodem bydlí daleko, bydlí v Praze… kam já každý den dojíždím do práce.“ 

(Zipová) 

„No tak jelikož ji nikdo nechtěl, tak to připadlo na mě.“ (Lováková) 

 

Kromě vnějších okolností, kde hraje největší roli vzdálenost a zaměstnání, což odpovídá 

teorii, byl v dřívějších studiích prokázán vliv citového vztahu mezi potenciálním 

pečujícím a opečovávaným (viz kvantitativní studie uvedené v teoretické části práce). 

Ten by mohl být dalším z důvodů pro rozdíly mezi sourozenci. Na to, jaký měli 

respondenti s opečovávanými dříve vztah, jsem se tedy ptala i v rámci rozhovoru. 

Většina odpovědí potvrzovala očekávání silné citové vazby, jako například: 

„Hezký, hezký no, on hrozně byl hodnej a milej. No tak taky má svý negativní stránky, 

ale tak to každej, ale já ho pořád miluju, ať je jakej je, takže já ho nikam nedám.“ 

(Buráková) 

 

Z hlediska normativní solidarity jsou však zajímavé následující výroky respondentů 

popisující, že citový vztah k opečovávané osobě nemusí být vždy rozhodující:  

 „A jaké jste dřív měly vztahy s tchyní, že přeci jenom jsou takové vtípky 

o tchyních....“ - „Ne, tak jako my jsme měly vztah takovej jako... specifickej /smích/… 

že... já myslim, že to byl jako dobrej vztah, akorát, že jsme se moc nevídaly teda. Že by 

babička třeba... už vlastně když jsem měla děti, byla celkem stará a protože sama měla 

tři děti, tak už asi neměla moc zájem o ty vnoučátka, takže jsme se vídaly spíš jen při 

nějakých narozeninách a tak…“ (Mladá) 
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„Babička se o mě starala, hlídala mě, takže jsem s ní měla velmi blízký vztah 

a s rodičema taky… ale… nejsem si uplně jistá, jesi to hraje přímo roli… - No, 

a kdybyste se měla starat třeba o manželovy rodiče, s kterými asi nemáte až tak blízký 

vztah? - No to je to, co jsem chtěla říct, protože právě třeba manželův otec, jeho 

maminka zemřela... no... my spolu vřelý vztahy nemáme, my se tolerujeme, ale na 

druhou stranu, když se ocitl v nemocnici a řešilo se co a jak, takže pro mě byla jasná 

volba 'ano, prostě vyřešíme to tak, že ho přesídlíme k nám a bude u nás, dokud to bude 

třeba'… a proto si myslím a jsem přesvědčená, že doslova a do písmene jsem schopná tu 

péči, jako dávám rodičům, dát i jemu… takže ten blízký vztah tam asi až tak roli 

nehraje.“ (Zipová) 

„No já zas s tvojí babičkou nemám takovej vztah. - S: no já s babičkou za začátku taky 

neměla… no my to ženský máme prostě asi nastavený trochu jinak. Prostě vim, že je 

něco potřeba, tak jí utřu zadek, přeci jí tam nenechám… mně to jako nevadilo.“ 

(Čenda se snoubenkou) 

 

Ne všichni respondenti jsou tedy motivováni k péči blízkým vztahem s opečovávanou 

osobou. Zároveň však všichni respondenti uváděli blízký citový vztah k někomu 

z rodiny; může být tedy důležitý fakt, že respondent silné pouto v rodině zažil. Toto 

zjištění vede zpět k pečovatelskému potenciálu, který tedy pravděpodobně nemusí mít 

pouze reciproční povahu, jak dokládá například výrok paní Zipové: 

„… ale na druhou stranu jste říkala, že byste se postarala i o někoho, ke komu nemáte 

takové citové vazby? - No ale na druhou stranu je mám vytvořené ke svým rodičům, byla 

jsem tak vedená, vychovaná k tomu, že pomoc slabším je priorita.“ 

 

Na základě rozhovorů to tedy vypadá, že pečovatelský potenciál vychází z toho, že 

respondent péči dříve v rodině zažil a že byl k tomu, že je péče součást života 

a něco „co se má dělat“, veden. Zároveň je důležité, aby měl k někomu vytvořené 

pevné citové pouto. Přestože je citový vztah s opečovávaným součástí motivace 

k péči, péče nemusí být pouze reciprocitní. Může se vztahovat na kohokoliv, 

nezávisle na citovém vztahu s osobou, která péči potřebuje a to na základě 

pomáhání potřebnému (norma odpovědnosti, Feldman 1985). V dalším výzkumu by 

bylo třeba potvrdit nebo vyvrátit domněnku, že sourozenci pečujících respondentů, kteří 

o péči nemají zájem, zažili stejné podmínky předchozí péče, výchovy a citového vztahu. 
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Za předpokladu, že ano, by to znamenalo, že přenos pečovatelského potenciálu je silně 

ovlivněn dalšími faktory.  

3.5 Filial responsibility a felt obligation 

Nyní bych se ráda dostala k poslednímu konceptu z teoretické části – dvěma dimenzím 

normativní solidarity – filial responsibility a subjektivnější felt obligation. Filial 

responsibility (rodinná odpovědnost) je norma vyjadřující povinnost postarat se o členy 

rodiny v obecné rovině. Felt obligation (pocit závazku) naopak pocit závazku 

v konkrétním vztahu, tedy kromě vlivu sociálních norem, potenciální pečující o péči 

rozhoduje i na základě toho, o koho se jedná a jakou historii s daným člověkem má. Jak 

už bylo uvedeno v teoretické části, očekávala jsem, že bude možné je ve výpovědích 

respondentů alespoň částečně odlišit, což se skutečně podařilo. Za opravdu modelové 

ukázky toho, co bylo popsáno v teorii, považuji následující výroky pana Čendy: 

Filial responsibility: „No a tak nějak mi to přišlo, že bych to měl tý generaci vrátit (…) 

No jakože se to tak má.“ 

 

Felt obligation: „Ale je to o tom budování toho vztahu s tím daným člověkem… Já jsem 

si třeba říkal, jestli bych se takhle, jak o tu babičku, dokázal třeba starat o rodiče, 

takhle to řeknu.“  

Uvedené výroky odpovídají teorii, že je možné normativní solidaritu dělit na dimenze. 

