
 

 

UNIVERZITA KARLOVA 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut sociologických studií 

 

 

 

Lenka Faltusová 

 

 

Jak žijí naši staří rodiče? Srovnání představ 

každodennosti seniorů a jejich dětí 

 

Diplomová práce  

 

 

 

 

Praha 2018 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Lenka Faltusová 

Vedoucí práce: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. 

 

Rok obhajoby: 2018 



 

 

 

Bibliografický záznam 

FALTUSOVÁ, Jak žijí naši staří rodiče? Srovnání představ každodennosti seniorů a jejich 

dětí. Praha, 2017. 83 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 

Institut sociologických studií. Vedoucí diplomové práce doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. 

 

Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je charakteristika překryvů a rozdílů představ kaţdodennosti u 

vybraných párů; seniorů a jejich potomků. Na základě kvalitativních hloubkových rozhovorů 

jsou zjištěny shody a neshody u představ kaţdodennosti a jejich vlastní prezentace. Tyto 

shody či neshody jsou dále analyzovány s vyuţitím teorií kaţdodennosti, které v práci 

představuji. Zjištění v podobě shodných či rozdílných představ o kaţdodennosti u 

jednotlivých párů jsou dále diskutována s dosavadní literaturou zabývající se motivy hrajícími 

významnou roli při rozhodování o přesunu seniora, který se o sebe jiţ nedokáţe plně postarat, 

do institucionální či domácí péče. Na základě literatury a vlastních zjištění výzkumu je 

diskutováno, zda intersubjektivní představa kaţdodennosti můţe být jedním z dalších motivů 

ovlivňujících rozhodnutí o domácí či institucionální péči o seniora.  

 

Abstract 

The aim of this diploma thesis is the characterization of matches and differences representing 

everydayness within selected pairs; seniors and their descendants. Based on qualitative in-

depth interviews, agreements and disagreements are found in the ideas of everyday life and 

their own presentation. These agreements or disagreements are further analyzed using the 

theories of everyday life that are presented in this thesis. Findings about ideas of everyday of 

each pair is further discussed with existing literature dealing with motives that play a crucial 

role in deciding of moving a senior, who is no longer able to take care of himself completely, 

into institutional or home care. Based on literature and research findings, it is discussed 

whether an interperspective idea of everyday life can be one of the other reasons for choosing 

home or institutional care for the elderly. 
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Východiska práce 

Dle autorů Bergera a Luckamana [1999:26] má kaţdodennost jako taková svůj původ v našich 

myšlenkách a činnostech, nelze ji tedy chápat jako něco zcela daného. Autoři ve své publikaci 

dále uvádějí, ţe kaţdodennost lze chápat jako uspořádanou realitu.  

Cílem této bude zjistit, jaké je dle seniorů a jejich potomků právě toto uspořádání reality 

kaţdodennosti toho druhého. Vybraní respondenti budou prezentovat své představy o 

kaţdodennosti svého potomka/rodiče. Prezentace představy můţe být do jisté míry formována 

normami a hodnotami ve společnosti, zároveň na tuto prezentaci budou mít vliv témata, která 

jsou v rodinách tabuizovaná. Dle výzkumu, který provedla Vacurová  [2014], mezi tato 

témata patří především sexualita a zároveň vzájemné pocity. Z tohoto důvodu je předmětem 

zkoumání právě prezentace představy, nikoliv představa samotná. Prezentaci představy o 

kaţdodennosti vnímám jako domněnku a přesvědčení, které je vybraný jedinec ochotný sdílet 

a to ať to odpovídá realitě a jeho skutečnému přesvědčení, či nikoliv. Tato prezentace 

představy se týká kaţdodennosti, tedy toho jak tráví zvolený jedinec své běţné dny, jak 

probíhá jeho denní reţim, jakou část dne tráví sám, jakou ve společnosti a jak se za těchto 

okolností chová. Hancock [1999] chápe kaţdodennost jako jev, kdy si lidé osvojují svět 

upravený technikou sociokulturní produkce. Snaţí se přizpůsobit světu a pravidlům, která jsou 

jiţ nastolena a zároveň se zde snaţí implementovat svoji kreativitu a osobnost. Na druhou 

stranu Elias kaţdodennost přirovnává ke hře, kdy skuteční účastníci (tedy lidé) společně hrají 

hru, dodrţují pravidla, respektují instituce a okolní prostředí ve více či méně viditelné míře. 

[Elias 2010: 18-9 in Perulli 2016] 

Důleţitým aspektem v procesu utváření představ o kaţdodennosti je komunikace mezi jedinci 

– díky komunikaci pochopíme toho druhého a vztahy napříč rodinnou se mohou regulovat, 

měnit a následně dochází k porozumění. [Jirásková 2005: 62] Chybná představa toho, jak ţijí 
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rodiče či potomci by mohla vést k nedorozuměním, špatnému odhadnutí a zdůvodnění 

chování druhého jedince.  

Špatné pochopení kaţdodennosti a následné vzájemné neporozumění můţe mít významný 

vliv na kvalitu ţivota seniorů. Díky samotnému procesu stárnutí dochází k velkým změnám 

ve vztazích mezi rodiči a jejich potomky – senioři po odchodu potomků ztrácejí svoji 

rodičovskou funkci a zároveň ztrácí psychickou i materiální podporu svých dětí. [Ţumárová, 

Balogová 2009].  Silverstein zároveň uvádí, ţe nukleární rodina v tomto případě jiţ neplní 

svojí základní funkci, po rozdělení rodiny se potomci od rodičů velmi často izolují a starší 

rodiče se jiţ nemohou spolehnout na to, ţe se o ně jejich potomci v případě potřeby postarají. 

[Silverstein, Bengtson 1997: 430]. Odloučení se projevuje ještě více v situaci, kdy potomci 

zakládají své vlastní rodiny a pořizují si své vlastní potomky. [Sýkorová 2009: 43-54] 

Ve své diplomové práci se zaměřím na intergenerační problematiku a zároveň na 

kaţdodennost.  Otázkou těchto vztahů se zabývá sociologie rodiny, kdy jedním z klíčových 

poznatků jsou společné cíle, hodnoty a normy, které ovlivňují vztahy a soudrţnost 

rodiny.[Jeřábek et al. 2013]  

Intergenerační otázky a vztahy můţou často ovlivnit důleţité rozhodnutí, zda seniora umístit 

do domu s pečovatelskou sluţbou či nikoliv. Toto rozhodnutí je emočně velmi náročné a 

důleţitým poznatkem jsou faktory, které toto rozhodnutí ovlivňují. Jedním z těchto faktorů by 

mohl být právě konflikt, který vyplývá z nesprávného porozumění a pochopení reality 

kaţdodenního ţivota rodiče či potomka. 

Potomci mají při rozhodování ohledně umístění a následné péče zásadní vliv, ze studie, kterou 

provedl Sorce vyplývá, ţe 82% seniorů toto rozhodnutí konzultuje s potomky. [Sorce et al. 

1989 in Gibler 1998] Samotnými očekáváními a představami ohledně zodpovědnosti umístění 

do domu s pečovatelskou sluţbou či domácí péčí mezi seniory a jejich dospělými potomky se 

zabývají autoři v publikaci Filial Responsibility Expectations and Patterns of 

Intergenerational Assistance [Lee et al. 1994: 559-565]. Jako jeden z výrazných faktorů, které 

ovlivňují očekávání rodičů, uvádějí postoj, který dle jejich domnění panuje ve společnosti. 

[Seelbach 1977 in Lee et kol. 1994: 560] Výsledky výzkumu, který autoři provedli, naznačují 

důleţitost reciprocity v intergeneračním vztahu – objevil se pozitivní vztah mezi péčí, kterou 

senioři svým dětem poskytují, či poskytovali a následnou představou očekávání samotné péče, 

která by jim dle jejich názoru měla být poskytnuta. Důleţitost reciprocity při utváření a 



 

 

budování vztahu potvrzuje i Mancini a Blieszner.[1989: 279], kteří zdůrazňují, ţe vztah a tato 

očekávání ovlivňuje i frekvence osobního kontaktu. 

Problematikou ţivota seniorů se zabývala Hana Valentová, která prováděla výzkum 

kaţdodennosti seniorů v domově důchodců. Jedním z hlavních aspektů kaţdodennosti u 

seniorů ţijících v domově důchodců je pevný reţim, který je moţné dělit na denní týdenní a 

roční. [Valentová 2010] Jelikoţ senioři, které budu zkoumat, ţijí stále v samostatné 

domácnosti, díky tomuto výzkumu se mi nabízí moţnost porovnání kaţdodennosti mnou 

zkoumaných seniorů spolu s výsledky, které Valentová uvádí. 

Výzkumná otázka 

Ve své práci se zaměřím na existenci moţných přeryvů a rozdílů mezi prezentací představ o 

kaţdodennosti, vţdy seniora a jeho potomka. Pokud zjistím, ţe existují přeryvy nebo případné 

rozdíly představ, zaměřím se na tato konkrétní zjištění a následně je charakterizuji. 

Cíle práce 

Cílem práce bude charakterizovat prezentaci subjektivní představy o kaţdodennosti vţdy u 

seniora a jeho potomka a naopak. Budu zjišťovat, jaké představy mají rodiče o ţivotě svých 

potomků a naopak. Na základě zjištění budu usuzovat, jak sdílení nebo odlišnosti v 

představách kaţdodennosti mohou ovlivňovat rozhodování o péči o rodiče-seniory. 

Metodologie 

Pro zodpovězení výzkumné otázky provedu kvalitativní výzkum formou polostrukturovaných 

rozhovorů. Primárně budu volit seniory, kteří jiţ ţijí bez partnera a je u nich tedy vyšší 

pravděpodobnost budoucího umístění do domu s pečovatelskou sluţbou a zároveň provedu 

rozhovory s potomkem. Vţdy budu zkoumat představu o kaţdodennosti potomka o rodiči a 

naopak a doplňkovými otázkami budu zkoumat i kaţdodennost respondenta.  

Předběţný počet respondentů byl stanoven na 8, celkem tedy 4 páry (vţdy senior a potomek). 

Výběr respondentů provedu kvótním výběrem. 

Analýza bude probíhat formou otevřeného kódování, kdy na základě okódovaných kategorií 

budu porovnávat rozhovory seniorů a jejich potomků. Účelem tohoto porovnání bude nalezení 

přeryvů a rozdílů v představách a skutečné kaţdodennosti. 



 

 

Výsledkem bude kvalitativní zmapování vybraných příslušníků a představ, jaké o 

kaţdodennosti mají jejich rodiče/potomci a následné popsání prezentace rozdílů a přeryvů 

v představách o kaţdodennosti. 

Pro vypracování výzkumu budu primárně volit seniory, kteří ţijí samostatně, tedy bez 

partnera a je u nich větší šance, ţe se potomci budou v dohledné době rozhodovat, zda se o 

seniora budou v případě potřeby starat sami doma, či zda seniora umístí do domova 

důchodců.  
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Úvod 

Pro zpracování diplomové práce jsem zvolila téma, ve kterém se budu zabývat kaţdodenností 

seniorů a jejich potomků. Konkrétně se zaměřím na prezentaci představ, kterou následně 

porovnám s opisem vlastní kaţdodennosti a dále budu rozebírat shody či neshody 

v představách kaţdodennosti. 

Cílem práce bude charakterizovat překryvy a rozdíly v představách kaţdodennosti vţdy u 

seniora a jeho potomka, juniora. Jako nejvhodnější výzkumnou metodu jsem zvolila 

polostrukturované hloubkové rozhovory, které mi poskytnou jak opis vlastní kaţdodennosti, 

tak popis představy o potomkovi/rodiči. Ve výzkumných otázkách se zaměřím na to, jak 

dobře znají junioři kaţdodennost seniorů, jak dobře znají kaţdodennost juniorů senioři a na 

základě zjištěných znalostí a dosavadní literatury budu diskutovat, zda tato znalost 

kaţdodennosti podporuje nebo brání přechodu seniora do institucionální péče.  

Dosavadní výzkumy zabývající se přesunem seniora do institucionální či domácí péče 

neuvaţují nad představou kaţdodenností jako nad jedním z moţných motivů pro tento přesun. 

Často se objevují motivy jako soudrţnost rodiny nebo citová solidarita (Jeřábek 2013, 

Pacáková 2012: 74-75) či reciprocita péče (Lee et al, 1994:562) a to i přes to, ţe 

kaţdodennost je důleţitou součástí našich ţivotů. Na základě těchto skutečností jsem se 

rozhodla propojit představu kaţdodennosti s moţností domácí či institucionální péče o 

seniory. 

V teoretických východiscích představím teorie kaţdodennosti a také teorie generací, které 

následně vyuţiji v analýze zjištěných shod či neshod v představách kaţdodennosti. 

Výsledkem bude zmapování představ o kaţdodennosti vybraných respondentů a zároveň 

rozvinutí dosavadní literatury zabývající se motivy pro umístění seniorů do institucionální 

péče.   

V první části práce představím relevantní teorie zabývající se kaţdodenností, generacemi a 

kontext literatury týkající se motivů pro přesun či ponechání seniora. Následně budu 

prezentovat metody výzkumu a poté představím výsledky spolu s diskuzí, ve které diskutuji 

svá zjištění v propojení s literaturou. 
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1. Teoretická východiska 

Pro co nejlepší teoretické nastínění problematiky představy kaţdodennosti jsem se rozhodla 

teoretická východiska rozdělit na tři hlavní kategorie, které budu následně rozvádět a 

propojovat se samotnou empirickou částí. Do první kategorie, kterou se budu zabývat, patří 

dvě zásadní a zároveň protilehlé teorie kaţdodennosti. Nejprve se zaměřím na myšlenku, 

která je zaloţena na tom, ţe o kaţdodennosti nepřemýšlíme, vnímáme ji jako něco běţného a 

zároveň stejného na celém světě. Druhý pohled na kaţdodennost, který následně blíţe 

rozeberu, se dá popsat pojmem „Kultura kaţdodennosti“. Pod tento pojem zapadá to, čím 

konkrétně se obklopujeme, jak si svoji kaţdodennost vysvětlujeme a jak uvaţuje nad 

jednotlivými činnostmi. 

Ve druhé kategorii své teoretické části rozeberu koncepty mezigeneračních vztahů, které mají 

značný vliv na následné rozhodnutí, zda se potomci v případě potřeby budou o seniora starat 

či zda seniora umístí do institucionální péče. V rozhodnutí hraje důleţitou roli i 

mezigenerační solidarita, jejíţ přínosnou kategorizací se zabývala Dana Sýkorová (1996: 51-

66).  

Pro správné provedení výzkumu je důleţité pochopit motivy, které mají vliv na rozhodnutí o 

umístění jedince do domova s institucionální péčí. Jelikoţ je volba umístění seniora velmi 

náročným rozhodnutím, budu se věnovat příspěvku Jeřábka et al. (Jeřábek 2013) a příspěvků, 

které se zabývají rozhodováním a také faktorům, které toto rozhodování ovlivňují.  

Ve třetí kategorii se zaměřím na koncept generace, který bude pro správné porozumění vztahů 

mezi seniory a jejich potomky klíčový. V tomto konceptu se nám opět nabízejí dvě moţnosti, 

jak generaci vnímat. První z nich charakterizuje odlišné generace na základě toho, ţe se tito 

příslušníci narodili v jiné době a tato doba formovala jejich myšlenky, názory a současné 

postoje. Druhý moţný postoj je z biografického pohledu, kdy toho příslušníci starší generace 

proţili více a díky většímu mnoţství zkušeností mají jiný pohled na svět a na dění kolem 

sebe. Jedním ze zásadních autorů, který se na problematiku generace zaměřoval je Karl 

Mannheim a jeho Theory of Generations (1952).  

 

1.1 Teorie každodennosti 

Jelikoţ se ve své práci soustředím na prezentaci představy kaţdodennosti, je pro mě velice 

důleţité správně porozumět perspektivě kaţdodennosti. Tato perspektiva mi umoţní zkoumat 
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subjektivní zkušenost lidí, jelikoţ kaţdý jedinec svoji kaţdodennost vnímá z jiného pohledu. 

Zároveň budu moci porozumět tomu, jak lidé v sociálním kontextu své ţivoty proţívají, jak je 

interpretují a co při této interpretaci povaţují za důleţité. Ve spojení s důleţitostí jednotlivých 

částí jejich dne a aktivit je spojeno i to, jak se tyto významy vytvářejí; zda je tomu během 

interakcí či zda to například pramení z rolových vzorů, které převzali od svých rodičů. 

 

1.1.1 Každodennost jakožto „Taken for granted“ 

Jak jsem jiţ zmiňovala, v teorii kaţdodennosti rozlišujeme dva hlavní přístupy, které nadále 

definují smýšlení o kaţdodennosti, jako takové. První přístup kaţdodennost vnímá jako něco, 

co je zcela běţné a normální, tzv. „taken for granted“ (Berger, Luckmann 1966: 33) tedy 

volně přeloţeno jako „samozřejmé“. O samotné kaţdodennosti, jakoţto fenoménu, který není 

samozřejmý, tento přístup začíná uvaţovat aţ ve chvíli, kdy se objeví něco, co se 

kaţdodennosti vymyká, tedy situace, které nejsou běţné, jako například zranění – tato situace 

naši kaţdodennost zcela naruší a změní běţný chod věcí. V tomto pojetí je kaţdodennost 

nadřazená jedinci a svět funguje nezávisle na existenci a jednání jedince (Berger, Luckmann 

1991: 83). 

Příkladem můţe být dichotomický přístup strukturalistů a interakcionalistů (Gonos 1977:857), 

Strukturalisté vidí dle Gonose svět jako místo, ve kterém je primární akce a lidé jsou tvůrci 

svého osudu, pro interakcionalisty je tomu naopak – substance kaţdodennosti je mnohem více 

homogenní. Pravidla, která interactionalisté vidí v lidském jednání, jsou pro společnost 

universální – vyskytují se tedy ve všech interakcích a ne pouze v jednotlivých aktivitách. 

Gonos uvádí, ţe je interakcionalisté vnímají jako zákony, které hýbou společností a lidé se 

jimi řídí, aniţ by o nich přemýšleli (Gonos 1977: 857). V tomto přístupu se zrcadlí i dvojí 

pojetí kaţdodennosti, kdy je jedinec hlavním aktérem v otázce utváření své kaţdodennosti a 

naopak, kdy je společnost dominantní a jedinec je pouze vsazen do existence světa. 

Jedinci nadřazený svět 

Podle Goffmana existuje rámec, který je lidskému chování nadřazený a je zároveň 

nedotknutelný jednotlivými událostmi, které nás během kaţdodenního ţivota potkávají 

(Goffman 1974: 4-7). Pokud vydedukujeme základní pravidla tohoto přístupu, ve své podstatě 

by se dal přirovnat k nejen k interakcionalismu, ale i k objektivismu, kdy je realita 

povaţována za objektivní skutečnost vně subjektů a determinuje chování subjektů, tedy lidí. 

Tento přístup stojí v opozici konstruktivismu, který se zaměřuje na lidské jednání, které není 
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závislé na vnějším rámci, nicméně tento rámec utváří a formuje (Lakoff, 1987: 158). Právě 

tomuto vnímání reality a zároveň kaţdodennosti se budu věnovat v další podkapitole více 

detailně, jelikoţ podporuje myšlenku, kdy senioři a jejich potomci budou tvůrci své reality a 

především své kaţdodennosti.  

Ke Goffmanovi se přiklání i Berger s Luckmannem (1991: 83) se společností jako 

objektivním prvkem, který k nám přistupuje a nemůţe být popřen. Společnost vnímá jako 

vnější a lidé jsou umístěni do sektorů sociálního systému – právě toto umístění předurčuje a 

determinuje vše, co lidé dělají, od jazyka přes normy aţ po víru. Přání o sociálním umístění se 

nerealizují a odpor nemá ţádný význam. Společnost existuje jako objektivní a obzvláště ve 

formě donucení, kdy instituce určují vzory našeho chování a definují naše očekávání. Ve 

chvíli, kdy bychom se chtěli vyhnout těmto úkolům má společnost donucovací orgány, díky 

nimţ se jedinec musí podrobit. Společnost disponuje sankcemi jako je izolace, výsměch, 

zbaví nás ţivobytí, důstojnosti a v krajním případě i ţivota. Ve společnosti jedinec existuje 

jak v prostoru, tak i v čase, společnost nás ale přesahuje a předchází. Existovala dříve a bude 

existovat i po nás. Berger vše shrnuje a uvádí, ţe společnost jsou stěny našeho uvěznění 

v dějinách (Berger, Luckmann 1991: 83). Bergerovo pojetí by mohlo slouţit jako výchozí 

pojetí pro teorii „Taken for granted“, jelikoţ role jedince je skutečně odstřiţená od fungování 

společnosti. Ve svém výzkumu budu vnímat jedince jako více aktivního v pojetí jeho 

kaţdodennosti, nicméně Berger nám představil koncept, který je rozhodně relevantní pro 

přestavení v mé práci. 

Žitá každodennost 

Teorií kaţdodennosti, jakoţto něčeho, co je samozřejmé se zabývali Alfred Schütz a Thomas 

Luckmann, s publikací The Structures of the The Life-World (1973). Autoři tvrdí, ţe se lidé 

přirozeně orientují na svět, který vnímají jakoţto zcela běţný. Takovéto vnímání je běţné do 

chvíle, neţ se stane něco, co není předvídatelné, jako například zranění. 

Pojem ţitá kaţdodennost Schütz vnímá jako postoj a vnímání světa, kterým se řídíme kaţdý 

den, aniţ bychom o tom v nějaké větší míře přemýšleli. Je to naše ukotvení ve světě a 

v ţivotě. Autoři upozorňují na to, ţe pouze ve světě kaţdodennosti můţe být konstruován 

běţný svět, který nás neustále obklopuje. Tento svět kaţdodennosti je díky tomu elementární 

a naprosto nejdůleţitější realitou (Schütz, Luckmann 1973: 3-4). Tento koncept 

kaţdodennosti tak, jak ho Schütz a Luckmann vidí je sám o sobě velmi rozsáhlý. Myšlenka 

ţité kaţdodennosti je hlavním pilířem celé teorie, se kterou autoři přišli a zároveň 
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významným způsobem definuje lidské jednání a smýšlení. Autoři zastávají názor, ţe je ţitá 

kaţdodennost determinována šesti fundamentálními kategoriemi, které jsou vztyčnými body 

pro celou teorii a zároveň náš kaţdodenní ţivot, jako takový. (Schütz, Luckmann 1973: 21-

92) 

První z nich je něco netypického, podivného, coţ se projevuje napětím a stresem našeho 

vědomí. Druhou charakteristikou je svět, který vnímáme jako samozřejmý („Taken for 

granted“), aktéři nemají ţádné pochybnosti o existenci ţité kaţdodennosti. Třetí 

charakteristikou je lidská práce pro ţitou kaţdodennost, vysloveně se zaměřují a cílí na tento 

kaţdodenní ţivot. Další, čtvrtou kategorií je pracující já, jakoţto totální já v ţivotě. Lidé 

vnímají své bytí na základě jejich práce, kterou vykonávají a která je zároveň charakterizuje, 

coţ je myšlenka celkem zásadní, jelikoţ právě na tomto příkladu vidíme, co je jedním 

z hlavních motorů stimulujících a utvářejících naše smýšlení o sobě samých. Je to právě 

práce, která nás z velké části definuje a zároveň tvoří podstatu našeho bytí. Pátou kategorií je 

intersubjektivita, která charakterizuje náš sociální svět. Šestou kategorií je aktérovo plynutí 

v čase v protnutí spolu s plynutím času celé společnosti. (Schütz, Luckmann 1973: 21-92). 

Pro správné pochopení celé této teorie je zásadní vědět, ţe Schütz nahlíţí na ţitou 

kaţdodennost jako na výtvor lidských akcí v minulosti. Kaţdodennost jednoho člověka je 

v propojení s kaţdodenností druhého člověka. Tento celý jev předchází narození jednotlivce a 

znamená pro něj boj a snahu o transformaci do kaţdodennosti svého vlastního ţivota. Naše 

ţitá kaţdodennost tedy omezuje naše moţnosti a lidé se vţdy snaţí o svoji vlastní dominanci 

nebo alespoň o přizpůsobení jejich preferencím. Dalším důleţitým prvkem pro správné 

pochopení významu ţité kaţdodennosti je vědění. Schütz proklamuje, ţe aktérovy vědomosti 

jsou zásadní pro následnou typizaci všech našich dovedností a znalostí (Schütz, Luckmann, 

1973: 105).  

Ritzer a Goodman, kteří napsali předmluvu ke knize Schütze a Luckmana upozorňují na to, ţe 

při čtení této knihy je při snaze o správné porozumění důleţité uvědomit si, ţe Schützova 

práce je snaha o konstrukci teoretické perspektivy, která zdůrazňuje to, jak aktéři vytvářejí 

sociální svět, ale zároveň, jaký vliv má sociální svět na aktéry, jako takové (Schütz, 

Luckmann 1973). Existuje tedy jistá protichůdnost, kdy se jedinci a svět vzájemně ovlivňují – 

nejedná se pouze o jednosměrný proces. 

Schütz touto teorií navazoval na fenomenologický přínos Edmunta Husserla, od kterého 

převzal koncept ţité kaţdodennosti, jeţ následně transformoval do svého pojetí konceptu ţité 
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kaţdodennosti. Byl to právě Husserl, kdo přišel s myšlenkou obecné a nadřazené struktury, 

která zahrnuje všechny relativity, kde jsou všichni aktéři závislí na obecné struktuře, která 

sama o sobě není relativní (Husserl 1970: 141).  

Sociální konstrukce reality 

Kaţdodenností jakoţto něčím, co nás ovlivňuje a zároveň existuje nezávisle na lidském bytí, 

se zabýval i Berger a Luckmann v publikaci Social Construction of Reality (1966). Jejich 

teorie Sociální konstrukce je významně ovlivněná tvorbou Alfreda Schütze, nicméně přináší 

nové myšlenky a poznatky ke konstrukci naší reality.  

Hlavním konceptem této knihy je myšlenka, ţe věci v našem sociálním světě nemusí být 

reálné ve smyslu, ve kterém se zdají – jejich sociální konstrukce se často bere jako 

samozřejmá. Tyto sociální prvky jsou vytvořeny námi a naší imaginací. Pro příklad autoři 

uvádějí instituce, jako je například manţelství, vzdělávání nebo ekonomie – všechny tyto 

instituce jsou sociálně konstruovány (Berger, Luckmann 1966: 65). 

