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Touto zprávou prezentovaný výzkum byl realizován jako Projekt 5 Mezigenerační 
solidarita  výzkumného tématu Celkové směřování sociální politiky  �etřením tří generací �en 
(dcery, matky, babičky) na  českém vzorku.    Zpráva přiná�í zároveň  mezinárodní srovnání 
s obdobně koncipovaným výzkumem na analogické populaci dcer, matek a babiček 
v Německu a v Turecku.  Srovnání je postaveno na datech získaných v mezinárodním 
projektu Value of Children and Intergenerational Relationship in Six Cultures, 
koncipovaným profesorkou Giselou Trommsdorff z Konstanz Univerzity a profesorem 
Bernhardem Nauckem z Chemnitz Univerzity v létech 1999 a 2000. �est kultur je v tomto 
projektu reprezentováno �esti národními soubory z Německa, Turecka, Izraele, Korejské 
republiky Indonézie a Čínské lidové republiky. Český projekt získal v roce 2001 status 
přidru�eného projektu, podobně jako projekty analogických výzkumů ve Francii, Norsku, 
Nigerii a dal�ích zemích, které se přidru�ily později.  

Český projekt měl, podobně jako ostatní přidru�ené projekty v komplexním a 
multidimenzionálním výzkumu,  relativní volnost při koncipování vlastního terénního �etření 
a má ji samozřejmě v důrazu na sledovaná témata zejména v národních zprávách a ve 
specializovaných výzkumných záměrech.     

Projekt 5 Mezigenerační solidarita  výzkumného tématu Celkové směřování 
sociální politiky  vyu�ívá mo�nosti získání zhodnocující perspektivy vlastního �etření povahy 
a míry rodinné solidarity mezi třemi generacemi v ostatních národních souborech, které toto 
téma sledovaly jako jedno z témat výzkumu hodnoty dítěte. Tato zpráva přiná�í srovnání 
české situace s Německem a Tureckem.   

Předkládaný text je samozřejmě výsledkem kolektivní práce. Rád vyu�ívám této 
příle�itosti, abych poděkoval na jedné straně profesoru Bernhardu Nauckovi z Chemnitz 
University, který koordinoval mezinárodní tým výzkumu a nám poskytoval trvalou podporu a 
nakonec nám předal i vzorně připravená úplná data z jím realizovaných �etření na vzorcích 
populace v Německu a v Turecku; na druhé straně jsem zavázán v�em spolupracovníkům 
českého týmu. V průběhu práce na projektu se jako mí asistenti postupně vystřídali Mgr. 
Marie Přidalová, Mgr. Lenka Bánovcová a Bc. Petr Pakosta, kteří si zaslou�í můj upřímný 
dík. 
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Úvod  
Společnosti západní civilizace dosáhly v druhé polovině 20. století bohatství a 

prosperity, je� nemají   v historii lidstva obdoby. Otřeseny dvěma světovými válkami a 
vzestupem dvou mocných totalitních re�imů v první polovině století vyu�ívaly ekonomický 
růst také k tomu, �e budovaly systémy sociálního zabezpečení, které jako síť nad sociálním 
dnem společnosti bránily pádu do trpké chudoby a mobilizovatelné nespokojenosti. Součástí 
těchto systémů byl i rozvoj v�eobecně dostupné zdravotní péče, který přinesl prodlu�ování 
lidského �ivota v průměru za mez, kterou do té doby překračovali jen málokteří. 

Člověk doká�e dlouhodobým účelovým jednáním dosáhnout zamý�lených účinků 
obdivuhodné kvality a rozměrů. Nedoká�e v�ak zabránit tomu, aby jeho účelové jednání 
nepřineslo také některé účinky nezamý�lené. Rozvoj ekonomické prosperity a rozkvět 
sociálního státu  s sebou přinesly nejméně tři takové nezamý�lené důsledky: rozvolnění 
rodiny, populační krizi a vzrůst  sociálního napětí při potí�ích asimilovat imigrační vlny. 

Tyto tři nezamý�lené důsledky právě proto, �e  mají společný kořen (růst prosperity), 
jsou vzájemně propojené. Někde je obtí�né i rozeznat, co je čeho příčinou a co následkem: je 
populační krize následkem krize rodiny anebo je tomu naopak? Ostatně: proč mluvit o krizi? 
Nejsou tyto nezamý�lené důsledky spí�e neplánovaným ziskem navíc? Neuká�í se jednou 
dokonce jako mocné stimulátory dal�ího růstu v�eobecného blahobytu? Nejsou u� dnes 
spolehlivým základem nebývalé osobní svobody - a tedy i �těstí?  

Podívejme se nejprve na  základní fakta s odstupem a z evropské perspektivy. Na 
první pohled uvidíme, �e evropské země se přestaly někdy v poslední čtvrtině minulého 
století populačně reprodukovat. Dnes nejméně ve čtrnácti zemích (víme, �e i Česká republika 
k nim patří)  klesá počet obyvatel a ty ostatní se pohybují okolo hodnot nulového růstu. Podle 
prognóz United Nations Population Fund (2002) poklesne do roku 2050 v Evropě počet 
obyvatel z dne�ních 725 milionů na 600 milionů. Po mnoha staletích populačního vzestupu 
dosáhla Evropa v počtu obyvatel vrcholu a počíná sestupovat. Nacházíme se v bodě 
historického přelomu.  

Pokles počtu obyvatel je v Evropě dán jednoznačně poklesem porodnosti. Je známo, 
�e v rozvinutých zemích s nízkou novorozeneckou úmrtností je na reprodukci populace do 
pří�tí generace zapotřebí, aby se rodilo průměrně zhruba 2,1 dítěte na jednu �enu. V dne�ní 
Evropě se tolik dětí rodí jen v Albánii. Z ostatních zemí má nejvy��í  úhrnnou plodnost Irsko 
� 2,0, následuje Francie s plodností 1,8  a Norsko a Dánsko s 1,7. Na druhém konci �kály 
najdeme katolické země ji�ní Evropy (Itálie  a �panělsko - 1,2) a kolem stejných anebo i 
ni��ích hodnot se pohybují i postkomunistické země střední a východní Evropy (Česká 
republika  má dnes úhrnnou plodnost 1,2) a  nemuslimská část postsovětských republik. 
V  Německu a �védsku je  úhrnná plodnost 1,3 a v Británii a Finsku 1,6. Celoevropský 
průměr je odhadován na 1,34 dítěte na jednu �enu.    

I kdy� vezmeme v úvahu, �e v konečné plodnosti bude snad tato míra o něco 
překročena1, rozdíl mů�e být nejvý�e v řádu  jedné či dvou desetin. Budeme-li ale 
                                                 
1 Poznámka pro čtenáře nedemografy: kolik má průměrná �ena určitého ročníku narození nakonec dětí se dá 
zjistit a� v�echny �eny jejího ročníku ve sledované populaci dosáhnou věku 45 let. Pro tento ukazatel u�ívá 
demografie termín �konečná porodnost�.  Aby se ov�em nemuselo pro mezinárodní srovnání i pro sledování 
vývoje čekat a� dosáhnou tohoto věku, pou�ívá demografie jiný ukazatel. Ten se  konstruuje tak, �e se spočítá 
počet narozených dětí na tisíc �en tého� věku (kolik se narodilo dětí �estnáctiletým matkám na tisíc 
�estnáctiletých �en, sedmnáctiletým matkám na tisíc sedmnáctiletých �en, osmnáctiletým �atd,  a� 
pětačtyřicetiletým matkám na tisíc pětačtyřicetiletých �en) a získá se tím �věkově specifická plodnost�. Kdy� se 
pak plodnosti �en v�ech věkových skupin sečtou, máme ukazatel zvaný �souhrnná plodnost�, velmi u�ívaný 
proto, �e je mo�no ho vypočítat ka�dý rok a pou�ívat ho v mezinárodních srovnáních a při sledování toho, jakým 
směrem se plodnost vyvíjí. Je ov�em zalo�en na předpokladu, �e konečná porodnost bude odpovídat souhrnné 
plodnosti; to ov�em nastane jen tehdy, pokud současně věkově specifická plodnost zůstane zachována. Na tento 
předpoklad se nemů�eme spolehnout v situaci, kdy se mění obvyklý věk narození dítěte a �eny odsouvají 
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předpokládat, �e se plodnost v Evropě stabilizuje okolo 1,5 dítěte na jednu �enu, znamená to, 
�e  Evropanů bude za jedno století jen polovina a ustálila-li by se plodnost okolo hodnoty 1,2, 
pak jen čtvrtina. Kdyby se ustálily plodnosti  jednotlivých zemí kolem současných hodnot, 
poklesne počet Němců na konci tohoto století ze současných 82 milionů na méně ne� 40 
milionů a potomků dne�ních 57 milionů Italů zůstane méně ne� 20 milionů. Francie si 
s Německem vymění místo nejlidnatěj�í evropské země a také Británie bude mít asi o něco 
vět�í populaci ne� Německo. Českou republiku by obývalo  nanejvý� 3 miliony potomků 
dne�ních Čechů.2 

Je to, samozřejmě, jen my�lenkový experiment, ale u�itečný. Je zalo�en na 
nezvratném faktu, �e  povije-li sto mladých �en ze současné generace potenciálních matek sto 
dvacet dětí (a nepřekročí li konečná plodnost výrazně současnou souhrnnou plodnost 1,17 tak 
jich více mít nebudou), bude tu o generaci dále jen �edesát potenciálních matek - a to za 
krátké čtvrt století.  Něco se s Evropou děje, a ne �e neděje. 

Někteří odborníci (u nás např. Rabu�ic [2001]) soudí, �e soustavný dlouhodobý 
pokles počtu obyvatel nebude znamenat pro společnost �ádnou újmu, spí�e naopak: 
vyčerpávání vzácných přírodních zdrojů (k nim� patří i fyzický prostor) se s poklesem počtu 
obyvatel zpomalí či ustane a vybudované infrastruktury (kapacity �kolství, bydlení, 
dopravních sítí�) u�ívané men�ím počtem lidí obohatí relativní mo�nosti ka�dého jednoho 
člověka. Jiní jsou naopak přesvědčení (u nás např. Rychtaříková [1997], jinak např. Ringen 
[2003]), �e pokles počtu obyvatel vá�ně ohro�uje ka�dou společnost jak sociálně - erozí 
sociálních sítí, jich� jsou rodinné vazby přirozeným základem -, tak ekonomicky - tím, �e i při 
stejném hrubém produktu na hlavu, klesá-li počet hlav, klesá i celkový produkt, a proto�e 
existuje jakási konstantní re�ie, klesají nakonec i disponibilní zdroje na jednotlivce, nemluvě 
o synkretickém efektu, díky kterému růst stimuluje dal�í růst a úpadek dal�í úpadek.    

Stále ov�em musíme mít na mysli, �e promítat současný trend na sto, ale i jen na 
padesát let dopředu  je zajímavé jen jako my�lenkový experiment; co se bude dít v tak 
dlouhém časovém horizontu nelze předpovídat.  Provokuje  to v�ak u�itečně k hledání 
mo�ných  faktorů zvratu nasazeného  trendu. 

Demografické počty jsou k tomu vhodné, proto�e jsou poměrně jednoduché. 
Vyloučíme-li realisticky mo�nost  výrazněj�ího prodlou�ení lidského věku (i současného 
růstu naděje na do�ití není dosahováno prodlou�ením konečného věku, ale stlačením 
úmrtnosti do vy��ího věku tak, �e téměř ve�keré umírání se postupně soustřeďuje a� 
v gerontském věku), zůstávají jen dva faktory, které mohou ovlivnit  nasazený trend 
pozitivně: návrat k plodnosti nad reprodukční míru a imigrace. 

Země, kde se porodnost pod míru prosté reprodukce  opakuje u� ve druhé generaci 
(poučné je pro nás sousední Německo), mají s imigrací jako s prostředkem vyplnění 
prázdných míst v ekonomice poměrně dlouhé zku�enosti. Do jisté míry to funguje - ale jen do 
jisté míry. A přiná�í to četné problémy a otevírá zásadní otázky. Stein Ringen [2003] je 
formuluje takto:    

                                                                                                                                                         
mateřství do vy��ího věku, jak je tomu právě v České republice. Proto ta výhrada �e �v konečné plodnosti bude 
snad tato míra o něco překročena�.      
2 Prognóza vývoje do  roku 2050, kam sahají na�e  dlouhodobé demografické prognózy, vypadá na první pohled 
poměrně optimisticky: mělo by nás být pořád je�tě skoro osm milionů. V té době se v�ak budeme li�it od západní 
Evropy tím, �e stále je�tě budou na �ivu ročníky z na�eho populačního boomu v sedmdesátých letech. Ve 
věkovém rozlo�ení to bude znamenat, �e  z české populace  by pak více jak 40 procent byli lidé nad 60 let,  a v 
rozlo�ení celé �ijící populace do pětiletých věkových skupin  nejsilněj�í věkovou skupinou by byla skupina 
sedmdesáti a� pětasedmdesátiletých. �ivot v takové společnosti přesahuje v�echny meze sociologické imaginace.   
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- Přejeme si, my Evropané, imigranty? Nevypadá to tak. 
- Jsme schopni se vysokým mírám imigrace přizpůsobit?  U� její současná nízká  úroveň, její�     

podstatnou část tvoří vnitroevropská migrace, způsobuje sociální třenice a politické posílení 
extrémní pravice.  

- Bude dost imigrantů, kteří by chtěli přesídlit do Evropy, a budou to ti, které bychom tu chtěli 
mít my, a budeme takové schopni přitáhnout? Jsou i jiné části světa, kterým hrozí  
populační krize a potřebovaly by imigraci: Japonsko, severní Amerika, Austrálie,  Korea. 
Obstojí  Česká republika svou přita�livostí např. u� jen v konkurenci se svými sousedy 
Německem a Rakouskem?  A mnohé země, z kterých se dnes emigruje, ekonomicky rostou 
a budou brzy schopny zadr�ovat své pracovní síly. 

- A co emigrace z Evropy? Kdyby s sebou populační úpadek přiná�el i ekonomický útlum, 
nemohla by se Evropa stát regionem emigrace namísto imigrace?   

Právě pro tyto nezodpovězené otázky se názor podstatné části expertů shoduje v tom, 
�e imigrace do Evropy bude pokračovat, ale úbytek obyvatel kompenzovat nedoká�e. 
Zmíněný pokles  počtu Evropanů o 125 milionů podle prognózy United Nations Population 
Fund  u� realisticky očekávatelnou úroveň imigrace započítává. 

 Návrat k porodnosti nad reprodukční míru jako faktor zvratu v úpadku počtu 
Evropanů má je�tě hor�í vyhlídku. �e si bude přát vět�í podíl lidí vět�í rodinu ne� dnes dá se i 
docela dobře předpokládat. Otevírá se ale otázka, o kolik vět�í to bude podíl - a o kolik by 
musel být, aby to skutečně významněji ovlivnilo nasazený trend.  

Nízkou plodnost způsobuje dnes také  historicky výjimečně vysoký podíl lidí, kteří 
ve svých strategiích nemají pro rodičovství �ádné místo. V Anglii i v Německu zůstává dnes 
celo�ivotně bezdětných pětina a� třetina �en, a není to ze zdravotních důvodů. I kdy� 
fyziologické neplodnosti pozvolna přibývá (je  u� označována za civilizační nemoc), pořád 
je�tě tvoří jen zcela okrajový podíl v úbytku porodů.  Rozhodující vět�ina celo�ivotně 
bezdětných �en má ke své bezdětnosti osobní či sociální důvody a řídí se vlastním 
rozhodnutím. U nás se očekává v generaci, která teď prochází plodným obdobím, �e nejméně 
čtvrtina plodných �en zůstane bezdětná. I kdyby se v pří�tí generaci  při změněném pro-
natalitním klimatu podíl těchto �en zmen�il, nebude to mít téměř �ádný vliv. Budou-li mít jen 
jedno dítě (vět�í změnu lze tě�ko předpokládat),  přes míru prosté reprodukce společnosti 
nepomohou.    

Přes tu ji dostávají a� teprve rodiny alespoň se třemi dětmi. Je mo�no si představit, �e 
v časovém rozměru střídání generací se změní ekonomická situace i kulturní klima natolik, �e 
rodina, která má  aspoň tři děti,  se stane kulturně �ádoucím a častěji dosahovaným cílem. 
Mů�e -  a já sám si myslím, �e bude - přibývat lidí, kteří posunou svou představu �ivotního 
úspěchu do této oblasti - anebo aspoň budou svůj profesionální úspěch chtít doplnit i 
reprodukčním úspěchem. Nebude jich ale v �ádném případě dost, aby zvrátili vývoj zpět 
aspoň na prostou reprodukční míru. Těch 60 potenciálních matek v pří�tí generaci ze stovky 
současných potenciálních matek je u� skutečností.  Musely by dosáhnout porodnosti 3,3 dětí 
na �enu v celé populaci ( a to je hodnota, kterou v �ádní průmyslově vyspělé zemi ani zdaleka 
nenajdeme), aby tu bylo v následující generaci opět těch sto �en, které jsou dnes jejich 
potenciálními babičkami.  Byla-li by na ka�dou �enu s jedináčkem  jedna matka tří dětí, a na 
ka�dou bezdětnou matka dětí čtyř - nestalo by se nic více, ne� �e by  v následující generaci 
bylo opět aspoň �edesát děvčátek. 

Takový vývoj je více ne� nepravděpodobný. Populační pokles začal v Evropě u� 
v 19. století, pod reprodukční míru klesl poprvé u� někdy v třicátých letech minulého století a 
s krátkou výjimkou populačního boomu po druhé světové válce má v hlavních evropských 
populacích u� skoro stoletou tradici. 