Zároveň ukazují vztah mezi dimenzemi. Tedy to, že přestože si respondent myslí, že „se 

má“ pečovat, není to garancí toho, že nakonec opravdu pečovat bude. Na výsledné 

rozhodnutí o péči má vliv i druhá normativní dimenze zahrnující vztah a historii 

s daným potenciálním opečovávaným, jak je možné vidět na druhém výroku (přestože si 

respondent myslí, že se má péče starší generaci vrátit, není si jist, jestli by se o rodiče 

postaral, protože s nimi nemá tak pozitivní osobní historii jako s babičkou). Ve světle 

předchozích zjištění se tak jedná o další specifický projev normativní solidarity, ale bylo 

by třeba podložit jej více výroky rozlišujícími jemné rozdíly mezi dimenzemi. 
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3.6 Obecný postoj k péči 

V rozhovorech byla také zahrnuta otázka na obecný postoj k péči – zda by rodina měla 

či neměla pečovat. Důvodem byla snaha zjistit, zda mají pečující stejný názor, který by 

také mohl být indikátorem potenciální péče. 

 

Z výpovědí respondentů vyplývá, že se shodují na potřebě starat se ve smyslu zájmu 

a dohledu nad tím, jak se opečovávanému daří (jaká je mu poskytována péče, v jakých 

podmínkách bydlí).  

 

„No ono je postará a postará. Pokud toho člověka v uvozovkách dá někam do nějakýho 

domova důchodců, ale bude tam mít suprovou péči, budou za ním pravidelně dojíždět 

a budou vědět, že tomu člověku nic nechybí, tak se ten dotyčnej o toho svýho rodinnýho 

příslušníka postaral. Takže bych jako někoho někam strčit je nepostarat se, bych neřek. 

Je to jako o tom přístupu, jaká tam je péče a chodit tam.“ (Čenda) 

 

V názoru na to, zda by mělo být pečováno osobně, se dělí na skupinu těch, kteří to 

považují za povinnost, např. „No pokud opravdu vyčerpají všechny možnosti, kdy ten 

senior může kvalitně dožít doma, aniž by teda něco postrádal. Ale ústavní péče ať už 

o kohokoliv, si myslím, že by měla být ta poslední volba.“ (Zipová), 

 

 a těch, kteří zdůrazňují to, že je to každého volba, např. „Každýho volba, heleďte se, 

nikdo nemůže říct 'ty jsou hrozný ježišmarja, ty daj babičku do domova', to si prostě 

každej musí rozhodnout sám.“ (Počítalová)) 

„A myslíte si, že když na to někdo ten čas a prostor má, má dostatečně velký byt a nemá 

rodinu, tak by se postarat měl? - No záleží na každým, co tomu obětuje, já se prostě 

nehnu... mám 3, 5 roku auto, ale nebyl sem dál než na chatě.“ 

 

Obě skupiny se však shodují, že velkou roli hrají situační faktory, kterými jsou 

především typ a velikost bydlení a zaměstnání, není tedy vždy jednoduché péči provádět 

osobně, jak uvádějí například: 

 

„No tak nemůžete nikomu nic vnucovat… rodina jako, by měla vždycky nabídnout, ale 

jako lidi bydlej různě a někdy je opravdu těžký jako toho seniora k sobě vzít.“ (Mladá) 
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„No já si myslím, že je to i těma podmínkama, ale jako mělo by to být automatický… že 

jako, když už není ta možnost, já to zas znám od kamarádky, když je třeba v malý 

bytovce a musí pracovat, tak maminku odložili na následnou péči, ale pravidelně za ní 

chodila, dali jí tam vybavení, aby měla svůj pokoj a aby měla tu zábavu… takže když už, 

tak se jako postarali, aby někde nebyla odložená, aby měla pohodlí a pravidelně se za ní 

stavovali… (…) Jo… a hlavně pak mít přehled v jakých je ten člověk podmínkách a o tu 

psychiku, aby jako ten člověk jenom nečekal…“(Valíková) 

 

Pro shrnutí je možné říci, že všichni moji pečující respondenti považují za povinnost 

starat se o členy rodiny ve smyslu zájmu, ale nepanuje shoda, zda je nutná osobní péče. 

3.7 Shrnutí zjištění z vlastních rozhovorů 

Pro shrnutí první části analytické kapitoly je možné říci, že se shodně s teorií všichni 

respondenti chovají altruisticky a naopak překvapivě žádný z respondentů není k péči 

motivován vírou. V některých výpovědích bylo možné nalézt reálné projevy 

Feldmanových normativních konceptů, ale zároveň se ukázalo, že respondenti často 

mají pocit, že se vůbec nerozhodovali, natož aby byli schopni určit, na jakém základě. 

Nejvýrazněji byl tento pocit patrný u respondentů, kteří s opečovávaným bydleli 

i v době, kdy péče nebyla třeba a v případě, že se úkony péče přidávaly postupně. 

Z tohoto ohledu je tedy možné pečující dělit dle příčiny vedoucí k pocitu, že se 

nerozhodovali a podle výchozí situace bydlení.  

 

Ukázalo se, že se pečující shodují na povinnosti postarat se o členy rodiny ve smyslu 

zájmu (starat se, jak se seniorovi, potřebujícímu péči, daří, zda má dostatečnou péči, 

projevovat zájem po emocionální stránce) a na významném vlivu vnějších okolností 

(především práce, typ bydlení, vzdálenost) na rozhodnutí, zda pečovat osobně. Na to, 

zda je osobní péče v rodině povinností nebo záleží na rozhodnutí každého, se názory 

různí. 