Sociální konstrukce reality je zároveň zásadní pro proces socializace, kdy se učíme, co 

povaţovat za reálné a důleţité a zároveň se učíme vnímat svůj svět. Na procesu socializace 

Berger s Luckamnnem vysvětlují duální pojetí reality. Autoři rozlišují dva zásadní typy 

socializace; první z nich je socializace primární. Setkáváme se s ní během dětství, kdy se 

stáváme členem společnosti. Kaţdý jedinec se rodí do objektivní sociální struktury, ve které 

se setkává se svými významnými druhými, kteří jsou zodpovědní za jeho socializaci. Během 

počátečního chápání světa si jedinec začíná uvědomovat normy, které ve společnosti panují. 

Toto všechno směřuje k dialektice mezi identifikací s ostatními a sám se sebou, mezi 

objektivním a subjektivní identitou – mezi externí a interní realitou (Berger, Luckmann 1966: 

149-166). 

Abych se vrátila ke hlavní myšlence, která je pro nás zásadní v otázce kaţdodennosti, autoři 

se zabývají vlastní realitou kaţdodenního ţivota. Kaţdodenní ţivot vnímají jako realitu 

interpretovanou člověkem, kdy má značný vliv jeho subjektivní vnímání světa. Ústřední 

myšlenkou je realita vnímaná jako Taken for granted, tedy samozřejmá. Nicméně autoři 

upozorňují na to, ţe je naše realita a vnímání světa formováno převáţně subjektivními 

myšlenkami a chováním a dle těchto přesvědčení, které jsou formovány jiţ zmiňovanou 

socializací, si jedinci vysvětlují svět a jejich existenci (Berger, Luckmann 1966: 33). Naši 

realitu tedy vnímáme jako jiţ zkonstruovanou ve svém vlastním řádu a nezávislou na našem 

jednání, hlavním východiskem je ovšem to, ţe si kaţdý tuto realitu vykládá dle svých 
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subjektivních zkušeností a díky tomu se jeví, ţe je realita pro kaţdého více či méně specifická 

(Berger, Luckmann 1966: 35). 

Morální běh světa 

Tímto přístupem ke kaţdodennosti, kdy je kaţdodennost a svět jako takový vnímán jako něco, 

co nevytváří lidé, ale je jiţ vytvořeno, se zabýval i Harold Garfinkel (1967). Jednou ze 

zásadních myšlenek, kterou Garfinkel ve svém etnometodologickém pohledu prezentuje je 

názor, ţe pro pochopení kaţdodennosti a lidského jednání potřebujeme znát kontext lidského 

jednání, díky němuţ následně charakterizujeme aktérovy myšlenkové procesy. Autor zároveň 

uvádí, ţe současná myšlenka racionálního či kulturního aktéra je nesprávná. Pro správné 

pochopení aktérova jednání je tedy nutné pochopit kontexty, které následně vysvětlí jednání 

aktérů. Musíme tedy znát kontext, který bude charakterizovat například porozumění či také 

motivy našeho chování (Garfilkel 1967: 1). Kontexty jsou zejména pro sociologické 

porozumění velmi zásadní, nicméně Garfinkel uvádí, ţe odhalení těchto struktur a kontextů 

jednání není ani pro sociologické výzkumníky snadné.  

Touto myšlenkou je moţné navázat na hlavní otázku, kterou si Garfinkel klade 

v souvislostech přístupu ke kaţdodennosti (1964: 225-226). Autor vidí nuanci mezi pojmy 

běžné vědomosti a zdravý rozum – prvky, které lidé pouţívají k tomu, aby se mohli orientovat 

v jejich kaţdodennosti. Jelikoţ se sociologové nepřiklání k vnímání kaţdodennosti jakoţto 

výtvoru zdravého rozumu, je nutné vnímat i dichotomii přístupu zaloţeného na běţné 

vědomosti (Garfinkel 1964: 226). 

Z tohoto důvodu Garfilkel představil výzkumnou metodu, kdy jsou během rozhovorů či 

interakce respondenti záměrně pobízeni k akci; jsou jim kladeny nepříjemné otázky a 

v okamţiku, kdy jsou respondenti mimo svoji komfortní zónu, můţeme charakterizovat jejich 

reakci a zařadit ji do vytvořené kategorie, například „nekonformní“. Touto metodou 

respondenta stimulujeme ke druhu jednání, kterému by se v běţné komunikaci vyvaroval a 

následně je moţné rozpoznat „zdravý rozum“ a „běţnou vědomost“. (Garfilkel 1967: 39-40). 

Garfilkel nám tímto přináší empirický výzkumný program, který má vyplnit mezeru ve 

výzkumu zaměřeném na lidské jednání v souvislosti s běţnou sociální interakcí. Tento 

etnometodologický program má za úkol směřovat pozornost na znalost pravidel a praktik, 

které běţní lidé zapojují do svého kaţdodenního ţivota, aniţ by si to do nějaké značné míry 

uvědomovali. V mém výzkumu bude hrát zdravý rozum a běţná vědomost velmi důleţitou 

roli. Naše představa o kaţdodennosti někoho jiného je ve značné míře formována běţnou 
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vědomostí, tedy tím, ţe jsme si jisti o nějakých aktivitách dotyčné osoby, ale tyto informace 

často nepokryjí celý den a z tohoto důvodu se dá předpokládat, ţe respondenti budou pouţívat 

i svůj zdravý rozum a dedukci k tomu, aby odvodili kaţdodennost jejich potomka či rodiče.   

Zároveň Garfinkel upozorňuje na spojitost morálního jednání a běhu světa. Garfinkel vidí 

jako morální standardní běh věcí ve společnosti. Tento běh povaţujeme na normální – 

v situaci, kdy se běţný běh naruší, chceme vědět důvod a stejně je tomu v případě porušení 

morální normy (Garfilkel 1964: 225). Morální zásady jsou povaţovány za přirozená fakta 

v ţivotě – tyto známé scény ze ţivota jsou ve skutečnosti masivními skutečnostmi, které 

formují celý svět a společnost. Můţe se jednat o skutečný svět, který takto existuje nehledě na 

vliv morálních faktorů, ale zároveň se můţe jednat o svět, jakoţto produkt aktivit ve 

skutečném světě (Garfilkel 1964: 225). Je zřejmé, ţe morální zásady do značné míry formují 

naše pojetí světa a dá se očekávat, ţe na základě těchto norem si svět vykládáme. Z tohoto 

důvodu se mohu domnívat, ţe představa kaţdodennosti u respondentů v mém výzkumu bude 

značně ovlivněna právě jejich vlastními normami a hodnotami a tím pádem i představou toho, 

co je morální, tudíţ „běţné“ a „normální“. Toto ponese jedno z moţných zkreslení mezi 

představou kaţdodennosti u rodiče či potomka a skutečnou kaţdodenností. 

Garfinkel náš svět a převáţně kaţdodennost vnímá na základě obecných východisek, kdy je 

nutné představit pojmy, které charakterizují aktérovo jednání. Pro následné porozumění 

tomuto jednání je zároveň nutné rozlišit jednání, které je zaloţeno na běţné vědomosti a které 

je zaloţeno na zdravém rozumu. Toto jednání si lze vyloţit na základě našich morálních 

východisek, kterými je formováno sociální jednání a celkové jednání jedinců v běţném světě.  

Myšlenka, ţe morální zásady mají téměř hlavní vliv na formování společnosti je poměrně 

výrazná. Garfinkel se nezmiňuje například o tradicích a zvyklostech, které do značné míry 

formují normy, kterými je společnosti ovlivňována. Davis Kingsley přisel v roce 1980 

s přehledem norem ovlivňující naše jednání, kde řadí morální zvyklosti spolu s dalšími 

faktory jako právě tradice, zvyklosti nebo etické chování na stejnou úroveň (Kingsley: 1980). 

Garfikel tyto publikace zpracoval v 70. letech, je tedy moţné, ţe by se za necelých 20 let 

změnil náhled na společnost, ale zároveň je moţné, ţe z etnometodologického pohledu, který 

Garfinkel prezentuje, je vhodnější charakterizovat společnost na základě vnímání běhu světa 

pomocí morálního pojetí. Při analýze svých výsledků se budu přiklánět k pojetí Garfinkela, 

který přirovnává běh světa k pojetí morálního, o čemţ uvaţujeme ve chvíli, kdy se běţný běh 

poruší a díky tomu můţeme lépe vysledovat běţný „běh“ kaţdodennosti, kterou jedinci berou 

za samozřejmou. 
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1.1.2 Každodennost jakožto výtvor aktérů 

Druhým pohledem na kaţdodennost, kterým se budu zabývat, se dá popsat pojmem „Kultura 

kaţdodennosti“. Na rozdíl od pohledu „Taken for granted“ to jsou v tomto přístupu „Kultury 

kaţdodennosti“ právě aktéři, kteří svoji kaţdodennost aktivně vytvářejí. Pod tento pojem 

zapadá to, čím se obklopujeme, jaké technologie vyuţíváme, jak jednáme s přáteli nebo 

například zda se díváme či nedíváme na televizi. Toto jednání je kulturně velmi specifické, 

partneři z jiných rodin mohou v tomto ohledu najít souznění anebo naopak rozpor. Tento 

přístup se budu opět snaţit maximálně teoreticky prozkoumat. Zásadními teoriemi, kterými 

lze utvořit jednotný a celistvý pohled pro mě budou Michel De Certeau a jeho publikace 

Practice of Everyday Life (1984), Norbert Elias s jeho teorií, kterou prezentuje v The 

Civilizing Process (1994) a zároveň rozvedu jeho myšlenky ze Society of Individuals (1987), 

která je pro pochopení jeho teorie relevantní. 

Snaha jedince o narušení řádu 

Michel De Certeau se ve své publikaci snaţí teoretizovat taktiky a praktiky, kterými se „běţní 

lidé“ snaţí narušit klasický ekonomický řád, který je ve společnosti dominantní. Tímto 

zavrhuje myšlenku celkové dominance obsaţenou v termínech „konzument“ a také 

Foucaultovu představu disciplíny, ve které individuální akce není nikdy omezená pouze na 

struktury, ve kterých existuje. Spotřebu vnímá jako aktivní proces, potaţmo sekundární formu 

produkce, kdy lidé vyuţívají městský prostor či produkty jejich preferovaným způsobem - 

jsou stále pod vlivem dominantní kulturní ekonomie, ale s přizpůsobenými výstupy, které jsou 

pro ně v podstatě zásadní. Podobně také uvádí, ţe disciplína je průběţně odkláněna těmi, kteří 

jsou chyceny ve výhodách systému a jejich kreativita a autonomie je roztříštěna – toto by 

vedlo k nedisciplinovanosti, coţ Foucaltova analýza ignoruje (De Certeau 1984: 12).  

Právě proto De Certeau uvádí, ţe fakt, kdy kaţdodennost je začleňována do dominujícího 

systému neznamená, ţe aktéři nemají ţádnou svobodu. Chápe je jako vychytralé jedince, kteří 

hbitě vyuţívají produkty, které poskytuje dominantní ekonomie ve prospěch projektů či tuţeb, 

přičemţ se vyhýbají nějaké větší míře kontroly. Zároveň zmiňuje myšlenku, ţe tito jednici 

vyuţívají kaţdodennost ke svému prospěchu a snaţí se něco vydělat na majetku ostatních, 

případně si něco z tohoto majetku odcizit (De Certeau 1984: 13). 

Myšlenka, kdy De Certeau argumentuje tím, ţe nejsou ţádné limity, kdy jsou aktéři 

dominováni či začleněni do centralizovaného systému kontroly, je částečně diskutovatelná. 

Existují aktéři, kteří mají jistou resistenci vůči vlivům systému - jiţ zmiňovaní aktivní jedinci 
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vyuţívající kaţdodennost ke svému prospěchu. Nicméně stále existují jedinci, kteří zůstávají 

„jiní“ a přijímají vliv systému (De Certau 1984: 32).  Jako příklad autor uvádí jedince, kteří 

sledují televizní pořad, který je příliš nezaujal, ale ve sledování tohoto pořadu pokračují i 

budoucnu (De Certau 1984: 174).  Toto jednání můţeme vnímat jako konzervativní 

přizpůsobení systému a jeho prvkům. 

Pro popis jedinců tak, jak je chápe De Certeau bych ráda rozvedla myšlenku pojmu 

„bricoler“. Autor tento pojem pouţívá pro popis jedince a jeho nejběţnějších aktivit, které 

zahrnují nakupování, chůzi nebo vaření. Těmito aktivitami De Certeau popisuje právě jiţ 

zmíněné jedince, kteří se snaţí zapojit pravidla a práva dominantního ekonomického systému 

do svých zájmů a pravidel (De Certau 1984: 14). 

Zajímavou poznámku k chápání teorii, se kterou De Certeau rozvedl, přináší Anna Dezeuze 

(2008: 37), která uvádí, ţe De Certeaův model taktik se snaţí primárně poukázat na projevy 

zvrácenosti v poli konzumu. Tento v podstatě jednostranně zaměřený pohled je výrazně 

ovlivněný francouzskými koncepty kaţdodennosti politického ţivota, jelikoţ se autor 

inspiroval převáţně francouzskými autory (Dezeuze 2008: 37). Je tedy otázkou, zda De 

Certauova teorie je zcela relevantní v ohledu na úzce zaměřené zdroje, ze kterých vycházel. 

Nicméně se bez pochyby jedná o významnou teorii a myšlenku, která rozvádí dosavadní 

vědění v poli kaţdodennosti. 

Dezeuze také upozorňuje na to, ţe De Certeau pouţívá pro popis kaţdodennosti pojmy jako 

„sloţitý“, „záludný“ a na druhé straně také pojmy jako „nehybný“, „vytrvalý“, 

„dlouhotrvající“. V pohledu De Certeau vidíme v popisu kaţdodennosti jistou dichotomii, kdy 

je kaţdodennost na jednu stranu „nehybná“ s ohledem na její pomalost a opakovanost, ale na 

druhou stranu je „vytrvalá“ s ohledem na opakovanou snahu návratu k původním tradicím. 

Obě tyto vlastnosti jsou mobilizovány pokaţdé, kdyţ někdo například vaří jídlo. Zmiňované 

vlastnosti se dají vnímat jako jistý způsob resistence, který je akumulovaný v kolektivním či 

masovém chování, které je spíše specifické, neţ obecné. Podle autorky je to právě 

„bricolage“, co definuje tyto tendence skrze procesy, sdruţení a danosti (Dezeuze 2008:37). 

Sebekontrola a uvědomění 

Norbert Elias se vyjadřuje k procesu utváření a fungování civilizace z historického pohledu 

(Elias 1994: 365- 379). Řekla bych, ţe právě tento pohled, který do fungování civilizace 

zahrnuje i historickou perspektivu je o něco více přínosný, jelikoţ se nám naskýtá moţnost 

porovnání společnosti napříč časem. Elias zde konkrétně prezentuje svůj pohled na západní 
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společnosti, kdy je sociální habitus výrazně ovlivněn společností. Jelikoţ se Elias ve své 

publikaci zaměřuje na rozdělení práce, politické moci a také monopolizace fyzické moci, dal 

by se díky svým myšlenkám a pozicím zařadit mezi marxisty. Podle Eliase vedou tyto 

procesy k nárůstu vzájemné závislosti v západních společnostech a následné implikaci do 

psychiky jedinců v podobě sebekontroly a kontroly, která předtím vůbec neexistovala. 

Z tohoto důvodu vnímá realitu jako něco, co vytváří a formuje naše vědomí a tím nás navádí 

k přemýšlení o ţivotě a naší existenci (Elias 1994: 365- 379).  

Elias uvádí, ţe monopolizace, která panuje moderní společností a obzvláště monopolizace 

fyzické síly a násilí vede k vyšší sebekontrole jedince, ale také vlády. V The Civilizing 

Process Elias mluví o „poutech“ vzájemné závislosti, díky kterým jsou pro splnění 

vytyčených cílů na sobě jedinci vzájemně závislí. Přesně tento jev vysvětluje proč je ve 

společnosti potřeba více stability, regulace a kontroly. Transport a vývoj trhu zvýšil lidskou 

interakce a lidé na sobě začali být vice závislí a to všechno bez nutnosti přímého kontaktu. 

Toto podle Eliase vedlo k potřebě koordinace akcí a zaloţení pravidel jednání – jednání podle 

těchto pravidel vedlo k nutnosti vzrůstu sebekontroly (Elias 1994: 365- 379). Sebekontrola 

nás dle Eliase vede k většímu sebeuvědomění a k samotnému přemýšlení o naší existenci. 

Sebekontrolu zároveň vnímá jako prvek moderní doby a z těchto tvrzení by se dalo 

dedukovat, ţe jedinec začíná přemýšlet a tím pádem ovlivňovat svoji existenci aţ v moderní 

době, coţ je doba, která je pro můj výzkum relevantní a otázka sebeuvědomění hraje v popisu 

kaţdodennosti důleţitou roli.  

Elias také popsal výhody nových funkcí a vzorců chování pro různé skupiny. Jedním ze 

zásadních prvků jsou rozdíly sociálních tříd – dříve bylo běţné, ţe pouze niţší třída pracovala, 

nicméně nyní je pro západní společnost typické, ţe pracuje kaţdý (Elias 1994: 365- 379). 

Z této myšlenky můţeme vyvodit, ţe díky zaměstnání a vyšší kontrole je sebekontrola běţná 

napříč všemi třídami, které mají méně výrazné členění, neţ dříve, kdy dle Marxismu 

existovaly dvě hlavní třídy; burţoazie a proletariát. 

Právě z této situace, kdy dochází k vyšší sebekontrole a k vyššímu uvědomění pramení jistá 

změna vnímání reality a kaţdodennosti. Toto uvědomění je podle Freuda rozeznáno jako 

„super-ego“, kdy je jedinec schopný ve značné míře regulovat své chování a přemýšlet o jeho 

důsledcích. Do tohoto chování jedinec reflektuje normy panující ve společnosti (Chalquist C. 

2007: online). 
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Projekt jednání – motivy „protože“ a motivy „aby“ 

Se sebekontrolou úzce souvisí uvědomění si svých činností a jednání v denním ţivotě. Schütz 

(1970: 126-128) rozlišuje dva základní motivy jednání a to sice motiv „protoţe“ a motiv 

„aby“. Rozlišuje je na základě časového rozdílu, motiv „aby“ označuje jisté jednání, díky 

kterému se snaţíme dosáhnout nějakého cíle a motiv „protoţe“ naopak vykládá minulou 

zkušenost v jejich motivačních souvislostech. V situaci, kdy se rozhodujeme a teprve se 

chystáme provést nějaký čin, řešíme model „aby“ - vnímáme velké mnoţství moţností. 

V situaci, kdy řešíme model „protoţe“ jsme jiţ rozhodnutí provedli a vše se jeví jako jednotný 

kauzální řetězec. Tato konkrétní podoba jednání, kterou si jedinec zvolí je ovlivněna 

biografickými souvislostmi, projevuje se zde i značná míra osobní svobody, která ovšem musí 

přesáhnout typizaci, o kterou se naše společnost snaţí (Schütz 1970: 126-128). 

V mé práci budou tyto motivy zásadní, jsou to momenty, kdy se jedinec zamýšlí nad svými 

aktivitami, které si volí a rozhoduje se na základě svých subjektivních preferencí. Tím 

výrazně formuje svoji kaţdodennost, nedochází jen k činnostem, které jsou samozřejmé, ale 

nad činnostmi se v dané chvíli zamýšlí. Díky uvedeným motivům je moţné charakterizovat 

strukturu typického jednání pro aktéra, který svoji kaţdodennost vnímá jako subjektivně 

vytvořenou a nikoliv jako samozřejmou (taken-for-granted). 

Společnost individuí 

K myšlence kaţdodennosti a pochopení světa Elias přispěl i v publikaci Society of Individuals 

(1987). Hned v úvodu své knihy komentuje kontrastní pojetí jedince a společnosti. Jedinec se 

nám jeví jako existující ve své izolaci a společnost vidíme jako opak. Společnost chápeme 

jako shluk jedinců, který je nahodilý, není strukturovaný anebo jako jev, který existuje nad 

rámcem jedince. Elias místo chápání těchto pojmů, jakoţto opozit, navrhuje pojem 

„společnost individuí“, který propojuje jedince a společnost a utváří jeden prvek (Elias 1987: 

8). Začíná se socializovaným jedincem a buduje komplexnější sociální procesy a struktury. 

Elias zde navazuje na svoji myšlenku seberegulace a uvádí, ţe díky vzorcům seberegulace, 

které si jedinci musí vyvinout během svého vývinu v jedince, je proces, kterým prochází 

kulturně a společensky specifický. Zároveň proklamuje, ţe důkazy potvrzující změny ve 

společnosti prokázaly, do jaké míry jsou jedinci během svého procesu ovlivnění pozicí, ze 

které započínají průběh sociálních procesů (Elias 1987: 8).  
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Na příkladu tohoto tvrzení vidíme, ţe jedinec, který je sociálně utvořený následně díky svému 

vrůstání do společnosti a stávání se plnohodnotným jedincem vytváří procesy, které poté 

formují společnost. Je očividné vzájemné působení a ovlivnění jak společnosti, tak jedince. 

Jiţ z této myšlenky můţeme vyčíst, ţe díky zmíněnému jevu jedinec utváří realitu, která je 

ovšem omezená jistými bariérami a tím pádem i utváří a vnímá svoji kaţdodennost. Není 

tomu tedy tak, ţe by jedinec nerozhodoval o světě a o společnosti, právě naopak tento svět a 

společnost utváří, ale realita si stále uchovává svoji dynamiku, která ovlivňuje jedince (Elias 

1987: 14). 

Tímto tvrzením se ve své eseji zabývá Sébastian Chauvrin (2003). Chauvrin diskutuje 

myšlenky Eliase a jinými slovy tvrdí, ţe se Elias snaţí rekonstruovat myšlenku opozice mezi 

jedincem a společností, zakotvujíc vše v historické transformaci společenské nezávislosti a 

jedincova sebe-uvědomění skrze úspěšné fáze procesu civilizace. Chauvrin také uvádí, ţe 

teoretický rámec, který Elias pouţívá pro vytyčení společnosti a reality je dynamický, 

individua a skupiny nejsou statické, ale mění se spolu se sítí vztahů, které tvoří jejich sociální 

existenci (Chauvrin 2003: 528).  

Chauvrin také upozorňuje na důleţitost Eliasova přínosu s ohledem na propojení jedince a 

společnosti. Měli bychom si být vědomi, ţe historická opozice těchto pojmů je v mnoha 

sociologických pracích stále přítomná (Chauvrin 2003: 528). Dalo by se říci, ţe největší 

přínos Eliase spočívá v propojení pojmů „jedinec“ a „společnost“, jelikoţ byly tyto pojmy 

doposud vnímány jako opoziční a ne jako něco, co společně utváří naši realitu a svět. 

Dílčí shrnutí podkapitoly 

I přes to, ţe jsou výše uvedené koncepty protilehlé, ve většině se vyskytuje propojení mezi 

vlivem jedince na běţný chod světa a chodem světa jako takovým. 

Jako zásadní vnímám pojetí reality Bergera a Luckmanna, které sice vnímá realitu jako 

nezávisle existující na jedincích, nicméně tvrdí, ţe si kaţdý jedinec svoji realitu vykládá po 

svém a tím pádem vzniká domněnka subjektivní reality a vnímání světa (Berger, Luckmann 

1966: 35). Ve svém výzkumu budu vnímat jedince a jeho postoj ke kaţdodennosti jako více 

aktivní, právě proto se ve svém pojetí kaţdodennosti přikloním k chápání Eliase (1984: 14). 

Elias vnímá jedince, který díky svému vrůstání do společnosti vytváří procesy, které následně 

formují společnost. Tato společnost či realita je omezená bariérami a stále si zachovává svoji 

dynamiku (Elias 1984: 14).  
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Eliasovu teorii vnímám jako částečné propojení dvou hlavních konceptů, jelikoţ se zde 

vyskytuje jedinec, který ovlivňuje svět díky procesům, které ve světě nastavuje a zároveň se 

zde vyskytuje dynamika společnosti a světa, která existuje nezávisle na jedinci. Vnější realita 

světa a jeho fungování pro mě nebude primární, primární bude právě subjektivní zkušenost 

lidí, jejich vnímání reality a interpretace tohoto vnímání. 

Pojetí zdravého rozumu a běţné vědomosti (Garfiknel 1964: 225-226) mi bude slouţit jako 

pomůcka při analýze rozhovorů, kdy budou respondenti popisovat den svého příbuzného, a 

bude moţné dedukovat, ţe při nepřesné představě kaţdodennosti pouţili zdravý rozum, 

jelikoţ jim jejich vědomosti neposkytly dostatečnou představu. Tento zdravý rozum, ale i 

postoj, který zaujímají k jejich subjektivnímu pojetí reality, bude ovlivněn morálními 

domněnkami o běţném chodu světa, čímţ se zabývá Garfinkel (1964: 225). 

Ve svém výzkumu se budu také snaţit zaměřit na jedince, které charakterizuje De Certau 

(1984: 174). Jsou to jedinci, kteří se přizpůsobili systému a běhu světa a nemají tendenci 

cokoliv změnit, nastavit nové procesy ve svém ţivotě v podobě nových záţitků a vymanění se 

ze stereotypu. Kaţdodennost těchto jedinců je vnímána jako velmi stereotypní. Naopak 

Schützovo pojetí jedince, u kterého je moţné charakterizovat motivy jednání „proč“ a „aby“ 

(1970: 126-128) je důleţitým příspěvkem, který mi pomůţe identifikovat druhy jednání, nad 

kterými se aktér zamýšlí a nevnímá je jako samozřejmé – v této chvíli se stává aktivním 

aktérem ve své kaţdodennosti. 