Návrat k prosté reprodukční míře nemů�eme očekávat také proto, �e není realistické 
předpokládat změnu společenských a demografických souřadnic, které k ní vedly. Je obtí�né 
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zcela jednoznačně říct, zda vysoká zaměstnanost �en vedla k rozvolnění rodiny, anebo zda 
naopak rozvolnění rodiny nepřivedlo �eny k tomu,  aby  vzaly i tradiční mu�skou roli 
ekonomické a sociální garance rodiny do svých rukou. Jakmile u� ale jednou k tomu do�lo, 
nedá se předpokládat, �e by �eny, které samy vyrostly v nestabilních rodinách a často bez 
sourozenců,  začaly budovat své �ivotní strategie na tom, �e porodí tři anebo více dětí. 

Nemyslím si, �e velká rodina nutně �enu diskvalifikuje v cestě za seberealizací 
v profesi a  vylučuje její aspirace na úspěch. Úspěch toti� přiná�í peníze a v bohatých 
společnostech za ně lze delegovat podstatný podíl starostí a práce kolem dětí a domácnosti na 
slu�by, chůvy, au pair  a jiné pomocníky. Myslím, �e vícečetné mateřství, má-li se stát �ivotní 
strategií, musí být ne ekonomicky, ale sociálně, kulturně  a individuálně kryto bezpečněji ne� 
jedním mu�em, man�elem, jeho� celo�ivotní loajalita je navíc nejistá. V�echno ukazuje na to, 
�e aby se stalo schůdnou sociální strategií, musela by podstatně posílit rozvětvená, 
vícegenerační rodina. Musela by ve společnosti posílit solidarita mezi generacemi a teprve 
více dětí v rodině by vytvořilo potřebnou pojistku proti případným selháním jednoho z nich. 
Staré úsloví, �e jedna chudá máma  doká�e obstarat osm dětí, ale osm dětí se nedoká�e 
postarat o starou mámu, přehání. Právě česká populace v obtí�né druhé polovině uplynulého 
století ukázala, �e doká�e  opečovat své rodiče v gerontském věku. Penze byly sotva nad 
úrovní �ivoření (u zemědělců v padesátých letech pod ní), míst v domovech důchodců snad 
méně ne�  za starého Rakouska3 a byly to vesměs depresivní starobince. Přesto velká vět�ina 
důchodců do�ívala důstojně v péči svých dcer, které sotva opustily péči o svá vnoučata, 
začínaly se starat o své gerontské matky. Bylo mezi nimi ov�em  daleko méně  matek 
samo�ivitelek, ne� je jich dnes, a pocházely také podstatně častěji z více sourozenců, tak�e 
kdy� některá selhala, je�tě tu byla náhrada. 

Z generace na generaci v�ak rodinné sítě řídnou a  prudký pokles porodnosti od 
počátku osmdesátých let eskalovaný je�tě v letech devadesátých ukazuje, �e  Evropa bude mít 
se svou kulturní, sociální i demografickou reprodukcí problémy. Proto také poutají tyto 
otázky v Evropě výzkumnou pozornost. Ná� výzkum je součástí takového evropského 
projektu, který se pokou�í přispět mezikulturním srovnáním překračujícím hranice Evropy 
k objasnění dvou základních, spolu propojených otázek: jaká je vlastně hodnota toho mít 
vůbec děti a jaký je v Evropě (ve srovnání třeba s Indonésií, Koreou, Čínou) stav 
mezigenerační rodinné solidarity? Jsme přesvědčeni, �e ač je mezinárodní projekt orientován 
jako základní výzkum, má �anci přinést poznatky, je� se mohou ukázat velmi u�itečné při 
budování sociálních strategií,  institucionalizovaných také v budoucí sociální politice českého 
státu. 

Politici si nedělají, jak by se čtenářům novin mohlo zdát, co chtějí. Dělají, co mohou 
- a je�tě častěji co prostě musí. Tlak aktuálních nerovnováh jim dává, jak se v politice říká, 
velice úzký koridor pro rozhodování. Přesto jsou tu ale určité rozdíly. Některé země měly 
�těstí na politické garnitury, které se  dokázaly dívat za obzor okam�itých potí�í a včas 
přijímaly rozhodnutí, je�  jejich zemi od budoucích potí�í pomáhala: dokázaly rozeznat, kde 
se v dálce před nimi koridor pro rozhodování zu�uje a na�ly sílu pro preventivní kroky, je� 
jim ho přece jenom trochu roz�ířily, je�tě ne� do něho vjely. V Evropě dnes patří k takovým 
zemím zejména Irsko a Finsko, země, které si díky minulým prozíravým politikám sociálním 
a vzdělávacím  vytvořily prostor, který jim dovoluje ekonomický růst i v době obecné 
stagnace v evropském hospodářství. To jim samozřejmě vytváří vět�í prostor pro rozhodování 
a také potřebnou rezervu pro kroky vytvářející potřebný prostor na dal�ím horizontu � 

Ač se to při pohledu na deficit státního rozpočtu nezdá, z demografického hlediska se 
na�e společnost nachází stále je�tě ve velmi příznivém okně:  proto�e se u� dvacet  let rodí 
                                                 
3 V sedmdesátých letech bylo u nás více ne� 2 miliony důchodců, pro které sociální systém nabízel oproti tomu 
naprosto zanedbatelných asi 50 tisíc míst v domovech.  Domovy důchodců se několik desetiletí nestavěly, tato 
místa byla vesměs ve starých vyřazených historických budovách, je� se jinak k ničemu nehodily. 
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málo dětí a proto�e je�tě �ijí slabé ročníky z populačního poklesu kolem první světové války a 
přitom jsou u� zároveň slabé ročníky z let ekonomické deprese v třicátých letech v penzijním 
věku, tak zvaný poměr závislosti (poměr těch, kdo� jsou ve věku ekonomické aktivity a těch, 
kteří jsou na jejich produktivitě závislí) je u� několik let  příznivý.  

Ale to okno se brzy zavře: k penzijnímu věku se blí�í silné ročníky narozené ve 
čtyřicátých a na počátku padesátých let.  Rozdíl mezi průměrnou mzdou a průměrným 
důchodem se trvale rozevírá a bude se zřejmě zvět�ovat  je�tě důrazněji. Solidarita mezi 
generacemi, která tento rozdíl významně vyrovnává, je u nás, jak uvidíme  z výsledků, je� 
přiná�í tato zpráva,  na  podstatně vy��í úrovni ne� v sousedním Německu. Ani� si to vět�ina 
populace uvědomuje, přispívá to nepostřehnutelně ke kvalitě na�eho �ivota. Ale vývoj 
směrem k německé situaci je zřejmě neodvratný. Je daný u� populačním vývojem. Pro ty, 
kdo� projdou plodným obdobím bez dětí, se stává výraz mezigenerační solidarita prázdným 
slovem. A bude jich brzy třetina v populaci. Ti pak, kteří děti mají, budou shledávat méně a 
mně důvodů, aby v průbě�ném systému podporovali v průbě�ném penzijním systému i ty 
bezdětné. U� dnes se ozývají hlasy, proč má člověk platit stejné povinné starobní poji�tění, 
kdy� má tři děti, které budou v  jeho penzijním věku platit na jeho důchod, jako platí  člověk, 
který �ádné děti nemá a na jeho důchod budou platit zase děti toho prvního. Dá se očekávat, 
�e latentní napětí, které se vynořuje mezi světem rodin a světem �singlů�, tedy lidí 
bezdětných, se nevyhnutelně zesílí. 

Tato zpráva je součástí projektu základního výzkumu. Nenavrhuje �ádná opatření.  
Roz�iřuje v�ak vhled do stavu českých rodinných sítí ve velmi významném aspektu. Pracovali 
jsme na něm se záměrem roz�ířit okruh informací o jejich stavu a mo�ném budoucím vývoji.  
Je určena jako podklad pro tvorbu sociálních politik, které jsou orientovány k vzdáleněj�ímu 
horizontu. Sociální politiky týkající se rodiny a  reprodukce z povahy věci ani k jinému 
horizontu vztahovány být nemohou.    
 

I.M. 
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VÝCHODISKA PROJEKTU VOC 
 

1. Mezinárodní kontext  
 
Projekt Value of Children and Intergenerational Relationship In Six Cultures je 

mezinárodním komparativním výzkumem, který aspiruje na zhodnocení získaných dat dvojím 
srovnávacím  procesem.  

Jedním z jeho východisek je dnes ji� klasický projekt Value of Children  (srv. 
[Hoffman, L. W., & Hoffman, M. L., 1973], [Arnold et al., 1975] aj.), který se v první 
polovině sedmdesátých let úspě�ně pokusil získat obraz o rozdílech v podmínkách a v 
důsledcích fertilitního rozhodování v různém kulturním kontextu. Základní dimenze 
srovnávání le�ela pro něj na ose Okcident - Orient: zkoumány byly rozdíly mezi 
západoevropským kulturním okruhem a východními kulturami.  Mezinárodní projekt, jeho� je 
ná� výzkum součástí, je částečnou replikací tohoto třicet let starého  výzkumu. Očekává, �e 
srovnáním výsledků replikované části  původního výzkumu s dnes znovu pou�itými sadami 
otázek získá obraz o změnách, ke kterým do�lo v uplynulých třiceti letech.  

Pro Evropu bylo právě oněch uplynulých třicet let časem tak podstatné změny ve 
fertilním chování, �e je v�eobecně označována jako �druhá demografická revoluce� anebo 
střízlivěji jako �druhá demografická transice�;  v ka�dém případě je tak označováno dosa�ení 
stavu, kdy se evropské populace ve svém fertilním chování ustálily na plodnosti ni��í, ne� je 
postačující pro jejich prostou reprodukci. [van DeKaa, 1987; Hoffmann-Nowotny, 1987]. I 
orientální kultury v�ak nastoupily cestu ke sni�ování porodnosti, i kdy� z nesrovnatelně 
vy��ích výchozích počtů dětí [Poortinga, Y. H., 1997]. Mů�eme tedy očekávat, �e výzkum ve 
svém celku zachytí nejen změny v čase, ale i jejich rozdílné tempo a různou povahu  
v různých kulturách.  

Tě�i�tě mezinárodního projektu nele�í  v�ak v replikaci. Hlavní důraz je kladen 
nikoli na srovnání v čase, nýbr� na rozdíly v kulturním prostoru. Původní výrazně 
polarizovaná osa srovnání byla v na�em projektu obohacena o Turecko a Izrael, kde se právě 
kultury Orientu a  Okcidentu stýkají a  dramaticky konfrontují a mísí. Evropa se v jeho 
teoretickém východisku prezentuje bez své západoevropské etnocentrity a pojímá se spí�e 
jako kultura mediteriální.  Předev�ím v�ak je současný projekt daleko sofistikovaněj�í 
zejména v rovině mezikulturní srovnávací psychologie, která za uplynulá tři desetiletí doznala 
podstatného pokroku.  

Podobu na�í participace v mezinárodním projektu jsme pochopitelně neměli 
jednostranně pod kontrolou. Koordinace  pracovi�ť tak rozdílných, jako jsou univerzity a 
výzkumné ústavy v Ji�ní Koreji, Indonézii a v Čínské lidové republice na jedné straně a 
v Německu, Turecku či České republice na straně druhé, klade neobyčejně slo�ité nároky na 
sladění harmonogramů práce národních výzkumných týmů a předpokládá jejich maximální 
mo�nou adaptabilitu, která je ov�em na druhé straně v�dy limitována specificky lokálními 
podmínkami.  

Na�e účast byla ovlivněna výchozí asynchronitou na�í participace v postupu prací 
mezinárodního týmu.  Projekt Value of Children and Intergenerational Relationship In Six 
Cultures byl koncipován profesorkou Giselou Trommsdorff z Konstanz Univerzity a 
profesorem Bernhardem Nauckem z Chemnitz Univerzity v létech 1999 a 2000. �est kultur 
v projektu reprezentuje �est národních týmů z Německa, Turecka, Izraele, Korejské republiky 
Indonézie a Čínské lidové republiky. První schůzka zástupců národních týmů se konala 
v červenci 2000 na semináři v Bad Homburgu. 

Tohoto semináře jsme se neúčastnili: v té době se na�e participace je�tě nejevila 
reálná. Situace se změnila zařazením na�í účasti do výzkumných záměrů Výzkumného ústavu 
práce a sociálních věcí počínaje ročním plánem 2001 a mo�ností získat dal�í zdroje pro tento  
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finančně poměrně náročný program z výzkumného záměru Mláde�, děti a rodina 
v transformaci na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.  Vzhledem k dlouhodobě 
zalo�ené vědecké spolupráci s profesorem Nauckem byla na�e účast v projektu uvítána a byli 
jsme dodatečně zařazeni mezi �přidru�ené� země, ke kterým postupně přibyla je�tě Francie, 
Indie a Polsko, a otevřená jednání ukazují, �e se k projektu připojí pravděpodobně také 
Ghana, Japonsko, Norsko, USA a Ji�ní Afrika.    

 Obsahové otázky na�eho připojení k projektu byly rozpracovány na �ad hoc� 
semináři odpovědného ře�itele české účasti s profesorem Nauckem u příle�itosti zasedání XV. 
Research committee of International Sociological Association  v Newarku v březnu 2001 a 
byly vytvořeny předpoklady, �e česká účast vyrovná výchozí časové zpo�dění do konce roku. 

 



 

 13

2.  Český výzkum 
 
Zpo�dění se pak do konce roku českému týmu skutečně podařilo vyrovnat - i díky 

tomu, �e o výsledky mezinárodní srovnávací studie solidarity mezi generacemi  projevil 
zájem Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. Výzkum byl zařazen jako Projekt 5 
Mezigenerační solidarita  výzkumného tématu Celkové směřování sociální politiky  �etřením 
tří generací �en (dcery, matky, babičky) na  českém vzorku s předpokladem získání 
srovnatelných vzorků cizích z mezinárodního projektu. Je�tě v listopadu  v roce 2001 jsme 
sebrali česká data. V roce 2002 jsme vypracovali na�emu výzkumu odpovídající výkladové 
schéma a česká data v jeho rámci analyzovali. Na podzim tého� roku jsme získali od na�ich 
partnerů odpovídající data z německého výzkumu a vypracovali předbě�nou zprávu 
z mezinárodního srovnávacího výzkumu, kterou jsme předlo�ili v březnu  2003. Datová 
základna pak byla obohacena o Turecko a Indonésii. Dal�í analýzy ukázaly, �e data 
z Indonésie jsou vzhledem aspiracím na aplikaci ve výzkumném tématu  Celkové směřování 
sociální politiky   českého Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí přece jen příli� 
exotická.  

Neplatí to ale pro Turecko.  Komparace sledovaných parametrů ukázala, �e turecké 
poměry tvoří zajímavý protipól poměrům německým.  Umo�ňují umístnit českou situaci na 
dimenzi modernizace, kde česká společnost le�í dnes někde uprostřed mezi Německem a 
Tureckem, zvlá�tě zohledňuje-li turecký vzorek  i venkovskou populaci, co� ná� vzorek činí.  

Předkládaná komparativní závěrečná zpráva sleduje tedy míru rozvolnění 
mezigenerační solidarity v těchto třech populacích.4    
 

                                                 
4 Srovnání české a indonéské situace byla zpracována zcela odděleně a je k dispozici v archivu výzkumu. 
Informace  na adrese mozny@fss.muni.cz.   
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3. Teoretická východiska a struktura výkladu  
 
Výzkumný projekt Value of Children and Intergenerational Relationship in Six 

Cultures [Nauck B. & G. Trommsdorff, 2001] vychází z v�eobecně uznávaného předpokladu, 
�e  vztah rodič-dítě je předpokladem individuálního  rozvoje člověka jak v jeho psychické, tak 
v jeho sociální stránce. Působnost tohoto vztahu je vysledovatelná po celý �ivot a je svým 
způsobem vzájemná. Tento vztah se realizuje v rodině, která působí jako �vývojová nika�, 
v ní� dochází k intenzivní socializaci dítěte k hodnotám a preferencím rodičů; tato nika v�ak 
na druhé straně zůstává otevřena společenskému působení sociokulturního kontextu a je sama 
podstatnou součástí tohoto kontextu. Povaha vztahu mezi dětmi a rodiči má velmi důle�itou 
společenskou funkci, proto�e kulturní hodnoty a vzorce chování jsou socializovány a 
vyjednávány ve  značné míře právě v tomto vztahu: jsou nejhlouběji polo�eným, hlavním 
námětem mezigenerační diskuse. Jedním ze zamlčených, leč vpravdě snad nejvýznamněj�ím 
jejím předmětem je otázka, jakou to vlastně má cenu mít děti?  

Celý projekt je tedy koncipován na předpokladu, �e jenom studiem mezigeneračních 
vztahů se mů�eme přiblí�it k lep�ímu poznání (a sociálně relevantním predikcím) 
očekávatelné připravenosti populace  investovat do  vlastního rodičovství a později ochoty 
podporovat svoje  rodiče, a� budou podporu potřebovat.  

Mezikulturní srovnávací dimenze dramaticky zvýznamňuje výsledky takového 
studia. I povrchní pozorovatel tě�ko přehlédne, �e povaha mezigeneračních vztahů je silně 
ovlivněna sociokulturním kontextem, zejména pokud si ke srovnání zvolí kultury geograficky, 
historicky a nábo�ensky dostatečně vzájemně si vzdálené. Takové srovnání  vzdáleněj�ích 
kultur  v�ak znamená mnoho  zejména pro vědecké pozorování. Ani ono se toti� nevyhne 
nereflektovanému etnocentrismu: řada vztahů a souvislostí, jejich� evidence by byla 
v národním výzkumu pova�ována právem za triviální zji�tění, proto�e jsou ve vlastním etniku  
pova�ovány za samozřejmé či dané (taken for granted), mohou být v mezinárodní konfrontaci 
pochopeny v jejich skutečném, netriviálním  významu.   