 

Velkým přínosem je to, že bylo v rozhovorech možné najít specifické projevy 

odpovídající rozdělení normativní solidarity na dimenze felt obligation a filial 

responsibility. To ukazuje, že je dělení smysluplné a v praxi fungující.  
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Stejně tak je přínosná specifikace pečovatelského potenciálu. Z analýzy rozhovorů 

vyplývá, že přestože se pečovatelský potenciál tvoří spolupůsobením více faktorů za 

specifických okolností, důležitými faktory jsou: 

1) Pečující péči dříve v rodině zažil, a že byl k tomu, že péče je součást života a něco 

„co se má dělat“, veden. 

2) Pečující měl v dětství vytvořený silný citový vztah k alespoň jednomu 

významnému blízkému. 

3) Pečující odkazuje k normě odpovědnosti (pomáhat potřebnému). 

Přestože je „pozitivní“ osobní historie s opečovávaným důležitou motivací k péči, péče 

nemusí být pouze reciproční.  

 

Pro shrnutí a jako možný způsob, jak doplnit model, je možné říci, že vyšší 

pravděpodobnost pečovat o seniora (potřebujícího pomoc) by tedy mohla být, když:  

1) potenciální pečující vykazuje altruistické chování; 

2) potenciální pečující se seniorem bydlel už v době, kdy péče nebyla třeba; 

3) se úkony péče přidávají postupně; 

4) potenciální pečující péči v rodině v dětství či mládí zažil; 

5) potenciální pečující považuje za povinnost se starat o členy rodiny ve smyslu 

zájmu; 

6) potenciální pečující měl s někým blízkým vytvořen silný citový vztah; 

7) potenciální pečující má se seniorem „pozitivní“ osobní historii; a 

8) jsou vnější okolnosti příznivé (práce, typ bydlení, vzdálenost). 

 

Zde je prostor pro kvantitativní výzkum, který by výše uvedené potvrdil nebo ukázal, že 

se jedná o výsledek, který odpovídá pouze u konkrétních respondentů v tomto výzkumu, 

a nelze zobecnit. Přesto alespoň některá zjištění budu porovnávat s výpověďmi z dříve 

provedených rozhovorů v následující kapitole, abych zjistila, zda je možné pozorovat 

podobné výroky. 
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3.8 Porovnání zjištění 

V této části bych se ráda zaměřila na to, zda je možno v rozhovorech z výzkumného 

projektu Solidarita a pomoc v rodině odhalit výpovědi podporující či vyvracející zjištění 

z mého vlastního dotazování (v částech 3.1 až 3.7).  

 

Stejně jako ve vlastních rozhovorech bylo opět ve všech rozhovorech možné najít 

projevy altruismu; respondentka z Liberce dokonce sama péči popisovala jako oběť: 

„Obětujícího se. Je to oběť. Ale není taková, že bych si musela někde stěžovat nebo že by 

mě to až tolik trápilo. Ale že bych v tom nacházela štěstí, tak to vůbec ne.“ (Liberec) 

Altruismus, jako jednu z dimenzí normativní solidarity, je tedy možné považovat za 

indikátor péče. 

Naopak víra, byť nebyla součástí otázek, se v některých výrocích projevila (např.: „Já 

chodim do kostela, v nedělu, a prostě došla jsem z toho kostela a on ani z lůžka 

nevstal.“ (Bukovany)). Důležitou roli zde pravděpodobně hraje i fakt, že část 

respondentů byla z Moravy a Slezska, kde je obecně větší procento věřících než 

v Čechách. Nicméně vzhledem k tomu, že moji respondenti – pečující nebyli 

praktikující věřící, to nic nemění na předchozím závěru, že víra není nezbytnou 

podmínkou péče.  

I Feldmanovy normativní koncepty bylo v některých rozhovorech z výzkumu Rodinná 

soudržnost možné odhalit. Podobně jako ve vlastních rozhovorech se však projevilo, že 

část respondentů považovala péči za „normální“ - něco, o čem se neuvažuje. Bylo pro 

ně tedy složité popsat, na základě čeho se rozhodovali. Nicméně projevy normy sociální 

odpovědnosti lze hledat ve výrocích jako: „Já si myslim, že je to odpovědnost. Že jako 

jsme manželé. To není oběť, to je povinnost.“ (Bukovany); „Určité morální uspokojení, 

že jsem naplnil to svoje poslání.“ (Brušperk). Normu spravedlnosti ilustruje výrok: 

„Přece jenom se tady nadřely a maj tady svoje zázemí a bylo by to vůči nim nefér, je 

tady odložit.“ (Brušperk) a normu reciprocity výpovědi jako: „No mě se líbí akorát ten 

pocit, že jsem pro něho něco udělala. Jako jinak nevím. Že jsem mu splatila to, co on 

vrazil do mě. No prostě za celou dobu on, on to byl otec, co má. On se nám věnoval 

a všechno, takže jsem mu to částečně vrátila.“ (Bruntál); „Nevím, protože nám taky 

pomáhala, když jsme děcka tady byly no, tak jsme jí to zase vrátili asi nebo já 

nevím.“ (Žďár); „No říkám, to je asi ten můj žebříček morálních hodnot, že asi říkám, 
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zas jí dát…jako dítě jsem k ní jezdila na prázdniny, jo, nějakou legraci s ní jsem užila. 

Když na vodárně dělala, tak nás tam brávala s sebou. Takže si myslím, nějaká ta úcta 

k ní a vrátit jí, já nevím, tu lásku, tu péči.“ (Stochov) 

Také v těchto rozhovorech je tedy možné najít specifické projevy Feldmanových 

normativních konceptů. 