 

1.2 Rodina a péče o seniory 

Jelikoţ se ve své práci zabývám představou kaţdodennosti mezi seniory a jejich potomky 

s ohledem na vliv této představy na rozhodnutí o domácí či institucionální péči, je důleţité 

charakterizovat základní pojmy tak, jak s nimi budu nadále pracovat. V této kapitole se budu 

zároveň zabývat moţnými motivy, které dle dosavadních zjištění mají reálný vliv na 

rozhodnutí o domácí či institucionální péči. Tyto motivy jsou často subjektivní a závisí na 

vztazích v konkrétní rodině, stejně tak na zdravotním stavu seniora, nicméně i přes to je 

moţné pozorovat převládající motivy, které se opakují napříč výzkumy.  
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1.2.1 Základní pojmy v péči o seniora 

Jak uvádí Mannheim (1952) ve své teorii generací, generace se vytváří na základě doby, ve 

které se jedinci narodili a následně je formována časem a historickými událostmi, které mají 

zásadní vliv na charakteristiky, kterými bude daná generace disponovat. Z biografického 

pohledu je generace seniorů generací, která je ovlivněna největším mnoţstvím událostí a 

zároveň je výrazně formovaná dobou. To, jaké události tuto generaci postihli a jak se s nimi 

vyrovnává, je základem identity dané generace. Na základě těchto souvislostí se generace 

formuje a to jak morálně, tak osobnostně (Sak a Kolesárová 2012:10). 

Senior 

Jelikoţ se výrazně mění doba, ve které ţijeme, mění se i kvalita ţivota a především délka 

našeho ţivota. Seniorem se dnes stáváme v jiném věku, neţ tomu bylo dříve a s tím souvisí i 

ţivotní styl, kterým dnešní senioři ţijí (Sak a Kolesárová 2012:55). Právě z tohoto důvodu 

není jednoduché charakterizovat seniora jako takového, hranic a rozdělení existuje mnoho. 

Jako relevantní vidím rozlišení pro období vyššího věku, které charakterizovala Světová 

zdravotnická organizace: rané stáří, kam patří jedinci ve věku od 60 do 74 let a vlastní stáří - 

75 let a více (Zavázalová 2001: 12). Další rozdělení, na kterém se shoduje ČSÚ, Eurostat i 

OSN se odvíjí od věku – konkrétně 65 let (ČSÚ 2012: online). 

Po propojení těchto kritérií jakoţto seniora ve své práci vnímám jedince, který dosáhl věku 65 

let a zároveň pobírá starobní důchod, jehoţ nárok určuje Česká správa sociálního 

zabezpečení, ale hranicí bývá taktéţ věk 65 let (ČSSZ 2016: online). 

Péče o seniora 

Jednou z definic péče o seniora 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 in Jeřábek 

2013: 43).  

Péči o seniora můţeme dále dělit na základě toho, kdo tuto péči vykonává a to sice na péči 

neformální a na péči institucionální. 

Neformální péče 

Neformální péče je často poskytována osobami, které tuto činnost vykonávají bez finanční 

odměny, často jsou to osoby blízké (nejčastěji děti či partner). Tato péče ve většině případů 
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probíhá buď u pečujícího v jeho domácnosti či v domácnosti opečovávaného (Levine 1999: 

341).  

Taková péče se dá dělit na základě nároků, které jsou kladeny na pečující osoby. Na základě 

tohoto kritéria můţeme rozlišit péči podpůrnou, neosobní a péči osobní (Jeřábek et al. 

2013:44). Podpůrná péče vyţaduje nejmenší časovou dotaci – zahrnuje například dopravu 

k lékaři, finanční podporu či drobnou výpomoc s opravami v domácnosti. Druhým stupněm je 

neosobní péče, která charakterizuje starost o domácnost, jako je výpomoc úklid či vaření. 

Třetím nejvíce časově, ale i fyzicky a psychicky náročným typem neformální péče je osobní 

péče, kdy je nutná nepřetrţitá přítomnost pečujícího. Spadá sem pomoc s osobní hygienou, 

stravováním a zároveň s aktivitami, které jsou charakterizované předchozími kategoriemi 

(Jeřábek et al. 2013: 46-47).  

Institucionální péče 

Na druhé straně pomyslné škály péče stojí péče institucionální, která je zajišťována domovy 

pro seniory. Tyto instituce vyţadují přestěhování seniora z jeho domácího prostředí. Domy 

s institucionální péčí jsou ovšem charakterizovány menší mírou péče – soukromí seniora je 

zachováno, ale zároveň nabízí péči, kterou senior potřebuje (Jeřábek et al. 2013: 46). 

Mezi institucionální péči patří i nemocnice, hospice, léčebny pro dlouhodobě nemocné, ale 

také ambulantní či domácí zdravotní péče. Domácí zdravotní péče je většinou doporučená 

lékařem, patří do ní monitorování zdravotního stavu pacienta, aplikace injekcí, odměřování 

léků, rehabilitace. Tento druh péče se dá snadno kombinovat s péčí domácí a můţe sloţit jako 

odlehčení pro pečující. (Kostelná 2011: online). 

 

1.2.2 Domácí či institucionální péče 

K rozhodnutí, zda se o seniora bude starat rodina, či zda bude umístěn do institucionální péče, 

vede rodiny mnoho motivů. Ty zásadní, které formují názory rodin, rozeberu podrobněji. 

Potomek má vţdy několik moţností, můţe seniora nejen umístit do domova důchodců či ho 

mít v domácí péči, ale je moţné seniora ponechat i v jeho vlastním domově a nechat seniora, 

aby se o sebe postaral sám. Jelikoţ takovýto typ vztahu není předmětem mé analýzy, 

nezahrnuji tuto moţnost do empirické části a zároveň se nebude příliš reflektovat ani 

v teoretickém ukotvení.  
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Je zřejmé, ţe situace, kdy senior putuje do domova s institucionální péčí, by měla nastat po 

domluvě obou stran, měl by tedy souhlasit jak potomek, tak i senior (Kapp 1991: 619-623).  

Jedná se o rozhodnutí, které ovlivňuje obě dvě strany a během kterého můţe docházet ke 

konfliktům, jelikoţ se představy obou stran nemusí shodovat. Kapp uvádí, ţe by tato 

rozhodnutí měla být ošetřena zákonem (Kapp 1991: 620), nicméně se domnívám, ţe 

z etických hledisek, které tato situace obnáší, není moţné určit povinnou či nepovinnou péči. 

Toto rozhodnutí, které Kapp navrhuje, by mohlo vést ke zhoršení vztahů mezi příbuznými a 

zároveň by se při nevítané domácí péči mohl senior cítit mnohem hůře, neţ při umístění do 

domova s institucionální péčí. 

Senioři mnohdy lpí na svém domovu, na domov mají výraznou citovou vazbu a necitlivé 

„odtrţení“ by mohlo vést k citovému traumatu. Tento fakt se prokázal i při výzkumu 

v Journal of Gerontology (Rubinstein 1989: S45-S53), kdy autoři zmiňují významy, které 

senioři dávají svému domovu a věcem, které ve svém domově mají. Na základě tohoto tvrzení 

je moţné usuzovat, ţe je nutné, aby senior souhlasil nebo byl alespoň smířený 

s institucionální či domácí péčí.  

Ve značné míře je ovšem toto rozhodnutí ovlivněno moţnostmi juniorů, kteří péči o seniora 

věnují značnou část svého času a energie. Čas, který rodina do péče o seniora investuje, se 

můţe přiblíţit aţ k počtu hodin samotného plného pracovního poměru; Jeřábek (2013: 81) 

uvádí, ţe ve výzkumu, který provedl, byl průměrný týdenní čas věnovaný péči o seniora 41 

hodin. Medián, který je o něco více relevantní, byl 28 hodin. Tento čas se dělil mezi všechny 

pečovatele, ovšem vţdy existuje jeden hlavní pečovatel, který investuje většinu z uvedeného 

času. Z tohoto zjištění je zřejmá jednak časová náročnost, ale převáţně nutná změna běţného 

reţimu a kaţdodennosti. V provedeném výzkumu nejvíce dotázaných respondentů uvedlo, ţe 

se museli vzdát času na sebe (25,2%) a volného času k odpočinku (22,9%) (Jeřábek 2013: 

100). Právě čas věnovaný sobě a odpočinek vidím jako běţný prvek, který naplňuje 

kaţdodennost téměř kaţdého jedince. Ne kaţdý si ovšem uvědomuje důleţitost, ale převáţně 

objem tohoto času. Respondenti, kteří figurují v mém výzkumu, pod tento čas zahrnují 

převáţně aktivitu typu četba, luštění kříţovek nebo procházek a tento čas představuje značný 

poměr jejich volného času. 

Haškovcová uvádí (2010: 286), ţe v případě, kdy rodina o seniora skutečně pečovat chce, si 

vţdy najde způsob, jak toto provést. Autorka se přiklání k myšlence, kdy základní motivací 

pro rozhodnutí je to, zda rodina chce či nechce o seniora pečovat. Řekla bych, ţe tato 
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myšlenka do značné míry zjednodušuje situaci a nereflektuje faktory, které toto rozhodnutí 

ovlivňují. 

Toto tvrzení potvrzuje i výzkum zabývající se otázkou „zda by se starali o svého seniora, 

kdyby bylo potřeba“, 80% odpovědělo, ţe ano. Ovšem při detailnějším výzkumu bylo 

zjištěno, ţe tato dobrá vůle je neslučitelná s reálnými podmínkami, které potomci mají pro 

péči o seniora (Veselá 2002: 13). Nejedná se tedy pouze o motivaci jedinců a o to, zda mají či 

nemají zájem, jak uvádí Haškovcová (2010: 286). 

 

1.2.3 Pečující v domácím prostředí 

Pro studium motivů je velkým přínosem publikace Rodinná péče o staré lidi (2005). Jeřábek 

definuje neformální péči, jakoţto péči, která je prováděna rodinnými příslušníky, přáteli či 

partnery a nezasahují do ní profesionální pečovatelé. Díky této rodinné péči mohou pečující 

lépe vnímat individuální potřeby seniora a je zahrnuto vlastní sociální prostředí, které senior 

zná (2005: 31-33). Autor zároveň uvádí, ţe je rodinná péče nejčastěji zajišťována partnerem, 

partnerkou či dětmi a jejich partnery. Výzkumy zároveň potvrzují, ţe gender v tomto ohledu 

není důleţitý (Jeřábek 2005: 13). Uvedené tvrzení vyvrací Moţný (2004: 27), který uvádí, ţe 

ţeny mají díky svému většímu emocionálnímu zapojení s rodiči obecně lepší vztah, neţ muţi. 

Tento jev souvisí se socializací dívek a samotným archetypem ţenství (Novák 2014: 15). 

Právě intenzita citového vztahu bývá faktorem vedoucím k větší pravděpodobnosti domácí 

péče (Pacáková 2012: 74-75).  

Jeřábek se také zaměřil na rozsah péče, kterou jednotlivé osoby seniorům věnují. Na to, jak si 

tyto osoby péči rozdělí a jaká bude psychická a finanční zátěţ. Zásadním tvrzením je 

myšlenka, kdy primárním znakem rodinné péče je soudrţná rodina (Jeřábek 2009: 244). Autor 

rozlišuje dva hlavní modely rodinné péče. 

- První z nich je péče z lásky, kdy pečující rodina zvaţuje potřeby seniora a podle těchto 

potřeb uzpůsobuje rozsah své péče. Pokud jsou nároky dlouhodobě vysoké, dochází 

k negativním projevům na pečujících členech. 

- Druhým modelem je Péče, jakožto společenský nárok, kdy je péče poskytována na 

základě společenských standardů. Tyto standardy se přizpůsobují na základě 

nesoběstačnosti seniora, nikoliv na základě individuální potřeby (Jeřábek 2009:247). 
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Výsledkem výzkumu bylo potvrzení hypotézy, kdy se jedná o péči z lásky. U většiny 

zkoumaných respondentů se potvrdilo, ţe péče je přizpůsobována nárokům opečovávaného a 

pro hlavního pečující je jak psychicky, tak fyzicky náročná. Ke značné úlevě dochází 

v situaci, kdy se o seniora stará více jedinců. Péče z lásky je dle autora nenahraditelná 

běţnými institucemi; kaţdá instituce musí být zaloţena na normách, kterými je vyjádřena 

náročnost péče o seniora. Institucionální standardy se nemohou pruţně přizpůsobovat 

potřebám seniora tak, jako tomu činí rodina (Jeřábek 2009:263).  

Citová solidarita 

Při náročnější péči o seniora byl formulován předpoklad rodinné soudrţnosti, jelikoţ se 

opakoval vzorec situace, kdy se při vyšší potřebě seniora péče o něj dělila mezi více osob. 

Jeřábek si tento jev vysvětluje mechanickou rodinnou soudrţností, spočívající na sdílených 

hodnotách členů rodiny a organickou rodinnou soudrţností, která je zaloţena na dělbě rolí 

v péči o seniora (Jeřábek 2009: 264). 

Zde se velmi dobře zrcadlí citová solidarita, která hraje podle Jeřábka a kol. (2013) klíčovou 

roli při péči o seniora. Pacáková (2012) tuto myšlenku rozvíjí a na základě kvantitativní 

analýzy dat uvádí, ţe citová solidarita je skutečně nejčastějším projevem v domácí péči o 

seniory. Zároveň se potvrzuje vysoká míra vzájemnosti mezi pečujícím a seniorem, která je 

přímo úměrná vztahům v minulosti. Ti senioři, kteří mají se svými potomky pečovateli dobrý 

vztah, jsou ti, kteří s nimi v minulosti trávili volný čas, citově se podporovali a sdíleli spolu 

problémy (Pacáková 2012: 75). Bylo zjištěno, ţe více neţ tři čtvrtiny potomků, kteří o seniory 

pečují, povaţuje jejich vztah k seniorovi za velmi silný a polovina z nich povaţuje vztah 

seniora k nim také za velmi silný (Pacáková 2012: 73). Na druhou stranu negativní vliv má na 

vztah míra závislosti seniora a délka potřebné péče. S tím souvisí i niţší míra moţné 

komunikace, jelikoţ zhoršení zdravotního stavu můţe často vést i k zhoršení verbálního 

vyjadřování (Pacáková 2012: 74-75).  

Na základě výše uvedených zjištění by bylo moţné formulovat faktor ovlivňující rozhodnutí o 

domácí či institucionální péči a to sice intenzitu vzájemného vztahu. Více neţ polovina 

dotázaných pečovatelů ohodnotila vztah jako velmi silný. Naopak pocit vzájemnosti u rodin, 

které se rozhodli pro institucionální péči, je niţší (Pacáková 2012: 74). Autorka do výzkumu 

bohuţel nezahrnula seniory, data jsou tedy zaloţena pouze na rozhovorech s jejich potomky. 

Dále je moţné dedukovat jako jisté ovlivnění délku a intenzitu potřebné péče. Za 

předpokladu, ţe zdravotní stav seniora vyţaduje vyšší míru péče, jsou vztahy negativně 
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ovlivněny a je nutné disponovat velmi silnou citovou vazbou. V opačném případě by potřebná 

vyšší intenzita péče mohla potencionálně vést k přiklonění k institucionální péči. 

Vzájemné spoléhání 

Důleţitým aspektem solidarity při rozhodování o způsobu péče je i systémová sloţka, která 

vyplývá ze spoléhání jednoho na druhého (Jeřábek 2013: 27). Ne vţdy si musí členové rodiny 

toto spoléhání uvědomovat, nicméně právě tento jev vede k reálné závislosti na základě role v 

rodině. Tato funkční solidarita, která je determinována rolí můţe být příkladem Durkheimovi 

„organické solidarity“, Jeřábek uvádí, ţe bez této sloţky by bylo provozně nemoţné se o 

seniora starat (Jeřábek 2013: 27). Nicméně zásadní sloţkou je dle autora solidarita 

mechanická, která je ovlivněna převáţně normami, coţ podporuje domněnku kulturního 

ovlivnění (Schwarz et al. 2005: 414). Jeřábek chápe pečující rodiny jako rodiny, ve kterých 

panuje mechanická solidarita, ovlivněná normami a zároveň organická solidarita, která je o 

pomyslný stupeň výše a zajišťuje chod domácnosti, kterou nově obývá i senior (Jeřábek 2013: 

28). 

Prvky chování upravující míru solidarity a také potencionální rozhodnutí o péči, se výrazně 

reprodukují skrze generace (Jeřábek 2013: 28). Zásadní je, jak byl potomek vychován a jaké 

vzory chování, normy a hodnoty si odnáší do svého budoucího ţivota. Právě toto chování je 

moţné uchovat skrze předané vzory novým generacím. Na druhou stranu s ohledem na 

sniţující se porodnost je čím dál náročnější se o seniory postarat. V situaci, kdy má nově 

vzniklá rodina na starosti čtyři seniory, je časově náročné zajistit potřebnou péči, a tudíţ se 

lidé obrací k modelům nerodinné péče, jako je péče institucionální. Ovšem tyto modely 

představují spíše alternativní řešení (Jeřábek 2013: 29). Ve svém výzkumu se na prvek 

reprodukce rodinné péče nebudu primárně soustředit, nicméně i v otázce kaţdodennosti by se 

mohl promítnout postoj juniorů či seniorů. 

Vzájemná očekávání 

Dalším z faktorů, které mají vliv na rozhodnutí, zda se bude rodina o seniora starat 

samostatně nebo zda bude senior umístěn do domova s institucionální péčí, je i očekávání, 

které senioři od svých potomků mají (Lee et al. 1994: 559-569). Při tvorbě tohoto očekávání 

má zásadní vliv normativní solidarita. Od potomků je očekáváno, ţe dají přednost pohodlí 

svých rodičů před tím vlastním. Jinými slovy se o ně postarají, i kdyţ to bude na úkor jejich 

dosavadního ţivotního stylu. (Seelbach 1977: 421 - 425). Lee et al provedli studii, ve které 

hledali faktory ovlivňující rozhodnutí o péči o seniory. Nejvýraznější proměnnou byla 
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reciprocita, kdy v situaci, kdyţ se potomci domnívali, ţe obdrţeli péči od svých rodičů, tuto 

péči následně vraceli. Další faktory byly spíše demografické; ti senioři, co jsou ţenatí, mají 

vyšší vzdělání, vyšší příjem a lepší zdraví, mají menší očekávání budoucí péče, neţ senioři na 

opačné straně škály (Lee et al, 1994:562). Z tohoto výzkumu by se tedy dalo vydedukovat, ţe 

pokud je očekávání jedním z faktorů ovlivňující následnou péči o seniora a ti, kteří mají vyšší 

vzdělání, příjem a lepší zdraví mají i niţší očekávání, je zřejmé, ţe budou s větší 

pravděpodobností umístěni do domova s institucionální péčí nebo se o sebe budou ve stáři 

starat samostatně. Coţ je velmi zajímavé zjištění, které by bylo moţné testovat dalším 

výzkumem, kterému by mohla má empirická část slouţit jako předvýzkum. 

Samotné rozhodnutí je ovšem pořád subjektivní a je nutné počítat s tím, ţe postoj jedinců 

nemusí být zcela konzistentní. Jeřábek (2013: 97) ve výzkumné části zjišťoval samotné 

prvotní motivy pro rozhodnutí. Sám autor uvádí, ţe tyto motivy, respektive jejich zdůvodnění 

nemusí zcela odpovídat realitě – respondenti často upravují prezentaci svých postojů tak, aby 

odpovídala jejich reálnému chování. Nejvíce současných pečovatelů z výzkumu Hynka 

Jeřábka uvedlo, ţe hlavním motivem v rozhodnutí o péči bylo „Protože si chci být jistý(á), že 

je o něho (ni) dobře postaráno“ – s tímto se ztotoţnilo 99%, druhé nejvyšší skóre měla 

odpověď „Protože to považuji za samozřejmost; jsou to moji rodiče a k životu to patří.“ – 

uvedlo 98,1% a třetím nejčastějším důvodem bylo „Protože chci, aby zůstal(a) doma, dokud 

to jde“. V dalších odpovědích se reflektovaly motivy typu pevný vztah a radost, kterou z toho 

bude senior mít a to, ţe se o ně rodiče také starali (Jeřábek 2013: 97). Reflektuje se zde opět 

výrazný motiv reciprocity, ale také pevná vazba na domov a strach z kvality péče 

v institucionální péči.  

 

1.2.4 Institucionální péče 

Důleţitost důvěry v pečovatelské zařízení hraje skutečně významnou roli (Crist et al. 

2009:30). Senioři a pečující příbuzní, kteří se přikláněli k domácí péči. Nedůvěřovali péči, 

kterou by prováděl někdo jiný a z tohoto důvodu se k ní ani nepřikláněli ve svých 

rozhodnutích. Stejné zjištění se projevilo i při otázce pečovatelů, kteří by za seniorem 

docházeli do domácnosti, důvěra hráli v případě opakovaných návštěv primární roli (Crist et 

al. 2009: 30). 

V případě, ţe se rodina rozhodne seniora umístit do domova důchodců, se výrazně mění 

kaţdodennost převáţně pro seniora, který si zvyká na nové prostřední a navazuje nové vztahy. 
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V menší míře se ovšem mění kaţdodennost i potomkům, kteří ve většině případů začínají 

seniora intenzivně navštěvovat (Ross et al. 2001: 347-348). Ross uvádí, ţe mají návštěvy 

zajistit psychickou i fyzickou pohodu seniora, nicméně rodinní příslušníci se při těchto 

návštěvách cítí vinní, smutní a deprimovaní a z tohoto důvodu se z návštěv můţe stát záţitek 

demoralizující a depresivní (Ross et al. 2001: 348). Nicméně motivací pro tyto návštěvy je 

nejčastěji pocit povinnosti, kdy je společensky očekávané, ţe seniora budou navštěvovat.  

Otázkou zůstává, zda je tento pocit skutečně opodstatněný a z čeho vlastně pramení. Odpověď 

na otázku, z čeho tento pocit pramení, nám přinese celkem důleţitý pohled na domněnku 

příbuzných o realitě ţitého světa v domovech důchodců. 

Ross provedl výzkum, ve kterém si tuto otázku pokládali. Výzkum byl proveden se 194 

respondenty, kteří byli náhodně vybraní z několika pečovatelských zařízení. Respondenty byli 

příbuzní seniorů, kteří tyto domovy obývají. Většina dotazovaných uvedla, ţe je spokojena 

s péčí, která je v těchto zařízeních poskytována – převáţně pro zdravotní a ošetřovatelské 

sluţby. Téměř jedna třetina se ovšem domnívá, ţe sdílení informací a komunikace o jejich 

příbuzných je méně, neţ optimální. Nejméně byli spokojeni se stravou, úklidem, praním 

prádla a celkově s atmosférou těchto zařízení s dlouhodobou péčí. Na druhou stranu 

dotazovaní uvedli, ţe jsou spokojeni s úrovní péče, která je jejich příbuzným poskytována a 

kterou by jiţ nemohli v domácnosti poskytovat. Z těchto výpovědí můţeme vyvodit, ţe 

příbuzní seniorů cítí bezpečí v situaci, kdy jsou senioři v těchto zařízeních (Ross et al. 2001: 

355-356). 

Celá tato studie se zaměřovala na zapojení potomků do ţivota seniorů, o které se jiţ nemohou 

či nechtějí starat sami v domácnosti. I přes to, ţe příbuzní své rodiče nebo rodinné příslušníky 

navštěvují poměrně často, většina si návštěvy neuţívá a jsou doprovázeny špatným pocitem 

(Ross et al. 2001: 358). Je moţné, ţe za těmito pocity skutečně stojí kulturně závislé 

společenské očekávání, ţe bude jejich péče, kterou věnovali svým potomkům v jejich mládí 

reciproční a ţe se o rodiče ve stáří jejich potomci postarají - toto očekávání není splněno 

(Schwarz 2005: 414). Mlýnková (2011: 63) dokonce uvádí, ţe by v kaţdé rodině mělo být 

samozřejmé, ţe se junioři v případě potřeby o seniora postarají. Kulturnímu ovlivnění by 

odpovídal i pocit viny, který mají potomci během jejich návštěv. Z tohoto výzkumu vyplývá, 

ţe jedním ze zásadních faktorů pro rozhodnutí o umístění seniora do institucionální péče je 

kulturní očekávání o reciprocitě péče a je zřejmé, ţe umístění do domova důchodců stále není 

vnímané pozitivně a to i převáţně díky atmosféře a nízké úrovní hygieny. Na druhou stranu je 
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pro ţivot člověka důleţitá zdravotní a ošetřovatelská péče, která se mu dostává a která je 

povaţována za lepší, neţ v domácnosti. 

Jak jsem jiţ uváděla, příbuzní oceňují kvalitu zdravotní péče, která je seniorům 

v institucionálních zařízeních poskytnuta. Realitu tohoto tvrzení bohuţel vyvrací výzkum, 

který byl proveden ve Velké Británii (Fahey et al. 2003: 225-250). U obyvatelů těchto 

zařízení se vyskytovalo vyšší procento špatné diagnózy a tím pádem nevhodných léčiv. 

Zároveň je jim podáváno vysoké mnoţství nevhodných léků. Fahey uvádí, ţe k tomuto jevu 

vede špatný dohled na zdravotní stav seniorů a také nedostatečná komunikace mezi 

zaměstnanci (Fahey et al. 2003: 225-250). Tato zdravotní péče je dle výsledků horší, neţ péče 

v domácnosti. Jelikoţ výzkum probíhal ve Velké Británii, není moţné ho plošně vztáhnout i 

na Českou republiku, nicméně bylo zapojeno 172 institučních zařízení a 698 seniorů, 

nepochybně se jedná o relevantní výzkum, který můţe slouţit jako dobré vodítko při 

formování názoru o kvalitě institucionální péče. Je zřejmé, ţe domněnky potomků o kvalitě 

zdravotní péče v domácnosti a v domovech důchodců, které prezentuje Ross (2001: 347-363) 

se neshodují s výzkumem provedeným na půdě Velké Británie (Fahey et al. 2003: 225-250). 