Hodnota toho mít děti není z generace na generaci předávána explicitně: je jakoby 
skryta za  jinými postoji a  je mnohdy měřitelná a� v proměnných,  je� mají vztahovou 
povahu a které nelze sledovat jako vlastnost individuí. Tato hodnota je v rodinách, je� se 
pova�ují za liberální či atheistické, pevnou součástí rodinného habitu, je jedním 
z konstituenčních prvků pro ka�dou rodinu více či méně specifického �čtení  světa�. Je  
významným prvkem ontologické jistoty, kterou rodiče pomáhají dítěti budovat a kterou sami 
čerpají ze svého rodičovství.  V nábo�ensky zalo�ených rodinách je navíc inherentní 
vlastností nábo�enského přesvědčení, a je v nich také prorodinná orientace vesměs silněj�í: 
velká nábo�enství mediteriálního kulturního okruhu, křesťanství i islám kladou na 
mezigenerační solidaritu velkou váhu: cti otce svého i matku svou a dobře ti bude na zemi.   

Teoretický model výzkumu tedy sleduje proměnné, na nich� by bylo mo�no měřit 
stav kognitivních, emocionálních  a motivačních  rysů a korelátů potenciálního i aktuálního 
chování. Předpokládá, �e je mo�no analyticky rozli�it 
! proměnné charakterizující individuum (personální postoje a hodnoty),    
! proměnné charakterizující vztah (relační proměnné měřící vnímanou kvalitu vztahu,   

vzájemné chování ve vztahu mezi generacemi  a připravenost k poskytnutí vzájemné 
pomoci mezi generacemi). 

Teoretický model zároveň vychází z toho, �e stav individuálních proměnných je 
přená�en v rodině z generace na generaci v procesu rodinné socializace a děje se tak ve 
vzájemném kontaktu, jeho� povaha je ovlivněna relačními proměnnými. V tomto kontaktu se 
přená�ejí jak přímo personální hodnoty a postoje, tak i vzorce chování ve vztahu mezi 
generacemi a připravenost poskytnutí vzájemné pomoci, tedy i samy proměnné 
charakterizující mezigenerační vztahy. Jinak řečeno, dítě za�ívá vztah matka-dítě nejenom 
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jako hodnotu saturující potřeby jeho, ale i jako behaviorální vzorec s velkou potencí ovlivnit 
jeho budoucí očekávání, hodnoty, preference a chování v jeho potenciálním vztahu 
k vlastnímu dítěti. Předpokládá se, �e takto je na dítě přená�ena i sama hodnota toho mít dítě; 
ti, kdo� jako děti za�ili určitou podobu mezigeneračních vztahů, budou touto skutečností 
ovlivnění jako  dospělí ve svém fertilním rozhodování a při formování svých vlastních vztahů 
matka-dítě.  

V třígeneračním modelu mů�eme zároveň pozorovat, jak úspě�ný byl mezigenerační 
přenos o jednu úroveň vý�e, tedy mezi babičkami a současnými matkami. Míra tohoto 
přenosu dovoluje do jisté míry  předpokládat i míru úspě�nosti přenosu v dal�í generaci.  
Nemů�eme samozřejmě předpokládat úplnou úspě�nost takového přenosu; kdyby tomu tak 
bylo, v rodinách by bylo pořád tolik dětí, kolik jich tam bývalo v generaci současných 
babiček: i kdy� je to u� generace s typicky dvoudětnou preferencí, výrazný pokles od 
poloviny sedmdesátých let, eskalovaný v devadesátých letech, bychom jen z vnitrorodinných 
mechanismů nedokázali vysvětlit.  

Tím nám do modelu přibývá třetí prvek: sociokulturní kontext. Předpokládáme tedy, 
�e podmínky úspě�ného přenosu primárně závisí:  
! na osobnostních charakteristikách dítěte a rodičů, 
! na kvalitě mezigeneračních  vztahů  rodiče-dítě,  
! na sociokulturním kontextu. 

Model přenosu předpokládá, �e hodnoty jak individuální, tak vztahové jsou 
mezigeneračně přená�eny v té míře, nakolik je dítě akceptuje; tato akceptace je pak závislá jak 
na vztahu rodiče-dítě, tak na sociokulturním kontextu (a jeho probíhající změně). 
Sociokulturní kontext nesporně  ovlivňuje personální postoje a hodnoty; míra jeho změny 
v časovém kroku generací mů�e modifikovat jak efekty vztahů rodiče-dítě, tak tento vztah 
sám [Trommsdorff, 2001]. Výsledný model pak vypadá takto:   
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O b r á z e k  1 Vztah rodič-dítě ve třech generacích (VOC studie) 
 

Experienced
Parenting

Attachment
(working model) Relationship

quality
Parenting

- closeness
- conflict

Invested
support
- in children
- in parents

Independence/
Interdependence

Independence/
Interdependence

Relationship
quality

Invested
support

- in children
- in parents

Invested
support

- in children
- in parents

Parenting

Grandmothers

Mothers

Adolescents

Cultural and socio-economic context

Relationship
quality

Parent-Child Relations In Three Generations (The VOC Study)

- acceptance
- control
- conformity

- acceptance
- control
- conformity

- closeness
- conflict

- closeness
- conflict

Person variables Relationship variables

Attachment
(working model)

Attachment
(working model)

Independence/
Interdependence

Value(s)
- of children
- of family
- individualism/
  collectivism

Value(s)
- of children
- of family)
- individualism/
  collectivism

Value(s)
- of children
- of family
- individualism/
  collectivism

 
 

Zdroj: Gisela Trommsdorff, Value of children and intergenerational relations. 2001  
 

Základní otázka, kterou si mezinárodní srovnávací výzkum  klade, tedy zní: za 
jakých podmínek které charakteristiky personálních proměnných a které charakteristiky 
vztahových proměnných v jakém vzájemném vztahu najdeme v ka�dé ze tří zkoumaných 
generací a které z nich a do jaké míry se přená�ejí z generace na generaci v té�e rodině. 

Je samozřejmé, �e výzkum nemů�e sledovat celou �kálu personálních hodnot a 
vztahových proměnných, které ovlivňují pro - či protinatalitní postoj a míru očekávatelné 
mezigenerační solidarity, ať u� v kulturním kontextu anebo v rámci jedné rodiny. Pou�itý 
model je, jako ka�dý model, radikální simplifikací nekonečně slo�ité sociální skutečnosti a 
osobnostní variability. 

Při jeho odvozování z teoretického východiska byly nutně vybírány jen ty faktory 
vlivu, které jsou dostupné empirickému testování.  Z nich pak při tvorbě zji�ťovacího nástroje 
bylo dále vybíráno: přednost dostaly ty empirické testy, které u� prokázaly svou validitu 
v několika pou�itích v různých národních kontextech. Tvorba dotazníku sledovala zásadu, �e 
je lépe opírat se o méně souhrnných proměnných, ale testovaných celou osvědčenou baterií 
otázek, ne� mít sice proměnných více, ale takových, které jsou opřeny  jen o malou sadu ad 
hoc vytvořených zji�ťovacích otázek anebo jen o otázku jedinou.  

Pou�ití baterií otázek ov�em nejenom zvy�uje validitu výzkumu, ale současně také 
podstatně prodlu�uje dotazník. Baterie, které dávají vynikající výsledky v klinickém 
experimentu, kde jsou pou�ity samostatně a aplikovány na klienta, který je motivován 
spolupracovat, začínají ztrácet účinnost, je-li jich pou�ito několik za sebou a na 
respondentovi, jeho� motivace ke spolupráci je limitovaná; takový respondent s prodlu�ujícím 
se výzkumným rozhovorem �vadne� a jeho odpovědi ztrácejí hodnotu.  

Pova�ovali jsme tedy za nutné, i za cenu dal�í simplifikace modelu, vypustit některé  
baterie otázek. Nebyla to lehká volba, ale jsme přesvědčeni, �e nebylo zbytí, krátit bylo nutno: 
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vést déle ne� hodinu rozhovor, v něm� se nutně vyskytovaly i otázky potřebné 
v mezikulturním srovnání, ale v českém kontextu triviální či podivné, jevilo se nám neúnosné.  

V českém �etření nebyly tedy měřeny z osobnostních hodnot umístnění respondenta 
na postojové �kále individualismus - kolektivismus, co� mělo být testováno poměrně 
rozsáhlou baterií otázek 13 polo�ek a byla vypu�těna �kála označovaná jako Attachement, je� 
měřila míru nezávislosti  jako�to  povahového rysu - 18 polo�ek.  Ze vztahových proměnných 
vypadly proměnné měřící povahu rodičovství, je� v modelu nejvíce postrádáme, které ale 
měly v původním návrhu 24 polo�ek; jejich výpověď se dala  částečně zastoupit  odvozením 
z jiných otázek, a tak jsme je museli o�elet, stejně jako i několik dal�ích men�ích baterií. 
Podstatně redukovaný, na české populaci testovaný model vypadá tedy takto: 
 
O b r á z e k 2 Vztah rodič-dítě ve třech generacích (česká část VOC studie) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I takto redukovaný model zachycuje to, co je pro český výzkumný projekt 

soustředěný na mezigenerační solidaritu podstatné; i takto redukovaný model byl 
operacionalizován do dotazníku pro matky o 456 polo�kách. Dotazník pro dcery těchto 
polo�ek obsahuje 173 a dotazník pro babičky 482. Otázky indikující  proměnné modelu 
uvádíme  v příloze A.  

Kulturní a socioekonomický kontext mezigeneračního přenosu, ono pozadí na�eho 
modelu, nebyl samozřejmě zji�ťován dotazem ve zkoumaných rodinách; nachází svůj výraz 
ne v individualizovaném, reflektovaném postoji či preferenci: tvoří obecněj�í východisko 
v�ech postojů a preferencí a jejich referenční rámec. Provedeme-li srovnání toho, co 
označujeme jako kulturní a sociální kontext, zařazuje se v základních parametrech Česká 
republika vedle �esti zkoumaných populací takto:5 

                                                 
5 V českém kontextu  přiřazujeme některým proměnným otazník proto, �e nemáme dostatečnou oporu ve výzkumech (jaká je 
u nás vlastně preference mu�ského potomka - je skutečně nízká?) anebo �e jsme ve fázi změny a je�tě neznáme odpověď (jak 
se zachová kohorta, která odkládala rodičovství - stoupne skutečně  míra bezdětnosti  a� na úroveň Německa?) 

Kulturní a socio-ekonomický kontext
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Redukovali jsme tedy model velmi podstatně. Vzhledem k cílům, sledovaným 
výzkumným projektem Mezigenerační solidarita ve výzkumném tématu �Celkové  směřování 
sociální politiky� pro Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, zůstává v na�em vlastním 
modelu sledovaných cílů stále je�tě více ne� dost.6 
 

3.1 Prezentace výsledků a  uspořádání textu 
Následující deskripce výsledků se soustřeďuje na ty �kály a otázky, které sledovaly 

vlastní téma na�eho výzkumu: dal�í výklad se soustřeďuje jen na mezigenerační solidaritu 
uvnitř rodiny na linii pokrevně spřízněných dcer, matek a babiček.  

Mezigenerační solidarita je velmi komplexní a poměrně �iroký, nezřetelně 
strukturovaný  fenomén. Abychom jeho výklad zpřehlednili,  utřídili jsme výsledky jako tři 
základní aspekty mezigenerační solidarity. Nejprve sledujeme proklamovanou solidaritu 

                                                 
6 Přitom v nás zůstává stále je�tě metodologická skepse, zda pou�itý dotazník nepřesáhl svým rozsahem 

přiměřený nárok na pozornost a soustředění dotazovaných a zda validita jejich odpovědí tím 
neutrpěla.Teoretický model  je teoretický model a zelený je strom �ivota. Původní výzkum Value of Children byl 
realizován na počátku sedmdesátých let a nese jejich zřetelnou pečeť: je charakteristický velkými sadami 
proměnných, které měřily nejenom to, co statistickému zpracování vychází vstříc, tedy tzv. �tvrdá data�; pokou�í 
se transformovat v taková statisticky dobře zpracovatelná data i postoje a hodnotové orientace. Hodnota dítěte je 
exemplárním příkladem takových aspirací zachytit niterně hodnotovou orientaci v sadě proměnných. 

Gisela Trommsdorffová je sociální psycholo�ka, která se zabývá dnes poměrně velmi rozvinutou disciplinou 
mezikulturně srovnávací psychologie. Vypracovala teoretický model, který  výrazně přesáhl aspirace původního 
výzkumu. Zařadila do něj - z hlediska teoretického vysvětlení zajisté legitimně - dal�í vysvětlující proměnné, 
vesměs psychologické povahy. Mezikulturně srovnávací psychologie je na takových mírách závislá. Srovnává a 
potřebuje indikovat a změřit mezikulturní rozdíly v osobnostních charakteristikách, jako je individualistická či 
kolektivistická orientace osobnosti, míra závislosti na druhých jako osobnostního rysu, přijetí či odmítání dítěte 
matkou jako v konkrétním páru měřitelná charakteristika�  Činí tak pomocí  �kál, které jsou vyvíjeny 
v opakovaném měření reliability a validity a zdokonalovány, a� získají status často mezinárodně respektované 
měřící �kály, postupně se zau�ívají a jsou často i komerčně nabízeny firmami, které obchodují 
s psychologickými testy a měřícími nástroji a investují do jejich  standardizací na různé subpopulace.  

V�echny z těchto �kál byly opakovaně kriticky prověřovány a o jejich validitě, reliabilitě, konzistenci  a 
aplikovatelnosti není pochyb, máme k dispozici rozsáhlou literaturu. Potí� spočívá v tom, �e jsou to �kály 
různých autorů a různé provenience i různého času vzniku. S výjimkou základní srovnávané �kály měřící 
hodnotu dítěte, která pochází z původní studie a z počátku sedmdesátých let, jde vesměs o moderní �kály 
z posledního desetiletí. Ka�dá z těchto �kál velmi dobře funguje. Ve v�ech jejich testech se ov�em měří jejích 
charakteristiky a aplikovatelnost právě pro ka�dou z nich. Jejich zařazení do kauzálního řetězce teoretického 
modelu �ádný z jejich tvůrců nepředpokládal - to je dílo autorky teoretického modelu Gisely Trommsdorffové.  

A zde jsme u jádra pudla: na�e základní metodologická skepse se od samého počátku vztahovala k tomu, zda 
to, co působí nesporně přesvědčivě jako teoretický model, a co je zajisté  konstruováno z proměnných, pro které  
jsou k dispozici standardizované �kály, mů�e být aplikováno ve svém celku  v terénním výzkumu na naprosto 
nemotivované populaci. Byli jsme a stále jsme skeptičtí k tomu, zda dostaneme v takové situaci validní výsledky 
z aplikace deseti po sobě jsoucích �kál, které, aplikovány samy o sobě, vy�adují pozornost pokusné osoby 
vesměs v�dy více ne� deset, ale i patnáct minut. Autorka modelu pod tísní prosté aritmetiky součtu potřebného 
času jednotlivé �kály redukovala z vícedimenzionálních na jednodimenzionální anebo je redukovala obsahově, 
pořád se v�ak pohybovala v časovém rozsahu, který by byl přijatelný pro rozhovor v klinických podmínkách, jak 
obvykle pracuje s experimentálními osobami  sociální psychologie; pro terénní situaci zůstával výzkumný 
nástroj stále příli� rozsáhlý, a to nejenom časově, ale i nárokem na soustředěnost a psychickou anga�ovanost 
respondenta.  

Metodologická skepse nemů�e také pominout skutečnost, �e pro hledání odpovědi na očekávané fertilitní 
chování je výzkum u v�ech tří sledovaných generací situován v tom čase �ivotního cyklu, kdy mají jeho 
výsledky malou míru prediktabilní mocnosti anebo jsou prakticky irelevantní. Pronatalitní postoje ve vzorku  
třinácti- a� čtrnáctiletých dívek jen málo vypovídají o jejich budoucím  fertilitním chování, proto�e je test 
konfrontace s realitou limitů voleb dospělé �eny teprve čeká;  pronatalitní postoje jejich matek, tedy �en ve věku 
blízkém přechodu, u� mají jen neparnou �anci na realizaci a  u babiček ta �ance není samozřejmě �ádná.  

S těmito limity jsme se ov�em nesmířili: v rámci výzkumného záměru Fakulty sociálních studií  Masarykovy 
univerzity Mláde�, děti a rodina v transformaci jsme realizovali projekt Value of chidlren na celonárodním 
vzorku českých �en 30- a� 35letých (n = 1 300), reprezentativním podle okresů, velikosti sídla a vzdělání 
respondentky a obdobného souboru mladých mu�ů tého� věku.   
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jako explicitně deklarovanou hodnotu rodiny a jako kulturní pozadí vztahových mechanismů 
(kapitola 4) a v souvislosti s tím zkoumáme i závislost, resp. nezávislost jednotlivce na 
rodině (kapitola 5). Poté výkladové schéma sleduje solidaritu poskytovanou ať u� jako 
emocionální anebo hmotnou (i finanční) podporu a sleduje ji jak z hlediska těch, kteří 
podporu poskytují (kapitola 6), tak těch, kteří ji přijímají (kapitola 7). Nakonec zkoumáme 
solidaritu očekávanou, tedy opět kulturní pozadí legitimity vzájemné podpory (kapitola 8). 
V dal�í části textu se věnujeme aspoň na českém vzorku některým specifičtěj�ím analýzám.  
Pokou�íme se vrhnout něco světla na motivace k pomoci (kapitola 9) a na vzhledem k ní 
komplementární úzkost spojenou s očekáváním budoucí péče o rodiče (kapitola 10). Krátká 
pasá� je věnována také pro českou situaci charakteristické  dlouhodobě plánované  pomoci 
dítěti dlouho za práh jeho sociální i ekonomické autonomie (kapitola 11).  Pokusili jsme se 
také empiricky stanovit typologii solidarity s rodiči (kapitola 12) a  na konec jsme ponechali 
to nejzajímavěj�í z hlediska podnětů pro praktickou aplikaci na�ich zji�tění, toti� faktory 
ovlivňující poskytování pomoci star�í generaci (kapitola 13). 

