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Příloha A: Tematické celky rozhovorů 

 

Sociodemografické údaje a identifikace: věk; bydliště; profese; počet podřízených; 

rodinný stav; počet dětí; věk dětí; věk seniorů; četnost poskytování péče seniorovi. 

 

Péče o dítě: první dítě a okolnosti v době jeho početí (partnerský vztah, stáří rodičů); 

popřípadě další dítě/děti a okolnosti v době jeho/jejich početí (partnerský vztah, stáří rodičů); 

život na mateřské a rodičovské dovolené; pravidelné aktivity s dětmi, vztah s dětmi; sociální 

služby; mimoškolní aktivity. 

 

Péče o seniora: zdravotní stav; úmrtí jednoho z rodičů; bydliště; samostatnost seniora, 

pravidelná pomoc s aktivitami; sociální služby, vztah s rodičem v dětství, současný vztah 

s rodičem, sourozenci 

 

Role vedoucího pracovníka: studium; současná práce; vedoucí postavení ve společnosti; 

pracovní doba; preferovaný pracovní úvazek; práce z domova; využívání moderních 

technologií při pracovní činnosti. 

 

Další okolnosti: zdravotní stav; současný partnerský vztah; trávení času s partnerem; 

pravidelné volnočasové aktivity; společenský život; dovolená. 

 

Denní harmonogram: typický všední den; typický víkend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha B: Medailonky informantů 

 

Alena 

Aleně je 46 let. Bydlí v Lanškrouně a vystudovala gymnázium. Alena je podnikatelkou 

v hotelnictví, kde má pět podřízených. Informantka stále žije s manželem, ale momentálně 

jsou v rozvodovém řízení. Vychovávají spolu pětiletou dceru. Z předchozího manželství má 

dvacetisedmiletou dceru a dvacetiletého syna. Matce je 70 let. Aleny otec před půl rokem 

zemřel na rakovinu. V době léčení otci poskytovala denní péči. Její ovdovělá matka dnes 

bydlí u svého syna a Alena jí podporuje v provozních záležitostech – přispívá jí finančně, 

vyřizuje záležitosti po úřadech. O dítě pečuje denně z větší části ona a považuje se za 

primárního pečovatele. Díky podnikání má možnost nastavit si pracovní dobu podle sebe. 

 

Aneta 

Anetě je 49 let a bydlí taktéž v Praze. Je vysokoškolsky vzdělaná a zaměstnaná jako 

marketingová ředitelka. Na jejím oddělení pracuje osm zaměstnanců. Aneta je vdaná a 

vychovává dvě děti (8 a 10 let), přičemž první dítě porodila až ve 39 letech. Primárně je to 

ona, kdo se stará o domácnost a děti. Informantka pečuje o otce (85 let), který trpí vážnou 

Alzheimerovou chorobou. Spolu s matkou a bratrem se o něj denně starají. Bydlí ve 

společném domě. Aneta využívá flexibilní pracovní dobu, často také pracuje z domova.  

 

Iva 

Informantce Ivě je 49 let. Žije v Praze. Vystudovala vysokou školu. Pracuje jako office 

managerka. Vede tým šesti asistentek. Iva je samoživitelkou a sama vychovává syna. Tomu 

je dnes 23 let a stále s Ivou žije ve společné domácnosti. Iva pečuje o matku, která je na ní 

po smrti manžela velmi psychicky závislá. Několikrát denně spolu telefonují a Iva jí alespoň 

jednou týdně navštěvuje v jejím bytě v Plzni. Pomáhá jí například se zařizováním finančních 

záležitostí a bydlení. Iva využívá flexibilní pracovní dobu.  

 

Katka 

Informantce Katce je 47 let a bydlí v Praze. Vystudovala vysokou školu. Je majitelkou 

společnosti v oblasti facility managementu. Ve firmě má v současné době deset 

zaměstnanců. Je rozvedená. Se svým bývalým mužem mají dvacetitříletou dceru, která 

studuje vysokou školu. Katka jí podporuje finančně. Informantka se stará o matku, které je 



71 let a otčíma (68 let), který má vážně poruchy s paměti po prodělané mrtvici. Převážně se 

Katka stará o něj, ale i matce pomáhá s vyřizováním finančních a technických záležitostí. 

V práci si díky svému postavení nastavuje pracovní dobu podle sebe.  