Dílčí shrnutí podkapitoly 

Podobné motivy se prolínají všemi výzkumy, se kterými ve své práci pracuji, a je tedy moţné 

dedukovat, co primárně rozhodnutí o péči ovlivňuje či můţe ovlivňovat. Vzájemný vztah se 

jeví jako celkem zásadní; mnoţství komunikace, frekvence kontaktu a tím pádem i představa 

o ţivotě toho druhého výrazně ovlivňuje rozhodnutí o moţné péči. Dalším faktorem je 

reciprocita, i kdyţ ne všichni autoři se shodují na konkrétní definici reciprocity. Respondenti 

z výzkumu Hynka Jeřábka (2013: 97) uvádějí, ţe se o rodiče postarají, kdyţ se o ně oni starali 

celý ţivot, na druhou stranu Lee chápe reciprocitu jakoţto jev, jehoţ míra je výrazně 

ovlivněna demografickými faktory (Lee et al. 1994:564). Důleţitou roli má i domněnka o 

kvalitě pečovatelského zařízení (Crist 2009, Ross 2001, Jeřábek 2013), kdy se respondenti 

často domnívali, ţe nejsou zcela přesvědčeni o kvalitě péče, která je poskytnuta ošetřovateli 

v institucionálních zařízeních. Toto tvrzení se bohuţel potvrdilo (Fahey et al. 2003: 225-250) 

a ukázalo se, ţe právě zdravotní péče neodpovídá svou kvalitou reálným potřebám 

umístěných seniorů.  
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1.3 Koncept generace 

Jelikoţ se ve své práci budu zabývat mezigeneračními vztahy u seniorů a jejich potomků, 

bude pro mě zásadní správné pochopení nejen jejich vztahů, ale zároveň jejich uvaţování, 

které je výrazně ovlivněné dobou, kdy se narodili a vyrůstali. Právě díky odlišné době, kdy 

jedinci proţili svůj ţivot, bychom mohli pozorovat určité rozdíly v pojetí a uvaţování o 

kaţdodennosti a zároveň v uvaţování o sobě samých. 

Samotné formování generace je dlouhodobý proces, ke kterému přispívají jak významné 

společenské události historického rázu, které se následně promítají i do politického systému, 

ţivotního stylu a společenských vztahů (Sak a Kolesárová 2012: 36). V další rovině dochází 

k formování generace na základě drobných změn, které ve svém spojení ovlivňují 

společenské klima. Díky těmto jevům je moţné vnímat jednotlivé generace na základě 

specifického klimatu a specifického ţivotního stylu (Sak a Kolesárová 2012: 36). Právě tuto 

specifičnost kaţdé generace spolu s postoji významných autorů v konceptu generace, popíšu 

touto kapitolou.  

Karl Mannheim 

První autor, který se seriózně zabýval, výzkumem fenoménu generace byl Karl Mannheim. 

V několika esejích z 20. a 30. let 20 století popsal myšlenku, ţe jsou mladé generace 

nedokonale socializované. Tato vadná socializace existuje díky rozdílu mezi ideály, které 

přebrali od starší generace a mezi realitou jejich zkušenosti (Mannheim 1993: 290-293).  

Je samozřejmé, ţe mladí lidé přebírají hodnoty od jejich rodičů a společnosti, ve které 

vyrůstají, zároveň často sdílejí důleţité ideály, kterými se řídí celý ţivot. Nicméně ve chvíli, 

kdy si začnou uvědomovat svět kolem nich a jeho fungování, začnou svět vnímat jiným 

způsobem. Mannheim tento jev popisuje jako: “Visible and striking transformation of the 

consciousness of the individual in question takes place: a change not merely in the content of 

experience, but in the individual’s mental and spiritual adjustment.“ (Mannheim 1993: 368) 

„viditelná a nápadná transformace vědomí dotyčného jedince: změna nejen v obsahu 

zkušenosti, ale i v psychickém a duchovním přizpůsobení jedince.“ (volný překlad autorky) 

Mannheim se tímto snaţí poukázat na „čerstvý kontakt“, který jedinci získávají díky novým 

zkušenostem a procesům, které je obklopují. Proţívají nové zkušenosti a situace, které jiţ vidí 

svýma očima, nikoliv zrakem jejich rodičů a na základě tohoto vnímání si daný záţitek 

vykládají. Právě na základě subjektivního vnímání si adaptují svůj vlastní systém hodnot. 
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Mannheim také vysvětluje, jak si jedinec buduje mínění zaloţené na své vlastní zkušenosti 

skrz sociální kontakt. Tuto zkušenost vidí jako zcela rozdílnou od zkušeností jiných generací 

(Mannheim 1952: 293). 

Podle Mannheima má generace stejný potenciál ovlivnit jedincovo vědomí, jako sociální třída 

či kultura. Pod vlivem biologického a sociálního kontextu jsou jedinci ze stejné generace, 

kteří sdílí stejný rok narození, obdařeni stejnou historickou lokací – v tomto procesu se 

vytváří sdílené vědomí jedné generace. Tento proces zahrnuje rozvoj kolektivní mentality, 

která zrcadlí dominantní pohled na svět, odráţejíc stejné postoje, hodnoty a nabízí základy 

pro sdílené akce (Mannheim 1952: 289). 

Je zřejmé, ţe generační teorie je spíše věc sociologů, neţ psychologů. Mannheim se nesnaţí 

vysvětliv chování jedinců ani předpovídat jejich budoucí jednání. Ale v kombinaci 

s charakterem osobnosti, porozumění genderu, kultuře, regionu, rase atp. se můţe jednat o 

velmi dobrý nástroj, jak porozumět pravým motivům chování. Z tohoto důvodu se domnívám, 

ţe je důleţité zařadit dosavadní poznání a vnímání generace – jedná se totiţ o prostředek, 

který mi usnadní následné porozumění vybraným respondentům a také jejích argumentaci a 

odůvodnění jednotlivých činů a myšlenek. 

 

1.3.1 Doba, která formuje generaci 

V této části se budu se zabývat dvěma hlavními východisky, které formují teoretické postoje 

ke generaci. První z nich vnímá jedince na základě doby, ve které se narodili.  

Dalo by se říci, ţe teorie generaci predikuje naše hodnoty, postoje a očekávání. Mannheimova 

teorie navrhuje vývoj jedinců v generacích na základě zásadních události, coţ je rozdílné od 

teorie Strausse a Howeho, kteří přicházejí se čtyřmi cyklickými archetypy. Zároveň je nutno 

uvést, ţe zatímco se Mannheim zaměřuje na vliv historie a Strauss s Howem na vliv minulých 

generací, oba vidí princip příčiny a důsledku. Obě tyto teorie nám pomohou vysvětlit, jak se 

generace projevuje a jak je definována na základě předchozích generací a historického 

kontextu. 

 Howe a Strauss v publikaci The Fourth Turning (2009) uvádějí, ţe se v cyklu historicky 

opakují pouze hodnoty sdílené jednou generací. Autoři generaci chápou jako souhrn všech 

lidí, kteří se narodili v podobné době, sdílejí stejnou pozici v historii spolu s kolektivním 

chováním či osobností. Stejně jako člověk (na rozdíl od rasy, náboţenství, či pohlaví) je 
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generace smrtelná; její členové chápou, ţe v čase všichni zemřou. Nicméně generace pociťuje 

stejnou historickou urgenci, jako jedinci v jejich ţivotech. Právě tato dynamika stárnutí 

generace umoţňuje společnosti doplnit zemřelou generaci generací novou a zároveň se v čase 

vyvíjet. Pokaţdé, kdyţ nová generace nahradí tu původní, se kompozice ţivotního cyklu stává 

něčím zcela novým – mění se celková nálada a chování společnosti (Howe, Strauss 2009: 16). 

Dynamičnost a svéhlavost generací potvrzuje i důleţitý příklad, který ve své publikaci uvádějí 

Howe se Straussem. Koncem 50. let 20. století se vědci snaţili předpovídat chování a mravy 

budoucí generace. Jejich představa byla velmi optimistická – mladou generaci viděli jako 

slušně vychovanou s jednotnou a vyspělou kulturou, která se postaví otázkám rasismu a 

chudoby, zajistí udrţitelný ekonomický pokrok a zároveň nabídne velké mnoţství 

společenských disciplín. Všechny tyto predikce byly pochopitelně mylné – experti, kteří se 

snaţili predikovat chování nadcházející éry, neodhadli ani zásadní události a ani náladu, která 

bude ve společnosti panovat. Howe se Straussem uvádějí, ţe tato mylná předpověď byla 

nejspíše způsobena snahou o dedukci z chování éry současné. Očekávali, ţe kaţdý soubor lidí 

se bude chovat stejně, jako soubor současný (Howe, Strauss 2009: 16).  

Jak jsem jiţ uváděla, generace je velmi dynamická a nelze očekávat, ţe se bude chovat stejně, 

jako generace předchozí. V kaţdé generaci se z historického pohledu odehrávají důleţité 

události, které následně formují náladu ve společnosti a tyto prvky spolu vytváří novou 

nadcházející generaci. 

Vlastnosti a charakteristiky generací 

Howe a Strauss (2009: 16) přicházejí na základě svého sledování se čtyřmi generačními 

archetypy, u kterých se střídají aktivní a pasivní typy. Tyto archetypy vnímám jako velmi 

přínosné, jelikoţ budu moci správně porozumět odlišnostem mých respondentů, kteří budou 

s největší pravděpodobností zařaditelní do minimálně do dvou odlišných archetypů. 

- Prvním archetypem je Lost Generation (narozeni v letech 1883-1900), která byla 

typická svým individualismem opatrností. Byla nahrazena namyšlenou G. I. 

Generation (1901 – 1924), která poslala Ameriku do expanzivní éry materiálního 

blahobytu a globální moci. 

- Druhým archetypem jsou pomocníci Silent Generation (nar. 1925 – 1942), kteří 

aplikovali svou expertízu a citlivost pro zaloţení institucionálního pořádku, zatímco 

dohlíţeli na vášeň mladých. 
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- Následně byli konformní Silent nahrazeni narcistickou Boom Generation (1943 – 

1960), kteří prosadili nadřazenost sebe samého a zároveň vyzývali domnělou morální 

bezduchost institucionálního pořádku. 

- V poslední éře byli Boomers vystřídáni opomíjenou 13th Generation (1961 – 1981), 

kteří byli ponecháni nechránění po dobu kulturní bouře a objevování sebe samých. 

Tato generace je také známa pod označením Generace X (Howe, Strauss, 2009: 17).  

Respondenti, kteří splňují můj kvótní výběr, budou s největší pravděpodobností spadat dle 

doby jejich narození do Silent Generation, či Boom Generation v případě vybraných seniorů a 

Boom Generation či 13th Generation v případě jejich potomků, se kterými rozhovory také 

povedu. Je nutné podotknout, ţe výzkum, který Howe a Strauss (2009) prezentují je zaměřený 

na americkou společnost a tyto generace jsou ovlivněny událostmi, které se děly v Americe – 

z tohoto důvodu nelze charakteristiky dané generace zcela generalizovat, nicméně můţou 

slouţit jako jakési vodítko během sestavování rozhovorů a následné komunikace s 

respondenty. 

Výzkumem generací se zabýval i britský antropolog Robin Fox, který tvrdí, ţe příznivci 

Generational Theory můţou být snadno etnograficky ovlivnění. Fox popisuje slepotu, která je 

na pozadí podobností mezi skupinami a kulturami, jelikoţ jedna je ovlivněna a také 

charakterizována na základě více viditelných rozdílů. Ve chvíli, kdy přestaneme trpět 

„etnographic dazzle“, jak Fox toto ovlivnění nazývá, můţeme vidět ty pravé styly, rytmy a 

schémata lidských organizací (Mackey 2012: 8). 

Generačními vlastnostmi a charakteristikami se ve své knize Retiring the Generation Gap: 

How Empoyees Young and Old Can Find Common Ground (2006) diskutuje i Jennifer Deal – 

výzkumnice na University of Southern California. Deal se ve svých výzkumech zaměřuje 

primárně na generační rozdíly a také na globální vedení společnosti (Deal 2006: online). Ve 

svém příspěvku Deal (2006) rozebírá situaci, kdy přílišné zaměření na generační rozdíly můţe 

vést manaţery a jedince ve vedoucím postavení k přehlédnutí společných lidských vlastností, 

které spojují celou společnosti.  

Jedná se o opravdu velmi důleţitý poznatek – i přes to, ţe skryté východisko pro generační 

teorii je dostatečné, porozumění a aplikace můţe být vcelku náročná. Pro správné pouţití je 

nutné generační teorii rozsáhle studovat a aţ poté s ní můţeme začít pracovat a vyuţívat ji 

v empirické praxi (Deal 2006: online). Z tohoto důvodu jsem popsala charakteristické rysy 

jednotlivých generačních archetypů, jak je chápe Howe a Strauss (2009).  
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Je nutné podotknout, ţe nejen generace ovlivňuje charakteristiky našeho chování, ale i etapa 

ţivota, ve které se jedinec nachází. Chování je ovlivněno fyzickými změnami těla, od dětství 

přes menopauzu aţ po stáří, je ovlivněno také vztahy (svobodný, ţenatý,…) a ekonomickými 

podmínkami. Jedinci, kteří proţívají svá 30 a 40 léta vynikají organizačními schopnostmi a 

loyolitou, jelikoţ mají zodpovědnost za své potomky. Mnoho příslušníku Boomers se jiţ 

nedají povaţovat za workoholiky, jelikoţ hledají způsoby, jak zbrzdit jejich kariéru a více se 

soustředit na svoji rodinu. 

Pro shrnutí generační teorie – teorie správně predikuje, ţe kaţdá generace vstupující do 

specifického ţivotního období je definována ţivotním cyklem a je jím ovlivňována buď méně 

či více. Některé rozdíly, kterých se nová generace dopouští, můţou být zcela zásadní – 

většinou se jedná o snahu „být lepší, neţ moji rodiče“, kdy se chováním snaţíme odlišit. 

Například rodiče generace X si brali více dovolené pro trávení svého času se svými dětmi. 

Nebo příslušníci generace Boomers začínají měnit pojetí důchodu – v zaměstnání zůstávají 

například na zkrácený úvazek i přes to, ţe mají nárok na důchod. Ve finálním výsledku to 

jsou senioři v důchodu a zároveň vysoce placení „konzultanti“ na zkrácený úvazek. 

K pojetí generace Boomers a vnímání na základě doby, kdy jsme se narodili, přispívá i Morris 

Massey, významný sociolog ze 70. let 20. století, který se touto generací zabýval ve svých 

lekcích „Who You Are Is Where You Were When“ (2005: online). Massey předává své 

poznatky společnosti skrze videa, ve kterých mluví o kultuře, klíčových světových událostech 

a našich subjektivních zkušenostech, jakoţto prvcích, které jedinec proţil během dospívání a 

následně jej provázejí po celý ţivot. Tyto prvky nám pomáhají k porozumění a pochopení 

uvaţování jednotlivých generací – je nutné znát hlavní události, které ovlivnili jejich ţivot 

během dospívání. Jako příklad uvádí ty, jejich rodiče vyrostli během Velké hospodářské 

krize, slyšeli stále dokola, jak těţký byl ţivot v 30. letech, jak je nutné nebrat zaměstnání na 

lehkou váhu, jak je důleţité mít nějaké úspory a jak musíme rozumět hodnotě peněz. To, co se 

dělo během Velké hospodářské krize, například 25% nezaměstnanost, podvyţivenost, kterou 

okusili, všechny tyto faktory měly přímý vliv na vnímání světa a zároveň snahu přenést tyto 

zkušenosti na své potomky, kteří ţijí ve více prosperujících časech. To, ţe Velká hospodářská 

krize vedla aţ k válce, vedlo k dalším utrpení, o kterých jedinci jiţ mluvili s obtíţemi. 

Zároveň Massey upozorňuje na to, ţe snaha přenést své zkušenosti na potomky, je občas 

vysilující a nemusí být vţdy oceněna (Massey 2005: online). 

Massey přináší další názor potvrzující myšlenku doby, která ovlivňuje generaci. Na základě 

zmíněných výzkumů se jeví tato myšlenka jako dominující. Většina autorů, zabývající se 
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výzkumem generací mluví o faktorech, které jedince ovlivnily během jejich vyrůstání. Tyto 

faktory jsou následně zásadní pro jejich formování osobnosti a jejich chování a hodnoty ve 

společnosti. Massey se zaměřil na události panující v Americe, nicméně Velká hospodářská 

krize měla dopad na celý svět a tím pádem ovlivnila celou generaci vyrůstající ve 30. letech, 

včetně té české. Mnozí, včetně Massey uvádějí, ţe měla krize vliv i na počátek druhé světové 

války, coţ je jednou z klíčových událostí, která ovlivnila ţivoty a smýšlení jedinců a následné 

předání názorů nové generaci. Ovšem v návaznosti na Generational Theory, kdy jednou 

z myšlenek je i to, ţe se nová generace snaţí vyvarovat některým prvkům chování, je nutné 

podotknout, ţe pomyslná „skromnost“ a obava před nezaměstnaností, kterou se snaţila předat 

generace vyrůstající v době Velké hospodářské krize, je právě jedním z prvků, který se 

„individualistické“ generaci X předat nepodařilo. 

 

1.3.2 Biografický pohled na generaci 

Jedním z mínusů, které ve svém příspěvku vyčítají Aboim a Vasconcelos (2014: 27). 

Mannheimově teorii je poměrně úzké zaměření na novou mladou generaci a nedostatek 

uvaţování o změnách a biografickém vývoji generace v průběhu jejího ţivota. Uvádějí, ţe 

díky uvaţování o generaci z pohledu, kdy uznáváme generační lokaci jakoţto pravidelnost, 

spolu s prvky, jako je gender nebo třída, můţeme následně vnímat intra-generační rozdíly.  

V Teorii ţivotního toku (Life Course Perspective) je čas posuzován ze třech analytických 

úhlů: zaprvé, historický čas jedné generace je strukturovaná lokace; zadruhé, biografická 

jedinečnost ţivotní trajektorie kaţdého jedince; zatřetí, pojítka mezi ţivoty jedinců jsou 

vzájemně ovlivněny a zároveň jsou propojeny (Heinz, Kruger 2001: 35). Tento přístup nám 

umoţňuje zaměřit se na skutečný ţivot jedinců a tímto způsobem porozumět, jak se rozdílné 

vzorce porozumění a významu mohou projevovat v rozdílných generacích bez nutnosti 

ovlivnění různými generačními vzorci, které operují a jsou předávány skrz instituce (Aboim a 

Vasconcelos 2014: 27). 

 Instituce, se kterými se setkáváme, jsou dle Life-Course Theory velmi proměnlivé a 

v kaţdém období našeho ţivota jsou aktivní jiné instituce. Heinz a Kruger (2001: 36-38) 

uvádějí, ţe zmíněná teorie je typická právě mnoţstvím změn, se kterými se jedinec během 

svého ţivota setká – změna zaměstnání, partnerů, domovů, preferencemi trávení volného 

času,… (Heinz a Kruger 2001: 36). Jakoţto klíčový faktor, kterým je vhodné analyzovat 

generace, autoři uvádějí věk. Díky věku můţeme hodnotit ţivotní stádium a na věku závislý 
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status. Rozumíme jednotlivým prvkům dospělosti, jako je opuštění domova, svatba nebo 

rodičovství. Jako druhý faktor autoři uvádějí Gender, který má spolu s věkem zásadní vliv i 

při přejímání institucionalizovaných pravidel – díky těmto faktorům dokáţeme rozumět 

relevancím norem spojených s věkem a struktuře ţivota, která je spojena s pohlavím. Pravidla 

a struktura ţivota jsou tedy rozdílné u obou pohlaví a zároveň napříč různými společnostmi, 

coţ je spojeno převáţně se státní Welfare politikou. Čím méně stát poskytuje sociální 

podporu, tím menší jsou rozdíly mezi muţskými a ţenskými vzorci napříč jejich ţivotním 

cyklem (Heinz a Kruger 2001: 37-38). 

Věk a zkušenosti 

Autoři Jaber F. Gulbrium a James A. Holstein (2000: 1-2) tvrdí, ţe je důleţité vnímat 

zkušenosti jako něco, co se tvoří s průběhem našeho ţivota. Tento postoj je zásadní pro 

vytváření ţivotních příběhů, linearit, sekvencí a konceptů pouţitých v našem kaţdodenním 

ţivotě. Uvedená teorie nám přináší krok vpřed v porozumění zkušeností napříč časem a 

zároveň nám umoţňuje různá paradigma z tradičních přístupů, které se zaměřují na čas.  

Gulbrium a Holstein se zároveň vyjadřují ke kaţdodennosti, kterou spolu s tímto přístupem 

vnímají jako něco, co jedinci vytvářejí a nikoliv jako něco, co by bylo samozřejmé. 

Upozorňují na to, ţe se většina lidí domnívá, ţe je jejich kaţdodennost daná a nemá smysl nad 

tím uvaţovat. Na druhou stranu, při vyuţití konstruktivismu se nám rozšíří obzory a můţeme 

vnímat svět ze zcela jiné perspektivy (Holsten, Gulbrium 2000: 1-2). 

Nicméně Holsten a Gulbrium vnímají věk z jiného, neţ zela chronologického pohledu. Tvrdí, 

ţe věk není pro konstrukci sebe samých zcela zásadní, jelikoţ je v kaţdé společnosti vnímán 

z jiného pohledu. Je to spíše to, kde právě jedinec stojí v proudu času. Díky tomuto postoji je 

moţné říct, ţe jsou to právě události a zkušenosti, co dle autorů formuje jedince a jelikoţ jsou 

zásadní události společné pro celou generaci, formují i ji (Holsten, Gulbrium 2000: 1-2). 

Jejich vnímání generace, jakoţto prvku, který je formován díky délce ţivota, není zcela 

jednoznačné, opírají se ve velké míře o konstruktivismus, který se zaměřuje na tvorbu a 

význam aktéra, nikoliv vnějších jevů. 

Vrstvení zážitků 

I Mannheimově teorii se vyskytuje chápání generace na základě vývoje jedince a to s ohledem 

na vrstvení záţitků během našich ţivotů (Mannheim in Sociální studia 2007: 26). Mannheim 

mluví o Příbuzném zasazení. Generace je příbuzně zasazena tím, ţe se účastní společného 

dění a s tím souvisí jiţ zmiňované vrstvení záţitků, které během ţivota probíhá – jedinci 



32 

 

participují na stejných událostech. Některé dílčí záţitky jsou pochopitelně stejné pro různé 

generace, ale pro příbuzné zasazení hraje důleţitou roli společné vrstvení světa, které je pro 

dvě různé generace odlišené právě díky jiţ proţitým událostem. Pro lidské vědomí je totiţ 

zásadní, které události se nám do paměti vtisknou jako Zážitky z mládí, a které se k nim 

následně přidávají jako druhá, třetí vrstva atd. Záţitky z mládí se totiţ mají tendenci ukládat 

jako přirozený obraz světa a následkem toho jsou následující zkušenosti ovlivněny tou první a 

vytvářejí vlastní chápání světa (Mannheim in Sociální studia 2007: 26: online). Z tohoto 

pojetí je tedy moţné vyvodit, ţe lze generaci vnímat jako skupinu jedinců, kteří proţili 

společné záţitky a tyto záţitky díky svému vrstvení a ukládání paměti formovali jejich ţivot a 

pohled na něj. S touto myšlenkou se ztotoţňuje i Sak a Kolesárová (2012: 48); nejvíce 

emocionální vrstvy jsou ty nejranější, které jsou zároveň těmi nejstaršími. Generace se 

následně během svého ţivota mění a na konci svého ţivota je emocionálně svoji nejhlubší 

vrstvou výrazně vzdálena společnosti, ve které momentálně ţije (Sak a Kolesárová 2012: 48). 

Ve společnosti panují rozdílné postoje vůči různým generacím pramenící z toho, ţe starší 

jedinci mají kořeny v jiné realitě, která je formovala. Jejich realita je částečnou realizací jejich 

vizí a je často odlišná od realit mladších generací (Sak a Kolesárová 2012: 43). Ovšem tato 

zásadní zkušenost, která formuje celý jejich ţivot, je díky novým zkušenostem potlačována a 

generace svým celoţivotním působením neguje to, co ji vlastně utvářelo (Sak a Kolesárová 

2012: 48).  

Zároveň je kaţdá ţivotní etapa charakteristická jinou dynamikou i směrem vývoje, to 

způsobuje, ţe se starší generaci postupně odcizují některé prvky společenské reality. Díky 

tomu starší generace proţívá sociální zkušenosti jinak, neţ generace mladší – na společenské 

procesy působí konzervativně, ovšem tyto pohledy vyplývají z velké společenské zkušenosti 

(Sak a Kolesárová 2012: 43). Opět je očividná velká rozdílnost mezi generacemi na základě, 

věku a také zkušeností, kterými jedinci disponují. Toto kritérium výrazně rozlišuje jedince 

během jejich ţivotní linie. 

Dílčí shrnutí podkapitoly 

V biografickém pohledu na generaci převládá postoj, kdy je generace vnímána na základě 

věku a toho, co si proţili. Jak uvádí Mannheim (2007: 26), události z mládí mají zásadní vliv 

na formování lidské psychiky a značně ovlivňují nahlíţení na události následující, coţ je 

postupem času společné pro celou generaci a tím pádem má tato generace společné znaky a to 

sice nahlíţení na svět díky proţitým událostem. Podobně se ke generaci vyjadřuje i Holsten a 
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Gubrium (2000: 1-2), kteří generaci vnímají na základě sdílených záţitků, které jsou 

ovlivněny délkou ţivota a tím, ve které fázi ţivota se momentálně jedinec nachází. Z těchto 

tvrzení, ale i z mnoţství změn, kterými si senioři během svého ţivota procházejí (Hein, 

Kruger 2001: 35) je zřejmé, ţe bude mít generace seniorů právě díky svému vysokému věku 

mnoţství společných záţitků, ale také hodnot a očekávání. 

Aboim a Vasconcelos (2014: 27) se do tohoto pojetí generace snaţí zapojit i gender a sociální 

třídu, které jistě ovlivňuje jedincovo postavení v dané generaci. Faktor sociální třídy by bylo 

v mém výzkumu velmi náročné zohlednit, i kdyţ se toto tvrzení shoduje s tvrzením Lee et al., 

který mluví o reciprocitě očekávání na základě sociální třídy (Lee et al. 1994: 562), nicméně 

faktor genderu bude zohledněn i s ohledem na důleţitost pohlaví v otázce umístění seniora do 

domova s institucionální péčí (Novák 2014: 35). 

Na druhé straně Howe a Strauss (2009: 16-17) chápou generaci primárně na základě data 

narození. Ovšem opět jsou zásadní události, které tuto generaci formovali a díky kterým nese 

společné smýšlení. Myšlenku, kdy je generace formována událostmi a to jak v mládí, tak 

v průběhu ţivota vnímám jako ústřední ve většině generačních teorií. Na jejím základě a na 

základě archetypů, které nabízí Howe a Strauss (2009: 16-17) je moţné velmi dobře 

charakterizovat smýšlení a moţné jednání seniorů a jejich potomků se kterými budu pracovat. 
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2. Metody 

V této části práce objasňuji její hlavní cíl, popíši výzkumné otázky a metodu zkoumání. 