 

Podobně jako v mých rozhovorech se i v těchto objevily všechny výchozí situace 

bydlení a postupné přebírání povinností i náhlá péče. Také se objevily výpovědi 

odpovídající dělení na skupiny dle „nerozhodování se“ o péči: postupné přibývání 

povinností bez momentu rozhodování (např.:„No tak. Docela přirozeně. Že jsem cejtila, 

že to nezvládá. Že chřadne. Že tohle bolí, tam to bolí. Hlava se motá. Po tý mrtvici měla 

i takový strachy, takový obavy se vohnout a zase zpátky narovnat, aby se to znovu 

nestalo. To tak přijde přirozeně. Já ani nevim. To neni ze dne na den.“ (Liberec)); 

opečovávaný pomoc očekával a pečující roli přijal (např. „No to víte, to asi těžko, to on 

by nechtěl, takže já se musím podřídit tomu co jako on. - Proč se musíte podřídit? - Tak 

je to otec no, tak co mám na to říct.“ (Bruntál)) a automatická péče, bez pocitu, že je to 

něco, o čem se rozhoduje (např. „Tak to je normální jako, já si myslím, aby manželka se 

starala o manžela. Protože když se o něj postarám já, tak proč by tam měl 

být?“ (Bukovany)) 

 

Respondenti se také shodují na významu vnějších okolností (práce, bydlení) na 

rozhodnutí o péči. Stejně tak někteří respondenti považují péči za povinnost („No já 

tvrdím, že děti se mají vždycky postarat o svoje rodiče.“ (Brušperk)) a jiní za každého 

rozhodnutí („To jsem mluvila o sobě, ale když bych měla uvažovat o jiných lidech, který 

pečujou o své rodiče a nestačí na to, tak bych jim to neměla za zlé.“ (Liberec)). Na 

rozdíl od toho, že se (dokonce ve všech) mých rozhovorech objevilo, že nezávisle na 

tom, zda je péče osobní, mají členové rodiny povinnost starat se o ostatní členy ve 

smyslu zájmu, se v těchto rozhovorech nic podobného neobjevilo. Může to však být 

způsobeno tím, že ve schématu rozhovoru předchozího projektu nebyly položeny 

obdobné otázky a respondenty samotné nenapadlo se zmínit.  

 

Co se týká dělení normativní solidarity na dimenze felt obligation a filial responsibility, 

je i zde možné najít výroky podporující rozdělení dimenzí. Mnozí respondenti mluví 

o povinnosti a „normálnosti“ postarat se, jak už bylo uvedeno v dřívějších citacích, 
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odpovídající filial responsibility. Jedna z respondentek například uvádí, že se o její 

maminku stará švagrová, přestože s opečovávanou nemá dobré vztahy, což ukazuje jak 

filial responsibility ve smyslu „mělo by se starat“, tak to, že citová vazba 

k opečovávanému není rozhodující:„…tam nejsou dobrý vztahy (…) ze strany mý 

maminky, která prostě celej život byla zvyklá bejt diktátorka a dneska už na nic nestačí 

a pořád se jí něco nelíbí na tom, jak to ta Anička dělá, jak vede domácnost. Ta Anička je 

velkorysá žena, která se nad to umí povznést.“ (Liberec) 

  

Jiní respondenti naopak zmiňují důležitost osobní historie s opečovávanou osobou, jako 

například paní ze Stochova: „Záleží na tom, jaké mají vztahy.(…) Jako se mnou dělá 

paní, která řekla: 'hm, to já bych tátovi nedělala. Já jsem mu to řekla rovnou, že jestli 

s nim něco bude, tak půjde do domova důchodců.' Já říkám: 'no tak to ho máš ráda, 

opravdu'. Ještě když to řekne takovým tónem, já jsem si říkala, ta ho snad nenávidí. Ale 

ona teda ho možná opravdu nenávidí. Protože ona říkala: 'Já vím, co dělal mámě, jak 

chlastal. A dneska já se budu o něj starat? Ne.'“ (Stochov 2)  

I v tomto výzkumu to tedy byly nalezeny specifické projevy dimenzí filial responsibility 

a felt obligation. 

 

Otázka na to, zda respondent péči v rodině dříve zažil, nebyla součástí výzkumu. 

Ačkoliv z některých rozhovorů vyplývá, že tomu tak bylo, nelze výpovědi dávat do 

souvislosti, a srovnat je tak se zjištěním o pečovatelském potenciálu.  

 

V rozhovorech z výzkumného projektu Solidarita a pomoc v rodině nebyly nalezeny 

žádné další specifické projevy normativní solidarity. 

 

Pro shrnutí lze tedy říci, že přestože se jednalo o starší výzkum s jiným cílem 

a scénářem, byly identifikovány podobné specifické projevy normativní solidarity, 

odpovídající konceptům z teoretické části, jako ve vlastních rozhovorech. Zjištění tedy 

nebyla ovlivněna osobou tazatele (autorky) a stylem dotazování. 
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ZÁVĚR 

Cíl této práce byl stanoven jako snaha zjistit, jaké jsou normativní předpoklady 

neformální péče o seniory, jaké jsou jejich specifické projevy a případně navrhnout 

způsob, jak by bylo možné normativní dimenzi zařadit do modelu. Méně ambiciózní 

představa o výsledku této snahy byla, že bude shrnuta literatura týkající se novějších 

poznatků na poli normativní solidarity a vyzkoušen další způsob, jak se normativní 

předpoklady odhalit nedají. Ta ambicióznější, kterou se do jisté míry podařilo naplnit, 

pak, že se normativní předpoklady podaří lépe zmapovat a najít jejich konkrétní projevy 

v různých podmínkách, což by mohlo vést k návrhu, jak by bylo možné normativní 

solidaritu zařadit do modelu mezigenerační solidarity. 