 

Linda 

Informantce Lindě je 51 let. Žije v Praze a vystudovala vysokou školu. Pracuje jako dětská 

lékařka a ordinaci sdílí se zdravotní sestrou, která je její podřízenou. První dítě, které 

vychovává s manželem, porodila až ve 40 letech. V péči o dítě se s manželem střídají 

rovnoměrně, stejně tak i při péči o domácnost. Linda je denně v kontaktu s ovdovělou 

matkou, která trpí depresemi. Kromě denního telefonického kontaktu, se alespoň dvakrát 

týdně navštěvují. Linda jí pomáhá s doprovodem k lékaři, zabezpečením záležitostí po 

úřadech, ale hlavně jí podporuje psychicky. K matce také každý den dochází pečovatelka, 

která dohlíží nad podáváním léků. Linda nevyužívá žádný z alternativních úvazků.  

 

Marta 

Martě je 37 let a bydlí v Praze. Její nejvyšší dokončené vzdělání je středoškolské s maturitou. 

Informantka spolu s manželem vlastní devět let firmu zaměřenou na poskytování IT služeb, 

kde pracuje deset zaměstnanců. Informantka žije s manželem, s kterým vychovává pětiletou 

dceru. Jejím rodičům je 69 a 72 let a netrpí vážnějšími zdravotními problémy. Informantka 

jim pomáhá občas s nákupy či vyřizováním záležitostí po úřadech. Je pro ně spíše 

psychickou podporou. Denně si telefonují a minimálně třikrát týdně je navštěvuje. Považuje 

se za primárního pečovatele o dítě i seniora. Vzhledem k tomu, že je podnikatelkou, má 

pracovní dobu nastavenou flexibilně. 

 

Marie 

Marii je 51 let a bydlí v menší vesnici ve Středočeském kraji. Nejvyšší dosažené vzdělání je 

vysokoškolské. Je ředitelkou muzea a má jedenáct podřízených zaměstnanců. Se svým 

současným partnerem je přes 28 let. Mají spolu děti ve věku dvaceti a dvaceti pěti let. Ti 

vyžadují spíše finanční podporu. Obě děti studují vysokou školu. Marie poskytuje 

pravidelnou péči rodičům, kterým je 79 a 85 let. Matka má endoprotézy kyčelních kloubů. 

Spolu se sestrou se o rodiče denně starají. Pomáhají jim s nakupováním, úklidem 

v domácnosti či s osobní hygienou. Má možnost využívat poměrně flexibilní pracovní dobu 

a často využívá homeoffice.  



 

Martin 

Martinovi je 46 let a bydlí v Praze. Vystudoval vysokou školu. Je zaměstnán jako HR 

manažer. Vede pět podřízených. Martin má s bývalou manželkou osmnáctiletého syna. Se 

současnou manželkou vychovává desetiletou dceru. O chod domácnosti a péči o dceru se 

starají rovnoměrně. Syn z bývalého manželství u nich často pobývá. Martin se s bratrem 

stará o ovdovělou matku, která nedávno prodělala rakovinu. V té době se o ní s bratrem 

intenzivně oba starali. Dnes bydlí u bratra. Martin jí každý víkend navštěvuje, podporuje jí 

finančně a pomáhá zařídit provozní záležitosti. Informant v zaměstnání využívá flexibilní 

pracovní dobu.  

 

Renata 

Renatě je 47 let. Bydlí v Praze a vystudovala vysokou školu. Pracuje jako vedoucí účtárny, 

kde je zodpovědná za tři podřízené. Je rozvedená a primárně ona vychovává dvě děti (18 a 

20 let). Zabezpečuje celou rodinu finančně a taktéž i celou domácnost. Zároveň se stará o 

rodiče, kteří s ní sdílí dům. Těm například nakupuje, pere a doprovází je k lékaři. Otec se 

velmi špatně pohybuje. Zároveň jí vypomáhá ve všední dny pečovatelka. V zaměstnání má 

možnost flexibilní pracovní doby a home office, který často využívá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha C: Rozhovor s informantkou Katkou (tematický celek – péče o 

seniora) 

 

,,Dostáváme se k péči o seniora. Řekněte mi prosím, o koho z rodičů intenzivně pečujete?“ 

(Martina) 

 

,,O mámu a jejího přítele. Rodiče jsou rozvedený. S tátou se nestýkám a matka žije třicet let 

se Zdendou - s tím přítelem a je to téměř manželství. Ale ten její přítel a jakoby náš táta je o 

sedm let mladší a byl vždycky bezdětnej. Máma vždycky říkala, že je s ním z vypočítavosti. A 

to proto, že je mladší a jednou se o ní bude starat. Ale paradoxně je to spíš naopak. Zdravotní 

problém nastal už, když bylo Zdendovi jednačtyřicet let. Dostal mozkovou mrtvici a od té 

doby má zásadní zdravotní problémy, které jsou o to komplikovanější, že nejsou vidět. Má 

strašně špatnou krátkodobou paměť. Jo je to při vyprávění kolikrát legrace, ale pro tu naší 

rodinu je to neuvěřitelná zátěž.“ (Katka) 

 

,,V čem je to pro vás zátěž?“ (Martina) 

 

,,Měsíc byl Zdenda v kritickém stavu, v umělým spánku. S mámou jsme si střídaly směny a 

chodily ho krmit. Ty sestry to nemůžou zvládnout. Tohle trvalo rok a třičtvrtě. Zdenda byl 

pak schopnější, ale stále má vážný problémy s pamětí. Já mám ještě mladšího bratra. On je 

ale věčný dítě. Nic vážnýho s ním není možný vyřešit. Takže ten je rád, že se postará o sebe. 