Vysvětlím také způsob výběru respondentů, přípravu pro provedení rozhovorů a také 

harmonogram a průběh rozhovorů. V další částí Metod objasním techniku zpracování 

rozhovorů. Na závěr uvedu profily vybraných respondentů. 

 

2.1 Cíl práce 

Rozhodnutí o institucionální či domácí péči je velkou změnou v kaţdodennosti jak seniora, 

tak jeho potomka. Cílem této práce bude charakterizovat jeden z  důleţitých předpokladů pro 

toto rozhodování. Mnozí autoři za klíčový povaţují vztah mezi potomkem a jeho rodičem 

(Jeřábek 2016, Sýkorová 1996). Povaha tohoto vztahu však byla dosud zkoumána většinou 

jednostranně (vztah jednoho ke druhému) a deklaratorně (přímými otázkami). Ve svém 

výzkumu se proto zaměřím na analýzu vzájemných představ o kaţdodennosti toho druhého. 

Tyto představy nemusí být vţdy zaloţeny na reálných informacích, můţe se jednat pouze o 

domněnky, které jsou sestaveny z dílčích informací (jsou získány například během 

telefonování či vyprávění), i tyto informace povaţuji za relevantní, jelikoţ značí vědomosti 

získané během kontaktu s příbuzným. Zjištěnou představu budu vţdy porovnávat s prezentací 

vlastní kaţdodennosti, kterou mi poskytne senior a potomek.  Následně budu analyzovat 

shody či neshody na kategoriích zaloţených na teoriích, ze kterých má práce vychází. 

Jinými slovy - cílem bude charakterizovat moţné překryvy a naopak neshody v představách 

kaţdodennosti vţdy u seniora a jeho potomka. 

 

2.2 Výzkumné otázky 

Výzkumné otázky zní:  

a) jak dobře znají junioři kaţdodennost seniorů (v různých dimenzích kaţdodennosti) 

b)  jak dobře znají senioři kaţdodennost juniorů (v různých dimenzích kaţdodennosti) 

c)  podle dosavadní literatury a zjištění výzkumu, podporují nebo brání tyto vzájemné 

znalosti přechod seniora do institucionální péče? 
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2.3 Metoda a technika sběru dat 

Mým výzkumným otázkám jsem přizpůsobila i metodu a techniku sběru dat. Pouţila jsem 

jeden hlavní postup, díky kterému jsem získala podklady pro zpracování výzkumu a to sice 

hloubkové polostrukturované rozhovory s otevřenými otázkami, které jsem následně provedla 

se všemi vybranými respondenty.  

Sestavila jsem scénář rozhovoru, který kopíroval popis klasického dne, jeho hlavní kategorie 

jsem členila na základě chronologických částí dne od ráda do večera. Celkem jsem sestavila 

13 hlavních kategorií, které jsou velmi snadno představitelné a respondenti si díky nim mohli 

rychle vybavit svůj den. Ke kaţdé kategorii jsem si připravila v průměru kolem sedmi otázek 

tak, abych pokryla všechny moţnosti dne jak u seniora, tak u pracujícího juniora. 

Základní kategorie dne pro účely výzkumu jsou vymezeny následujícím způsobem: 

1) Probouzení 

2) Ranní hygiena 

3) Ranní cvičení 

4) Líčení, péče o pleť 

5) Převlékání 

6) Snídaně 

7) Dopoledne 

8) Oběd 

9) Po obědě 

10) Odpoledne 

11) Večeře 

12) Večer 

13) Příprava ke spánku 

Během rozhovorů, které jsem vedla s respondenty, jsem dle vývoje rozhovoru otázky 

přizpůsobovala – některé byly poloţeny jinak a na některé otázky se nebylo nutné ptát, jelikoţ 

byly například zodpovězeny s předchozí otázkou. Ve většině okruhů jsem pouţila doplňkové 

otázky, tyto otázky mi poskytly rozšíření mé znalosti o běţném dni jedince a především mi 

přinesly větší znalost subjektivního pohledu respondenta na danou činnost. Pro některého 

respondenta bylo například důleţité ráno spojené s luštěním kříţovek a méně zásadní byl 

úklid po snídani atp. – respondenty jsem tedy spíše nechávala volně vyprávět a jejich 

vyprávění jsem podporovala a navigovala připravenými otázkami. 
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Rozhovory probíhaly během osobního setkání, vţdy pouze s jedním respondentem. Pro 

zajištění dobrého vztahu a důvěry, která je potřebná pro poskytnutí takto intimního rozhovoru, 

jsem se snaţila s respondenty setkat minimálně jednou před provedením samotného 

rozhovoru. Při tomto setkání jsme se seznámili a navázali bliţší vztah.  

Pro posílení pocitu důvěry jsem za respondenty dorazila primárně do jejich domácnosti, kde 

se dá předpokládat, ţe se jedinec cítí dobře a uvolněně. Tento předpoklad se mi během 

rozhovorů potvrdil a respondenti byli velmi otevření a komunikativní. Pouze u jednoho 

respondenta proběhla schůzka v kavárně, kterou si respondent vybral, nicméně i tak jsem 

získala kvalitní data. 

Rozhovory jsem následně po domluvě nahrávala na mobilní telefon, který je v současné době 

běţnou kulisou, která nenarušuje pozornost a následně mi snadno poskytne kvalitní nahrávku. 

 

2.4 Cílová skupina  

Pro svůj výzkum jsem do vzorku volila vţdy seniora, který jiţ pobírá starobní důchod, díky 

kterému je o něco méně finančně soběstačný, neţ senioři, kteří stále pracují.  Zároveň je zde 

předpoklad vyššího věku, neţ u pracujících seniorů. Senioři také museli splňovat minimální 

věkovou hranici 60 let, kdy nastává fáze raného či vlastního stáří (Zavázalová 2001: 12). 

Pro výzkum intergenerační představy jsem volila vţdy pár, seniora a jeho potomka. 

Svůj vzorek jsem na základě tvrzení o větší citové blízkosti, která je ovlivněná genderem 

(Novák 2014: 35) snaţila sestavit heterogenně a bude tedy moţné diskutovat tuto hypotézu i 

na základě mých zjištění o představě kaţdodennosti. 

Jak uvádí Hynek Jeřábek (2005: 13), často se o seniora stará právě jeho partner – z tohoto 

důvodu jsem se pro své rozhovory primárně snaţila volit seniory, kteří jiţ ţijí samostatně a 

neţijí v domácnosti s partnerem, který by se o ně případně mohl postarat.  

 

2.5 Vzorek 

 

Vzorek jsem sestavila na základě kvótního výběru. Kvóty byly stanoveny následovně: 

a) dvojice senior junior 
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b) senior starší 60 let, v důchodu, ţijící samostatně v domácnosti 

c) junior bez kritérií. 

Konkrétní páry jsem vyhledávala pomocí vlastních kontaktů v místě mého bydliště. 

I přes to, ţe jsem se snaţila vzorek sestavit co nejvíce heterogenní, setkala jsem se s ochotou 

spíše ze strany ţen. Muţi, které jsem oslovila za účelem poskytnutím rozhovoru, nebyli ke 

spolupráci na mém výzkumu naklonění. Zároveň jsem se setkala s tím, ţe bylo velice náročné 

najít muţe, kteří ţijí v samostatné domácnosti.  

Z těchto důvodů mám ve svém výzkumu 3 páry, které jsou tvořeny matkami a jejich dcerami 

a jen jednoho otce se synem. V páru otce a syna, ţije otec ve společné domácnosti s jeho 

přítelkyní, tento pár jsem zvolila z důvodu alespoň částečné heterogenity výzkumu a zároveň 

z toho, ţe je partnerka respondenta o několik let starší a nedá se tedy předpokládat, ţe by se 

v případě potřeby o respondenta postarala. 

Výsledek mého výběru je následující: 

1) Seniorka Dana (S1) a Juniorka Silvie (J1) 

2) Seniorka Marie (S2) a Juniorka Iveta (J2) 

3) Seniorka Marie (S3) a Juniorka Stanislava (J3) 

4) Senior Pavel (S4) a Junior Radek (J4) 

 

2.6 Harmonogram prací a technika sběru dat 

Celý průběh empirické části jsem si naplánovala s ohledem na náročnost rozhovorů a 

následné analýzy dat. Výzkumný vzorek jsem si určila jiţ v lednu 2017. Poté jsem 

kontaktovala respondenty s dotazem, zda budou ochotní participovat na mém výzkumu a zda 

souhlasí s následnou analýzou a zveřejněním v mé bakalářské práci. Respondenty jsem 

informovala o tom, ţe nebudu zveřejňovat jejich osobní údaje, jako je celé jméno a místo 

bydliště a následná identifikace nebude moţná. 

Vţdy před uskutečněním rozhovoru jsem se s respondenty setkala, abych s nimi navázala 

bliţší vztah a navodila pocit důvěry. Tato prvotní setkání trvala vţdy kolem 30 minut, od 

respondentů jsem získala základní informace pro sestavení jejich profilu a krátce jsme spolu 

konverzovali. Domnívám se, ţe díky těmto setkáním se mi většina respondentů následně více 

otevřela a rozhovory probíhaly ve velmi přátelské atmosféře. 
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Rozhovory a prvotní sběr informací jsem prováděla v září 2017, následně jsem byla 

s respondenty v kontaktu ještě v říjnu 2017 za získáním jejich základních údajů pro vytvoření 

kompletního přehledu o zázemí kaţdého z respondentů. 

Během osobních setkání jsem si všechny rozhovory nahrávala na mobilní telefon, který mi 

vytvořil audio nahrávku. Následnou transkripci rozhovorů jsem provedla v programu f4. Po 

kompletním přepsání všech rozhovorů jsem zahájila kódování získaných dat, pro coţ jsem 

vyuţila program MAXQDA, ve kterém jsem kódovala jiţ několik výzkumů a umím s ním 

tedy pracovat. 

Do tohoto programu jsem vloţila všech osm získaných rozhovorů a následně jsem začala 

kódovat pomocí otevřeného kódování. 

Nejprve jsem identifikovala analytické kategorie, tedy hlavní témata, které v mém případě 

tvořil chronologický popis dne. Následné podkódy jsem volila tak, aby co nejlépe vystihovaly 

obsah sdělení a aby se s nimi dalo pracovat při kódování všech rozhovorů. Zároveň jsem 

doplnila i několik kódů, které neodpovídaly chronologii dne, jednalo se o často zmiňované 

kategorie činností, které se prolínaly napříč všemi rozhovory. 

Obrázek č. 1 - Náhled rozhovorů v MAXQDA 

 

Zdroj: Autorka 

Posledním krokem byla analýza získaných dat.  V analýze jsem se zaměřovala na podobnosti 

v představě a reálné prezentaci dne a také na samotnou interpretaci jednotlivých částí dne. 
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Z této analýzy následně usuzuji výsledek mého výzkumu – této kapitole se budu věnovat 

v poslední části této práce. 

 

2.7 Technika rozhovorů a popis respondentů 

V této části práce krátce popíšu samotný průběh rozhovorů a také představím profil zvolených 

respondentů. Pro usnadnění orientace v profilech zvolených respondentů sestavím tabulky, ve 

kterých profil respondenta strukturovaně představím.  

Všechny rozhovory, aţ na jeden, probíhaly v domácnosti buď respondenta, nebo jeho 

příbuzného, který také participoval na výzkumu. Vţdy jsme byli v uzavřené místnosti – 

respondenti se díky pocitu soukromí mohli více uvolnit a soustředit se na rozhovor. 

1) Seniorka Dana a juniorka Silvie 

Paní Daně je 70 let, je v důchodu zhruba 5 let. I po dosaţení věku, kdy měla nárok na starobní 

důchod, ještě nějaký čas pracovala a nyní ţije v samostatné domácnosti v bytě, ve kterém 

vychovávala i dceru Silvii a její druhou dceru Danu. Paní Dana pracovala jako zubní lékařka. 

Paní Dana má celkem dvě dcery, druhá dcera ovšem ţije v jiném městě, které je velmi daleko 

od města, kde bydlí paní Dana. Dcera Silvie ţije ve stejném městě, i ve stejném sousedství, 

jako její maminka. 

Samotný rozhovor probíhal ve velmi uvolněné atmosféře, paní Dana je přátelská a 

komunikativní, o svém dni mi ochotně vyprávěla a náš rozhovor brala dle jejích slov jako 

příjemné narušení stereotypu. Rozhovor probíhat u paní Dany doma, bylo zřejmé, ţe se 

v domácím prostředí cítí dobře. 

Dceři paní Dany, Silvii je 40 let a momentálně pracuje jako dentální hygienička. Ţije ve 

stejném sousedství, jako její maminka. V domácnosti bydlí s jejím přítelem a dcerou. 

Rozhovor probíhal u Silvie doma, respondentka byla stejně, jako její maminka velmi 

komunikativní a svůj den i významy, které činnostem přikládá, mi popsala velmi barvitě. 

V bytě, kde rozhovor probíhat jsem byla pouze já a Silvie, tudíţ nás nic nerušilo a 

respondentka se mohla soustředit a nebyla rušena vnějšími vlivy. 
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Tabulka č. 1 - Základní údaje, Seniorka Dana a Juniorka Silvie 

 Věk Vzdělání Profese Domácnost 

S. Dana 70 VŠ Důchodkyně, dříve zubní 

lékařka 

Ţije samostatně 

J. Silvie 41 VOŠ Zubní hygienička Ţije s přítelem a dcerou 

 

2) Seniorka Marie a juniorka Iveta 

Paní Marie byla první respondentka, se kterou jsem prováděla svůj rozhovor. Seniorka ţije jiţ 

sama, z důvodu nemoci je jiţ několik desítek let v invalidním důchodu. Dříve pracovala jako 

účetní. Jedná se o aktivní seniorku, která má celou škálu aktivit a z toho důvodu jsme se 

domluvily na prvním termínu, který paní Marii vyhovoval. 

Paní Marie má pouze dceru Ivetu, ţádné jiné potomky nemá. Dcera Iveta ţije ve stejném 

městě, jako paní Marie. 

Rozhovor jsme prováděli u seniorky doma a nejprve na naši schůzku zapomněla, tudíţ byl 

počátek našeho setkání trochu chaotický, kdyţ se ve spěchu snaţila přichystat byt pro 

návštěvu. Paní Marie je opět velmi komunikativní, rozhovor byl vedený v přátelské 

atmosféře, ovšem do samotného popisu dne jsem musela často zasahovat, jelikoţ se 

respondentka snaţila celý den shrnout do několika vět. 

Z tohoto důvodu pro mě bylo kódování i analýza celkem náročná, v průběhu rozhovoru jsme 

se vraceli k předchozím částem dne, které respondentka přeskočila a podobně. 

Paní Iveta momentálně pracuje v hotelu, kde funguje jako podpora provozu, zajišťuje snídaně, 

úklid pokojů, ubytovávání hostů a také kontroluje rezervační systém. V domácnosti ţije spolu 

s manţelem a 2 dětmi. 

Juniorka Iveta byla na druhou stranu při rozhovoru strukturovaná a svůj den popsala velmi 

chronologicky. Rozhovor byl opět ve velmi milé atmosféře, na ţádost respondentky probíhal 

v kavárně, coţ bylo v naší situaci jediné moţné řešení. Zvolení tohoto místa nám přineslo 

jistou nevýhodu v otázce hluku, který mi následně ztěţovat transkripci rozhovorů a dá se 

předpokládat, ţe by paní Iveta byla v domácím prostředí více uvolněná – ovšem pro účely 

mého rozhovoru byla komunikativní a otevřená dostatečně. 

Paní Marie i paní Iveta ţijí ve stejném městě, ovšem jedná se o jiné sousedství. 
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Tabulka č. 2 - Základní údaje, Seniorka Marie a Juniorka Iveta 

 Věk Vzdělání Profese Domácnost 

S. Marie 73 SŠ Důchodkyně, dříve účetní Ţije samostatně 

J. Iveta 49 Výuční list Asistentka provozu hotelu Ţije s manţelem a dvěma 

dětmi 

 

3) Seniorka Marie a juniorka Stanislava 

Paní Marie ţije sama v bytě, v důchodu je jiţ 10 let. Dříve pracovala jako prodavačka 

v lahůdkách, s manţelem se rozvedli a nyní nejsou v kontaktu.  

Seniorka má ještě jednoho syna, který ovšem bydlí v jiném městě a z organizačních důvodů 

bylo snazší provést rozhovor s dcerou Stanislavou, která bydlí celkem blízko od paní Marie. 

Náš rozhovor probíhal v domě její dcery Stanislavy, kam paní Marie byla pozvaná na oběd a 

z tohoto důvodu, kdy byly obě respondentky v daný den na jednom místě, jsem byla pozvána 

k provedení rozhovorů. Paní Marie je o něco méně komunikativní, u našeho povídání byla 

trochu roztěkaná a nervózní. I přes to, ţe jsem se stejně, jako se všemi respondenty s paní 

Marií sešla i před uskutečněním rozhovoru, byla atmosféra trochu napjatá a ne tak uvolněná, 

jako u ostatních respondentů. Ale i za těchto okolností mi paní Marie ochotně popsala svůj 

den a představu dne její dcery. 

Juniorka Stanislava pracuje jako asistentka a denně dojíţdí za zaměstnáním do jiného města, 

z tohoto důvodu jsme rozhovor plánovali na víkend a byl plánován na stejný den, jako 

rozhovor s paní Marií. Stanislava ţije v domácnosti s manţelem a jedním synem. 

S paní Stáňou probíhal rozhovor ve velmi milé atmosféře, ale i přes to jsem měla pocit, ţe by 

respondentka rozhovor ráda co nejdříve absolvovala. Svůj den mi popsala spíše stručněji, 

většinu svého času tráví v zaměstnání či v dopravě, z čehoţ byla po absolvování rozhovoru 

sama překvapená. 

Stáňa i Marie ţijí ve stejném městě, ovšem v jiném sousedství. 
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Tabulka č.3 - Základní údaje, Seniorka Marie a Juniorka Stanislava 

 Věk Vzdělání Profese Domácnost 

S. Marie 74 Výuční list Důchodkyně, dříve 

prodavačka 

Ţije samostatně 

J. 

Stanislava 

41 SŠ Asistentka ředitele Ţije s manţelem a synem 

 

4) Senior Pavel a junior Radek 

Senior Pavel je jediným z vybraných respondentů, který ţije v domácnosti s partnerkou. 

V mládí se rozvedl a před 3 lety začal bydlet se svojí partnerkou, která je také v důchodu a 

volný čas tráví společně. Jeho partnerka je ovšem o 5 let starší a z tohoto důvodu se 

nedomnívám, ţe by v případě potřeby domácí péče a ohledem na její vyšší věk a zdravotní 

stav, mohla fungovat jako podpora a ovlivnit rozhodnutí o domácí či institucionální péči. 

Pavel má celkem 2 syny, druhý syn pana Pavla pracuje jako ředitel dopravního podniku, 

časově je velmi vytíţený a z tohoto důvodu jsem volila rozhovor se synem Radkem. 

Rozhovor proběhl doma u pana Pavla, i přes to, ţe při prvním setkání byl senior Pavel 

uzavřený, při samotném rozhovoru byl velmi přátelský a rád mi vyprávěl o dni svém a o dni 

svého syna. Pan Pavel pracoval jako ředitel v pojišťovně, je velmi bystrý a měl velmi dobrý 

přehled v organizaci svého času. 

S Radkem byla domluva o našem rozhovoru velmi snadná, jelikoţ vše zorganizoval pan 

Pavel, který svého syna pozval na návštěvu. Rozhovor tedy proběhl u pana Pavla doma. 

 Radek byl velmi milý, komunikativní a rád se podělil o své zkušenosti. Jeho reţim je 

ovlivněný jeho zaměstnáním, zajišťuje catering pro městské divadlo a všechny akce, které se 

v divadle konají. V domácnosti ţije s manţelkou a dvěma dcerami ve věku 2 a 6 let. I z tohoto 

důvodu uvítal moţnost rozhovoru u jeho otce, v jeho domácnosti by mohly malé děti 

fungovat jako rušivý element a pan Radek by se nemohl plně soustředit na poskytnutí 

rozhovoru. 

Pavel i Radek ţijí ve stejném městě, v jejich domácnosti se nachází v těsné blízkosti. 
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Tabulka č.4 - Základní údaje, Senior Pavel a Junior Radek 

 Věk Vzdělání Profese Domácnost 

S. Pavel 74 VŠ Důchodce, dříve ředitel 

v pojišťovně  

Ţije s druţkou 

J. Radek 37 SŠ Podnikatel – catering pro 

městské divadlo 

Ţije s manţelkou a dvěma 

dcerami 
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3. Výsledky 

V této kapitole se budu nejprve zabývat analýzou kaţdého páru jednotlivě, kdy vţdy 

představím kaţdodennost a shody v představě. Tyto shody budu následně kategorizovat a 

analyzovat na základě teorií, které představuji v teorii. Následně rozeberu projevy 

generačních shod (mezi seniory) a rozdíly (senior – junior) a na základě těchto zjištění 

zodpovím výzkumnou otázku, jaký vliv můţe mít průnik představ o kaţdodennosti mezi 

seniorem a juniorem na případné rozhodování o umístění seniora do institucionální péče. 

 

3.1 Analýza shod/neshod v představách každodennosti 

Kategoriemi, na základě kterých budu charakterizovat shody či neshody jsou: 

a) samozřejmosti - co povaţují za taken-for-granted 

b) nesamozřejmosti 

ba) motivy „protoţe“ 

bb) motivy „aby“ 

c)  moralizace normality 

d) vzájemná charakteristika taktik a strategií 

e) sebekontrola a uvědomení 

Ne vţdy bylo moţné v rozhovorech nalézt všechny výše uvedené kategorie, proto jejich výčet 

nebude vţdy kompletní.  

 

3.1.1 Seniorka Dana a juniorka Silvie 

Stručné shrnutí obsahu interview 

Jak svůj den opisuje Dana 

Paní Dana svůj den prezentuje jako velmi poklidný, budí se sama a začíná péčí o pleť spolu s 

líčením, následuje snídaně, u které luští kříţovky. Další aktivitou je přestrojení do jiného 

oblečení a poté vyráţí na procházku, kde zařizuje různé povinnosti. Po procházce obědvá, 

občas s vnučkou a občas sama. Po obědě přichází podle jejích slov důleţitý odpočinek u 

televize. Po odpočinku se opět prochází, má své oblíbené okruhy, občas se také vídá s 

kamarádkami. Po návratu z procházky se navečeří a následně sleduje Prostřeno a kontroluje e-

maily. 
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Jak Silvie popisuje den Dany 

Silvie popis dne začíná tím, ţe se paní Dana probouzí sama, následuje péče o pleť a líčení. 

Poté se nasnídá a jde na balkon, vypije si kávu a kouří cigaretu. Po tomto rituálu se převlékne 

a vyráţí do centra města, většinou za účelem nákupů či vyřizování různých povinností. Poté 

se vrací domů a chystá oběd buď pro sebe, nebo i pro vnučku. Po obědě odpočívá u sledování 

televize. Po svém pravidelném odpočinku se buď vídá s kamarádkami, nebo vyráţí na 

procházky. Silvie zmiňuje, ţe k večeru maminka kontroluje emaily a následně usíná u 

sledování televize. 

Jak svůj den opisuje Silvie 

Silvie se popisuje jako ranní ptáče a své ráno vidí jako velmi rychlé. Pije vodu s citronem a 

chystá si kávu. Následuje ranní líčení, oblékání, zároveň kontroluje, zda je dcera jiţ vzhůru a 

instruuje ji na celý den. Poté venčí psa a potkává známé pejskaře. Po venčení vyráţí do 

zaměstnání. Do práce si Silvie nosí svačinu, na kterou ale většinou nemá čas. Po práci chodí 

téměř kaţdý den cvičit a nezmiňuje se o obědu. Po cvičení nakupuje potraviny a vyráţí domů, 

kde chystá večeři, kterou jí s přítelem, dcerou anebo sama. Večer má zapnuté Prostřeno, které 

ale nesleduje – věnuje se drobnému úklidu nebo dceři. Poté usedá k televizi, kde popíjí víno a 

u toho si ráda hraje s potkanem. Usíná dle jejího názoru brzy. 

Jak den Silvie popisuje Dana 

Paní Dana hned v počátku uvedla, ţe Silvie vstává brzo, jelikoţ je hodně pracovitá a na 

pracovní dobu má velké mnoţství pacientů. Dále uvedla, ţe se ráno střídmě nalíčí, následně si 

jen ve stoje vypije kafe a běţí do práce. Pacienty vítá s úsměvem a je velmi komunikativní a 

zároveň se snaţí vyhovět co nejvíce pacientům. Paní Dana se domnívá, ţe jídlu Silvie 

nepřisuzuje velkou důleţitost, sní spíše rohlík či jablko a aţ po návratu z práce nachystá jídlo 

sobě a dceři. Uvádí, ţe Silvie vyráţí zhruba 2x týdně sportovat, jezdí na bruslích, chodí do 

fitness centra. Pokud nesportuje, chodí na nákup a následuje společná večeře a u toho zároveň 

koordinuje dceru a zjišťuje, jaký měla den. Po večeři se dívá na zprávy či televizi. Uvádí, ţe si 

při této příleţitosti dá dcera s partnerem víno, brambůrky a nějaké další pochutiny. Tento 

večerní odpočinek tráví pouze s partnerem, dcera, které je momentálně 12 let je v pokojíčku a 

chce být sama. Důleţitým prvkem jsou zvířata, která má Silvie doma, má oblíbeného potkana, 

se kterým se večer mazlí. 
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Rozbor konkrétních shod 

V této časti, rozeberu několik konkrétních shod v činnostech dne, které popsaly obě 

respondentky. Tyto shody rozřadím do kategorií podle toho, jak jednotlivé činnosti 

respondenti interpretují.  

a) Samozřejmosti 

První činností, kterou seniorka Dana i juniorka Silvie berou jako běţnou je odpočinek po 

obědě, který detailně popisuje paní Dana i Silvie, Silvie uvádí: „Nádobí tam nechá položený, 

no a kouká na televizi, asi zase na ty seriály a vydrží to těch 2, půl 3, vždycky když se s někým 

domlouvá, tak na tu 3 hodinu.“ U paní Dany se objevuje výrazná zvyklost: „Takže vlastně ty 

2 hodiny chci mít klid.“ V této činnosti se ale projevuje i jistá ochota podřídit se chodu věcí, o 

které mluví De Certau (1984: 174). „Tady sedím a kroutím hlavou, takže to zabíjím čas a 

koukám.“ Zde paní Dana prezentuje, co vnímá jako samozřejmé, Silvie tyto činnosti popisuje 

stejně, jako paní Dana, zde dochází ke shodě toho, co je s ohledem na odpočinek po obědě 

běţné (taken-for-granted). 