V první části práce byla shrnuta literatura a poznatky z výzkumů, týkajících se 

solidarity, především její normativní dimenze. Kromě vytvoření teoretického rámce pro 

uchopení celého tématu a vysvětlení jednotlivých konceptů, byla hlavním přínosem této 

kapitoly příprava pro metodologickou a analytickou část, které z teoretické části 

vycházejí. 

V metodologické části byla na základě literatury argumentována mimo jiné rozhodnutí 

pro volbu kvalitativního výzkumu, cílové skupiny pečujících poskytujících nutnou péči, 

metody hloubkových rozhovorů a následného využití rozhovorů z dřívějšího výzkumu. 

Analytická část pak byla věnována hledání specifických projevů normativní solidarity 

a jednotlivých konceptů z teoretické části ve výpovědích respondentů. Ty byly následně 

porovnávány s výroky v rozhovorech z výzkumného projektu Solidarita a pomoc 

v rodině z let 2007 až 2009. 

Ve všech rozhovorech byly shodně s teorií nalezeny specifické projevy altruismu, tedy 

ochoty obětovat se pro dobro seniora, rodiny. Naopak víra se, navzdory očekáváním, 

neprojevila jako významný motiv péče. V některých výpovědích bylo možné pozorovat 

výroky odpovídající normativním konceptům R. Feldmana, ale zároveň se ukázalo, že 

respondenti mají často pocit, že v jejich případě k žádnému rozhodování o péči nedošlo. 

Nejvýraznější byl tento pocit u respondentů, kteří s opečovávaným bydleli i dříve 

a pokud se úkony péče přidávaly postupně. Na základě výchozí situace bydlení a příčiny 

vedoucí k pocitu, že se o péči nerozhodovali, je možné respondenty dělit do skupin. 

Nicméně všichni respondenti se shodují na povinnosti postarat se o členy rodiny ve 
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smyslu zájmu a na významném vlivu vnějších okolností, jako jsou zaměstnání, způsob 

bydlení a vzdálenost mezi bydlištěm potenciálního pečujícího a opečovávaného. Na to, 

zda je osobní péče v rodině povinností nebo na rozhodnutí každého, se názory různí 

nezávisle na skupině. 

V analytické části se dále ukázalo, že je možné najít specifické projevy odpovídající 

rozdělení normativní solidarity na dimenze felt obligation a filial responsibility. To 

ukazuje na význam rozlišení jednotlivých složek normativní solidarity. 

Dalším přínosem je specifikace pečovatelského potenciálu. Z analýzy rozhovorů 

vyplynulo, že je pečovatelský potenciál tvořen spolupůsobením více faktorů za 

specifických okolností, ale existují významné determinanty. Těmi jsou fakt, že: pečující 

péči dříve v rodině zažil, a že byl k tomu, že je péče součást života a něco „co se má 

dělat“, veden; pečující měl v dětství vytvořený silný citový vztah k alespoň jednomu 

významnému blízkému; a pečující odkazuje k normě odpovědnosti (pomáhat 

potřebnému). Přestože je „pozitivní“ osobní historie s opečovávaným důležitou 

motivací k péči, péče nemusí být pouze reciproční.  

Jedním z cílů práce byl i návrh způsobu, jak zahrnout normativní dimenzi do modelu. 

Na základě analýzy rozhovorů byla navrhnuta k ověření následující možnost. 

Pravděpodobnost, že jedinec přijme zodpovědnost za péči o blízkého seniora, který péči 

potřebuje, by mohla být vyšší, pokud potenciální pečující: (1) vykazuje altruistické 

chování; (2) se seniorem bydlel už v době, kdy péče nebyla třeba; (3) péči v rodině 

v dětství či mládí zažil; (4) považuje za povinnost se starat o členy rodiny ve smyslu 

zájmu; (5) měl s někým blízkým vytvořen silný citový vztah; (6) má se seniorem 

„pozitivní“ osobní historii, a když (7) se úkony péče přidávají postupně a (8) vnější 

okolnosti jsou příznivé (práce, typ bydlení, vzdálenost). Výzvou pro kvantitativní 

výzkum je prozkoumat, zda lze toto zjištění zobecnit (samozřejmě na specifickou 

populaci neformální pečujících poskytujících nutnou péči v České republice). 
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Cíle této diplomové práce byly tedy do jisté míry naplněny. Nicméně práce má i své 

limity, z nichž většina vyplývá z charakteru tématu a kvalitativního výzkumu a byla 

argumentována v metodologické části. Výzvou pro další výzkum je ověřit navržený 

způsob jak zahrnout normativní solidaritu do modelu a blíže specifikovat pečovatelský 

potenciál, například zaměřit se na rozdíl v ochotě přijmout zodpovědnost za péči mezi 

sourozenci. 
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SUMMARY 

This thesis concerns the topic of normative solidarity in informal elderly care. The main 

aim is to find the normative premises of informal elderly care, their specific examples 

and to prepare a possible way of including normative solidarity into model of solidarity 

premises of informal elderly care. 

The text is divided into three main parts – theoretical, methodological and analytical.  

The theoretical part sums up both the theoretical background and the findings of the 

previous research that is relevant to the topic. In addition, the methods used in the 

research are described and critically compared. 

In the methodological part, the specific research design decisions are reasoned. Other 

potential alternatives are discussed as well as their consequent disadvantages, and the 

possible limitations of the chosen options. 

In the analytical part, the results based on an analysis of in-depth interviews are 

presented. Along with the specific examples of the normative solidarity concepts found 

in the interviews, there is the possible option of how to include normative solidarity into 

the model prepared. It includes eight points, which state that the probability of one 

accepting the responsibility of taking care of significant other senior might be higher 

when the potential carer: (1) shows signs of altruistic behaviour; (2) has lived together 

with the senior before the need for care arose; (3) had experience  of care in the family 

during his/her childhood; (4) thinks there is a duty to take care of family members  (in 

the meaning of interest); (5) has a strong emotional relationship with at least one 

significant other; (6) has a "positive“ personal history with the senior and (7) the care 

had started gradually and (8) the external conditions are favourable. The quantitative 

research shall either prove this or show that it was specific to respondents of this 

particular research only. 