Vzhledem k tomu, �e  v�echny tři ze zkoumaných solidarit je specifická pro ka�dou 
ze tří generací zkoumaných �en a �e i mezigenerační vztahy jsou dvojí, jednak mezi nejmlad�í 
a střední a pak mezi střední a nejstar�í generací, vzniká nám poměrně dosti komplikovaná 
matice závislostí.   Udr�et přehlednost výkladu nebylo vůbec lehké a je se co obávat, �e ani 
pro čtenáře nebude sledování těchto souvislostí úplně snadné.      

Také proto je výklad organizován tak, �e nejprve popisuje podrobněji situaci v české 
rodině a potom, opřen o výkladové schéma tu ustavené, přiná�í srovnání s rodinou německou 
(kapitola 14 a� 17) a s rodinou tureckou (kapitola 18 a� 22).  Pokus prezentovat vedle sebe 
v�echny tři srovnávané populace ve v�ech sledovaných aspektech vedl k tak slo�itému a 
�patně přehlednému výsledku, �e jsme tomuto kompromisu dali nakonec přednost.  Česká 
část také přiná�í některé analýzy - dlouhodobě plánovaná pomoc dětem, typologie solidarity a 
ovlivňující poskytování pomoci star�í generaci -, pro které jsme buď neměli ve v�ech třech 
souborech srovnatelné podklady anebo jsme je tu nepova�ovali za relevantní.  
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MEZIGENERAČNÍ SOLIDARITA - ČESKÉ DÍVKY, MATKY A BABIČKY  
 

4. Rodinné hodnoty - solidarita proklamovaná 
 
Základem, či snad přesněji trvale přítomným pozadím mezigenerační solidarity je 

hodnota rodiny jako inercionalizovaná hodnota či jako osobnostní charakteristika.  
Pro měření rodinných hodnot byla pou�ita zkrácená verze Georgasovy �kály 

rodinných hodnot [Georgas, 1991]. Z ní byly vybrány 2 dimenze: odpovědnost rodičů vůči 
dětem a odpovědnost dětí vůči rodičům a jiným příbuzným. Znění jednotlivých polo�ek této 
baterie je uvedeno v příloze A.  
 

T a b u l k a 2 Rodinné hodnoty - odpovědnost rodičů vůči dětem  
 

 �Rodiče by se neměli 
vmě�ovat do �ivota svých 

dospělých dětí.� 

�Rodinné problémy by se měly 
ře�it uvnitř rodiny.� 

�Rodiče by měli poskytnout 
finanční pomoc svým dětem, i 

kdy� jsou dospělé.� 
 průměr odchylka průměr odchylka průměr odchylka 

dcery 3,44* 1,07 4,46 0,80 4,05 0,84
matky 4,17* 1,08 4,61 0,71 3,55* 1,16
babičky 4,65* 0,83 4,84* 0,62 4,21 0,99
celkem 3,99 1,13 4,60 0,74 3,9 1,04

 

* Rozdíl průměru od ostatních dvou skupin je významný na hladině 0,05 (Bonferroni) 
(průměr z pětistupňové �kály; 1=rozhodně nesouhlasím, 5=rozhodně souhlasím) 
 

Odpovědi na v�echny uvedené výroky jsou vesměs spí�e souhlasné, není �ádný 
výrok, s ním� by matky, dcery či babičky nesouhlasily. V rodině je tento výsledek 
předpokládatelný. Nejmlad�í generace jakoby očekávala nejmen�í odpovědnost rodičů vůči 
dětem v uvedených kategoriích, nejstar�í generace naopak největ�í. Generace matek nejméně 
souhlasí s výrokem, �e by měli rodiče poskytnout finanční pomoc svým i dospělým dětem, je-
li to potřeba. Jak uvidíme později, odpovídá to i jejich za�ité zku�enosti. 
 

T a b u l k a  3 Rodinné hodnoty - odpovědnost dětí vůči rodičům  
 

 �Člověk by měl udr�ovat 
dobré vztahy s příbuznými.� 

�Je povinností dětí postarat se 
o své rodiče, kdy� zestárnou.� 

�Je třeba ctít a chránit dobrou 
pověst rodiny.� 

 průměr odchylka průměr odchylka průměr odchylka 
dcery 4,52 0,67 4,44 0,77 4,35 0,84
matky 4,65 0,71 4,38 0,98 4,40 0,82
babičky 4,79 0,70 4,11* 0,93 4,69* 0,75
celkem 4,63 0,70 4,34 0,90 4,45 0,82

 

* Rozdíl průměru od ostatních dvou skupin je významný na hladině 0,05 (Bonferroni) 
(průměr z pětistupňové �kály; 1=rozhodně nesouhlasím, 5=rozhodně souhlasím) 
 

 Nejstar�í generace nejméně souhlasí s povinností dětí postarat se o své zestárlé 
rodiče. Chrání tím svou autonomii, i kdy�, jak uvidíme v mezinárodním srovnání, právě 
v české rodině prarodiče, zejména po ovdovění, bydlí častěji v rodině své dcery.  Skupina 
babiček také nejsilněji deklaruje potřebu ctít a chránit dobrou pověst rodiny.  
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5. Závislost  či nezávislost jednotlivce na rodině 
 
Míra závislosti na rodině je dal�í z osobnostních charakteristik, které tvoří pozadí 

rodinné solidarity. 
Následující výsledky vycházejí z modifikované Singelisovy sebeposuzovací �kály 

[Singelis, 1994], která se zaměřuje na měření závislého a nezávislého Já vymezeného vůči 
určité skupině, v na�em případě rodině. 10 polo�ek (znění jednotlivých polo�ek této baterie je 
uvedeno v příloze A) lze rozdělit do dvou skupin: polo�ky charakterizující vzájemnou 
závislost či soudr�nost s rodinou a polo�ky charakterizující nezávislost a preferovanou 
odli�nost od rodiny. 
 

T a b u l k a  4 �Já� závislé na rodině 
 

 respektovat 
rozhodnutí rodiny 

rodina důle�itěj�í 
ne� vlastní 

úspěchy 

osobní �těstí 
závisí na �těstí 

rodiny 

být zadobře 
s rodinou 

oběť vlastních 
zájmů  pro u�itek 

rodiny 
 průměr odchylka průměr odchylka průměr odchylka průměr odchylka průměr odchylka

dcery 3,88 0,81 3,61* 1,09 3,88* 0,98 4,62* 0,67 3,82* 1,01
matky 4,06 0,97 4,32* 0,87 4,67* 0,65 4,75* 0,56 4,32* 0,80
babičky 4,19 0,96 4,65* 0,72 4,88* 0,49 4,93* 0,4 4,79* 0,56
celkem 4,02 0,91 4,12 1,02 4,41 0,88 4,74 0,59 4,23 0,92

 

(průměr z pětistupňové �kály; 1=rozhodně ne, 5=rozhodně ano) 
* Rozdíl průměru od ostatních dvou skupin je významný na hladině 0,05 (Bonferroni) 
 

Nejmlad�í generace se významně odli�uje, osobní �ivot si dívky vymezují spí�e 
nezávisle na své rodině. Nejstar�í generace vykazuje nejvy��í skóre v této baterii,  vědomí 
soudr�nosti s rodinou se u nich jeví jako nejsilněj�í.  Výsledek mů�eme interpretovat jako vliv 
věku - mlad�í generace se pochopitelně sna�í více oddělit od své rodiny. Je v�ak třeba zvá�it i 
vágnost termínu rodina v daném kontextu: nejmlad�í generace si pod ní představila opravdu 
své rodiče, popř. prarodiče, střední generace matek v ní zřejmě viděla spí�e své děti a svého 
man�ela. Pokud by byly cíleně dotázány na svou rodinu původu, skóre by se mo�ná opět 
li�ila. 
 

T a b u l k a 5 �Já� nezávislé na rodině 
 

 přednost přímému 
jednání v rodině 

ráda se od rodiny 
odli�uji. 

důraz na vlastní 
�ivot nezávislý na 

rodině 

zdraví je pro mě 
nejvy��í hodnota 

důraz na 
schopnost postarat 

se sama o sebe 
 průměr odchylka průměr odchylka průměr odchylka průměr odchylka průměr odchylka 

dcery 4,26 0,90 3,25* 1,13 3,63* 1,13 4,40 0,84 4,28* 0,91
matky 4,84 0,48 1,85 1,03 2,27* 1,29 4,67 0,73 3,36* 1,51
babičky 4,87 0,49 1,87 1,15 2,73* 1,61 4,75 0,78 4,46* 0,94
celkem 4,62 0,74 2,41 1,29 2,91 1,45 4,58 0,80 4,02 1,29

 

(průměr z pětistupňové �kály; 1=rozhodně ne, 5=rozhodně ano) 
* Rozdíl průměru od ostatních dvou skupin je významný na hladině 0,05 (Bonferroni) 
 

 Nejmlad�í generace opět vymezují svůj �ivot spí�e mimo rodinu, nejstar�í generace 
aspiruje na nezávislost na rodině nejméně. S jednou podstatnou výjimkou: kladou největ�í 
důraz na schopnost postarat se samy o sebe. Jednou z obávaných skutečností ve starém věku 
je ztráta soběstačnosti,  zvý�ené vědomí hodnoty schopnosti postarat se sám o sebe a nebýt na 
obtí� ukazuje na stoupající hodnotu osobní autonomie. 



 

 23

6. Solidarita (pomoc) poskytovaná  
 
V následujícím členění solidarity či pomoci poskytované a obdr�ované v rámci 

rodiny vycházíme z dělení Bengstona, Schradera [1982] a Silversteinové [1997]. Pro lep�í 
přehlednost dat tedy výsledky uvádíme v celcích: frekvence kontaktu (asociační solidarita), 
emocionální blízkost (afektuální solidarita), podobnost názorů (konsenzuální solidarita), 
geografická vzdálenost (strukturální solidarita) a konkrétní směňovaná pomoc (funkcionální 
solidarita).   
 

6.1 Nejmlad�í generace - vztah s rodiči 
  

6.1.1  Strukturální a asociační solidarita 
 Dcery samozřejmě �ijí společně se svými rodiči a jsou s nimi v denním kontaktu. 

Čtvrtina respondentek (24,4%) v�ak �ije v rozvedené rodině.    
 

T a b u l k a  6 Kontakt s otcem v posledních dvanácti měsících  
 

 % (N=63) 
denně 8
několikrát týdně 21
1x týdně 19
1x za měsíc 19
méně ne� 1x za měsíc 14
vůbec se s ním nestýkám 19

 

Skutečnost, �e celá třetina dívek �ijících po rozvodu se svou matkou se s otcem skýtá 
méně ne� jednou za měsíc (pětina vůbec), ukazuje jak na hlubinné socializační důsledky 
rozvodu,  tak na význam matrilinearity v české rodině.   

 

6.1.2  Afektuální a konsenzuální solidarita 
Kvalita vztahu byla měřena pomocí Furmanovy a Buhrmesterovy baterie Network of 

Relationships Inventory [Furman, 1985], která zachycuje různé aspekty vztahu adolescentů s 
rodiči, vrstevníky, učiteli a dal�ími. Pro tento projekt byly vybrány �kály pro měření intimity, 
konfliktu a  vnímaného obdivu (úcty). Na devět otázek odpovídaly respondentky podle pěti- 
stupňové �kály.  

 

T a b u l k a  7  Intimita vztahu nejmlad�í generace k rodičům 
 

 MATKA OTEC 
 průměr % varianty 4 a 5 průměr % varianty 4 a 5 
frekvence hovoru o tom, o čem přemý�lí 3,35 46,9 2,39 17,5
frekvence svěřování se 2,92 37,2 1,82 5,4
frekvence hovoru o intimních věcech 3,02 39,1 2,06 11,1

 

(průměry z pětistupňové �kály; 1= nikdy, 5= stále) 
 

T a b u l k a  8 Konflikt ve vztahu nejmlad�í generace k rodičům 
 

 MATKA OTEC 
 průměr % varianty 4 a 5 průměr % varianty 4 a 5 
frekvence odli�ného názoru 3,32 44,1 3,02 33,4
frekvence hádek 2,53 19,4 2,34 15,9
frekvence zloby na rodiče 2,96 27,5 2,96 29,5

 

(průměry z pětistupňové �kály; 1= nikdy, 5= stále) 
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T a b u l k a  9  Percipovaný obdiv od rodičů (nejmlad�í generace) 
 

 MATKA OTEC 
 průměr % varianty 4 a 5 průměr % varianty 4 a 5 
frekvence obdr�ené chvály 3,84 70,9 3,47 50,8
spokojenost s dítětem a schvalování jeho 
aktivit 3,88 68,4 3,7 59,3

pocit obdivu od rodičů 2,79 26,7 2,55 19,4
 

(průměry z pětistupňové �kály; 1= nikdy, 5= stále) 
 

Vztah s matkou se v na�em vzorku dívek jeví jako dynamičtěj�í. Ve v�ech 
uvedených kategoriích vykazují méně či více výrazněji vy��í skóre, tedy i vy��í frekvenci 
uvedených projevů vztahu. S matkami více hovoří a svěřují se jim, s matkami ale pro�ívají i o 
něco vět�í konflikt, vnímají od nich více obdivu ne� od otců.     
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G r a f    1 Povaha vztahu s rodiči  
 

(pětistupňová �kála: 1= není to vůbec důvěrný vztah, 5=je to velmi důvěrný vztah) 
průměr: vztah s matkou = 4,38 
vztah s otcem = 3,62 

Vztah s matkou

5 velmi důvěrný vztah
53,6%

4
35,7%

3
9,5%

1 vůbec důvěrný vztah
0,4%

2
0,8%

1 vůbec důvěrný vztah

2

3

4

5 velmi důvěrný vztah

 
 

Vztah s otcem

2
10,7%

1 vůbec důvěrný vztah 
6,0%

3
23,1%

4
36,8%

5 velmi důvěrný vztah
23,5%

1 vůbec důvěrný vztah 

2

3

4

5 velmi důvěrný vztah
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6.1.3  Funkcionální solidarita 
Jak uvidíme později v textu, ve střední a star�í generaci matek je věnována podstatná 

část dotazníku oblasti vzájemné sociální podpory (zahrnují podporu materiální, praktickou a 
emocionální). U nejmlad�í generace byly dotazy upraveny na frekvenci poskytování bě�ných 
domácích prací a na emocionální podporu rodičům (podle [Brannen, 1995]). 
 
T a b u l k a  10  Poskytované domácí práce (nejmlad�í generace) 
 

frekvence činnosti (v %) 
domácí práce 

skoro nikdy méně ne� 
1x týdně 

1x týdně několikrát 
v týdnu 

skoro pořád

prostření / úklid ze stolu 7,4 7,0 12,4 41,1 32,2
umývání / úklid nádobí 4,3 6,2 15,5 34,5 39,5
luxování, vytírání podlahy 8,1 17,1 46,1 12,8 15,9
praní / �ehlení prádla 47,3 29,5 12,4 6,6 3,5
pomoc při vaření 15,9 18,6 23,6 24,0 17,8
vyřizování pochůzek (nákupy, po�ta atp.) 12,0 14,7 22,9 32,2 17,1
hlídání mlad�ího sourozence (N= 118) 34,7 8,5 5,9 19,5 31,4
práce na zahradě nebo jiná práce  v domě 17,1 15,5 36,0 22,1 8,5

 

Podle toho, jak situaci vidí samy dívky, jsou v domácích pracích zapojeny poměrně 
hodně. Nesledovanou otázkou zůstává,\ jak vidi situaci jejich rodiče. Do funkcionální 
podpory zahrnujeme i pomoc emocionální, psychickou podporu. Jak ji poskytují dcery svým 
rodičům vidíme v následující tabulce. 
 

T a b u l k a  11 Emocionální podpora rodičům 
 

MATKA OTEC  
průměr % varianty 4 a 5 průměr % varianty 4 a 5 

Utě�uje� svoje rodiče (kdy� mají nějaké 
trápení...)? 2,89 28,3 1,88 8,6

Mluví s tebou o svých obavách a 
starostech? 3,15 39,2 2,16 12,0

 

(průměry z pěti stupňové �kály; 1 = nikdy, 5 = velmi často) 
 

V souladu s dříve popsaným důvěrněj�ím vztahem mezi dcerou a matkou se i 
emocionální podpora objevuje vy��í ve vztahu k matce. 
 