Paní Silvie vnímá jako běţné vlastnictví a mazlení s domácími zvířaty: „No a ještě máme 

potkana, má kartu i u veterináře, tady má vždycky klec, často tady pobíhá po gauči, ráda běhá 

pod polštářema.“ Naopak paní Dana mazlení se zvířaty vnímá spíše jako individuální 

strategii chování, kterou volí Silvie: „No s potkanem určitě s potkanem, já bych se s ním 

nemazlila.“ Zde je zřejmé, ţe paní Dana nevnímá jako samozřejmý pozitivní vztah ke 

zvířatům, na rozdíl od juniorky Silvie – dochází k rozporu chápání samozřejmosti. 

Dalším případem, u kterého nepanuje shoda v jeho popisu oběma respondentkami, je postoj 

k jídlu juniorky Silvie. Tento postoj je negativní, coţ ale Silvie prezentuje jako zcela běţné: 

„Mám jenom kafe a dopoledne skoro nejím.“ K obědu se vyjadřuje dost podobně „Teplý 

obědy nemám za celej tejden“, nad touto situací se respondentka nijak nepozastavuje, zde 

panuje hlavní rozpor mezi postoji respondentek, paní Dana uvádí: „Když má raní, tak si něco 

dá, když přijde domů, ale ona je hrozná s tím jídlem, možná si dá tak rohlík a to ji stačí.“ I 

kdyţ si vzájemné znalosti kaţdodennosti odpovídají, jsou seniorkou a juniorkou prezentovány 

z hlediska samozřejmosti jako odlišné. 

Situaci, kdy Silvie zmiňuje, ţe se maminka líčí a pečuje o sebe, protoţe je uţ starší určuje, co 

je dle jejich hodnot „normální“ a běţné, Silvie ve svých výpovědích spojuje věk spolu 

s nutností péče o pleť: „Jen se mažu tady kolem vrásek, abych neměla vrásky kolem očí.“ Dle 
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Silvie je tedy normální pečovat o pleť ve vyšším věku, jelikoţ vrásky vnímá jako neţádoucí. 

Zde Silvie líčí kaţdodennost, která pro ni není samozřejmá, i kdyţ je to ve výsledku normální 

kaţdodennost. Nesamozřejmost zde vysvětluje motivy „protoţe“ u paní Dany a u sebe 

motivem „aby“. 

b) Nesamozřejmosti –  

ba) motivy „protože“ 

U dne seniorky Dany panuje první výrazná shoda u popisu ranní péče o pleť, kdy paní Dana 

popisuje tento proces na základě motivů „protoţe“ „Teď jsem vlastně byla u doktorky a ta mi 

koukla na pleť a ta mi říkala, že mám tu pleť umaštěnou, ucpaný póry.“ Na základě rady 

doktorky paní Dana přestala pouţívat krémy. I líčení vnímá paní Dana na základě motivu 

„protoţe“: „Teď jsem začala používat ten BB krém, protože nejsem opálená,…“. Dcera Silvie 

líčení a péči o pleť u paní Dany vnímá také na základě motivu „protoţe“, ovšem popisuje 

jiného činitele, který tento motiv způsobuje a to sice věk: „Už je starší...ona o sebe pečuje.“ 

Hlavní rozdíl mezi názory je v označení činitele, který motiv „protoţe“ spouští; Silvie jakoţto 

činitel určuje věk, paní Dana určuje názor lékařky či opálení její pokoţky. 

Na základě motivu „protoţe“ vidí obě respondentky i péčí o dceru, která do jisté míry formuje 

kaţdodennost Silvie: „Většinou se snažím nahánět Emu na telefonu, kde trajdá.“ Silvie ovšem 

uvádí, ţe je dcera jiţ starší a většinu činností si obstará sama a to včetně vaření, i kdyţ paní 

Dana se domnívá, ţe je den Silvie více organizovaný s ohledem na reţim dcery: „Je napojená 

na Emičku na mobilu, tak když jde domů, tak si nachystá nějaký jídlo, něco pro Emičku, 

protože to já jsem Emu odmítla, aby ke mně chodila každej den na jídlo, to by mě nebavilo“ 

Paní Dana vnímá dceru Emu jako výrazného činitele ve dni Silvie, sama sebe paní Dana 

určuje jako někoho, kdo tento motiv – s ohledem na pravidelné obědy – ovlivňuje. V tomto 

ohledu se dcera Ema vyskytuje jako motiv „protoţe“ Silvie je s dcerou v neustálém kontaktu, 

protoţe potřebuje kontrolovat její aktivity a paní Dana se domnívá, ţe jsou v kontaktu, 

protoţe Silvie dceři poskytuje obědy ve dnech, kdy je paní Dana neposkytuje. V tomto 

případě nalézáme odlišnou věcnou interpretaci jedné a téţe činnosti, nicméně je líčena 

podobně jako zapřičiněná vnějšími faktory, nikoliv jako rozdíl v záměrech. 

Motivy jednání „protoţe“ obě respondentky popisují s ohledem na vztah k módě - uvádějí, ţe 

paní Dana ráda nosí sukně a šaty: „V létě jsem ráda chodila v letních šatech nebo sukních a 

teď už teda musím něco na sebe, s tím mám trošku problém a to začínám chodit v kalhotech, 

jinak by mi byla zima.“(S1) Tento motiv chápe juniorka Silvie stejně: „Dost si na tom potrpí, 
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v létě chodí v sukni, nesnáší kalhoty přes léto a v zimě teda už kalhoty.“ Motiv „protoţe“ se 

projevuje v návaznosti na počasí, které ovlivňuje rozhodnutí paní Dany nosit sukně či 

kalhoty, na čemţ se obě respondentky shodují. 

bb)  Motivy „aby“ 

Další shoda je zřejmá v popisu činnosti, která následuje po snídani a je vnímána jako aktivní 

začátek dne, jehoţ směr si paní Dana sama určuje – dcera Silvie uvádí: „Prostě si vyhledává 

nějakou aktivitu…takže koupí třeba pečivo, aby měla cíl“. Svůj dopolední program si paní 

Dana určuje tak, aby našla nějaké vyuţití svého volna; Dana uvádí: „Takže dopoledne třeba 

jdu do města, projdu ten trh, dávám si spravit boty.“ Motivem „aby“ je hledání cíle a nějaké 

aktivity, stejně tuto činnost prezentuje i Silvie. Přemýšlí o tom, jak paní Dana ţije a zmiňuje, 

ţe si hledá nějakou náplň: „Je mi jí taky líto, že je sama a já mám svůj život… ale teď jsme 

třeba byly na houbách, já se jí věnuju, když mám čas.“ Silvie aktivity, respektive jejich 

hledání, které paní Dana provádí, nepovaţuje za samozřejmé. V rozhovoru tuto činnost 

několikrát zmiňuje a vysvětluje motivy „aby“, zde panuje shoda - paní Dana se snaţí hledat 

nějaké činnosti, coţ neprezentuje jako samozřejmé (taken-for-granted). 

Silvie definuje motiv „aby“ s ohledem na její vztah ke sportu - často chodí na cvičení, její 

motivací je dobrý pocit a tato činnost hraje v její kaţdodennosti významnou roli: „Takže fakt 

chodím každej den cvičit, jsem pak plná energie.“ (J1) s čímţ se shoduje i paní Dana: „Ona 

teda hodně sportuje, i ty brusle, ona mi říká, že ji ten sport hrozně dobíjí, to jí věřím, já se 

taky po tý procházce cítím líp.“ U přístupu ke sportu se obě respondentky shodují v motivech 

jednání „aby“ – Silvie se po cvičení cítí dobře, coţ paní Dana popisuje také a zároveň tento 

pocit reflektuje na sebe a pozitivní pocit z pohybu intersubjektivně sdílí se Silvií. 

c) Moralizace normality 

Silvie normalizuje své večerní popíjení vína či odpolední pití piva, které vnímá jako normální: 

„Pivo si dávám odpoledne, večer si dávám víno.  K tomu máme něco na zub, třeba 

jednohubky, to mám jako večeři.“ Moralizace této normality je zřejmá z její výpovědi o 

postoji k alkoholu u paní Dany: „Mamka alkohol skoro nepije, mně říká, že jsem alkoholik.“ 

Silvie vnímá své pití vína jako běţné, opačně, tudíţ nenormálně vidí postoj paní Dany, která 

tuto činnost nevnímá jako „normální“ a označuje Silvii za alkoholika. 
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d)  Sebekontrola a uvědomění 

Sebekontrola a snaha o kontrolu je zřejmá ve většině činností, které Silvie ve svém dni 

popisuje, největší projev vnímá ve svém zaměstnání, kde si plánuje svoji vytíţenost, příchod 

pacientů i svůj odpočinek: „Snažím se hlídat, abych měla tak 6-7 pacientů, stane se, že jich 

má někdy 8 někdy 10, ale těch 10 už je fakt hodně.“ Paní Dana tuto kontrolu vnímá stejně: 

„Někdy měla i 10 lidí, to jsem se teda chytala za hlavu, ale většinou má tak 6-7 lidí“. Z těchto 

výpovědí je zřejmé, ţe jak Silvie, tak Dana vidí Silviinu kaţdodennost jako racionálně 

organizovanou. U Dany je racionálnost prezentována v organizaci procházek, jako způsobu, 

jak si naplnit den v důchodu. 

Práce je pro Silvii důleţitým prvkem nejen v otázce kontroly, ale i sebeuvědomění, kdy si 

uvědomuje, ţe ji práce naplňuje a plně zde vyuţije své vlastnosti: „Já právě víc času 

prokecám, bavíme se hodně, hodně lidí se ke mně vrací už léta a já jsem dost komunikativní, 

takže spolu hodně mluvíme.“ Stejně to popisuje i paní Dana „Ta práce ji baví, tak to jsem 

šťastná.“ Obě respondentky si uvědomují, ţe je práce pro Silvie důleţitým prvkem, který ji 

činí spokojenou v jejím ţivotě.  

Zhodnocení páru č. 1 

Obě respondentky mají velmi dobrý přehled o kaţdodennosti té druhé a detailně popsaly 

jednotlivé činnosti. Většinu popsaných činností, na kterých se shodly, interpretují velmi 

podobně. Juniorka Silvie popisuje kaţdodennost své matky jako nesamozřejmou, zmiňuje, ţe 

paní Dana o svých dnech a činnostech přemýšlí a uvaţuje nad přínosem jednotlivých aktivit.  

Aktivity paní Dany mají za cíl naplnit jinak prázdný den a učinit ji její stáří smysluplné – 

hledá cíl a náplň svých dní. Prezentace kaţdodennosti Silvie je opačná, její snahou je 

zvládnout nápor povinností. V tom se shodují výpovědi obou respondentek. 

 

3.1.2 Seniorka Marie a juniorka Iveta 

Stručné shrnutí obsahu interview 

Jak svůj den opisuje Marie 

Probouzení paní Marie je klidné a respondentka si tuto činnost plánuje podle sebe. Poté ještě 

nějaký čas leţí v posteli. Následuje líčení a snídaně. Poté se ustrojí, s výběrem oblečení si 

dává záleţet a vyráţí na procházku, která trvá aţ do oběda. K obědu si chystá různá jídla, 
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která často obsahují zeleninu. Po obědě následují různé odpolední aktivity, jako je například 

sraz s kamarádkou nebo návštěva koupaliště. Následuje večer, kdy sleduje televizi, čte kníţky 

anebo vyhledává různé informace na počítači. 

Jak den Marie popisuje Iveta 

Dle Ivety se paní Marie probouzí sama, nějakou dobu zůstává v posteli a následuje ranní 

hygiena, dle Ivety se paní Marie nelíčí. Poté se ustrojí a nasnídá. Na dopoledne má 

naplánované různé aktivity, jako je plavání či návštěva kamarádek. Následuje návrat domů na 

oběd, který si vaří. Po obědě následuje odpočinek a různé aktivity. Z těchto aktivit se vrací 

k večeru. Poté následuje večeře. Po večeři si čte kníţky nebo sleduje televizi. 

Jak svůj den opisuje Iveta 

Paní Ivetu budí budík a první zásadní aktivitou je líčení a ranní úprava zevnějšku, následuje 

cesta do zaměstnání. Důleţitý je příchod do práce. V práci probíhá i rychlá snídaně. Následují 

činnosti v zaměstnání, jako je chystání snídaní pro hotelové hosty či úklid pokojů. Poté se 

vrací domů, kde chystá oběd pro sebe a pro ostatní členy rodiny. Přichází odpočinek po obědě 

a konverzace s manţelem. Následně popisuje různé odpolední aktivity, po kterých se věnuje 

učení se synem. Poté chystá večeří, kde se ne vţdy celá rodina sejde. Po večeři sleduje televizi 

a s manţelem plánuje následující pracovní den
1
. Poté se osprchuje, odlíčí a jde spát. 

Jak den Ivety popisuje Marie 

Paní Marie začíná svůj popis tím, ţe Iveta vstane s budíkem na mobilu a perfektně se 

v koupelně nalíčí. Poté vypraví syna do školy a vyráţí do zaměstnání. V práci nejprve 

nachystá snídaně pro hotelové hosty a poté jde uklízet pokoje. Poté se vrací domů a vaří oběd 

pro celou rodinu. Po obědě odpočívá a následně uklízí, po úklidu vyráţí do města s dcerami 

anebo se učí se synem. Po učení následuje večeře, kterou jí často sama a po večeři se opět 

chystá se synem do školy. K večeru si povídá s manţelem. Následně se osprchuje a odlíčí, 

paní Marie opět upozorňuje na to, ţe o sebe Iveta dbá a na odlíčení si dává záleţet. 

Rozbor konkrétních shod 

a) Samozřejmosti 

Paní Iveta je výrazně orientovaná na svého syna, kterému často pomáhá s učením, coţ 

popisuje jak Iveta, tak paní Marie jako zcela samozřejmé: „Takže když něco potřebuje, tak 

                                                 
1
 Paní Iveta je zaměstnaná v hotelu jejího manţela. (pozn. autorky) 
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tam jsem, matiku s ním děla manžel, ale ty ostatní předměty mu vysvětlím…, on potřebuje mít 

pevnou ruku, on je línej.“ Ani jedna z respondentek neuvaţuje, ţe by tomu mohlo být jinak, 

paní Marie uvádí: „Ona se taky dost učí s Pavlíkem, hodně se mu věnuje.“  

Důleţitý je dle paní Ivety večerní čas, kdy si paní Iveta domlouvá práci na druhý den: „Oni to 

taky tahají domů, i když tam jsem třeba já, ale oni koukají do počítače, co se bude zítra dít.“ 

(S2) Paní Marie toto chování prezentuje jako problematické, ale paní Iveta tuto činnost 

normalizuje: „Často ještě něco řešíme s manželem kvůli hotelu…třeba ještě v 11 hodin řešíme, 

práci na můj následující den.“ Zde je očividný rozpor v chápání činnosti, kterou paní Iveta 

vnímá jako samozřejmou a paní Marie ji naopak posuzuje kriticky.  

Jako samozřejmé vnímá juniorka Iveta líčení, k čemuţ se staví velmi pozitivně, paní Marie 

uvádí: „Vím, že když ráno vstane, tak jde do koupelny a perfektně se nalíčí.“, Iveta tuto 

činnost povaţuje za rutinu: „Nalíčím se každý den, bez toho bych teda nešla.“ Sama seniorka 

Marie líčení vnímá jako nesamozřejmé: „Já si ten čas neužívám, protože já jsem se nikdy 

nelíčila, protože jsem byla výrazná… Beru to jako nutnost. Chci vypadat dobře.“ Paní Marie 

u sebe líčení vnímá na základě motivu „protoţe“, za spouštěč tohoto motivu vnímá věk, zde 

panuje hlavní rozdíl v porovnání s paní Ivetou, která líčení vnímá jako samozřejmost, kterou 

ale dle jejích slov paní Marie za samozřejmou nepovaţuje: „Říká, že oni se líčej, ale ona ne, 

že to neumí, nikdy to nedělala a už to ani dělat nebude, že to neumí.“ 

Výrazným činitelem jsou pro paní Marii rozmanité odpolední aktivity, které vnímá jako své 

kaţdodennosti, Iveta tento ţivotní postoj bere jako netypický pro starší generaci: „Je opravdu 

hodně aktivní na ten svůj věk.“ Zde je zřejmé, ţe Iveta vnímá aktivitu paní Marie s ohledem 

na její věk jako nesamozřejmou, čímţ vymezuje své pojetí normality, které je ovlivněno 

věkem. Paní Marie svoji aktivitu vnímá jako samozřejmou, uvádí, ţe by doma nevydrţela a 

nerozlišuje věk jako faktor, který by tento fakt měl ovlivňovat.  

 

b) Nesamozřejmosti 

ba) Motivy „protože“ 

Paní Marie rozlišuje výrazný motiv „protoţe“ u druhu její stravy: „Potom si jdu dělat jídlo, 

dělám si často kaše, protože jsem po rakovinách, takže jsem měla takovou zvláštní stravu, ale 

teď jím všechno.“ Toto jednání ale Iveta u paní Marie vnímá jako samozřejmé, nevnímá 

objektivního činitele, kterým je nemoc: „ona jí samý zdravý věci a zabývá se zdravým 

životním stylem,…a my jí říkáme, že je chodící encyklopedie, co se týče zdraví.“ 
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  bb) Motivy „aby“ 

Iveta prezentuje kaţdodennost paní Marie jako výrazně ovlivněnou její aktivní povahou: 

„Ona chodí i na túry hrozně ráda a ona na to, že kolikrát si říkám, že nevím, jestli bych to 

dala.“ Nebo: „Řekla bych, že chodí dost často, když má chvilku, tak se jde projít nebo když 

nemá nějakou jinou aktivitu, i kdyby měla jít sama.“ Iveta Marii prezentuje jako velmi 

aktivní, čímţ definuje své pojetí normality, za nesamozřejmé povaţuje aktivní ţivot, kterým 

paní Marie ţije. Paní Marie nad svoji aktivitou přemýšlí a definuje ji podobně jako Iveta: „Ale 

jinak si chodím ty okruhy, já jsem takovej člověk venkovní, já bejt doma, to bych umřela.“ 

Sama sebe tedy povaţuje za aktivního člověka, na čemţ se shoduje s prezentací Ivety. 

Paní Iveta prezentuje na základě motivů „aby“ svůj příchod do zaměstnání a aktivity, které si 

zde plánuje: „Takže si přehrávám, co všechno musím udělat, abych to stihla…“ Sebe v této 

činnosti povaţuje za aktivního jedince, paní Marie tuto činnost vnímá jako samozřejmou a 

nerozlišuje motiv „aby“: „Začne to připravovat a to je ráno nejnutnější.“ Zde tedy panuje 

rozpor, paní Iveta prezentuje práci jako aktivně plánovanou a promýšlenou činnost a naopak 

paní Marie práci Ivety představuje jako rutinní. 

Dalším případem, u kterého paní Iveta rozlišuje motiv „aby“ je kaţdodenní vaření obědů: 

„Teď už vařím doma, protože manžel vyžaduje teplej oběd, tak musím vařit a vlastně i syn už 

nechodí do jídelny, že mu to tam nechutná, takže chodí taky domů na obědy.“ Paní Marie 

Ivetin postoj k vaření vnímá stejně; za motiv „aby“ označuje syna a také domácí stravu, 

jakoţto lepší formu oběda, manţela z popisu vynechává: „Se snažila uvařit, aby měl taky 

Pavlík teplý jídlo a jinak vaří, aby měli domácí jídlo.“ I přes to, ţe paní Iveta pouţívá spojky 

„protoţe“ za motiv jednání obě respondentky prezentují „aby“ – aby měl syn i manţel teplou 

stravu.  

bb) Sebekontrola a uvědomění 

Další shoda panuje s ohledem na módu, paní Marie líčení vnímá jako nutnost, na kterou si 

následně zvykla, ale oblékání si výrazně uţívá, zde se vyskytuje výrazná vazba na gender 

ţeny a samotného uvědomění si své identity, coţ potvrzuje i názor Ivety: „Je velice moderní, 

má ráda podpatky, prostě koupí si třeba i drahou bundu s kožichem, chodí moderně 

oblečená.“ Paní Marie tento postoj potvrzuje: „Ale když je teplo, tak já mám hodně sukní, 

mám to ráda už z dřívějška z práce“. Obě respondentky si uvědomují postoj paní Marie, který 

je ovlivněný identitou ţeny – ráda nosí sukně a podpatky. 
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Paní Iveta popisuje u seniorky značné uvědomění si své povahy „Ona není taková, že by se 

něčím nechala otravovat, když jí to nebaví, že by se na to dál koukala, ona si to udělá podle 

sebe.“ Paní Marie o své povaze v takové míře neuvaţuje a své jednání, kdy si volí aktivity, 

které ji baví a zajímají, vnímá jako samozřejmé. 

Paní Iveta se snaţí svůj ţivot výrazně kontrolovat a organizovat, coţ si uvědomuje a popisuje 

ve svých prezentacích. Paní Marie snahu o kontrolu a organizaci ţivota Ivety popisuje 

s ohledem na povinnosti, které Iveta plní. 

 

Zhodnocení páru č. 2 

I přes to, ţe paní Iveta líčí svůj den jako značné míry formovaný vnějšími činiteli jako je její 

syn či zaměstnání, sama by svůj přístup neoznačila za pasivní v tom smyslu, ve kterém ho 

označuje De Certau (1984: 174), stále si svůj den koriguje a určuje. Paní Marie den Ivety 

interpretuje na základě motivů „protoţe“, kdy její den utváří zaměstnání a rodina – paní Marie 

prezentuje, ţe těchto povinností je pro Ivetu aţ moc a Iveta hledá řád, jak vše korigovat a to i 

přes to, ţe ji jiţ nezbývá volný čas pro její koníčky. Iveta vidí paní Marii jako velmi aktivní, 

coţ prezentuje jako nesamozřejmé. Její kaţdodennost interpretuje mnoha motivy „aby“, čím 

vyjadřuje, ţe její matka je aktivní záměrně a moţná i příliš. Zároveň nevnímá motivy 

„protoţe“ které například ovlivňují její způsob stravování tak, jako je vnímá paní Marie. Paní 

Marie své dny vnímá jako příleţitost k realizaci svých plánů, sama sebe popisuje jako někoho, 

kdo nerad zůstává doma a uvědomuje si motivy pro toto jednání 

.  

3.1.3 Seniorka Marie a juniorka Stanislava 

Stručné shrnutí obsahu interview 

Jak svůj den opisuje Marie 

První činností je probouzení, které je pomalé a poklidné, poté z okna sleduje strom a první 

činností po opuštění postele je ranní hygiena. Poté se nasnídá, u toho poslouchá rádio. Kaţdé 

dopoledne vyjíţdí do centra města, kde nakupuje potraviny na trhu a poté vyráţí zpět domů, 

aby vyloţila nákup. Poté opět vyráţí do centra města, jde na oběd a následně prochází celé 

město, navštěvuje obchody s oblečením či parky. K večeru se vrací domů, často čte kníţky a 

následuje večeře, která je spíše skromná. Večerní odpočinek probíhá formou sledování 

televize aţ do nočních hodin. 
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Jak den Marie popisuje Stanislava 

Stanislava se domnívá, ţe se paní Marie budí sama a následně, jelikoţ nikam nespěchá, ještě 

15 minut leţí v posteli. Uvádí, ţe následuje hygiena a dlouhá snídaně. U snídaně poslouchá 

rádio. Po snídani se přestrojí a vyráţí na autobus, v centru města chodí po obchodech, kde si 

nakoupí, co jí došlo a jde opět na autobus. K obědu si dá jogurt, odbývá se a poté jede opět do 

města, kde chodí o obchodech s oblečením. K večeru se vrací zpět domů, kde si pouští 

televizi, sleduje bulvár a občas si přečte časopis. 

Jak svůj den opisuje Stanislava 

Den paní Stanislavy začíná brzkým probuzením, celé ráno je velmi hektické, důraz je kladen 

na ranní líčení a po převlečení následuje cesta do práce, která probíhá nejprve společně 

s manţelem autem na nádraţí a poté vlakem. Pro paní Stanislavu má značný význam i 

kaţdodenní kupování snídaně po cestě do práce. Pracuje v kanceláři, převáţně s počítačem. 

V práci obědvá buď müsli anebo nejí. Po práci následuje cesta domů, ve vlaku většinou 

poslouchá hudbu a spí. Po návratu domů, která probíhá opět s manţelem, následuje večeře, 

kterou Stanislava chystá, většinou pouze pro sebe, poté přicházejí různorodé aktivity, jako je 

návštěva kadeřnictví či fitness centra. K večeru sleduje televizi spolu s manţelem. 

Jak den Stanislavy popisuje Marie 

Stanislava se dle paní Marie budí s budíkem, následuje velmi rychlé nachystání, kdy si udělá 

hygienu, nalíčí, učeše, krátce si zacvičí a něco malého sní. Důleţitost přikládá oblékání a 

líčení. Následně ji manţel odveze na nádraţí, do práce kaţdý den dojíţdí vlakem zhruba půl 

hodiny
2
. Ve vlaku se dle paní Marie nejspíše učí. Ihned po příchodu do práce se nasnídá. Po 

nějaké době následuje oběd, který má teplý, s vedoucí si dle paní Marie často objednávají 

pizzu. Poté opět pracuje a následně jede vlakem domů. Na nádraţí na ni kaţdý den čeká 

manţel a po návratu si dá kávu s manţelem a poté chystá večeři pro celou rodinu – ne vţdy je 

to teplá večeře. Po večeři si povídá s manţelem, proberou jejich dny a následně sledují 

televizi aţ do večera, občas si paní Stanislava prohlíţí časopisy a u toho si s manţelem dávají 

skleničku vína. 