 

64 

 

Použitá literatura 

LOWENSTEIN, Ariela, Ruth KATZ, Dana PRILUTZKY a David 

MEHLHAUSEN-HASSOEN. The intergenerational solidarity paradigm. In Ageing, 

intergenerational relations, care systems and quality of life – an introduction to the 

OASIS project. 2001, s. 11-30. 

BENEŠOVÁ, Romana. Hledání modelu péče o nesoběstačné rodinné členy. Kontakt, 

2010, roč. 12, č. 4, s. 435-445. 

BENGTSON, Vern L. a Robert E. L. ROBERTS. Intergenerational Solidarity in Aging 

Families: An Example of Formal Theory Construction. Journal of Marriage and 

Family, 1991, roč. 53, č. 4, s. 856-870. 

BENGTSON, Vern L., Edward B. OLANDER a HADDAD, Anees A. The “generation 

gap” an ageing family members: Toward a conceptual model. In J. F. Gubrium (Ed.). 

Time, roles, and self in old age. Human Sciences Press, New York, 1976, s. 237-263. 

BISHOP, George F., Alfred J. TUCHFARBER a Robert W. OLENDICK. Opinions on 

Fictitious Issues: The Pressure to Answer Survey Questions. Public Opinion Quarterly, 

1986, roč. 50, č. 2, s. 240-250. 

BLOOR, Michael a Fiona WOOD. Keywords in Qualitative Methods: a vocabulary of 

Research Concepts. London: SAGE Publications Ltd, 2006. 208 s. 

ISBN 9780761943303. 

BRANT, Martina, Klaus HABERKERN a Marc SZYDLIK. Intergenerational help and 

care in Europe. European Sociological Review, 2009, roč. 25, č. 5, s. 585-601. 

CIALDINI, Robert B. a Melanie R. TROST. Social influence: Social norms, 

conformity, and compliance. The handbook of social psychology: New York, NY, US: 

McGraw-Hill. 1998, roč. 1, s. 151-192. 

CROWNE, Douglas P. a David MARLOWE. The approval motive. Greenwood Press, 

New York: John Wiley & Sons, 1964, 233 s. 



 

65 

 

Čechů ubyde a zestárnou. In: Český statistický úřad [online]. 2013 [cit. 2014-06-03]. 

Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/cechu_ubyde_a_zestarnou_20130723 

ČSÚ statistiky nezkresluje. In: Český statistický úřad [online]. 2012 [cit. 2014-10-20]. 

Dostupné z:http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/csu_statistiky_nezkresluje20121001 

DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: Příručka pro uživatele. 3.vyd. 

Praha: Karolinum, 374 s. ISBN 80-246-0139-7. 

DURKHEIM, Emile. The Division of Labor in Society. Dotisk. Překlad W. D. Halls. 

Simon and Schuster, 1997. ISBN 9780684836386. 

DYKSTRA, Pearl A. a Tineke FOKKEMA. Norms of filial obligation in the 

Netherlands. Population [online]. 2012 [cit. 2015-01-04]. 

Dostupné z: http://repub.eur.nl/pub/39121 

DYKSTRA, Pearl A. a Tineke FOKKEMA. Relationships between parents and their 

adult children: a West European typology of late-life families. Ageing and society, 

2011, roč. 34, č. 4, s. 545-569. 

FELDMAN, Robert S. Social psychology: theories, research, and applications. New 

York, c1985, xxv, 596 s. ISBN 00-702-0392-X. 

FESTINGER, Leon. A theory of cognitive dissonance. Renewed 1985 by author: eks. 2. 

Stanford: Stanford University Press, 1957. ISBN 978-080-4709-118. 

FINE, D. M. A Caring Society? Care and the Dilemmas of Human Service in the 

21st century. New York: Palgrave MacMillan, 2007. ISBN 0-333-99339-X. 

GIARRUSSO, Roseann, Merril SILVERSTEIN, Daphna GANS 

a Vern L. BENGTSON. Ageing parents and adult children: New perspectives on 

intergenerational relationships. In M. L. Johnson, V. L. Bengtson, P. G. Coleman and T. 

B. L. Kirkwood, (Eds.), The Cambrige hanbook of age and ageing, New York: 

Cambridge University Press, 2005, s. 413-421. 

GRAHAM, Hilary. Caring: a labour of love. In FINCH, J., GROVES, D. (eds.) 

A Labour of Love. Women, Work and Caring. London: Routledge&Kegan, 1983, 

s. 13-30.  

http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/cechu_ubyde_a_zestarnou_20130723
http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/csu_statistiky_nezkresluje20121001
http://repub.eur.nl/pub/39121


 

66 

 

GUBRIUM, Jaber F. a James HOLSTEIN. The new language of qualitative method: 

základní metody a aplikace. Vyd. 1. New York: Oxford University Press, 1997, 244 s. 

ISBN 01-950-9994-X. 

HANK, Karsten. Proximity and contact between older parents and their children. 

a European comparison. Journal of Marriage and Family, 2007, roč. 69, č. 1, 

s. 157-173. 

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 

2005, 407 s. ISBN 80-736-7040-2. 

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. 

Praha: Portál, 2008, 407 s. ISBN 978-80-7367-485-4. 

HNILICA, Karel. Stereotypy, předsudky, diskriminace: (pojmy, měření, teorie). Vyd. 1. 

Praha: Karolinum, 2010, 207 s. Acta Universitatis Carolinae. ISBN 978-80-246-1776-3 

HOMANS, George C. The human group. New York: Hartcourt, Brace and World, 1950, 

484 s. 

CHYLÍKOVÁ, Johana. Úvod do problematiky výzkumu citlivých témat ve výběrových 

šetřeních. Data a výzkum - SDA Info, 2011, roč. 5, č. 2, s. 185-203 [online]. 