6.1.4  Vnímaná zátě� poskytované pomoci 
Stejně jako matky a babičky byly i dívky dotázány, jak velkou zátě� pro ně 

představuje praktická pomoc v domácnosti a emocionální pomoc rodičům. Z následujícího 
grafu je patrné, �e  dcery vnímají jako vět�í zátě� praktickou pomoc s domácími pracemi ne� 
emocionální podporu rodičům. Mů�eme si v�imnout, �e emocionální podporu dívky výrazně 
častěji ne� praktickou pomoc vnímají jako �ádnou zátě�. Zároveň je v�ak patrné, �e tuto 
emocionální podporu vnímají jako velkou zátě� častěji ne� pomoc praktickou. 
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G r a f  2 Vnímaná zátě� při poskytování pomoci rodičům (nejmlad�í generace) 
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praktická pomoc 19,9% 34,4% 40,7% 4,1% 0,8%

emocionální podpora 53,1% 23,7% 16,2% 4,1% 2,9%

�ádná zátě� 2 3 4 velká zátě�

 
 

6.2 Nejmlad�í generace - vztah s babičkou (matkou respondentčiny matky) 
 

6.2.1  Afektuální a konsenzuální solidarita 
Podobně jako u vztahu s rodiči, stejná baterie otázek byla polo�ena na vztah s 

babičkou. V porovnání s rodiči se jedná o vztah méně dynamický, kdy intimita vztahu je 
podobná vztahu s otcem, tedy nízká, konflikt ve vztahu je minimální a ve srovnání s rodiči 
podstatně ni��í, naopak percipovaný obdiv se blí�í charakteristikám vztahu s matkou. Tento 
vztah je předpokládanou formou �babičkovské lásky�, kdy s generačním odstupem se jim 
dívky příli� nesvěřují a nesdílejí svůj vnitřní svět vzhledem k men�í frekvenci kontaktu a k 
tomu, �e pravděpodobně nezasahují do výchovy, nedochází ke konfliktu tak jako s rodiči, a 
naopak prarodiče nezatí�ení problémy výchovy poskytují svým vnoučatům velký prostor 
obdivu a chvály. 

 

T a b u l k a  12  Povaha vztahu s babičkou (nejmlad�í generace) 
 

N=220 BABIČKA 
 průměr % varianty 4 a 5 

intimita vztahu 
frekvence hovoru o tom, o čem přemý�lí 2,52 20,0
frekvence svěřování se 2,18 11,8
frekvence hovoru o intimních věcech 2,2 14,0
konflikt ve vztahu 
frekvence odli�ného názoru 2,57 21,7
frekvence hádek 1,68 6,8
frekvence zloby na babičku 2,19 15,0
percipovaný obdiv 
frekvence obdr�ené chvály 3,89 70,4
spokojenost s dítětem a schvalování jeho aktivit 3,77 61,7
pocit obdivu od babičky 2,89 31,5

 

(průměry z pěti stupňové �kály; 1= nikdy, 5= stále) 
 
V celkovém hodnocení vztahu jsou výsledky podobné charakteristice vztahu s otcem. 

Průměr z pěti stupňové �kály (1= není to vůbec blízký, důvěrný vztah; 5= je to velmi blízký, 
důvěrný vztah) je 3,7. Variantu 4 zvolilo 37% respondentek, variantu 5 pak 27%. 
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6.2.2  Funkcionální solidarita 
Ve vztahu k babičce nebyl pokládán dotaz na konkrétní pomoc, pouze na frekvenci, s 

ní� babičkám dívky pomáhají. Z následující tabulky je patrné, �e pouze 18% své babičce 
nepomáhá téměř nikdy a naopak 82% babičce pomáhá alespoň občas. 
 
T a b u l k a 13 �Pomáhá� babičce s nákupem nebo s domácími pracemi?� 
 

N=220 % 
pravidelně 16,8
občas 65,0
(skoro) nikdy 18,2

 
6.3 Střední generace - vztah s rodiči 
  

6.3.1  Strukturální a asociační solidarita 
V na�em vzorku má pouze 60%  dospělých dcer oba své rodiče na�ivu. Vzdálenost 

bydli�tě prarodičů je následovná: 
 
T a b u l k a  14  Bydli�tě prarodičů vzhledem k bydli�ti jejich dospělé dcery 
 

 �ije společně  
s dcerou 

v sousedství ve stejném 
městě 

v jiném městě 
ČR 

�ije v 
zahraničí 

CELKEM 

�ijí oba 
prarodiče 6,0% 18,1% 28,9% 43% 4,0% 149 

jen matka 16,1% 12,9% 27,4% 40,4% 3,2% 62 
jen otec 7,1% 7,1% 35,8% 50,0% - 14 

 

Necelá třetina dospělých dcer �ije ve stejném městě jako její rodiče, největ�í část 
v�ak �ije v jiném městě. Za v�imnutí stojí mírná změna v situaci, kdy  jim zemřel otec - více 
dospělých dcer pak �ije společně s matkou. Naopak v situaci, kdy jim zemře matka, se na 
společném bydlení dcery a otce nic nemění. 

 Dospělé dcery byly dotazovány, jak často jsou se svými rodiči ve spojení, ať u� 
v osobním kontaktu či telefonicky. Existuje poměrně silná významná pozitivní korelace této 
frekvence kontaktu se vzdáleností bydli�tě (Spearmanovo ró = 0,59 v případě matky; 
Spearmanovo ró = 0,5 v případě otce). Nerozli�ujeme-li vzdálenost bydli�tě, je zřejmé, �e  
dospělé dcery jsou častěji v kontaktu se svou matkou ne� s otcem. Tato skutečnost v�ak platí i 
při rozli�ení podle bydli�tě - i kdy� se frekvence kontaktu s rodiči se vzdáleněj�ím bydli�těm 
mírně sni�uje, stále dcery komunikují více s matkami ne� s otci.  
 

T a b u l k a  15 Frekvence kontaktu s otcem (dle vzdálenosti bydli�tě) 
 

 denně několikrát 
týdně 1x týdně 1x za měsíc méně ne� 

1x za měsíc CELKEM 

�ije společně s rodinou dcery 100,0% - - - - 9
v sousedství 33,3% 40,7% 22,2% - 3,7% 27
ve stejném městě 10,6% 36,2% 31,9% 12,8% 8,5% 47
v jiném městě ČR 2,7% 19,2% 45,2% 20,5% 12,3% 73
v zahraničí - 28,6% 14,3% 14,3% 42,9% 7
CELKEM 15,3% 27,0% 33,7% 13,5% 10,4% 163
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T a b u l k a  16  Frekvence kontaktu s matkou (dle vzdálenosti bydli�tě) 
 

 denně několikrát 
týdně 1x týdně 1x za měsíc méně ne� 

1x za měsíc CELKEM 

�ije společně s rodinou dcery 100,0% - - - - 19
v sousedství 54,3% 31,4% 14,3% - - 35
ve stejném městě 25,0% 46,7% 25,0% 1,7% 1,7% 60
v jiném městě ČR 6,7% 36,7% 44,4% 10,0% 2,2% 90
v zahraničí - 25,0% 50,0% 12,5% 12,5% 8
CELKEM 27,8% 34,9% 30,2% 5,2% 1,9% 212

 
6.3.2  Afektuální a konsenzuální solidarita 

Podobně jako jejich třináctileté dcery, i matky střední generace měly zhodnotit svůj 
vztah zvlá�tě pro svého otce a pro svou matku podle devítipolo�kové baterie rozdělené do 
několika kvalitativních úrovní. 
 

T a b u l k a 17 Intimita vztahu střední generace k rodičům 
 

 MATKA (N = 212) OTEC (N = 163) 
 průměr % varianty 4 a 5 průměr % varianty 4 a 5 
frekvence hovoru o tom, o čem přemý�lí 2,88 25,9 2,19 8,5
frekvence svěřování se 2,50 20,8 1,99 9,9
frekvence hovoru o intimních věcech 2,82 35,3 2,18 17,8

 

(průměry z pětistupňové �kály; 1= nikdy, 5= stále) 
 

T a b u l k a  18 Konflikt ve vztahu střední generace k rodičům 
 

 MATKA (N = 212) OTEC (N = 163) 
 průměr % varianty 4 a 5 průměr % varianty 4 a 5 
frekvence odli�ného názoru 2,95 25,6 2,83 25,9
frekvence hádek 1,86 8,9 1,72 9,2
frekvence zloby na rodiče 2,35 12,2 2,33 12,8
 

(průměry z pětistupňové �kály; 1= nikdy, 5= stále) 
 

T a b u l k a 19 Percipovaný obdiv od rodičů (střední generace) 
 

 MATKA (N = 212) OTEC (N = 163) 
 průměr % varianty 4 a 5 průměr % varianty 4 a 5
frekvence obdr�ené chvály 3,16 41,9 2,92 34,8
spokojenost s dítětem a schvalování jeho aktivit 3,86 68,4 3,75 65,5
pocit obdivu od rodičů 2,42 19,9 2,37 17,8

 

(průměry z pětistupňové �kály; 1= nikdy, 5= stále) 
 

Rozdíl ve vztahu s matkou a s otcem se u střední generace objevuje pouze v rovině 
intimity vztahu - s matkami deklarují i dospělé dcery vztah důvěrněj�í. Na úrovni konfliktu a 
percipovaného obdivu se nevyskytuje výrazněj�í rozdíl mezi matkou a otcem. Ve srovnání se 
svými dcerami ale vnímá  střední generace vztah v rovině intimity a konfliktu jako méně 
intenzivní. Spočítané průměry i zastoupení nejvy��ích variant jsou ni��í, ne� jak je uvedly 
jejich dcery z nejmlad�í generace. Vztah s rodiči tedy  jakoby postupem času zaobloval hrany, 
intimita a konflikt nejsou tak zřetelné jako v době puberty.  

Celkově shrnuje povahu vztahu následující graf. Potvrzuje se v něm vět�í důvěrnost 
vztahu k matce, ve srovnání s nejmlad�í generaci jsou ale rozdíly mezi otcem a matkou o něco 
men�í. 
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G r a f  3   Povaha vztahu s rodiči  
(čtyřstupňová �kála: 1 = ne (tak) důvěrný vztah, 4 = mimořádně důvěrný vztah) 
průměr: vztah s matkou = 2,72 
vztah s otcem = 2,21 

Vztah s matkou

velmi důvěrný
50,9%

mimořádně důvěrný
12,3%

ne moc důvěrný 
3,8%

trochu důvěrný
33,0%

ne moc důvěrný 
trochu důvěrný
velmi důvěrný
mimořádně důvěrný

 
 

Vztah s otcem

ne moc důvěrný 
22,1%

mimořádně důvěrný
4,9%

velmi důvěrný
33,7%

trochu důvěrný
39,3%

ne moc důvěrný 
trochu důvěrný
velmi důvěrný
mimořádně důvěrný

 

6.3.3  Funkcionální solidarita 
Podpora, kterou poskytují  �eny střední generace svým rodičům, byla rozdělena do 

tří úrovní - na podporu materiální, praktickou a emocionální. Pou�ité polo�ky byly vyvinuty 
německými partnery na základě longitudinální studie rozvedených a náhradních rodin 
[Walper, Schneewind, & Lenz, 1996]. 

Z následujících výsledků je patrné, �e  dospělé dcery svým rodičům neposkytují 
příli� velkou podporu. Jejich matky jsou v�ak ve vět�ině ve věku časného důchodu nebo je�tě 
samy pracují a jejich závislost na pomoci druhých je relativně velmi malá. 
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A. Materiální pomoc 
Dospělé dcery byly dotazovány, zda poskytly své matce v posledních dvanácti 

měsících finanční podporu nebo zda jí koupily určité spotřební předměty. 
 

T a b u l k a  20 �Poskytla jste svým rodičům v posledních dvanácti měsících finanční 
pomoc? Kupovala jste jim např. potraviny, oblečení, léky nebo nějaké jiné věci?� 
 

 poskytnutí peněz (N = 226) nákup spotřebního zbo�í (N = 219) 
vůbec 70,8 % 30,1 %
jen výjimečně 14,2 % 25,6 %
občas 8,8 % 29,2 %
poměrně často 4,0 % 11,0 %
velmi často 2,2 % 4,1 %
 
průměr 1,53 2,33
 

(průměry z pětistupňové �kály; 1= vůbec, 5= velmi často) 
  

Zatímco poskytování peněz rodičům je věcí poměrně výjimečnou, poskytování 
věcných dárků má pestřej�í rozlo�ení. Finchová pí�e, �e ekonomická podpora v rodině často 
probíhá formou poskytování peněz, pokud jde o mu�e, a formou poskytování dárků, pokud 
jde o �eny [Finch, 1990].  Ty tedy nedávají peníze, ale potřebnou věc prostě koupí.  
Prezentovaná data tuto tendenci i v české populaci naznačují. 
 

B. Praktická pomoc 
V této části jsme se ptali, zda dospělé dcery pomáhaly v posledních dvanácti 

měsících svým rodičům s domácími pracemi, zda pro ně zařizovaly nějaké pochůzky nebo se 
o ně staraly, kdy� byli nemocní. 
 

T a b u l k a  21 Poskytnutí praktické pomoci rodičům 
 

 pomoc v domácnosti  
(N = 226) 

vyřizování pochůzek 
(N = 226 ) 

péče v nemoci          
(N = 226) 

vůbec 19,5 % 32,3 % 61,9 %
jen výjimečně 19,0 % 21,7 % 16,8 %
občas 36,3 % 27,4 % 9,7 %
poměrně často 13,3 % 9,7 % 5,8 %
velmi často 11,9 % 8,8 % 5,8 %
 
průměr 2,79 2,41 1,77
 

(průměry z pětistupňové �kály; 1= vůbec, 5= velmi často) 
 

Zdá se, �e praktickou pomoc poskytují dospělé dcery svým rodičům sice málo, ale 
přece jen o něco více ne� podporu finanční. Tato data potřebují podrobněj�í analýzu. Je 
zřejmé, �e otázka, zda pečovaly o rodiče v nemoci, je podmíněna skutečností, jestli rodiče 
vůbec v posledních dvanácti měsících byli nemocní a tuto pomoc potřebovali. Podíváme-li se 
blí�e na podskupinu dospělých dcer, které uvedly, �e se o rodiče staraly v nemoci poměrně 
nebo velmi často, výrazně se zvý�í i frekvence poskytované pomoci v domácnosti. 
Následující tabulka ukazuje, �e ty dospělé dcery, jejich� rodiče pomoc pravděpodobně 
skutečně potřebovali (vzhledem k tomu, �e se o ně častěji staraly v nemoci), jim poskytovaly 
praktickou pomoc v podstatně vy��í míře. Naopak ty, u nich� se dá předpokládat, �e jejich 
rodiče nemocní nebyli, pomáhaly rodičům v domácnosti a s pochůzkami výrazně méně. 
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T a b u l k a 22 Praktická pomoc v závislosti na skutečné potřebnosti 
 

 pomáhala rodičům v nemoci  
poměrně nebo velmi často (N= 26) 

pomáhala rodičům v nemoci  
výjimečně nebo vůbec (N = 178) 

 pomoc v domácnosti vyřizování pochůzek pomoc v domácnosti vyřizování pochůzek 
vůbec 15,4 % 11,5 % 21,9 % 39,3 %
jen výjimečně 3,8 % 7,7 % 21,9 % 23,6 %
občas 11,5 % 19,2 % 36,0 % 25,8 %
poměrně často 23,1 % 23,1 % 12,4 % 6,7 %
velmi často 46,2 % 38,5 % 7,9 % 4,5 %

 

K podobnému výsledku dochází Veselá na základě výzkumu seniorů nad 60 let. 
Jejich děti jim obecně pomáhají málo, ale s rostoucím věkem a slábnoucí soběstačností (tedy 
narůstající potřebností) se podíl pomoci, i ka�dodenní, podstatně zvy�uje [Veselá, 1999]. 
 

C. Emocionální podpora 
Emocionální podpora je významnou slo�kou solidarity, proto byly dospělé dcery 

tázány, jak často svým rodičům poskytují radu, útěchu, jak často s rodiči mluví o tom, co je 
trápí, a z čeho mají strach. Ze v�ech tří oblastí je tento typ podpory nejfrekventovaněj�í. 
 

T a b u l k a 23 Emocionální podpora rodičům 
 

 poskytnutí rady        
(N = 226) 

poskytnutí útěchy 
(N = 226 ) 

rozhovor o tom,  
co je trápí  (N = 226) 

vůbec 15,5 % 15,5 % 5,3 %
jen výjimečně 22,1 % 28,8 % 17,7 %
občas 41,6 % 30,1 % 37,2 %
poměrně často 15,0 % 17,7 % 24,8 %
velmi často 5,8 % 8,0 % 15,0 %
 
průměr 2,73 2,74 3,27
 

(průměry z pětistupňové �kály; 1= vůbec, 5= velmi často) 
 

 
6.3.4 Vnímaná zátě� poskytované pomoci 

Vzhledem k tomu, �e dospělé dcery svým rodičům nijak výraznou pomoc 
neposkytovaly, nepociťovaly ani příli� velkou zátě� této pomoci. Následující graf ukazuje 
rozvrstvení vnímané zátě�e podle jednotlivých typů pomoci. Pokud mů�eme sledovat nějaký 
rozdíl, emocionální podpora, kterou poskytovaly nejvíce, je jakoby mírně zátě�ověj�í ne� 
druhé dva typy pomoci. 
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G r a f  4 Vnímaná zátě� podle typu pomoci 
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finanční podpora 93,0% 5,8% 1,3%

praktická pomoc 87,2% 10,6% 2,2%

emocionální podpora 79,6% 12,8% 7,5%

malá zátě� střední zátě� vět�í zátě�

 
Při bli��ím pohledu na vnímanou zátě� v souvislosti se skutečně poskytovanou 

pomocí mů�eme najít mírné pozitivní korelace. Tedy ty dospělé dcery, které nějakou pomoc 
svým rodičům skutečně poskytovaly, ji i cítily jako určitou zátě�. Nejvýrazněji se tato 
závislost projevuje při poskytování finanční podpory, při péči v nemoci a při utě�ování 
rodičů. 
 