 

 

                                                 
2
 Stanislava jezdí z Pardubic do Prahy (pozn. autorky) 
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Rozbor konkrétních shod 

a) Samozřejmosti 

První výraznou činností, o které paní Marie nepřemýšlí a bere ji jako samozřejmou je 

probouzení: „No chvíli ještě ležím a koukám venku na třešeň.“ Respondentka popisuje, ţe 

v této době sleduje z okna třešeň a nezamýšlí se nad tím, ţe by tomu mohli být jinak. Juniorka 

prezentuje stejný postoj: „Myslím si, že v posteli ještě tak leží, přemýšlí a prostě vstane tak do 

15 min.“ Zde se výrazně projevuje prezentace činnosti, která je samozřejmá a obě 

respondentky ji takto vnímají. 

Stejně je tomu tak u snídaně, kdy paní Marie uvádí, ţe je sama a nikam nespěchá, opět vše 

bere jako samozřejmé a nepředpokládá, ţe by tomu mohlo být jinak.  Paní Stanislava snídani 

u seniorky vnímá stejně, tvrdí, ţe má svoji osvědčenou snídani, kterou jí kaţdý den. 

Dalším případem je chápání cesty do zaměstnání u juniorky, kdy se paní Marie domnívá a 

vnímá jako běţné, ţe má juniorka během dojíţdění do zaměstnání nějakou dílčí aktivitu: 

„Buďto si tam čte ještě, nebo jestli tam třeba má někoho, kdo už taky jezdí delší dobu.“ 

Naopak paní Stanislava svoji cestu vnímá zcela odlišně: „Ve vlaku si vezmu sluchátka a spím. 

Poslouchám hudbu, samozřejmě neusnu. Každý den, pořád stejný, i když jedu nazpět.“ Obě 

respondentky cestu vnímají jako samozřejmou, nicméně činnost během cesty vnímají na 

základě svého pojetí normality, které je odlišené. 

Jako samozřejmost vnímá seniorka i teplý oběd, který dle jejích slov paní Stanislava má 

kaţdý den: „Tak si třeba zajdou spolu někam na oběd. Určitě jde tam někam do restaurace… 

takže ten teplej oběd je potřeba.“ Zde je zřejmý značný rozpor v prezentaci oběda: 

„Samotnou mě to někde nebaví anebo jsem prostě lína, tak se mi nechce. Mám tam třeba 

müsli, takže si občas dám, ale jinak jím až doma. Neobědvám.“(J3) Stanislava nedodrţení 

oběda vnímá jako nesamozřejmé, vysvětluje ho motivy „protoţe“, v pojetí samozřejmého se 

tedy shoduje s paní Marií, i kdyţ popis skutečnosti oběda se rozchází. 

b)  Nesamozřejmosti 

ba) Motivy „protože“ 

Paní Marie ve svých výpovědích častokrát opakuje, ţe je jiţ v důchodu a od toho se odvíjí její 

aktivity, které jsou rutinní. Je zde výrazný motiv „protoţe“, kterým je důchodový věk a také 

to, ţe ţije samostatně: „Všechno dělám v klidu, já jsem sama, takže nikam nespěchám.“. 
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Naopak juniorka Stanislava motivy paní Marie popisuje na základě motivů „aby“ – „aby se 

zabavila“ a „aby měla nějakou náplň“. 

Na základě motivů „protoţe“ paní Stanislava popisuje večerní sledování televize s manţelem: 

„Já bych mohla jít nahoru na televizi, ale moc nahoru nechodím, protože vím, že Aleš je 

potom naštvanej. Tak jsem radši dole a nějak to přetrpíme a najdeme nějakej ten 

kompromis.“  Zde panuje rozpor v chápání této činnosti, která je pro paní Stanislavu 

zapříčiněná motivem „protoţe“, seniorka Marie sledování televize s manţelem popisuje jako 

samozřejmé: „No a myslím, že koukají i na ty seriály, to já nekoukám.“ 

  bb) Motivy „aby“ 

Na základě motivu „aby“ paní Stanislava vidí vstávání, které popisuje velmi specificky, po 

prvním budíku ještě čeká na zazvonění druhého budíku: „To ještě jakoby dospávám, mám 

pocit, ještě takovou tu rezervu musím mít na všechno. Tak to mam ráda prostě.“ Popisuje 

systém vstávání, který jí vyhovuje a činí ji spokojenou, seniorka tento motiv nerozlišuje a 

vstávání vnímá jako samozřejmé: „Ale oni už si určitě nařídí na tom mobilu toho budíka, dají 

si to na noční stolek, i když to není zdravý.“ Projevuje se zde rozpor v chápání významu 

vstávání u obou respondentek, paní Marie popisuje spojitost s moderní dobou, coţ by se dalo 

charakterizovat jako objektivní činitel a paní Stanislava popisuje vstávání, na které je zvyklá a 

činí ji spokojenou, tudíţ na základě motivu „aby“. 

Paní Marie kaţdé odpoledne vyráţí do centra města, tuto činnost popisuje na základě motivů 

„aby“: „Ale někdy si to tam taky prohlídnu, třeba boty, aby mi ten den jako uběhl.“ Tento 

motiv jednání rozlišuje i juniorka Stanislava: „Myslím si, že aby zabila čas tak chodí po těch 

obchodech a jde třeba na 17. listopadu a kouká po krámech.“  Je zřejmé, ţe juniorka uvaţuje 

o motivech, které k danému jednání vedou paní Marii, stejně tak je tomu u paní Marie, která u 

svého jednání rozlišuje motiv „aby“ – hledá si náplň svého dne, aby ji den uběhl. 

b) Sebeuvědomění 

Výrazným objektivním činitelem, který vede k sebeuvědomění je pro paní Stanislavu její 

zaměstnání, na kterém dle jejích označení spočívá její nespokojenost: „To mě ubíji, že hlídám 

ty minuty. Když jsem dělala v Pardubicích tak jsem se těšila ale teď už moc ne. Moje šéfka mě 

ubíjí a z toho jsem prostě nešťastná.“ Paní Marie tento fakt ve svých výpovědích nepopisuje a 

ţivot paní Stanislavy vidí jako více samozřejmý a nezmiňuje moţnost, ţe by tomu mohlo být 

jinak. 
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c) Taktiky a strategie 

Hlavní taktikou, kterou paní Stanislava u paní Marie definuje je opakované hledání cíle a 

naplnění běţných dní, volí spojení typu: „aby zabila čas“, vše popisuje s ohledem na značný 

stereotyp a rutinu: „Myslím si, že když to začíná v 7, tak zasedne a tam je to prostě daný, tak 

každej den jde stejně no.“. Prezentace činností paní Marie se shoduje s popisem juniorky, 

hledá si náplň svých dní, která je velmi rutinní. 

Zhodnocení páru č. 3 

Seniorka Marie popisuje ve své kaţdodennosti výrazné taktiky, které rozlišuje, a které 

označila i paní Stanislava, je to například kaţdodenní jeţdění do města či procházení po 

obchodech. Hlavním motivem jednání je pro paní Marii motiv „aby“, snaţí se najít náplň dní, 

aby vyuţila svůj volný čas, který v důchodu má. Důvod pro toto jednání ovšem popisuje na 

základě motivů „protoţe“ – protoţe je v důchodu a protoţe je sama, chová se tak a tak. 

Juniorka Stanislava ve svém popisu prezentuje stejnou strategii jednání u seniorky Marie, 

popisuje ale motiv „aby“ – aby se seniorka zabavila, motivy jako je důchod či samota 

juniorka nezmiňuje. Paní Stanislava svoji kaţdodennost popisuje na základě vnějších činitelů 

jako je zaměstnání a povinnosti. Se svým ţivotem není spokojená, coţ vnímá jako 

nesamozřejmé, zde panuje hlavní rozpor v chápání kaţdodennosti oběma respondentkami – 

seniorka Stanislavu vnímá jako aktivní mladou ţenu, která je ve své kaţdodennosti spokojená, 

coţ povaţuje za samozřejmé a naopak Stanislava svoji nespokojenost s ţivotem vnímá jako 

nesamozřejmou a pro své jednání často vyuţívá motivy „protoţe“ a „aby“. 

 

3.1.4 Senior Pavel a junior Radek 

Stručné shrnutí obsahu interview 

Jak svůj den opisuje Pavel 

Pavlův den začíná pomalým probouzením, po kterém následuje ranní hygiena a snídaně, 

kterou předem nachystala partnerka. Po snídani je důleţitou aktivitou procházka, během které 

koupí malý nákup a noviny. Po návratu domů čte zakoupené noviny. Během toto času 

Pavlova partnerka vaří oběd, u kterého Pavel ochutnává. Po obědě se těší na čtení novin a 

krátký spánek. Po spánku následuje lehký úklid či nákup a následuje další procházka, která 

často končí v místní hospodě. Večer sleduje televizi, hraje karty na počítači, u toho popíjí 

víno a následuje spánek, který přichází v pozdějších hodinách. 
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Jak Pavlův den popisuje Radek 

Začíná ránem, kdy se Pavel budí sám, později, neţ jeho partnerka. Pokračuje do koupelny, 

kde se vţdy ráno holí. Následuje snídaně, která probíhá velmi poklidně a důleţitý je i obsah 

snídaně, který zahrnuje například vajíčko, Radek tvrdí, ţe si snídani uţívají a nikam 

nespěchají. Po snídani se jde strojit, následně vyráţí na svoji ranní procházku. Během této 

procházky kupuje noviny a nějaký menší nákup. Po nákupu dorazí domů a oběd vaří jeho 

partnerka, Radek uvádí, ţe Pavel u vaření ochutnává. Po obědě jde spát a u toho studuje 

noviny. Po probuzení mají s partnerkou odpolední kávu a plánují, co se bude dít – zda je 

potřeba nakoupit něco na chalupu, následuje případný úklid. Před večeří vyráţení na pivo. 

Večeří doma, následuje sledování televize, sleduje zprávy, ale jelikoţ ho poté uţ nic nebaví, 

odchází k druhé televizi, kterou doma mají. Večer si pravidelně dává skleničku vína. 

Jak svůj den opisuje Radek 

Radek se většinou budí sám a první činností je hygiena a chystání snídaně pro děti. Následně 

odváţí děti do školky a odjíţdí pro nákup surovin do zaměstnání. Poté se vrací domů na oběd, 

který tráví doma s rodinou. Po obědě tráví čas s rodinou, často jezdí na výlety anebo se věnují 

starší dceři, zatímco starší spí. Po těchto odpoledních aktivitách odchází do zaměstnání. 

Zaměstnání je výraznou aktivitou večera, po návratu z práce se navečeří a povídá si 

s manţelkou, občas si dají víno a následně jde spát. 

Jak den Radka popisuje Pavel 

Radek se dle Pavla budí kolem 6 hodiny a jde sledovat zprávy, poté probouzí dcery, kterým 

chystá snídani a odvede je do školky nebo do školy. Děti vozí autem, jelikoţ poté jede na 

nákup pro věci, které vyţaduje jeho profese.  Obědvá sám, jelikoţ manţelka chodí do práce, 

často si něco ohřívá anebo si zajde do restaurace. V závislosti na jeho programu občas 

vyzvedává dceru ze školky a i s druhou dcerou a manţelkou, která jiţ dorazila z práce, jedou 

na výlet. V případě, ţe děti nevyzvedává, tráví odpoledne pracovně – vyráţí do divadla, kde 

obstarává občerstvení. Pokud má volno, čas se snaţí trávit s dětmi, kterým se díky své práce 

tolik nevěnuje, dětem hodně čtou. Večer je často unavený a usíná u televize. 

a) Samozřejmosti 

Jako první výraznou činnost, která se dá vnímat jako samozřejmá, vidím Radkovu péči o děti, 

která začíná jiţ snídaní, kterou chystá. Pavel tuto činnost popisuje se zcela stejným přístupem: 

„A pak probudí holky, udělaj si možná nějakou snídani a odvede to do školek nebo do školy.“ 
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Pavel tuto aktivitu vnímá jako běţnou, stejně to má i Radek: „Nejdřív vařím čaj pro holky a 

oni mají většinou pečivo, takže to je nenáročný.“  

Činnost je samozřejmá pro oba respondenty. Stejně je tomu u odpoledního vyzvedávání dětí 

ze školky: „No tak to si vyzvedne ty děti ze školky a někam jedou.“ Opět je tato činnost 

spojená s péčí o děti vnímána jako daná a ani jeden z respondentů nezmiňuje, ţe by tomu 

mohlo být jinak. 

V Pavlově případě je jako samozřejmá prezentovaná snídaně, kterou Pavel popisuje jako 

běţnou a danou. Tento čas označuje jako „taková ranní pohoda“. Naopak pro Radka 

pohodová snídaně běţná není, zmiňuje, ţe „jsou schopni snídat pěkně“. Pozastavuje se nad 

moţností pěkné snídaně – je zřejmý rozpor v chápání samozřejmého s ohledem snídani. 

Rozpor v chápání toho, co je běţné, panuje u postoje k manuálním činnostem, kdy senior 

Pavel popisuje, jak postavil schody na jeho chatě; rád doma opravuje různé vybavení, coţ 

potvrzuje i Radek: „On třeba na tý chalupě, na rozdíl ode mě, umí třeba spoustu věcí udělat 

nebo opravit, což já neumím.“ Pro Pavla je manuální práce a kutilství zcela samozřejmé, 

Radek naopak zmiňuje, ţe sám manuálně zručný není – není pro něj samozřejmé být zručný, 

jako je tomu u seniora Pavla. 

Podobný rozpor v chápání panuje ve vztahu k cestování, kdy Pavel uvádí, ţe rád cestuje, coţ 

prezentuje jako samozřejmé: „V podstatě 2x nebo i 3 za rok někam do tepla většinou jedeme, 

takže z toho roku mi strávíme měsíc nebo měsíc a půl někde u moře.“ Radek cestování jako 

samozřejmé neprezentuje a do značné míry se vymezuje: „Oni jsou v tom letadle furt, i ty 

štreky dlouhý.“  Je zřejmé, ţe pojetí samozřejmého s ohledem na cestování je u obou 

respondentů zcela odlišné. 

b) Nesamozřejmosti 

ba) Motivy „protože“ 

Hlavním motivem „protoţe“ jsou v Radkově ţivotě jeho děti, coţ dle jeho výpovědí následné 

formuje jeho kaţdodenní rutinu. Pavel tento fakt vidí stejně, na otázku výletů, které Radek 

s dětmi podniká, Pavel sděluje, ţe vše záleţí na dětech: „To záleží na tom, jestli je to něco 

atraktivního, co by ty děti zajímalo.“ Na základě rozboru samozřejmosti vyplývá, ţe Radek i 

Pavel vnímají jako samozřejmou péči o děti a činnosti, které s dětmi podnikají, vysvětlují na 

základě motivů „protoţe“ - to děti zajímá či nezajímá. 
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Zároveň Radkův den ovlivňuje jeho zaměstnání, Pavel ho popisuje takto: „Má dost specifický 

zaměstnání… podle tohodle zaměstnání se odvíjí jeho denní režim.“ Radek dle jeho výpovědí 

vnímá své zaměstnání jako běţné a nepozastavuje se nad jeho specifičností tak, jako Pavel. 

Zároveň se Radek ve svých výpovědích nezmiňuje o časové náročnosti zaměstnání, je zřejmé, 

ţe zde panuje značný rozpor, kdy Pavel popisuje výrazný motiv „protoţe“ kterým je časové 

náročnost zaměstnání, zatímco Radek časovou náročnost svého zaměstnání vnímá jako zcela 

běţnou. 

U Pavla funguje dle Radka jako motiv „protoţe“ jeho partnerka, se kterou plánuje své 

aktivity, v popisu Radka je vliv partnerky zřejmý velmi často: „Jo, a když babička kouká na 

ten seriál, tak si myslím, že táta studuje něco na internetu, takže se tam spolu prostřídají.“ 

Z popisu Pavla není zřejmé, ţe by partnerku vnímal jako výrazný činitel, který by formoval 

jeho motivy, jako společné činnosti vnímá snídani, oběd a večeři, o coţ se partnerka stará, ale 

i přes to všechny tyto činnosti vnímá jako dané a samozřejmé. 

Dalším případem motivu „protoţe“ jsou u Pavla jeho pravidelné procházky: „Tak se projdu, 

protože denní dávka je podle doktorů 5000 kroků, tak se to snažím dodržovat.“ Pavel se 

prochází, aby si udrţoval svoji fyzickou kondici: „Už tolik nechodím, protože jsem čím dál 

línější, je to na tý figuře taky vidět.“ Senior se snaţí pohybovat díky jasným motivům 

„protoţe“ - chce být zdravý a fit. Radek pohyb seniora popisuje také na základě motivu 

„protoţe“ „Jde koupit noviny, protože si myslím, že předplatný nemají, takže pro noviny a na 

nějaký menší nákup.“ Ovšem činitelem je povinnost nakoupit, nikoliv snaha být zdravý a fit. 

Zde je zřejmý rozpor v označení konkrétních důvodů pro daný motiv. 

bb) Motivy „aby“ 

První výraznou činností, kdy Radek jedná na základě motivů „aby“, prezentuje Radek ve 

chvíli, kdy přichází do zaměstnání a kde působí jako vedoucí a organizuje zde celý provoz. 

Všechny činnosti jsou s ohledem na „aby“ všechno bylo tak, jak má být: „Ještě se chodí pro 

chlebíčky do prodejny na Karlovinu, abychom je měli čerstvý, a pití se musí dát do ledniček 

už dřív, třeba dopoledne nebo den předem, aby to bylo vychlazený.“ Nebo „Aby to přivezli 

všechno naráz, protože to jsou velký palety zboží.“ Juniorovy motivy jsou spojeny se 

zaměstnáním, Pavel Radkův postoj k povinnostem v zaměstnání vidí stejně: „Takže je potřeba 

tam nastěhovat nábytek, přivézt všechno, co je potřeba k tomu rautu a Radek to tam 

organizuje, aby to fungovalo.“ Zde panuje shoda v chápání Radkova zaměstnání a motivů 

spojených s jeho výkonem. 
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Pavel činnosti, které popisuje, prezentuje jako samozřejmé, ale i přes to je hlavním motivem 

„aby“ – vše se odvíjí od toho, aby byl spokojený, coţ je pro něj samozřejmé. Jednou 

z takových činností je odpolední spánek: „Takže to prolistuju a těším se, až bude po obědě, 

protože si dám siestu a před tím si přečtu ty noviny, už tam vytipovaný věci, který by mě 

zajímaly.“ Radek tento motiv, kdy si Pavel činnosti přizpůsobuje na základě svých preferencí, 

nezmiňuje a jeho jednání vnímá jako samozřejmé: „A pak je jednoznačně spánek.“(J4) 

b) Každodennosti a moralizace normality 

Za běţné a normální vnímají oba respondenti víno, které Pavel večer popíjí, tuto činnosti si 

pan Pavel velmi uţívá. Radek večer pana Pavla popisuje takto: „A myslím, že si dají si 

vínečko a babička si dává ten tonic s ginem, občas to bývá v lednici.“ Pavel tuto svoji 

kaţdodennost vnímá jako normální: „Ano, dávám si pravidelně skleničku kvalitního bílého 

vína, co bych z toho života jinak měl.“  Pavel své večerní pití vína značně moralizuje, Radek 

tuto činnost vnímá jako nesamozřejmou, ale nevyjadřuje se k moralitě této činnosti. 

c) Sebekontrola a uvědomění 

Pavel si svůj ţivot velmi dobře uvědomuje, od výše uvedeného oblíbeného čtení novin, 

sledování naučných pořadů aţ po večerní hraní karet: „Jo ještě hrajem s babi karty, a protože 

jsme oba typy na vyhrávání, tak se přetahujem, kdo víckrát vyhraje.“ Pavel si u některých 

činností uvědomuje své motivy jednání a nevnímá je jako samozřejmé, Radek naopak Pavlovi 

motivy ve většině činností nerozlišuje a jeho dny vnímá jako samozřejmé. 

Zhodnocení páru č. 4 

Je zřejmé, ţe senior Pavel svůj den vnímá jako výrazně řízený sám sebou a to i přes to, ţe 

v jeho dni existuje několik kaţdodenností a rutinních činností, které popisuje jako 

samozřejmé (taken-for-granted). Pavel prezentuje své preference, Radek tyto činnosti 

popisuje také, ale Pavla v nich vidí jako jedince, který tyto činnosti vnímá jako samozřejmé a 

nereflektuje motivy do takové míry, jako Pavel. Radkův ţivot Pavel naopak vnímá jako 

samozřejmý (taken-for-granted) – zcela samozřejmými činiteli jsou jeho děti a zaměstnání, 

nepřemýšlí, ţe by tomu mohlo být jinak. Hlavní činností, kdy Radek jedná na základě motivů 

„aby“ je samotná činnost v zaměstnání, kde funguje jako organizátor činností ostatních, stejně 

tuto činnost ve svých výpovědích charakterizuje i senior Pavel. 
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3.1.5 Celkové shrnutí všech párů 

Mezi zkoumanými dvojicemi je moţné vypozorovat zásadní shody, které se týkají pohledu na 

kaţdodennost a aktivity vybraných respondentů. 

První výrazná shoda je zřejmá u seniorek Dany (S1) a Marie (S3), které svou kaţdodennost 

popisují na základě motivů jednání „aby“ a „protoţe“, činnosti které volí a program, který si 

plánují, mají jasný cíl a to sice naplnit jejich jinak prázdné dny. Toto hledání cíle a náplně dní 

ve svých výpovědích popisují jak seniorky, tak juniorky. Obě seniorky popisují samotu, která 

je obklopuje, s čímţ nejsou spokojeny a nevnímají to jako samozřejmé (taken-for-granted). 

Tuto samotu připisují svému věku a také tomu, ţe jiţ nemají manţela a ţijí samostatně.  

Pouze jedna z juniorek (Silvie) prezentuje tyto důvody stejně, jako je popisují seniorky, paní 

Stanislava ve svých výpovědích mluví pouze o tom, ţe si paní Marie hledá náplň svých dní, 

ale uţ nezmiňuje prázdnotu dní, která je způsobená věkem a samotou. 

Další shoda v prezentaci kaţdodennosti panuje mezi juniory Ivetou (J2), Sivií (J1) a Radkem 

(J4). Všichni junioři popisují svojí kaţdodennost jako velmi vytíţenou a sami sebe vidí jako 

někoho, kdo se snaţí organizovat své činnosti a najít pevný řád a reţim v jejich dnech. Pro 

popis svých dní pouţívají motivy „protoţe“ a „aby“, kde často figuruje snaha najít rovnováhu 

mezi zaměstnáním, rodinou a koníčky. Jejich kaţdodennost je v případě Ivety a Silvie 

popisována stejně i jejich seniory, kteří popisují nabitý program juniorů, kdy junioři figurují 

jako jedinci, kteří se snaţí najít nějaký řád a svůj program zorganizovat. Zároveň seniorky 

pouţívají motivy jednání „protoţe“ a „aby“ pro vysvětlení činností juniorek. Junior Radek je 

Pavlem popisován velmi obdobně, vidí ho jako vytíţeného, nicméně hlavním rozdílem je 

pohled na jeho kaţdodennost, kterou vidí jako samozřejmou a danou. 

Velmi nabitý reţim své juniorky vnímá i paní Marie (S3), která den juniorky Stanislavy 

popisuje jako výrazně ovlivněný prací, která je dle jejích domněnek pro Stanislavu hlavním 

prvkem jejího dne, coţ povaţuje za samozřejmé. Stanislava svoji kaţdodennost popisuje ale 

jako více rozmanitou a i přes to, ţe je zaměstnání hlavním prvkem jejího dne, nepovaţuje to 

za samozřejmé a s touto skutečností není spokojená, coţ si seniorka Marie neuvědomuje. 

Paní Marie (S2) reţim své dcery vidí jako vytíţený a svůj reţim vnímá zcela stejně, sebe 

povaţuje za aktivního člověka, coţ popisuje i její dcera, ale tuto aktivitu povaţuje za přílišnou 

a nevnímá ji jako samozřejmou. 

Výjimku tvoří senior Pavel, který sám sebe povaţuje za tvůrce svých dní, své činnosti si volí 

na základě toho, co mu vyhovuje a v jeho popisech se opakuje jeden hlavní motiv jeho 
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jednání – „aby“ byl spokojený. Činnosti, které volí a pravidelný reţim, který těmito činnosti 

nastavil, vnímá jako samozřejmý a dále uţ neuvaţuje nad tím, ţe by tomu mohlo být jinak. 

Stejně tyto činnosti popisuje i Radek, který často zmiňuje činnosti, které Pavel dělá a které ale 

sám Radek povaţuje za nesamozřejmé. Pavla vnímá jako někoho, kdo si řídí své dny a 

neuvaţuje nad moţností, ţe by tyto dny mohly probíhat jinak.  

 

3.2 Projevy generačních shod/neshod 

V této podkapitole rozeberu, jak se projevují generační shody mezi seniory a také generační 

rozdíly mezi seniory a juniory.  

a) Co považují za taken-for-granted 

Hlavní shodou u všech párů, kdy je moţné charakterizovat taken-for-granted je přístup ke 

snídani, kterou všichni senioři berou jako zcela samozřejmou součást jejich dne. Tento postoj 

je zcela rozlišný u mladší zkoumané generace, která je výrazně ovlivněna zaměstnáním a u 

většiny juniorů snídaně není běţná. 

Další rozdíl, který panuje mezi generacemi, je zřejmý s ohledem na vnímání času. Příslušníci 

mladší generace jsou ve svých dnech výrazně organizovaní a uvaţují o činnostech, které volí. 

Často se u činností juniorů objevují motivy „protoţe“ a „aby“, volný čas nevnímají jako 

samozřejmý. Opakem je tomu u zkoumaných seniorů, kteří svůj volný čas vnímají jako 

samozřejmý a neuvaţují nad jejich aktivitami s ohledem na mnoţství investovaného času, 

jako je tomu u juniorů. 

b) Samozřejmosti 

ba) Motivy „protože“ 

Senioři rozlišují výrazné motivy „protoţe“ ve spojení s koníčky, jako je chalupa a zahrada, 

kdy si vykládají své činnosti jako potřebné a spojují je s povinnostmi, které jim tyto koníčky 

přinášejí.  Junioři tyto činnosti popisují na základě stejného motivu „protoţe“, hlavní rozdíl 

ovšem panuje ve vysvětlení tohoto motivu, junioři si ho vysvětlují s ohledem na zábavu a 

uspokojení, které tyto aktivity seniorům přinášejí – starají se o chalupu či zahradu „protoţe“ 

je to baví, činí šťastnými, u seniorů je tomu naopak, starají se o chalupu „protoţe“ je to 

potřeba a jiţ nezmiňují, ţe by je tato práce skutečně bavila a naplňovala. 
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Motiv „protoţe“ se vyskytuje mezi seniory i s ohledem na společenská očekávání, která jsou 

spojena se vzhledem. Senioři popisují, ţe se o sebe starají, protoţe chtějí vypadat dobře. 