[cit. 2014-12-26]. 

Dostupné z: http://dlib.lib.cas.cz/6980/1/Johana_Chylikova_Uvod_do_problematiky_vy

zkumu_citlivych_temat_ve_vyberovych_setreni.pdf 

JEŘÁBEK, Hynek. Rodinná péče o staré lidi. 1. vyd. Praha: CESES FSV UK, 2005, 

99 s. Studie CESES, 11/2005. 

JEŘÁBEK, Hynek. Mezigenerační solidarita v péči o seniory. Vyd. 1. 

Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2013, 316 s. Studie (Sociologické 

nakladatelství). ISBN 978-80-7419-117-6. 

http://dlib.lib.cas.cz/6980/1/Johana_Chylikova_Uvod_do_problematiky_vyzkumu_citlivych_temat_ve_vyberovych_setreni.pdf
http://dlib.lib.cas.cz/6980/1/Johana_Chylikova_Uvod_do_problematiky_vyzkumu_citlivych_temat_ve_vyberovych_setreni.pdf


 

67 

 

KOSTELNÁ, Lenka. Souběh zdravotní péče a terénních sociálních služeb v péči 

o seniora v domácím prostředí. In: Diakonie Českobratrské církve evangelické [online]. 

2011 [cit. 2014-10-21]. Dostupné z: http://www.diakonievm.cz/aktuality-a-

clanky/publikacni-cinnost/soubeh-zdravotni-pece-a-terennich-socialnich-sluzeb-v-peci-

o-seniora-v-domacim-prostredi/ 

KUCHAŘOVÁ, Věra. Život ve stáří. Praha: SOCIOKLUB – VÚPSV, 2002.  

KVALE, Steinar a Svend BRINKMANN. Interviews: Learning the Craft of Qualitative 

Research Interviewing. 2nd Ed... CA, USA: SAGE Publications Inc., 2008. 376 s., 

ISBN 978-0761925422. 

LAŠEK, J. Sociální psychologie II. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2006. 

ISBN 80-7041-907-5.  

LAWTON, Leora, Merril SILVERSTEIN a Vern L. BENGTSON. Affection, Social 

Contact, and Geographic Distance Between Adult Children and Their Parents. Journal 

of Marriage and the Family, 1994, č. 56, s. 57-68. 

LEOPOLD, Thomas a Marcel RAAB. Short-Term reciprocity in late parent-child 

relationships. Journal of Marriageand Family, 2011, roč. 73, č. 1, s. 105-119. 

LEVINE, Carol. Home Sweet Hospital: The Nature and Limits of Private 

Responsibilities for Home Health Agencies. Journal of Ageing and Health, 1999, 

roč. 11, č. 3, s. 341-359.  

LÜSCHER, Kurt a Karl PILLEMER. Intergenerational ambivalence. A new approach 

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

1998, roč. 60, č. 2, s. 413-425. 

MILLWARD, Christine. „Caring for Elderly Parents.“ Family Matters, 1999, roč. 52, 

s. 26–30. 

MORAVCOVÁ, Lucie. Rodinná péče o seniory. Praha: Karlova univerzita, Fakulta 

sociálních věd, Institut sociologických studií, 2010. 122 s. + 4 s. přílohy v práci + 287 s. 

přílohy na CD. Vedoucí rigorózní práce Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. 

http://www.diakonievm.cz/aktuality-a-clanky/publikacni-cinnost/soubeh-zdravotni-pece-a-terennich-socialnich-sluzeb-v-peci-o-seniora-v-domacim-prostredi/
http://www.diakonievm.cz/aktuality-a-clanky/publikacni-cinnost/soubeh-zdravotni-pece-a-terennich-socialnich-sluzeb-v-peci-o-seniora-v-domacim-prostredi/
http://www.diakonievm.cz/aktuality-a-clanky/publikacni-cinnost/soubeh-zdravotni-pece-a-terennich-socialnich-sluzeb-v-peci-o-seniora-v-domacim-prostredi/


 

68 

 

MPSV vs kritika sociální reformy. In: MPSV.CZ [online]. 2011 [cit. 2015-02-14]. 

Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/10545 

MŰHLPACHR, P.: Schola gerontologica. Brno: Masarykova univerzita v Brně. 

Ped. Fakulta, 2005. 314 s. ISBN 80-210-3838-1 

PARSONS, Talcott. Social structure and personality. 1st ed. London: Free Press, 1964, 

376 s. 

PHILLIPS, Derek L. a Kevin CLANCY. Some Effects of 'Social Desirability' in Survey 

Studies. American Journal of Sociology, 1972, roč. 77, č. 5, s. 921-940. 

ROBERTS, Robert E. L. a Vern L. BENGTSON. Is intergenerational solidarity 

a unidimensional construct? a second test of a formal model. 

Journal of Gerontology: Social Sciences, 1990, roč. 45, s. 12-20. 

ROSSI, Alice S. a Peter H. ROSSI. Of human bonding: parent-child relations across 

the life course. Social institutions and social change. New York: A. de Gruyter, c1990, 

xviii, 542 s. ISBN 0202303616. 

ŘEHÁK, Jan. Klasický model měření reliability a jeho praktický aplikační 

význam. Sociologický časopis. 1998, roč. 34, č. 1.: 51-60. 

SCOTT, Yvonne Darlington and Dorothy. Qualitative research in practice: stories from 

the field. Crows Nest, N.S.W: Allen, 2002. ISBN 18-650-8522-7. 

SILVERMAN, David. Ako robiť kvalitatívny výskum: praktická príručka. Překlad 

Martin Štulrajter. Bratislava: Ikar, 2005, 327 s. Pegas (Ikar), zv. 8. ISBN 8055109044. 

SILVERSTEIN, Vern BENGTSON a Tonya M. PARROT. Factors that Predispose 

Middle-Aged Sons and Daughters to Provide Social Support to Older Parents. Journal 

of Marriage and the Family, 1995, č. 57, s. 465-475. 