T a b u l k a 24 Vnímaná zátě� pomoci rodičům v závislosti na poskytované pomoci 
 

zátě� z materiální pomoci materiální pomoc Kendall�s tau Somer�s d 
poskytnutí peněz 0,36 0,32
kupování spotřebního zbo�í 0,24 0,17

zátě� z praktické pomoci praktická pomoc Kendall�s tau Somer�s d 
pomoc v domácnosti 0,23 0,18
vyřizování pochůzek 0,31 0,25
péče v nemoci 0,40 0,37

zátě� z emocionální podpory emocionální podpora Kendall�s tau Somer�s d 
poskytnutí rady 0,09* 0,08*
poskytnutí útěchy 0,29 0,25
rozhovor o tom, co je trápí 0,24 0,20

 

 * nejde o statisticky významný vztah 
 
6.4 Nejstar�í generace - vztah s dospělou dcerou 

V této části popisujeme data získaná rozhovory s babičkami, tedy matkami matek, o 
kterých jsme mluvili v předchozí kapitole. Výklad sleduje stejnou strukturu, i kdy� některé 
aspekty vztahů nebyly u nejstar�í generace sledovány. 
 
6.4.1 Strukturální a asociační solidarita 

Tato kategorie nebyla u �en nejstar�í generace zkoumána, musíme se tedy spolehnout 
na informace o častosti kontaktu a vzdálenosti bydli�tě uváděné jejich dcerami. 
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6.4.2Afektuální a konsenzuální solidarita 

Babičky odpovídaly na stejnou baterii otázek popisujících povahu vztahu s jejich 
dospělou dcerou. 
 
T a b u l k a 25 Intimita vztahu nejstar�í generace k dceři 
 

 (N = 150) 
 průměr % varianty 4 a 5 
frekvence hovoru o tom, o čem přemý�lí 3,58 44,6
frekvence svěřování se 3,15 40,6
frekvence hovoru o intimních věcech 3,27 50,0

 

(průměry z pětistupňové �kály; 1= nikdy, 5= stále) 
 

T a b u l k a 26 Konflikt ve vztahu nejstar�í generace k dceři 
 

 (N = 150)  
 průměr % varianty 4 a 5 
frekvence odli�ného názoru 2,81 23,3
frekvence hádek 1,44 3,3
frekvence zloby na dceru 1,91 7,3

 

(průměry z pětistupňové �kály; 1= nikdy, 5= stále) 
 

T a b u l k a  27 Percipovaný obdiv od dcery (nejstar�í generace) 
 

 (N = 150) 
 průměr % varianty 4 a 5 
frekvence obdr�ené chvály 3,74 60,0
spokojenost s rodičem a schvalování jeho aktivit 4,15 72,7
pocit obdivu od dcery 2,70 21,3

 

(průměry z pětistupňové �kály; 1= nikdy, 5= stále) 
 

Vztah se svým dítětem vnímá nejstar�í generace nejidyličtěji ze tří zkoumaných 
skupin. Uvádí nejvy��í skóre na úrovni intimity vztahu a percipovaného obdivu, naopak 
nejni��í  na úrovni konfliktu.  Shodují-li se v jednotlivých polo�kách se svými dcerami, pak je 
to frekvence odli�ného názoru a pocit, �e ji dcera obdivuje; v těchto dvou případech jsou 
výsledky téměř shodné. Tyto výsledky mohou na jedné straně vyjadřovat vývoj vztahu rodiče 
a dítěte - ve fázi, v ní� se nacházejí, se jedná o vztah dospělých lidí, babičky se musejí smířit 
s tím, �e u� nemají takový vliv na �ivot svých dcer, dynamika vztahu pozbyla na své intenzitě. 
Na druhé straně mů�e nejstar�í generace vztah nadměrně idealizovat v rámci zachování 
dobrého obrazu o rodině (viz proklamovaná solidarita a nejvy��í skóre této generace 
v polo�kách �Je třeba chránit dobrou pověst rodiny� a �Rodinné problémy se mají ře�it uvnitř 
rodiny.�)  
 

6.4.3 Funkcionální solidarita 
Součástí dotazníku pro nejstar�í generaci byly dotazy na pomoc poskytovanou dceři 

v posledních dvanácti měsících. Stejně jako v předchozím textu byla pomoc rozdělena na 
materiální, praktickou a emocionální. 
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A. Materiální pomoc 
 
T a b u l k a  28 �Poskytla jste své dceři v posledních dvanácti měsících finanční pomoc?� 
 

 poskytnutí peněz (N = 150) 
vůbec 41,3 %
jen výjimečně 16,7 %
občas 32,0 %
poměrně často 5,3 %
velmi často 4,7 %
 
průměr 2,15
 

(průměry z pětistupňové �kály; 1= vůbec, 5= velmi často) 
 

Porovnáme-li získané výsledky s těmi získanými od jejich dcer, vidíme, �e tato 
generace podporuje finančně své děti víc ne� je tomu v opačném směru. Podle Finchové je 
tento tok ekonomické podpory bě�ným vzorem - hlavní přesun plyne od star�í generace 
k mlad�í v průběhu celého �ivotního cyklu [Finch, 1990]. Forma materiální pomoci byla u 
matek nejstar�í generace zkoumána podrobněji nejen ve vztahu k dceři, ale i jejím jiným 
dětem a vnoučatům. 

V tabulce č. 29 mů�eme zjistit, zda babičky poskytují materiální podporu svým 
dětem, vnoučatům nebo i dal�ím příbuzným a také formu této poskytnuté pomoci. Dvě třetiny 
z nich (62%) nějakou materiální pomoc svým příbuzným poskytlo. V případě svých dětí 
mírně favorizují dcery, kterým častěji něco darovaly. Pokud jde o formu pomoci, svým synům 
babičky více poskytují jednorázovou finanční podporu, kde�to dcerám více věcné dary. 
Podíváme-li se na podporu vnoučat, více dostaly od svých babiček děti jejich dcer ne� děti 
jejich synů.  V zastoupení jednorázové finanční podpory se tyto dvě skupiny neli�í, ale 
vnoučata od dcery jsou babičkami upřednostňována při darování dra��ích dárků i při 
poskytování pravidelné finanční částky, mů�eme mluvit pravděpodobně o určitém kapesném. 
Děti a vnoučata jsou jednoznačně preferována před jinými příbuznými (co� je ale nepochybně 
způsobeno i tím, �e řada z nich u� není na�ivu). Pokud jim  babičky materiálně vypomohly, 
�lo spí�e o zakoupení věcných darů. 

O hodnotě poskytovaných peněz či darů lze tě�ko podat shrnující informaci. Částky 
variují od 1 000 Kč a� do 2 000 000 Kč. U synů je hodnota podpory v 80% do 10 000 Kč. 
Vy��í částky jsou ojedinělé, nejvy��í částka je 200 000 Kč. U dcer je hodnota podpory v 74% 
do 10 000 Kč, vy��í částky se ale objevují častěji ne� u synů, nejvy��í je 2 000 000 Kč. 
Podobné rozvrstvení mů�eme najít i u vnoučat - děti od syna dostaly v 88% věci či peníze 
v hodnotě do 5 000 Kč. Děti od dcer dostaly v 85% věci či peníze do 10 000 Kč. Variabilita 
hodnoty je u nich vět�í ne� u vnoučat ze strany syna, také maximální částka je u nich vy��í 
(děti dcery 120 000 Kč, děti syna 10 000 Kč). 

Mezi vý�í vlastního příjmu a tím zda a kolik  babička poskytla své rodině  nepodařilo 
se najít �ádnou významnou korelaci. 
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T a b u l k a 29 �Dala jste někomu v posledních dvanácti měsících peníze, nějaký dra��í 
dárek (oblečení, elektrospotřebiče) nebo poskytujete někomu pravidelně peníze?� 
 

NE 
(N =150) 

ANO 
(N = 150) 

  

38 % 62 %  forma pomoci ANO 
 dceři?                 ano   46,0 % (N= 69) peníze jednorázově 76,8 %
 (N= 150) ne     54,0 %  vět�í dary 50,7 %
    peníze pravidelně 4,3 %
 synovi? ano   38,4 % (N= 33) peníze jednorázově 81,8 %
 (N= 86) ne     61,6 %  vět�í dary 36,4 %
    peníze pravidelně 3,0 %
 dceřiným dětem? ano   50,0 % (N= 75) peníze jednorázově 64,0 %
 (N= 150) ne     50,0 %  vět�í dary 56,0 %
    peníze pravidelně 25,3 %
 synovým dětem? ano   29,1 % (N=25) peníze jednorázově 64,0 %
 (N= 86) ne     70,9 %  vět�í dary 48,0 %
    peníze pravidelně 12,0 %
 svým příbuzným? ano   10,7 % (N=16) peníze jednorázově 12,5 %
 (N= 150) ne     89,3 %  vět�í dary 87,5 %
    peníze pravidelně 0 %
 Příbuzným man�ela? ano     5,3 % (N=8) peníze jednorázově 12,5 %
 (N= 150) ne     94,7 %  vět�í dary 87,5 %
    peníze pravidelně 0 %

 

 
B. Praktická pomoc 

V této části jsme se babiček ptali, zda pomáhaly v posledních dvanácti měsících 
svým dcerám s domácími pracemi, nebo se o ně staraly, kdy� byly nemocné. Z tabulky je 
patrné, �e praktickou pomoc matky svým dospělým dcerám neposkytovaly v nijak  
významném podílu.  
 

T a b u l k a 30 Poskytnutí praktické pomoci dceři 
 

 pomoc v domácnosti  
(N = 150) 

péče v nemoci  
(N = 150) 

vůbec 44,7 % 94,0 %
jen výjimečně 17,3 % 4,0 %
občas 22,7 % 2,0 %
poměrně často 6,7 % -
velmi často 8,7 % -
 
průměr 2,17 1,08
 

(průměry z pětistupňové �kály; 1= vůbec, 5= velmi často) 
 

 
C. Emocionální podpora 

I  babičky odpovídaly na otázku, jak často svým dcerám poskytují radu, útěchu, jak 
často s nimi mluví o tom, co je trápí a z čeho mají strach. Tak jako v případě střední generace 
je tento typ podpory nejfrekventovaněj�í. Srovnáme-li jej ale s údaji, které uvedly pro 
podobnou situaci samy dcery (viz tabulka 23), vidíme, �e poskytovaná emocionální podpora 
tak, jak ji samy deklarují, plyne spí�e od mlad�í generace ke star�í.  
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T a b u l k a 31 Emocionální podpora dospělé dceři 
 

 poskytnutí rady       
(N = 150) 

poskytnutí útěchy 
(N = 150 ) 

rozhovor o tom,  
co je trápí  (N = 150) 

vůbec 21,3 % 35,3 % 22,7 %
jen výjimečně 25,3 % 24,0 % 19,3 %
občas 38,0 % 26,7 % 32,0 %
poměrně často 10,7 % 8,0 % 17,3 %
velmi často 4,7 % 6,0 % 8,7 %
 
průměr 2,52 2,25 2,70

 

(průměry z pětistupňové �kály; 1= vůbec, 5= velmi často) 
 

6.4.4 Vnímaná zátě� poskytované pomoci 
Vzhledem k nízké úrovni frekvence poskytované pomoci znovu docházíme 

k výsledku, �e  �ádná generace tuto pomoc nevnímala jako příli� velkou zátě�.  Podobně jako 
u předchozí generace je emocionální podpora vnímána mírně zátě�ověj�í ne� druhé dva typy 
pomoci.   

 

 
G r a f  5 Vnímaná zátě� podle typu pomoci 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

finanční podpora 83,8% 14,2% 2,1%

praktická pomoc 98,7% 0,7% 0,7%

emocionální podpora 75,8% 13,4% 10,7%

malá zátě� střední zátě� vět�í zátě�

 
 

Zkoumáme-li souvislost mezi skutečně poskytovanou pomocí a vnímanou zátě�í, 
mů�eme najít mírné pozitivní korelace, stejně jako u mlad�í generace.  Ty babičky, které 
poskytovaly nějakou pomoc své dceři ve vět�í míře, ji cítily jako určitou zátě�.  Znatelněji se 
tato souvislost projevuje při poskytování finanční podpory a emocionální podpory. 

T a b u l k a 32 Vnímaná zátě� pomoci dceři v závislosti na poskytované pomoci 
 

zátě� z materiální pomoci materiální pomoc Kendall�s tau Somer�s d 
poskytnutí peněz 0,40 0,38

zátě� z praktické pomoci praktická pomoc Kendall�s tau Somer�s d 
pomoc v domácnosti 0,20 0,08
péče v nemoci 0,15 0,16

zátě� z emocionální podpory emocionální podpora Kendall�s tau Somer�s d 
poskytnutí rady 0,20 0,17
poskytnutí útěchy 0,34 0,29
rozhovor o tom, co je trápí 0,24 0,20
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6.5 Nejstar�í generace - vztah s vnučkou 
Charakteristika vztahu babiček s vnučkami (dcerami jejich vlastních dcer) se omezila 

pouze na afektuální a konsenzuální solidaritu.  Tak, jak ho samy popisují, má vztah opět 
určitá specifika. Na úrovni intimity je skóre velmi nízké; výrazně nízké pak při srovnání 
s dcerami. Tento výsledek není překvapivý vzhledem k průměrnému věku nejmlad�í generace 
a ke generačním rozdílům, které se nutně objeví. V souvislosti s tímto generačním rozdílem (a 
pravděpodobně i pubertálním věkem) se oproti vztahu s dcerou mírně zvý�ilo skóre u vnímání 
konfliktu ve vztahu s vnučkou. Zejména frekvence odli�ného názoru a toho, jak často ji 
rozzlobí, je v porovnání s dcerami vy��í. Přesto je ale úroveň tohoto konfliktu nízká. 
Percipovaný obdiv má pak téměř stejné hodnoty jako u vztahu s dcerami. Mů�eme tedy říci, 
�e vztah s vnučkou popisují  babičky jako méně intimní, poměrně málo konfliktní, ale 
konfliktněj�í ne� vztah se svou dospělou dcerou a vysoce hodnocený po stránce obdr�ené 
chvály. Je to poněkud jiný obraz ne� ten, který udr�uje v obecném povědomí představu, �e 
vztah mezi rodiči a dětmi v pubertě musí být nutně  konfliktněj�í, a tedy i chladněj�í, ne� 
mů�e být s chápavěj�ími a laskavěj�ími babičkami. 
 

T a b u l k a 33 Intimita vztahu nejstar�í generace k vnučce 
 

 (N = 150) 
 průměr % varianty 4 a 5 
frekvence hovoru o tom, o čem přemý�lí 2,7 17,3
frekvence svěřování se 1,99 13,4
frekvence hovoru o intimních věcech 1,86 15,4

(průměry z pětistupňové �kály; 1= nikdy, 5= stále) 
 

T a b u l k a 34 Konflikt ve vztahu nejstar�í generace k vnučce 
 

 (N = 150) 
 průměr % varianty 4 a 5 
frekvence odli�ného názoru 2,85 33,5
frekvence hádek 1,51 4,7
frekvence zloby na vnučku 2,01 13,4

(průměry z pětistupňové �kály; 1= nikdy, 5= stále) 
 

T a b u l k a 35 Percipovaný obdiv od vnučky (nejstar�í generace) 
 

 (N = 150) 
 průměr % varianty 4 a 5 
frekvence obdr�ené chvály 3,64 57,5
spokojenost s prarodičem a schvalování jeho aktivit 4,06 71,4
pocit obdivu od vnučky 2,90 28,3 

(průměry z pětistupňové �kály; 1= nikdy, 5= stále) 
 

6.6 Nejstar�í generace - vztah s vlastní matkou 
Mezigenerační solidarita je v tomto projektu zkoumána předev�ím na ose dítě-matka-

matka matky. Vzhledem k tomu, �e jde o �enskou linii rodiny a o předpoklad, �e nositelkami 
solidarity jsou předev�ím �eny, je zajímavé podívat se i na vztah nejstar�í generace s jejich 
matkami (v na�í rodové linii jde tedy o prababičky). Jedná se sice o zlomek vzorku této 
věkové skupiny (pouze 24 respondentek, tj. 16% uvedlo, �e jejich matka je�tě �ije), ale i tak 
mohou být výsledky ilustračním dokumentem. S prodlu�ováním naděje na do�ití prababičky 
přestávají být výjimečným jevem v české rodině a o jejich postavení v rodinné struktuře 
nevíme toho zatím příli�.  
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6.6.1  Strukturální a asociační solidarita 
Podle následující tabulky vidíme, �e téměř polovina  prababiček �ije v bezprostřední 

blízkosti svých  dcer. Srovnáme-li tuto kategorii s odpověďmi mlad�í generace (tabulka 14), 
pouze 25% �ije v bezprostřední blízkosti svých dcer. 
 
T a b u l k a 36 Bydli�tě matky vzhledem k bydli�ti dcery (nejstar�í generace) 
 

�ije společně s dcerou v sousedství ve stejném městě v jiném městě ČR CELKEM 
21% 25% 21% 33% 24

 

S tímto údajem pozitivně koreluje (Kendalovo tau = 0,65) frekvence kontaktu mezi 
matkou a dcerou. 42% je v kontaktu denně (srovnej 15,3% u matek střední generace), 21% 
několikrát týdně, 17% jednou týdně, 12% jednou za měsíc a 8% méně ne� jednou za měsíc. 

Jednak je nutno brát tyto údaje velmi opatrně, proto�e �lo o skutečně velmi malý 
vzorek, a jednak by bylo nesprávné přehlí�et je jako signál, �e �eny v gerontském  věku jsou 
v České republice velmi často závislé na pomoci svých dcer, vesměs �en v penzijním věku 
s vlastními problémy stárnutí a  involuce kapacit.   
 