Nejde u něj počítat s nějakou výraznou pomocí. Potom, co se tohle stalo, jsem si úplně jinak 

nastavila práci a tohle období trvalo rok a třičtvrtě. V tý době jsem pracovala hodně i v noci. 

Je fakt, že manžel v tu chvíli mnohem více přebral tu péči o to dítě. Byla jsem neuvěřitelně 

unavená a strašně špatně jsem spala. Paradoxně, když byl Zdenda schopnější, tak to bylo 

ještě mnohem náročnější, protože bylo potřeba ho furt vozit na nějaký rehabilitace a 

dohlídnout na to, aby si vzal léky a to bylo náročný. Pořád na to myslet, volat mu, zda to 

udělal, a nebo ho právě doprovázet k doktorovi. Hlavně být ale pořád na telefonu. V tý době 

jsem se ještě rozhodla podnikat. Zároveň jsem ještě pracovala ve firmě jako zaměstnanec, 

ale k tomu rozjížděla svoje podnikání, což bylo, jak jsem už tak nějak říkala, nejlepší 

rozhodnutí. No ale bylo to extrémně náročný. No a teď je to stále ještě hodně náročný. Řeknu 

pár příkladů. Zdenda třeba udělá to, že se rozhodne si jít koupit auto a za dva dny si jde to 

auto koupit znovu, protože zapomněl, že si už jedno v ten týden koupil. Utratil veškerý peníze, 

protože si prostě nevzpomněl, že už jedno auto má. Tak jsem potom šla a auto prodala zpět, 



ale ve finále jsme byli mínus čtyřicet tisíc. Další příklad je to, že Zdenda jde k doktorovi, ale 

když vyjde ven tak vůbec netuší, co mu doktor vlastně říkal. Takže ho radši teď už pořád 

doprovázíme. Samozřejmě pořád hledá nějaký věci po bytě a je z toho děsně 

nervózní.“ (Katka) 

 

,,Je schopná se o Zdendu starat i vaše matka či někdo další? Jak je na tom matka 

zdravotně?“ (Martina) 

 

,,Zdenda má ve zdravotní kartě napsáno, že všude musí chodit s doprovodem, ale to 

zdravotnictví není takové, aby úplně reflektovalo potřeby těch klientů. On není schopen si 

ani koupit léky. Trvá to takhle už dvanáct let. Maminka je ročník čtyřicet pět a je velmi vitální, 

ale celý život byla neuvěřitelně zmatená a to v kombinaci s člověkem, který si nic nepamatuje 

je teda zásadní. Máma je schopná nakoupit, uvařit, ale už není schopná řešit ty další věci. 

Třeba, aby se objednali na neurologii, tak to prostě nezvládne. Neví, zda tam má volat nebo 

rovnou jít, a volá mi kvůli tomu třeba čtyřikrát. Takže to je pak stejně na mně. Není schopná 

řešit třeba takový věci, že jí přijde nedoplatek za plyn a neví, zda je to správně nebo ne. Není 

schopná třeba zařídit pojištění bytu. Máma má pořád obavy, aby někomu nepřekážela, kromě 

mě se bojí někomu zavolat, aby ho neotravovala. Nebo třeba se neodváží jít na úřad, protože 

se bojí, že tam bude problém, Takže se vždycky vypraví a pak si to na ulici rozmyslí a vrátí 

se domů. Pak tam musím jít s ní a vyřídit jim to. Brácha, jak jsem říkala, ten je rád, že se o 

sebe postará sám a není schopný být aspoň z části zodpovědný za někoho jinýho. Takže jo, 

máma je schopná se o sebe a z části i o toho Zdendu v základních věcech postarat, ale není 

schopná už řešit ty další věci. Pro mě jsou to věci automatický něco jim vyřídit nebo je 

doprovodit a aspoň jednou za dva dny, když jsem v Praze, se u nich zastavit.“ (Katka) 

 

,,Jak daleko od vás matka a její přítel bydlí?“ (Martina) 

 

,,Asi tak deset kilometrů. Nasednu do auta a jsem hned u nich.“ (Katka) 

 