SINGLETON, Royce a Bruce C. STRAITS. Approaches to social research. 3rd ed. 

New York: Oxford University Press, 1999, xix, 618 s. ISBN 01-951-0525-7. 

SINGLY, François de. Sociologie současné rodiny. Vyd. 1. Překlad Stanislav Štech, 

Ludmila Šašková. Praha: Portál, 1999, 127 s. ISBN 8071782491. 

http://www.mpsv.cz/cs/10545


 

69 

 

STEIN, Catherine H., Virginia A. WAEMMERUS, Marcia WARD, 

Michelle E. GAINES, Andrew L. FREEBERG a Thomas C. JEWELL. "Because 

They´re My Parents": An Intergenerational Study of Felt Obligation and Parental 

Caregiving. Journal of Marriage and Family, 1998, roč. 60, č. 3, s. 611-622. 

STRAUSS, Anselm a Juliet CORBINOVÁ. Základy kvalitativního výzkumu: Postupy 

a techniky metody zakotvené teorie Přel. S. Ježek. 1.vyd. Boskovice: Albert, 1999, 

196 s. ISBN 808583460x. 

SUDMAN, Seymour a Norman M. BRADBURN. Response Effects in 

Surveys: a Review and Synthesis. Aldine Publishing Company, 1974, s. 80-81.  

SÝKOROVÁ, Dana. Rodina staršího středního věku v systému příbuzenské 

pomoci a podpory. Sociologický časopis, 1996, s. 51 – 66. 

The Code of Professional Ethics and Practices. In: AAPOR: American Association for 

Public Opinion Research [online]. Revised 2010 [cit. 2014-12-28]. Dostupné 

z:http://www.aapor.org/AAPORKentico/AAPOR_Main/media/MainSiteFiles/RevisedC

ode(5_2010)_withLogo.pdf 

TÖNNIES, Ferdinand. Community & society. 1st ed. New York: Harper Torchbooks, 

1963, x, 298 s. 

VAN WORMER, Katherine a Fred H. BESTHORN. Human Behavior and the Social 

Environment, Macro Level: Groups, Communities, and Organizations. 2. vyd. Oxford 

University Press, 2010, 416 s. ISBN 0199813299. 

VESELÁ, Jitka. Představy rodinných příslušníků o zabezpečení péče nesoběstačným 

rodičům. Praha: VÚPSV. 2002. 25 s. 

VESELÁ, Jitka. Představy rodinných příslušníků o zabezpečení péče nesoběstačným 

rodičům. Praha: VÚPSV [online], 2002, 25 s. [cit. 2015-05-06]. Dostupné z: 

http://praha.vupsv.cz/Fulltext/detsen.pdf 

WEBER, Max. Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen: Mohr, 1980, 945 s. 

ISBN 3-16-538521-1. 

  

http://www.aapor.org/AAPORKentico/AAPOR_Main/media/MainSiteFiles/RevisedCode(5_2010)_withLogo.pdf
http://www.aapor.org/AAPORKentico/AAPOR_Main/media/MainSiteFiles/RevisedCode(5_2010)_withLogo.pdf


 

70 

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Scénář rozhovoru (text) 

Příloha č. 2: CD 

I. Přepisy rozhovorů (I – X) (text)  
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(text) 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Scénář rozhovoru 

 

A. Základní informace 

- Respondent – věk, bydliště, práce (počet hodin), rodinný stav, děti  

- O koho se stará (vztah, věk, stav – fyzický x psychický) 

- Jak dlouho se stará 

- Náročnost péče (celodenně x s přestávkami) 

- Životní podmínky (bydlí spolu?) 

 

B. Rozhodování a normy 

- Jak k péči došlo 

- Podílel se na rozhodnutí někdo další (partner, sourozenci…), rozpory v rodině, 

změna vztahů v rodině 

- Myslíte si, že se od Vás očekávalo, že se o XY postaráte? Kdo to očekával? 

(společnost, známí, rodina, XY) 

- Myslíte, že jste měl/a na výběr? 

- Co si myslíte, že by se stalo, kdybyste se nepostaral/a? 

- Šel/a byste do toho znovu, kdybyste věděl/a, co Vás čeká? 

- Kdo další se o XY stará (příp. staral a už nestará) + finanční pomoc + pečovatelská 

služba 

- Uvažoval/a jste o institucionální péči x uvažujete o ní do budoucna? (za jakých 

podmínek) 
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C.  Péče 

- Co Vám to dalo a co vzalo (fyzická, psychická, sociální, finanční a materiální 

stránka), konflikty se seniorem (jak se s nimi vyrovnáváte) 

 

D. Hodnoty 

- Jaký jste měl/a vztah s rodiči v dětství (city, svěřování se, zda byli přísní – určovali, 

co a jak bude) 

- Starali se rodiče o prarodiče, vnoučata, někoho dalšího?  

- Jaký jste měli vztah s XY dříve? 

- Staral se XY o někoho dříve (o rodiče, prarodiče, děti) 

- Staral se už o někoho respondent (i děti) 

- Životní postoj – co je pro Vás v životě důležité (rodina, kariéra…), máte nějaké 

zásady, kterými se řídíte? 

- Víra 

 

E. Normy obecně 

- Kdo by podle Vás měl obecně nést hlavní zodpovědnost za péči o seniory (stát, 

rodina, společnost) 

- Jaký si myslíte, že převládá názor ve společnosti? 
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Příloha č. 2: CD  

 

I. přepisy rozhovorů z vlastního výzkumu 

II. scénář rozhovoru z výzkumu Solidarita a pomoc v rodině 

III. přepisy rozhovorů z výzkumu Solidarita a pomoc v rodině 

(materiály z výzkumu Solidarita a pomoc v rodině jsou ponechány v původním znění) 