6.6.2  Afektuální solidarita 

Respondentky označily vztah se svou matkou ze 66% za velmi nebo mimořádně 
důvěrný. 2 respondentky (8%) uvedly, �e jejich vztah není tak důvěrný a 25% důvěrnost 
vztahu označilo za mírnou. 
 
6.6.3  Funkcionální solidarita 

Odpověď na otázku �Pomáháte své matce s bě�nými pracemi v domácnosti (např. 
nákupy a úklid)?� je obsa�ena v následující tabulce. Pro srovnání uvádíme na tomto místě i 
údaje, které uvedla střední generace matek na stejnou otázku. 
 
T a b u l k a 37 Praktická pomoc matce 
 

 odpověď nejstar�í generace 
(N = 24) 

odpověď střední generace 
(N = 203) 

pravidelně 39,0 % 9,9 %
občas 35,0 % 68,0 %
téměř nikdy 26,0 % 22,2 %
 

Ji� vý�e (6.3.3 část B) jsme zmínili skutečnost, �e poskytovaná pomoc dětí rodičům 
se zvy�uje v souvislosti se stárnutím rodičů a jejich rostoucí závislostí na péči druhého. 
Bohu�el nemáme údaje o věku či zdravotním stavu matek �en nejstar�í generace, mů�eme ale 
předpokládat, �e se jedná asi o věkovou skupinu od 75 let vý�e a �e skutečně zvý�ená potřeba 
mů�e uvést do chodu latentní solidaritu jejich dcer. 
 
6.7 Poskytovaná solidarita - shrnutí 

Na úrovni kvality vztahu mů�eme pozorovat ve v�ech generacích sdílený velmi 
blízký vztah dcery ke své matce. U nejmlad�í generace je tato náklonnost výrazněj�í 
v porovnání se vztahem k otci, u střední generace se rozdíl mezi rodiči mírně stírá, přesto je 
vztah s matkou označován za důvěrněj�í. Teprve dal�í analýzy potvrdí, zda je povaha vztahu 
jedním z faktorů ovlivňujících skutečnou či latentní solidaritu vůči rodičům. 

Frekvence kontaktů mezi dcerami a matkami je podle výsledků častá, a to jak 
v generaci matka-babička, tak v generaci babička-prababička. Bez rozdílu generace dvě 
třetiny respondentek jsou se svými matkami v kontaktu denně nebo několikrát týdně. U 
nejstar�í generace si mů�eme v�imnout, �e více �ijí ve společné domácnosti se svými 
matkami (tedy  prababičkami v na�í optice) ne� střední generace. Tato skutečnost mů�e být 
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způsobena zvý�enou potřebou péče o rodiče nebo pouze specifickými demografickými 
charakteristikami (obě dvě jsou vdovy atp.) 

Skutečně poskytovaná pomoc na úrovni materiální a praktické není příli� vysoká.  
Pokud mů�eme sledovat přesun peněz či dra��ích darů, děje se tak ve směru od star�í 
generace k mlad�í; pokud se vyskytlo časté poskytování praktické pomoci, je naopak ve 
směru od mlad�í generace ke star�í. V�echny generace shodně deklarovaly nejvy��í frekvenci 
podpory emocionální (rada, útěcha, podpůrný rozhovor), kterou vnímaly jako nejvíce 
zátě�ovou ze tří rozli�ovaných kategorií. Tato malá skutečná solidarita nemusí znamenat nic 
jiného, ne� �e se rodiny zatím příli� nedostaly do situace, kdy by tuto pomoc někdo 
potřeboval. Věkové rozvrstvení nejstar�í generace je takové, �e vět�ina �en je v časném 
důchodu nebo je�tě pracuje, lze předpokládat, �e jejich závislost na pomoci dětí není tak 
velká.  

Vysoká frekvence společného bydlení a skutečnost, �e �eny v nejstar�í generaci ze tří 
čtvrtin uvádějí, �e pomáhají svým matkám v gerontském  věku, naznačuje, jak silně je 
nejstar�í generace  v České republice  závislá na pomoci svých dcer, vesměs �en v penzijním 
věku s vlastními problémy stárnutí a  involuce kapacit.   
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7. Solidarita (pomoc) obdr�ená 
 
Pohled na stejnou skutečnost mů�e být různý očima dvou různých subjektů. 

V předchozí části jsme popisovali data, kde �eny  tří generací mluvily o tom, co poskytují. 
Podobnými  otázkami  byly  tázány i na to, co dostávají. V této kapitole se podíváme, zda 
deklarovanou poskytnutou pomoc vnímají stejně i subjekty, které ji měly obdr�et. 
 
7.1 Střední generace 

Jak ji� víme z předchozí kapitoly, poskytovaná pomoc rodičů dětem je poměrně 
malá. Jako malou ji hodnotí i �eny střední generace. Výrazný rozdíl představuje �typická� 
babičkovská výpomoc při hlídání dětí,  ale také emocionální podpora. V následující tabulce 
38 jsou znovu uvedena data, která jsme ji� prezentovali vý�e. Nyní je ale vidíme ve srovnání - 
nejstar�í generace uvádí vy��í úroveň pomoci dceři, ne� jak ji vnímají dcery, zejména pokud 
jde o pomoc finanční a praktickou. Na úrovni emocionální podpory se deklarovaná a vnímaná 
pomoc vyrovnávají. 
 
T a b u l k a 38 �Jak Vám v posledních dvanácti měsících pomáhali Va�i rodiče?� vs. 
�Jakou pomoc jste v posledních dvanácti měsících poskytla své dceři?� 
 

odpověď střední generace 
(N = 226) 

odpověď nejstar�í generace 
(N = 150) typ pomoci 

průměr % varianty 4 a 5 průměr % varianty 4 a 5 
poskytnutí peněz 1,89 7,1 2,15 10,0
nákup potravin, oblečení atp. 2,18 9,6 * *
pomoc v domácnosti 1,62 6,6 2,17 15,4
vyřizování pochůzek 1,27 2,2 * *
hlídání dětí 2,36 15,9 * *
poskytnutí rady 2,64 20,8 2,52 15,4
útěcha v tě�ké situaci 2,29 15,9 2,25 14,0

 

(průměry z pětistupňové �kály; 1= vůbec, 5= velmi často) 
* v souboru nejstar�í generace nejsou srovnatelná data 

 
7.2 Nejstar�í generace 

V souboru nejstar�í generace bohu�el nejsou k dispozici podobná data jako u střední 
generace. Dotaz na obdr�enou pomoc byl redukován na materiální podporu, zato v�ak vzta�en 
k �ir�í rodině. 

Jak víme ji� z předchozí kapitoly, �eny nejstar�í generace spí�e dávají, ne� dostávají. 
Třetina z nich (37%) uvedla, �e v posledních dvanácti měsících dostaly od svých příbuzných 
jednorázovou finanční podporu, vět�í dar nebo pravidelnou peně�ní částku. Dcery těchto �en 
podporují svou matku více ne� jejich synové. Není podstatný rozdíl ve formě podpory, 
celkově ale děti svým matkám spí�e koupí dra��í věci, ne� dají přímo peníze. Od vnuků je 
materiální podpora minimální - pokud se týká vnuček, které byly také  dotazovány, jsou to 
nezletilé a samy závislé děti. Také podpora ze strany jiných příbuzných, ať u� příbuzných 
�eny či příbuzných jejího man�ela, je minimální. 
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T a b u l k a 39 �Dostala jste v posledních dvanácti měsících peníze, nějaký dra��í dárek 
(oblečení, elektrospotřebiče) nebo pravidelnou finanční podporu?� 
 

NE 
(N =150) 

ANO 
(N = 150) 

   

62,7 % 37,3 %  forma pomoci ANO 
 od dcery ano   34,7 % (N= 52) peníze jednorázově 13,5 %
 (N= 150) ne     65,3 %  vět�í dary 88,5 %
    peníze pravidelně 3,8 %
 od syna ano   23,3 % (N= 20) peníze jednorázově 15,0 %
 (N= 86) ne     76,7 %  vět�í dary 85,0 %
    peníze pravidelně 10,0 %
 od  

dceřiných 
dětí 

ano   4,7 % (N= 7) peníze jednorázově 
   0 %

 (N= 150) ne     95,3 %  vět�í dary 100,0 %
    peníze pravidelně    0 %
 od  

synových  
dětí 

ano   1,2 % (N=1) peníze jednorázově 
    0 %

 (N= 86) ne     98,8 %  vět�í dary 100,0 %
    peníze pravidelně     0 %
 od svých  

příbuzných 
ano   11,3 % (N=17) peníze jednorázově 47,1 %

 (N= 150) ne     88,7 %  vět�í dary 64,7 %
    peníze pravidelně     0 %
 od  

příbuzných 
man�ela 

ano     2,7 % (N=4) peníze jednorázově 
25,0 %

 (N= 93) ne     97,3 %  vět�í dary 75,0 %
    peníze pravidelně     0 %

 
Zcela srovnatelné údaje v souboru střední generace bohu�el neexistují. Podíváme-li 

se ale na frekvenci, jak často poskytly respondentky svým rodičům finanční pomoc či koupily 
vět�í dar (tabulka 40), vidíme, �e svou pomoc rozhodně nepřeceňují a údaje jsou spí�e ni��í, 
ne� jak je uvedly jejich matky. Ty mají mo�ná tendenci vidět věci lep�í ne� skutečně jsou. 
 
T a b u l k a 40 �Poskytla jste svým rodičům v posledních dvanácti měsících finanční 
podporu nebo jste jim kupovala např. potraviny, oblečení, léky...?� (soubor matek) 
 % (N = 226) 
vůbec 28,3
jen výjimečně 26,5
občas 28,8
poměrně často 11,5
velmi často 4,9

 
7.3 Subjektivně vnímaná reciprocita 

Na závěr této části uvádíme data získaná dotazem na vnímanou reciprocitu obdr�ené 
a poskytované pomoci. Zatímco mlad�í generace matek vidí situaci tak, �e od svých rodičů 
dostává více, ne� sama dává, star�í generace matek pova�uje vzájemnou pomoc více za 
vyrovnanou. 
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G r a f  6 �Kdy� zhodnotíte situaci a to, jak si s rodiči (s Va�í dcerou) vzájemně 
pomáháte, máte pocit, �e dostáváte víc, ne� sama dáváte, nebo je to naopak, nebo máte 
pocit, �e je Va�e vzájemná pomoc vyrovnaná?� 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

matky 35,8% 52,2% 11,9%

babičky 18,6% 74,7% 6,7%

dostávám víc je to vyrovnané dávám víc

 
 
7.4  Obdr�ená pomoc a reciprocita solidarity - shrnutí 

V této části jsme se zaměřili na to, jak obdr�enou pomoc popisovaly samy 
respondentky, a jejich odpovědi jsme porovnali s předchozími údaji, abychom zjistili, zda se 
vnímání obdr�ené a poskytované pomoci shoduje v obou generacích.  

Ačkoliv se nejedná v�dy o zcela srovnatelná data, výsledky naznačují, �e star�í 
generace jakoby mírně nadhodnocovala materiální pomoc obdr�enou od dcer. Mlad�í 
generace naopak nevnímá pomoc matek v takové míře, jak ji ony samy uvedly, a kromě 
emocionální podpory, kde se odpovědi obou generací shodují, pomoc matek hodnotí spí�e 
jako men�í. 

V subjektivním vnímání vzájemnosti podpory pak mlad�í generace přes vý�e 
uvedené skutečnosti uvádí, �e dostává víc, ne� dává svým rodičům. Star�í generace zase více 
vnímá vzájemnou pomoc jako vyrovnanou. To mů�e znamenat tendenci star�í generace vidět 
věci lépe, ne� jsou, a vylep�it obraz svých dětí, stejně tak ale pojem dávat a dostávat nemusí 
evokovat pouze hmotnou pomoc ani pomoc v aktuálním čase. Jak jsme uvedli ji� vý�e, toto 
období je zřejmě poměrně chudé na skutečnou potřebu pomoci z obou stran. Je mo�né, �e 
dcerám jejich matky pomohly zejména, kdy� byly děti malé a kdy� byl vět�í tlak na zvládnutí 
rodiny a zaměstnání. Pomyslný dluh dcer zřejmě je�tě čeká na splacení. 
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8. Solidarita očekávaná 
 
V původní studii VOC ze 70. let, která byla více zaměřena na hodnotu dítěte a na  

mo�né ekonomické, sociální a psychické zisky a ztráty z rodičovství, byla polo�ena 
respondentům otevřená otázka, zda očekávají od svých dospělých dětí nějakou pomoc, a jestli 
ano, jakou. Na základě získaných odpovědí byla vytvořena baterie polo�ek �očekávání 
pomoci od dospělého dítěte� a ta byla předlo�ena �enám souboru střední generace, tedy 
skupině matek.  
 
T a b u l k a 41 �Do jaké míry očekáváte následující formy pomoci od dospělého syna / 
dospělé dcery?� 
 

 dospělý syn (N = 126) dospělá dcera (N = 246) 
 průměr % varianty 4 a 5 průměr % varianty 4 a 5
...zůstane bydlet někde blízko mě 2,48 21,4 2,54 23,5
...bude finančně pomáhat svým sourozencům 1,69 5,6 1,78 8,1
...pomů�e mi v domácnosti 2,55 25,4 2,78 30,1
...vypomů�e mi finančně 1,96 8,0 1,76 6,9
...postará se o mě, a� budu stará 3,33 48,4 3,37 47,5
...bude mi psychickou oporou 4,05 77,0 4,16 79,3

 

(průměry z pětistupňové �kály: 1= vůbec to neočekávám, 5=rozhodně to očekávám) 
 
Očekávání pomoci od dospělého dítěte je obecně velmi nízká a v českém prostředí 

není rozdíl mezi očekávanou pomocí od syna a od dcery. Pohlaví tedy nehraje roli. Nejvy��í 
očekávání vyslovují matky v tak vágní kategorii, jakou je �psychická opora�. Je to nakonec 
jediná kategorie pomoci, v ní� i ony deklarují podporu svým matkám. 

Stejnou baterii otázek jsme polo�ili třináctiletým dcerám těchto �en, abychom zjistili 
jejich představu o mo�né budoucí pomoci svým rodičům. Skóre jejich odpovědí je poměrně 
vy��í, ne� jak od nich jejich matky očekávají, je v�ak zřejmé, �e vzhledem k věku a téměř 
nulové zku�enosti se jedná spí�e o deklaraci názorů ne� skutečné připravenosti poskytnout 
tuto pomoc.  
 
T a b u l k a 42 Představa o budoucí pomoci rodičům (soubor dcer) 
 

 (N = 258) 
 průměr % varianty 4 a 5 
...zůstane bydlet někde v blízkosti rodičů 2,93 23,3
...bude finančně pomáhat svým sourozencům 3,01 29,8
...pomů�e rodičům v domácnosti 3,33 43,8
...vypomů�e rodičům finančně 3,82 62,5
...postará se o rodiče, a� zestárnou 4,44 87,6
...bude rodičům psychickou oporou 4,36 84,1

 

(průměry z pětistupňové �kály: 1= rozhodně ne, 5=rozhodně ano) 
 
V souvislosti s očekávanou solidaritou od dítěte je dobré zmínit odpověď na otázku 

zařazenou do systému polo�ek zkoumajících hodnotu dítěte v rodině. Jeden z důvodů proč mít 
děti, které měly �eny posoudit jako důle�itý či nedůle�itý, zněl �Abych měla jistotu, �e a� 
zestárnu, budu mít dítě, které se o mně postará.� Téměř dvě třetiny matek (57%) označilo 
tento důvod za nedůle�itý, 26,6% jej označilo za důle�itý. Mů�eme najít mírnou významnou 
korelaci mezi touto proměnnou a očekáváním od dospělého dítěte (u syna s péčí o starou 
matku - Kendallovo tau = 0,22; a s psychickou oporou - Kendallovo tau = 0,20; u dcery pak 
s pomocí v domácnosti = 0,15 a s péčí o starou matku = 0,17) 
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9. Motivace k pomoci 
 
 S pou�itím studie Rossi & Rossi [1991] vytvořil německý tým baterii polo�ek, které 

by měřily motivaci k pomoci druhým členům rodiny. S odkazem na Staub [1986] a Ugolini 
[2001] byly polo�ky rozděleny do kategorií emotivní motivace, na pravidla zaměřená 
motivace, kompenzační motivace a na vztahy orientovaná motivace.  

Následující tabulka ukazuje porovnání odpovědí na tuto motivační baterii v souboru 
matek a v souboru babiček. Jedná se o případnou plánovanou pomoc, kterou by měla 
dotázaná poskytnout svému dítěti (dceři). 
 