,,Jaký názor máte na sociální služby při péči o seniora? Využíváte nebo jste těchto služeb 

někdy využívala?“ (Martina) 

 

,,Já bych strašně ráda využila nějaké sociální zařízení v budoucnu, ale ono nefunguje. Je 

problém, že ta pomoc je tu spíše ohledně těch fyzických problémů, ale já bych přece nenašla 



nikoho, kdo by s nimi byl schopen oblítat přihlášení elektřiny, změnu pojistky a jít se zeptat, 

jaký jsou třeba pračky. Takže já to tak vidím, že spíše ta mentální úroveň bude problém. Co 

se týká sociální péče o děti, tak ta podle mě taky stále nefunguje. Není absolutně zohledněno 

to, že v dnešní době pracují dva lidi. Školka je prostě pořád do pěti hodin. Myslím, a to 

hlavně v případě těch seniorů, to není ani o penězích, asi existují nějaké stacionáře, kde 

člověk zaplatí padesát tisíc měsíčně, ale to už je zase nad finančním možnosti všech. Ale ta 

běžná služba třeba v lékárně, kdy někoho prosím, aby mi v určitou dobu uschovali léky a já 

je vyzvedla, tak to prostě nefunguje. Když je ten problém jenom trochu, tak tady to absolutně 

nefunguje. Máma se Zdendou nepotřebují ani tak peníze, ukliděj si doma, ale ty návazný věci 

prostě nezvládají sami. Mně by strašně pomohlo to, že by tu byla nějaká pomoc od státu. Já 

teď nedám dohromady za všechny, co by nám přesně pomohlo, ale myslím, že by se někdo 

měl začít snažit to zjistit. Stát by měl začít tohle víc řešit a to tak, aby to bylo dostupný i pro 

ty normální pracující. Vždyť ono to bude čím dál horší. Rodiče se mi věšej na krk a já si 

myslím, že by si s tím, s čím jim teď pomáhám třeba i poradili, ale jen kdyby měli dostatek 

důvěry, ale oni jsou bezradný. Když třeba přijdou do spořitelny a paní jim začne vykládat o 

všech balíčcích, které si mohou pořídit, ale sama jim neporadí nic a ještě je více zblbne. 

Takže pak mi volají a já se tomu příště snažím předcházet a zajdu tam místo nich a nebo, 

pokud někoho znám, kdo by jim v nějakých takových věcech mohl pomoci, tak mu zavolám a 

pošlu je tam.  Oni ale sami nejsou schopní se rozhodovat, co je pro ně třeba výhodné a co 

ne. Žijí v děsně zrychlené době a nestíhají ty pokroky. Máma třeba zvládá zavolat z mobilu, 

ale to je tak všechno co se techniky týče. Já problém sendvičové generace hlavně vidím v tom, 

že prostě nefungujou služby a to hlavně pro starý lidi. Já si myslím, že to souvisí s tím, že ta 

společnost jde technologicky tak kupředu a starý lidi se nejsou schopní přizpůsobit. Řekla 

bych, že mají velký stres z jakékoliv změny.“ (Katka) 

 

,,Jak byste popsala svůj vztah s matkou v dětství? Jak tento vztah hodnotíte v současné 

době?“ (Martina) 

 

,,Dětství jsem měla těžší, jelikož jsem byla nechtěný dítě. Máma mě milovala, ale jenom si 

myslím, že jsme spolu vždycky bojovaly. Celý život jsem se jí snažila něco dokázat a já za 

celý život od ní neslyšela ani jednou pochvalu. Vztah s ní byl pro mě zásadní, a čím jsem 

starší, snažím se od našeho komplikovaného vztahu oprostit. Snažím se jí pořad pomáhat ve 

všech provozních věcech, co jen můžu, ale nejsou v tom ty city. Neumím si třeba představit 

s mojí mámou jednou bydlet. To bych nedala. Jako puberťák jsem třeba musela být furt 



k dispozici. Pořád jsme musela něco doma dělat a máma mě držela hodně zkrátka. Ovšem 

na bráchovi už to pak neuplatňovala. Já jsem do kina od osmi šla až po střední škole. 

Vždycky jsem se snažila mámě ukázat, jak jsem šikovná, aby mě pochválila. Ona mi ale nikdy 

neřekla: hele ty seš dobrá. Když budu úplně upřímná, tak vztah s matkou byl v životě asi pro 

mě zásadní a je pořád hodně komplikovaný. Máma cítí, že nade mnou ztrácí vliv a občas 

proto pobrekne do telefonu, že bych se jí měla věnovat ještě víc. Vztah s matkou je to nejtěžší 

co musím řešit. Proti tomu vztah s dítětem nebo s chlapem je pohoda. S tou matkou je to 

zásadní.“ (Katka) 

 