Junioři za vysvětlením tohoto chování vidí věk, který můţe za to, ţe se o sebe senioři musí 

více starat, aby následně vypadali dobře. 

Mezi juniory se motiv „protoţe“ opakoval s ohledem na jejich povinnosti, většinu činností 

volí, protoţe je potřeba něco zařídit nebo protoţe má dítě hlad atp., tyto motivy nebyly 

seniory příliš rozlišovány, většina seniorů povaţovala za zcela samozřejmé, ţe juniorka uvaří 

dětem či jde do práce, naopak junioři tyto činnosti vysvětlují motivy „protoţe“ a nevnímají je 

jako zcela samozřejmé.  

bb) Motivy „aby“ 

Motiv „aby“ je moţné charakterizovat u seniorů s ohledem na jejich pravidelné procházky, 

které mají v oblibě všichni zkoumaní jedinci. Tyto procházky provádějí „aby“ se zabavili a 

měli nějaký cíl, zároveň se snaţí vyuţít svůj volný čas a najít nějaký smysl svých dní. 

Význam procházek si stejně vysvětlují i junioři, uvádějí, ţe senioři chodí ven „aby“ neseděli 

doma a měli nějaký program. Někteří senioři tyto procházky pojí s nákupy, kdy si nakoupí 

potřebné potraviny. Hlavní a opakující se motiv je zcela interního charakteru, chtějí se projít a 

najít nějaký cíl, ať uţ v nákupu potravin, návštěvě knihovny, či návštěvy hřbitova. 

c) Vzájemná charakteristika taktik a strategií 

Hlavní shodu u seniorů vidím ve strategii, kdy hledají náplň a cíl pro své dny. Tyto strategie 

jsou označovány i jejich potomky. Zde panuje hlavní rozdíl, kdy kaţdodennost juniorů je 

naplněná jejich povinnostmi a naopak senioři se snaţí najít nějakou náplň, kterou pro své dny 

přirozeně nemají. 

Další strategií, kterou je u seniorů moţné rozlišit, je jejich jednání a volba činností, při 

kterých berou ohled pouze na jejich preference – své dny si plánují jen na základě jejich 

uváţení a na základě toho, co povaţují za vhodné a zábavné. Zde opět panuje výrazný rozdíl 

mezi generacemi, kdy si junioři nevolí své aktivity na základě toho, co jim vyhovuje, ale na 

základě toho, co je dle jejich uváţení zapotřebí a to i s ohledem na trávení volného času. 

Významnou roli zde hraje rodina, která formuje celý ţivot mladší generace. 

 

 



65 

 

d) Sebekontrola a uvědomení 

U všech juniorů je zřejmé značné sebeuvědomění, kdy prezentují svůj nabitý reţim, u kterého 

se snaţí najít nějaký řád a zorganizovat své činnosti s ohledem na povinnosti, které mají. 

Senioři tento reţim popisují a uvědomují si sebekontrolu, která k takové organizaci vede, i 

kdyţ vše povaţují za samozřejmé.  
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4. Diskuze 

Diskuzi strukturuji do tří hlavních oblastí, ve kterých budu srovnávat svá klíčová zjištění 

s informacemi z odborné literatury, na kterou odkazuji v teoretické části. Zaměřím se na to, 

jak se znalost kaţdodennosti promítá do potencionální ochoty a akceptace odchodu do 

domova důchodců či do rozhodnutí o domácí péči. 

 

Citová solidarita 

Citová solidarita je podle mnohých autorů (Jeřábek 2009: 294, Pacáková 2012: 74-75) jedním 

z klíčových předpokladů pro rozhodnutí o domácí péči. Pacáková (2012: 75) mluví o 

důleţitosti vzájemných vztahů a to jak v minulosti, tak v přítomnosti. Projevy citové 

solidarity byly zřejmé i u zkoumaných dvojic, kdy bylo u dvou případů moţné pozorovat 

značné soucítění se seniory, kteří mají velké mnoţství času a během svých dní si hledají náplň 

tak, aby konec svého ţivota smysluplně vyuţili. Junioři zároveň uváděli, ţe by se seniory 

trávili i více času, ale ţe jim to jejich povinnosti nedovolují. Respondenti z těchto párů 

zároveň uvedli, ţe jsou vzájemně velmi často v kontaktu.  

Zde je moţné zaznamenat projev solidarity, kdy junioři popisují tíţivou situaci seniorů, kteří 

zůstali bez partnera a snaţí se hledat cíl svých jinak prázdných dní. Junioři prezentovali 

aktivity, kterými si své dny senioři plní a prezentace významu těchto aktivit se ve většině 

případů shodovala se samotnou prezentací seniora. Toto povědomí bylo získáno na základě 

intenzivního kontaktu a můţeme se domnívat, ţe intersubjektivní znalost kaţdodennosti můţe 

u zkoumaných párů vést k citové solidaritě. 

Tato tvrzení lze podpořit i rozdělením pečovatelů (Jeřábek 2009: 263) na ty, kteří péči 

vnímají jako péči z lásky a péči, jakožto společenský nárok. U respondentů z mého výzkumu, 

u kterých se projevilo správné pochopení kaţdodennosti toho druhého, a v jejich výpovědích 

se vyskytuje citová solidarita, se dá s ohledem na zjištění výzkumů zabývající se citovou 

solidaritou (Jeřábek 2009: 294, Pacáková 2012: 74-75), předpokládat, ţe by svoji péči 

vykonávali z lásky, jelikoţ si vzájemně rozumí, chápou motivy jednání toho druhého a jejich 

vzájemný vztah je díky tomuto pochopení na vysoké úrovni. 
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Význam domova 

Jedním z důleţitých procesů, se kterým se při přechodu do domova důchodců setkává kaţdý 

senior, je změna prostředí, coţ je dle Rubensteina (1989:S45-S53) pro kaţdého seniora velmi 

náročné. Svému domovu přisuzují významy a necitlivé odtrţení by mohlo vést k traumatu. Na 

základě výsledků mého výzkumu se potvrdilo, ţe někteří senioři svému domovu a 

zvyklostem, které mají díky lokalitě svého bydliště, sousedům a dokonce i dispozici bytu 

přisuzují značnou důleţitost a i samotné bydliště pro ně hraje velkou roli. Význam domova 

byl potvrzený i výzkumem Hynka Jeřábka, kdy třetím nejčastějším motivem pro rozhodnutí o 

domácí péči bylo „Protože chci, aby zůstal(a doma, dokud to jde“ (Jeřábek 2013: 97). 

 Ve zmíněných výzkumech se autoři zabývali významem domova jen okrajově a neřešili 

konkrétní vazbu, jakou senior na domov má a zároveň neřešili, zda tuto vazbu junior vidí 

stejně, jako senior. V mém výzkumu se potvrdilo, ţe vazba na domov hraje klíčovou roli ve 

svých dílčích významech pro kaţdodennost seniora. Příkladem můţe být přátelství se 

sousedkou, sledování třešně z postele, nákup novin v místní trafice či procházky po okolí, 

které je specifické pro kaţdé bydliště. Junioři, se kterými jsem pracovala v mém výzkumu, 

v kaţdodennosti seniorů zmiňovali i tyto aspekty. Většina z nich popisovala činnosti, které 

mají senioři spojené se svým bydlištěm, a bylo zřejmé, ţe si uvědomují důleţitost místa, na 

kterém senioři bydlí. Tento případ rozvíjí dosavadní výzkumy a určuje význam znalosti 

kaţdodennosti ve spojitosti se zvyklostmi vázanými na bydliště. Mé zjištění se zároveň 

přiklání ve prospěch péče, která bude vykonávána v domácnosti seniora, coţ je ovšem úzce 

spojeno s nároky na péči, které senior má. V případě péče osobní (Jeřábek et al. 2013:44), kdy 

junioři seniorům pomáhají s osobní hygienou, stravováním a péčí o domácnost není 

pravděpodobné, ţe by kvůli časové náročnosti takové péče junior docházel do domova 

seniora. S ohledem na důleţitost bydliště je moţné dojít k závěru, ţe představa kaţdodennosti 

a tím pádem znalost zvyklostí seniora hraje důleţitou roli, ovšem za předpokladu, ţe se 

nejedná o péči osobní, kdy má potřebná péče rozsah běţného zaměstnání (Jeřábek 2013: 81) a 

pro juniory by bylo velmi náročné, ne-li nemoţné tuto péči vykonávat u seniora doma a to 

přes to, ţe má senior na domov pevnou vazbu, kterou stejně chápou i junioři. 

Časová náročnost péče 

Se zmíněnou časovou náročností úzce souvisí představa o náplni dne. Z výzkumu Jeřábka 

(2013: 81) vyplynulo, ţe průměrný čas, který junioři stráví péčí o seniory je 41 hodin týdně, 

kdy medián je 28 hodin, důraz byl kladen na hlavního pečovatele, který se o seniora staral 
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většinu tohoto času. Respondenti, se kterými Jeřábek pracoval, uvedli, ţe se museli vzdát času 

na sebe a volného času k odpočinku (Jeřábek 2013: 100). Toto zjištění je celkem zásadní a 

důleţitou roli pro vzájemná očekávání bude hrát představa o mnoţství tohoto volného času. 

Jedním ze shodných rysů, kteří senioři u svých juniorů popisovali, byl velmi vytíţený reţim, 

kdy zcela zásadní roli hraje zaměstnání a povinnosti související s péčí o děti. Senioři tyto 

povinnosti vnímali jako zcela samozřejmé (taken-for-granted) a neuvaţovali nad tím, ţe by 

junioři do práce chodit nemuseli. Zároveň u většiny juniorů nebyl popisován čas na koníčky. 

Volný čas senioři popisovali aţ s ohledem na večerní hodiny a sledování televize.  

Senioři si neuvědomovali volný čas, který junioři ovšem popsali, i kdyţ se nejednalo o rozsah 

hodin, které jsou dle výzkumu Jeřábka (2013:100) pro péči potřeba.  

Vzájemná očekávání a reciprocita péče hrají při rozhodování o domácí či institucionální péči 

zásadní roli (Lee 1994: 559-569). Otázkou tedy zůstává, zda senioři, kteří se domnívají, ţe 

jsou jejich junioři vytíţení a nemají ţádný volný čas (i kdyţ to tak dle výpovědí juniorů není) 

budou očekávat, ţe se o ně v případě potřeby junioři postarají.  

 Zde vidím jeden z limitů mé práce, která hledá spojitost mezi kaţdodenností a akceptací 

odchodu do domova s institucionální péčí. I přes to, ţe se senior bude domnívat, ţe je 

kaţdodennost juniora velmi nabitá a nezbývá volný mu volný čas, můţe očekávat, ţe si junior 

sníţí pracovní úvazek a přizpůsobí své aktivity tak, aby mohl o seniora pečovat. Takovéto 

individuální motivy nelze predikovat. 

S tím souvisí i prostor pro další výzkum, který by se kvalitativními metodami mohl zaměřit na 

seniory, kteří jiţ jsou v domácí či institucionální péčí a můj výzkum kaţdodennosti by mohl 

být vyuţit jako předvýzkum pro potvrzení či vyvrácení reálného vlivu intersubjektivního 

sdílení kaţdodenností. 

Na základě dosavadní literatury a zjištění výzkumu se u zkoumaných párů prokázalo, ţe 

vzájemná znalost a interpretace kaţdodennosti je důleţitým aspektem vztahu seniora a juniora 

a dá se povaţovat za jeden z intersubjektivních předpokladů, které formují budoucí 

rozhodnutí o domácí či institucionální péči. Není moţné jednoznačně rozhodnout, zda znalost 

kaţdodennosti, jakoţto intersubjektivního předpokladu, brání či podporuje přechod do 

institucionální péče, jelikoţ kaţdodennost je u kaţdého jedince jiná, ne kaţdý vnímá domácí 

či institucionální péči stejně.  
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Limity práce 

Hlavním omezením práce je riziko, které je spojeno s rozhovory, kdy je moţné, ţe se 

respondenti vzájemně snaţili popisovat v co nejlepším světle a to ať uţ díky zkreslení 

některých zvyklostí či opomenutí aktivit, které si nepřáli sdílet. Toto mohlo vést k rozporům 

v prezentacích kaţdodennosti a jejich popisech druhým zkoumaným respondentem.  
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 Závěr 

V této práci jsem se zaměřila na prezentaci představ kaţdodennosti seniorů a jejich potomků, 

juniorů v porovnání s opisem vlastní prezentace. Zjišťovala jsem, zda v návaznosti na 

dosavadní literaturu, sdílení znalostí o kaţdodennosti funguje jako intersubjektivní 

předpoklad, který podporuje nebo brání přechod seniora do institucionální péče. 

Pomocí polostrukturovaných hloubkových rozhovorů jsem odhalila, jak senioři a junioři 

opisují svoji vlastní kaţdodennost a jak popisují kaţdodennost svých seniorů – rodičů a svých 

juniorů - potomků. Hledala jsem shody a neshody v prezentací představ a ty jsem následně 

analyzovala s vyuţitím teorií kaţdodennosti, které prezentuji v teoretických východiskách. 

Díky této analýze se mi podařilo odpovědět na výzkumnou otázku číslo jedna i dvě, které se 

ptají, jak dobře znají junioři kaţdodennost seniorů a jak dobře znají senioři kaţdodennost 

juniorů. 

Na základě těchto zjištění jsem mohla porovnat shody a neshody v prezentacích představ 

napříč generacemi a následně výsledky diskutovat s literaturou, která se zabývá motivy pro 

umístění seniorů do institucionální či domácí péče. Díky tomuto kroku se mi podařilo 

odpovědět na třetí výzkumnou otázku, která se ptá na to, zda vzájemné znalosti kaţdodennosti 

podporují či zabraňují rozhodnutí o umístění seniora do institucionální péče.  

Zároveň se mi podařilo splnit cíl výzkumné práce, kdy jsem popsala spojitost mezi 

vzájemnými představami kaţdodennosti jakoţto předpokladu pro umístění do institucionální 

či domácí péče.  

Díky charakteru kvalitativního výzkumu není moţné mé výsledky generalizovat i pro další 

páry - můj výzkum slouţí jako rozvinutí a navázání na současnou literaturu, která se zabývá 

motivy a předpoklady vedoucími k rozhodnutí o domácí či institucionální péči, jelikoţ 

v dosavadních výzkumech nebyla intersubjektivní představa kaţdodennosti diskutována. 

Přínos mé práce vidím jak pro sociologii, kdy došlo k doplnění a rozvinutí motivů a 

předpokladů zabývajících se přechodem do domova s institucionální péčí, tak pro společnost, 

jelikoţ ne kaţdý si uvědomuje důleţitost kaţdodennosti; našich zvyků a motivů jednání, o 

kterých často rodinní příslušníci nemluví, coţ vnímají jako běţné a to i přes to, ţe znalost a 

představa kaţdodennosti můţe výrazně ovlivňovat vzájemné vztahy mezi jedinci. 
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Summary 

 

In this work I focused on the idea of everyday life of seniors and their descendants that I 

compared to the description of their own presentation. I found out whether, in the light of the 

literature, sharing knowledge of everyday life works as an intersubjective assumption that 

supports or prevents the transition of the senior to institutional care. 

Using semi-structured in-depth interviews, I revealed how seniors and juniors describe their 

own everyday life and how they describe the everyday life of their parents (seniors) and their 

descendants (juniors). I sought agreements and disagreements in the presentation of ideas and 

I analyzed them using the theories of everyday life that I present in theoretical background. 

Thanks to this analysis, I managed to answer the research questions number one and two, 

which ask how well the juniors know the everyday life of seniors and how well seniors know 

the everyday life of juniors. 

On the basis of these findings, I was able to compare the agreements and disagreements in 

presentations across the generations, and then discuss the results with the literature that deals 

with the motives for seniors' placement in institutional or home care. As a result, I managed to 

answer a third research question, asking whether mutual knowledge of everyday life supports 

or prevents decision-making on the placement of the senior in institutional care. 

At the same time, I succeeded in meeting the goal of research work, describing the connection 

between everyday imaginations as a prerequisite for placement in institutional or home care. 

Due to the nature of qualitative research, it is not possible to generalize my results for other 

couples - my research serves as a enrichment of contemporary literature, which deals with the 

motives and assumptions leading to the decision about home or institutional care. 

I see the contribution of my work for sociology, when it came to enrichment of the motives 

and prerequisites for transitioning to home with institutional care, as well as for society, as not 

everyone is aware of the importance of everyday life; our habits and motives of behavior that 

family members often do not speak, which they perceive as commonplace, despite the fact 

that knowledge and the idea of everyday life can greatly influence interpersonal relationships. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Scénář rozhovoru 

1) Probouzení 

- Co je budí? (Budí se sami, budík, někdo jiný,..) 

- Budík: jaký budík pouţívají (mobil, budík, rádio) 

- Vstávají hned nebo aţ po nějaké době probouzení? 

- Co dělají, pokud se probouzí delší dobu 

- Jak dlouho se probouzí 

- V kolik hodin vstáváte? 

- Co dělají ve chvíli, kdy se probudí? 

- Kdyţ vyjdou z postele, co následuje? (Hygiena, převlékání, úklid bytu,..) 

2) Ranní hygiena  

- Kde probíhá 

- Co všechno pod ní zahrnují 

- Jak dlouho hygieně věnují 

- Jaký postup 

- Vše najednou nebo s přestávkami? (Např. čištění zubů aţ po snídani) 

- Čištění zubů, česání, mytí obličeje 

- Patří tam i holení? 

- Krémování tváře? Co pouţívají, jakým způsobem se krémují – např. krátká ranní 

masáţ?  

3) Ranní cvičení 

- Cvičíte ráno?  

- Co konkrétně? 

4) Líčení – jaké prostředky pouţívají 

- Pečujete ráno o svoji pleť? 

- Kolik času mu věnují 

- Jaké produkty používají 

- Užívají si tento čas nebo je to nutnost? 

- Líčí se každý den? Každý den stejně? 

- Jak se líčí? Postup 

5) Převlékání 

- Ve které fázi se převlékají (po snídani, po probuzení,…) 

- Převlékají se z pyţama, noční košile,…? 

- Podle čeho si vybírají oblečení? 

- Chystají si oblečení den předem? 

- Řídí se podle počasí? Jak zjišťují venkovní počasí? 

- Ţehlí si ráno oblečení? Ţehlí ho někdo jiný? 

- Převlékají se do domácího oblečení nebo do oblečení, které budou mít následně 

celý den? 

- Jak dlouho se strojí? Co u toho dělají (Poslouchání hudby, konverzace) 

6) Snídaně 

- Kde snídají? 
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- Jak si snídaní připravují? (chystá ji někdo jiný, kupují si ji) 

- Teplá nebo studená snídaně (vaří si něco) 

- Co konkrétně jedí nejčastěji  

- Aktivity u snídaně (Poslech hudby, sledování televize, čtení novin) 

- Snídají sami nebo s někým 

- Ve spěchu nebo v klidu 

- Uţívají si snídani? Jak tento čas vnímají? 

- Jak dlouho snídají? 

7) Dopoledne 

- Co následuje po snídani? (Pokud snídají) 

Cesta do zaměstnání  

- jak cestují 

- jak vypadá cesta k dopravnímu prostředku 

- auto: uklízí si ráno auto, taktují, myjí okénka,.. 

- jak dlouho jim cesta zabere 

- vedlejší činnost při cestě (hudba, četba – co čtou, konverzace, jsou na mobilu, 

sledují ostatní cestující) 

- jak cestu vnímají (relax, ztráta času)  

V zaměstnání 

- Co dělají ihned po příchodu do zaměstnání  

- Co se děje, kdyţ začnou pracovat 

- Jaké mají vedlejší činnosti (vaří si čaj, mají nějakého kolegu, se kterým si 

povídají) 

- Mají nějaké přestávky? Co během přestávky dělají 

Zůstávají v domácnosti  

- co dělají po snídani 

- snaţí se vymýšlet program/zůstávají doma 

- sledují televizi, čtou, někam cestují? Kam, s kým 

- podle čeho se rozhodují, co budou dělat 

- vymýšlí si program sami nebo se s někým domlouvají (kamarád, potomci jim radí) 

8) Oběd 

- Obědváte? 

o Jakou formu obědu volí  

o Mají teplý nebo studený oběd? 

o Chodí do restaurace (kam chodí, jaké jídlo volí, chodí s někým, dávají si i 

pití) 

o Nosí si jídla z domova (motiv, kdo jim jídlo chystá, co většinou mají, kde 

obědvají, jedí s někým? Jak dlouho jim oběd zabere) 
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o Vaří si – jak často vaří? v kolik hodin začínají vařit? Kolik času jim vaření 

zabere? Co vaří nejčastěji, podle čeho se rozhodují, co budou vařit 

o Jídlo z předešlého dne, připravují něco rychlého, co se nemusí vařit – jak 

často?  

- Co u jídla dělají? (dívají se na TV, poslouchají rádio, noviny, baví se s někým – o 

čem se většinou baví) 

- Jaká forma oběda je jim příjemnější? 

- Jak dlouho obědvají? 

9) Po obědě 

- Co se děje, kdyţ se najedí? 

- Mají nějaký odpočinek? S kým ho tráví, co dělají, jdou se někam projít? 

- Dávají si dezert, kávu? Jak dlouho po obědě? 

- Po jak dlouhé době nastupuje nějaká aktivita?  

- Jaká aktivita (návrat do práce, sledování TV, vyráţí do města) 

V zaměstnání 

- Liší se jejich odpolední reţim od toho dopoledního? 

- V čem? Co je jiné?  

- Mají stejné pracovní tempo? 

- Dělají stejné činnosti? Volí si něco, na co dopoledne není čas? Mají stejný počet 

přestávek? Komunikují více s kolegy, kamarády? 

V domácnosti 

- Co dělají po obědě?  

- Jsou sami, s někým?  

- Jak plánují odpolední program?  

- Liší se jejich odpolední program od toho dopoledního? 

- Pokud někam vyráţejí – převlékají se, upravují se? 

- Na kdy plánují úklid domácnosti? (odpoledne, dopoledne)  

- Vyskytuje se nějaká pravidelnost v úklidu? Den v týdnu? 

10) Odpoledne 

- Po návratu ze zaměstnání 

o Co dělají, kdyţ skončí v zaměstnání (jdou ihned domů, setkávají se 

s někým, jdou na nákup, projít se) 

o Kterou aktivitu preferují 

o Jak často chodí do institucí? Jako je banka, škola (vyzvednout děti), 

zaměstnání – jak je vnímají? (např. jako ulehčení práce, systém ve 

společnosti, něco navíc, co nám komplikuje ţivot?) 

o Jak vnímají instituci jako je třeba domov důchodců?  

o V kolik hodin většinou chodí domů ze zaměstnání? 

o Co následuje po jejich návratu? (pouští si hudbu, převlékají se, uklízí) 

o Kdyţ se vrací ze zaměstnání, je uţ někdo doma? 

o Mají nějaké pravidelné odpolední aktivity? Sport, volnočasové skupiny,.. 
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o Mají čas sami pro sebe nebo se věnují dětem, rodině? 

o Pokud odpočívají; Co přesně dělají? (Vyuţívají počítač, čtou si,..) 

o Mají nějakou svačinu? Jak si ji chystají, jedí sami nebo s někým? 

- Pokud nepracují:  

o Popsat klasické odpoledne 

o Jaký typ aktivit volí (výlety, nakupování, četba,odpočinek v domácnosti – 

co dělají při odpočinku..) 

o Tráví odpoledne samostatně nebo s někým? S kým? 

o Mají nějakou svačinu – jak si ji připravují. 

11) Večeře 

- Večeří pravidelně? 

- Ve stejný čas? 

- Jak probíhá příprava večeře?  

- Vaří teplou večeři nebo studenou? 

- Schází se celá rodina nebo večeří samostatně? 

- Jak probíhá večeře? Baví se s někým, poslouchají hudbu, televizi,.. 

- Kdo uklízí po večeři? 

12) Večer 

- Co dělají po večeři? 

- Kde tráví jejich čas? (pokud doma, jaká místnost) 

- Sledují TV, uklízí, chodí ven s přáteli, čtou si, jsou na počítači, tabletu, zahrádka… 

- Mají více aktivit před spánkem 

- Večerní hygiena, myjí se kaţdý den? Co všechno pod ní zahrnují? 

- Pomáhají s mytím někomu? (dětem,…) 

13) Příprava ke spánku 

- V kolik hodin chodí spát 

- Mají nějaká rituál před spánkem (dají si skleničku, pivo, prášek na spaní)?  

- Kde tráví čas, neţ usnou? Co dělají, neţ usnou? 

- Těšíte se na další den? 
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Příloha č. 2: Strom kódů  

Code System [329] 

 Koníčky [19] 

 Vzájemný vztah [6] 

 Úklid [7] 

 Instituce [10] 

  Domov důchodců [6] 

 Sport/Pohyb [11] 

 Probouzení [12] 

  Ihned po probuzení [17] 

  Představa probouzení [7] 

 Ranní hygiena [9] 

  Péče o pleť [10] 

  Představa ranní hygieny [2] 

 Ranní aktivity [5] 

  Ranní cvičení [4] 

  Představa ranního cvičení [3] 

 Převlékání [7] 

  Představa převlékání [7] 

 Snídaně [11] 

  Přestava snídaně [9] 

 Dopoledne [14] 

  Cesta do práce [9] 

   Příchod do práce [5] 

    v zaměstnání [2] 

  Představa dopoledne [7] 

 Oběd [11] 

  Odpočinek po obědě [11] 

  Představa oběda [6] 

 Odpoledne [16] 

  Představa odpoledne [16] 

 Večeře [12] 

  Představa večeře [4] 

 Večer [19] 
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  Večerní rituál [15] 

  Představa večera [6] 

 Příprava ke spánku [14] 

  Představa přípravy ke spánku [4] 

 