T a b u l k a 43 Motivace matky k pomoci svému dítěti (�Jaké důvody by Vás mohly vést 
k tomu, abyste svému dospělému dítěti pomohla?�) 
 

MATKY BABIČKY 
emotivní motivace průměr % varianty 

4 a 5 
průměr % varianty 

4 a 5 
...chci, aby se mé dítě cítilo dobře 3,28 45,7 4,26 76,5
...vím, �e ji/ho to potě�í 3,55 54,3 4,44 65,9
...je to pro dobro mého dítěte 3,98 71,3 4,59 90,0

MATKY BABIČKY 
na pravidla zaměřená motivace průměr % varianty 

4 a 5 
průměr % varianty 

4 a 5 
...jsem matka a je to moje povinnost 2,47 27,2 3,67 60,7
...lidi by se divili, kdybych dítěti nepomohla 1,27 2,0 1,93 28,0
...kdybych mu/jí nepomohla, cítila bych se provinile 2,68 31,7 3,51 58,0

MATKY BABIČKY 
kompenzační motivace průměr % varianty 

4 a 5 
průměr % varianty 

4 a 5 
...v budoucnu mi to oplatí 1,87 8,9 - -
...dítě mi dalo tolik lásky, �e mu to chci oplatit 3,76 65,3 3,29 50,0
...mé dítě to očekává 2,14 15,0 2,35 26,7
...dělám toté�, co udělali mí rodiče pro mě 3,09 45,3 - -

MATKY BABIČKY 
na vztahy orientovaná motivace průměr % varianty 

4 a 5 
průměr % varianty 

4 a 5 
...chci si udr�et dobrý vztah se svým dítětem 3,25 49,0 3,67 61,3

 

(průměry z pětistupňové �kály: 1= z  tohoto důvodu rozhodně ne, 5= z tohoto důvodu rozhodně ano, pomlčky 
označují políčka, kde nemáme údaje, poněvad� tyto otázky nebyly babičkám kladeny) 
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V dal�í tabulce najdeme motivační baterii v souvislosti s případnou plánovanou 
pomocí ve směru od dítěte k rodičům. 
 
T a b u l k a 44 Motivace dcery k pomoci svým starým rodičům (�Jaké důvody by Vás 
mohly vést k tomu, �e byste pomohla svým rodičům, a� zestárnou?�) 
 

MATKY DCERY 
emotivní motivace průměr % varianty 

4 a 5 
průměr % varianty 

4 a 5 
...chci, aby se mí rodiče cítili dobře 4,64 91,7 4,42 86,8
...vím, �e to rodiče potě�í 4,28 81,5 4,34 82,9
...je to pro dobro mých rodičů 4,53 90,7 4,24 82,1

MATKY DCERY 
na pravidla zaměřená motivace průměr % varianty 

4 a 5 
průměr % varianty 

4 a 5 
...jsem jejich dcera a je to moje povinnost 4,06 73,7 3,51  53,5
...lidi by se divili, kdybych rodičům nepomohla 1,55 7,1 2,28 24,3
...kdybych jim nepomohla, cítila bych se provinile 3,98 71,0 3,95 71,3

MATKY DCERY 
kompenzační motivace průměr % varianty 

4 a 5 
průměr % varianty 

4 a 5 
...vynahradí mi to tím, co po nich zdědím 1,11 0,8 - -
...rodiče pro mě udělali tolik, �e jim  to chci oplatit 4,19 77,2 4,48 87,2
...rodiče to ode mne očekávají 3,00 38,1 3,05 34,5
...poskytnu rodičům toté�, co pro mě později udělají mé 
děti 3,40 48,3 - -

MATKY DCERY 
na vztahy orientovaná motivace průměr % varianty 

4 a 5 
průměr % varianty 

4 a 5 
...chci si udr�et dobrý vztah se svými rodiči 4,07 73,2 4,28 79,1

 

(průměry z pětistupňové �kály: 1= z tohoto důvodu rozhodně ne, 5= z tohoto důvodu rozhodně ano, pomlčky 
označují políčka, kde nemáme údaje, poněvad� tyto otázky nebyly babičkám kladeny) 
 

 
Z uvedených výsledků je patrné, �e nejpodstatněj�í motivací v obou případech a ve 

v�ech generacích je motivace vycházející z citů mezi zúčastněnými. Zejména ve skupině 
matek ale mů�eme pozorovat rozdíly v motivaci k pomoci rodičům a dítěti. Zatímco motivace 
orientovaná na pravidla a motivace vedená očekáváním kompenzace (je to moje povinnost, 
cítila bych se provinile, v budoucnu mi to oplatí) vykazuje v pomoci dítěti poměrně nízké 
skóre, stejné polo�ky jsou ale v případě pomoci starým rodičům zastoupeny daleko početněji. 
Jakoby tedy povinnost dospělého dítěte vůči rodičům motivovaná jinými tlaky ne� citovým 
vztahem byla silněj�í ne� povinnosti rodiče vůči dítěti. 

Rozdíl mezi generacemi je patrný v pomoci rodiče dítěti u matek a babiček, kdy 
skóre emotivní a na pravidla zaměřené motivace je u babiček vy��í ne� u matek. Babičky by 
se tedy daly více ne� matky motivovat pravidly (či očekáváními) vzta�enými k jejich roli 
matky, zároveň ale i více emotivními důvody, tedy těmi, spojenými s citem k dítěti.  

V pomoci dítěti rodičům se rozdíl mezi generací matek a dcer projevuje předev�ím 
v motivaci orientované na pravidla: dcery pova�ují za méně významnou motivaci k pomoci 
rodičům skutečnost, �e je to jejich povinnost, naopak více uvádějí jako motivaci k pomoci 
fakt, �e by se jejich sociální okolí divilo, kdyby tuto pomoc neposkytly. 
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10. Úzkost spojená s budoucí péčí o rodiče 
 

Jednou z vět�ích polo�kových baterií v dotazníku pro matky byla Cicirelliho �kála 
filiální úzkosti, co� je nástroj vycházející z předpokladu, �e děti vnímají nutnost mo�né 
budoucí péče o staré rodiče jako zdroj tísně a tuto tíseň se sna�í zachytit. �kálou filiální 
úzkosti navazuje na příspěvek Blenknera, který definoval filiální dospělost jako jednu 
z vývojových stádií lidského �ivota. V této fázi je podle něj dítě schopno akceptovat 
vulnerabilitu rodičů a jejich potřeby spojené se stářím. Jde o jakýsi přechod ze vztahu dítě-
rodič do vztahu dospělý-dospělý, přičem� filiální dospělost je stav, který souvisí s ochotou 
jednoho dospělého člověka pomoci druhému dospělému člověku v případě potřeby [Blenkner, 
1965]. Cicirelli tuto tezi testoval pomocí dvouslo�kové baterie tvořené výroky o úzkosti 
respondentů spojené s péčí o staré rodiče. Vycházel z předpokladu, �e filiální úzkost souvisí 
s věkem dospělého pečovatele. U mlad�ích lidí se tato úzkost objevuje automaticky jako 
výraz uvědomění si, �e se vztah rodič-dítě bude měnit,  ve střední věkové skupině by mělo 
skóre této úzkosti přetrvávat a zvy�ovat se s rostoucí nemohoucností rodičů a kulminovat by 
mělo v období 40 - 60 let. Po dosa�ení této věkové hranice by mělo výrazně poklesnout 
[Cicirelli, 1988].  

V na�em výzkumu zařadili do dotazníku němečtí koordinátoři pouze první část �kály 
zaměřenou na schopnost �eny psychologicky zvládnout očekávané nároky role pečovatelky.  
Odpovědi na jednotlivé polo�ky baterie jsou uvedeny v následující tabulce. 
 
T a b u l k a 45 Filiální úzkost 
 

výrok nevystihuje 
její pocity půl napůl vystihuje 

její pocity 
 N = 223 
Mám strach, �e moji rodiče budou potřebovat víc pomoci,  
ne� jsem schopna jim poskytnout. 33,2% 24,8% 42,0%

Mám obavy, jak zasáhne do mého �ivota to,  
�e budu pomáhat svým rodičům. 32,3% 27,4% 40,3%

Mám strach, �e se zhroutím,  
jestli budu muset svým rodičům hodně pomáhat. 84,0% 10,2% 5,8%

Nevím, jak zvládnu situaci,  
kdy moji rodiče budou potřebovat hodně pomáhat. 42,0% 25,7% 32,4%

Bojím se, �e jednou přijde doba,  
kdy budu muset pomáhat svým rodičům. 81,8% 12,4% 5,8%

Nevím, co budu dělat,  kdy� mě mí rodiče po�ádají o pomoc. 84,0% 8,9% 7,1%
Mám strach, �e mě péče o rodiče vyčerpá. 80,7% 12,6% 6,7%

 

 
Průměrné skóre této �kály bylo 15,6 (sm. odch. 5,7), co� je o něco ni��í výsledek, 

ne� jak jej získal Cicirelli a dal�í výzkumníci. Na jejich zkoumané populaci (která ov�em na 
rozdíl od na�eho vzorku zahrnovala i vy��í věkové skupiny od 50 do 65 let) se tento průměr 
posunul na 16,8 (sm.odch. 4,9). Kvůli věkovému rozvrstvení na�eho vzorku bohu�el 
nemů�eme zkoumat, zda ke zlomu do filiální dospělosti dochází nebo ne. Zjistili jsme v�ak, 
�e při porovnání průměrného skóre této �kály se od sebe významně li�í dvě věkové skupiny 
v generaci matek: skupina 30-35letých �en a skupina 41-45letých �en. Pomocí ANOVY a 
doplňkového testu Bonferroni se ukázalo, �e mlad�í věková skupina má skóre �kály filiální 
úzkosti o 2,9 bodu ni��í ne� star�í věková skupina (hladina významnosti 0,05). Tento 
výsledek naznačuje, �e s rostoucím věkem pečovatelky (a logicky i věku pečované osoby a 
postupnému růstu její závislosti) se úzkost zvy�uje. 
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11. Plánovaná pomoc dítěti 
 
Jedna z částí dotazníku pro matky se zaměřuje na pomoc, kterou matky plánují 

poskytnout svému dítěti / dětem. V české části projektu jsme ji roz�ířili o některé otázky na 
předpokládanou délku pomoci a na předpokládaný typ pomoci dítěti. 

Dotázaných matek jsme se ptali, zda odkládají část svého rodinného příjmu za 
účelem spoření pro dítě. Důvody ke spoření byly rozděleny na spoření na vzdělání, dceři na 
věno (sem byly zahrnuty i věcné dary) a spoření dítěti na byt. Podle následujícího grafu je 
patrné, �e se soubor rozděluje na dvě poloviny, jedna spoří, druhá nespoří. Nejvíce spoří 
rodiny �en střední generace svým dětem na vzdělání, co� je nejbli��í �ivotní situace, ve které 
děti budou jejich pomoc potřebovat. Byt a věno jsou v této chvíli méně aktuální. 

 

G r a f  7  �Spoříte pro své dítě?� 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

spořím 55,5% 37,7% 43,7%

nespořím 44,5% 62,3% 56,3%

spoření dítěti na vzdělání spoření dceři na věno spoření dítěti na byt

 
 

Zajímavé je rozčlenění souboru podle toho, zda spoří alespoň z jednoho důvodu či 
nespoří vůbec. Čtyři z pěti rodin (80%) odkládají část svých příjmů pro děti alespoň z jednoho 
důvodu, 20% nespoří vůbec (těchto 20% se nijak výrazně neli�í od zbytku vzorku, z 85% jde 
o zaměstnané �eny, 97% z nich má zaměstnaného man�ela, od ostatních se neodli�ují ani 
počtem dětí ani rodinným stavem ani vzděláním, nena�li jsme ani významný vztah s příjmem 
domácnosti).  

Druhou oblastí zájmu v plánované podpoře dítěti se stal poměrně typický rys české 
společnosti, kterým je dlouhodobá pomoc rodičů svým dospělým dětem. Matek jsme se ptali, 
jak dlouho chtějí podporovat své děti a také jakou formu pomoci a v jakém rozsahu jim 
pravděpodobně budou v budoucnu poskytovat. 

Dvě třetiny dotázaných �en (63%) předpokládá, �e svou podporu dětem ukončí poté, 
co se děti postaví na vlastní nohy. Celá jedna třetina prohla�uje (33%), �e své děti bude 
podporovat tak dlouho, dokud bude moci. 
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G r a f  8 Jak dlouho chcete podporovat své děti a pomáhat jim? 

ne� dostudují a 
začnou si vydělávat

63,2%

ne� se o�ení / vdá
3,2%

ne� se mu / jí narodí 
dítě

0,8%

dokud budu moci
32,8%

 
Podíváme-li se na bli��í popis této plánované podpory, zjistíme, �e ji� nejsou tak 

striktní a �e své děti hodlají podporovat i finančně i jistou pomocí v domácnosti. Je v�ak 
patrné, �e jejich pomoc dětem bude spočívat v největ�í míře v pomoci s dětmi, tedy jejich 
vnoučaty. 
 
G r a f 9 �V čem, myslíte, bude Va�e pomoc dětem spočívat předev�ím a v jaké míře?� 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

finanční podpora 40,4% 40,5% 19,1%

pomoc v domácnosti 58,2% 30,5% 11,3%

péče o vnuky 8,1% 30,4% 61,5%

v malé míře ve střední míře ve velké míře
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T a b u l k a 46  Rozsah a typ pomoci dospělému dítěti v závislosti na původně 
deklarované délce podpory 
 

 finanční podpora pomoc v domácnosti péče o vnuky 
 do určité  

�ivotní 
situace 

dokud 
budu moci 

do určité  
�ivotní 
situace 

dokud 
budu moci 

do určité  
�ivotní 
situace 

dokud 
budu moci 

v malé míře 46,4 % 28,4 % 69,1 % 35,8 % 9,6 % 4,9 %
ve střední míře 37,3 % 46,9 % 21,2 % 49,4 % 33,7 % 23,5 %
ve velké míře 16,3 % 24,7 % 9,7 % 14,8 % 56,6 % 71,6 %
celkem 166 81 165 81 166 81

 
Mů�eme shrnout: investice do dětí jak ve formě spoření, tak ve formě předpokládané 

pomoci dítěti v dospělosti, je poměrně velká a matky počítají s tím, �e svým dětem budou 
v budoucnu nějakým způsobem pomáhat. Dr�í se více ve sféře neformální pomoci ne� 
v poskytování peněz, ale jak ji� víme z předchozího textu a odkazů [Finch, 1990], je tento 
druh pomoci pro �eny typický. 
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12. Rodinná síť a typologie mezigenerační solidarity 
 
U�itečným nástrojem pro deskripci vztahů v �ir�í rodině a pomoci, kterou si její 

členové vzájemně poskytují, je baterie polo�ek zaměřených na rodinnou síť. Zji�ťuje, které 
členy v sobě �ir�í rodina zahrnuje, jak často se s nimi  dotázaná �ena stýká, jaká je povaha 
jejich vztahu, jak daleko tito členové rodiny bydlí a jak často si mezi sebou pomáhají. 
Tabulky 47 - 53 ukazují rozdíly mezi jednotlivými členy rodiny v odpovědích generace 
matek. 
 
T a b u l k a  47  Frekvence kontaktu (�kála 1= méně ne� jednou za měsíc; 5= denně) 
 

 bratr 
(N=142) 

sestra 
(N=127)

�vagr 
(N=181)

�vagrová
(N=188)

otec 
(N=163)

matka 
(N=212) 

tchán 
(N=123) 

tchyně 
(N=177)

průměr 2,52 3,00 1,96 1,94 3,23 3,82 2,55 2,58
odchylka 1,18 1,11 1,03 1,04 1,18 0,96 1,26 1,27
% těch, kteří denně 5,6 7,1 2,2 1,6 15,3 27,8 9,8 11,3
% těch, kteří méně ne� 
1x měsíčně 24,6 12,6 43,1 45,2 10,4 1,9 25,2 24,9

 
T a b u l k a  48  Rozhovor o výchově dětí ( �kála 1= nikdy; 3= pravidelně) 
 

 bratr 
(N=142) 

sestra 
(N=127)

�vagr 
(N=181)

�vagrová
(N=188)

otec 
(N=163)

matka 
(N=212) 

tchán 
(N=123) 

tchyně 
(N=177)

průměr 1,75 2,35 1,55 1,95 2,07 2,48 1,68 1,92
odchylka 0,60 0,57 0,60 0,66 0,69 0,56 0,62 0,65
% těch, kteří pravidelně 8,5 40,2 5,5 19,3 27,0 50,9 8,1 16,9
% těch, kteří nikdy 33,1 4,7 50,8 24,1 20,2 3,3 39,8 25,4

 
T a b u l k a  49  Rozhovor o záva�ných osobních zále�itostech (�kála 1= nikdy, 
3=pravidelně) 
 

 bratr 
(N=142) 

sestra 
(N=127)

�vagr 
(N=181)

�vagrová
(N=188)

otec 
(N=163)

matka 
(N=212) 

tchán 
(N=123) 

tchyně
(N=17

7) 
průměr 1,88 2,27 1,39 1,73 1,81 2,17 1,34 1,64 
odchylka 0,62 0,61 0,55 0,62 0,64 0,57 0,53 0,59 
% těch, kteří pravidelně 14,1 35,4 3,3 9,6 12,9 26,4 2,4 5,6 
% těch, kteří nikdy 26,1 8,7 64,6 36,4 31,9 9,0 68,3 41,8 

 
T a b u l k a  50  Charakteristika vztahu (�kála 1=málo důvěrný, 4=mimořádně důvěrný) 
 

 bratr 
(N=142) 

sestra 
(N=127)

�vagr 
(N=181)

�vagrová
(N=184)

otec 
(N=163)

matka 
(N=212) 

tchán 
(N=123) 

tchyně 
(N=177)

průměr 1,99 2,61 1,47 1,74 2,21 2,72 1,49 1,74
odchylka 0,83 0,76 0,66 0,71 0,84 0,73 0,68 0,71
% odpovědi �málo 
důvěrný� 31,7 7,1 61,3 40,8 22,1 3,8 61,8 40,1
% odpovědi  �velmi 
důvěrný� 25,4 48,8 6,1 12,5 33,7 50,9 10,6 11,9
% odpovědi  �mimořádně 
důvěrný� 2,8 9,4 1,1 1,1 4,9 12,3 - 1,1
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T a b u l k a  51  Vzdálenost bydli�tě (�kála 1=zahraničí, 5=společně se mnou) 
 

 bratr 
(N=142) 

sestra 
(N=127)

�vagr 
(N=181)

�vagrová
(N=188) 

otec 
(N=163)

matka 
(N=212) 

tchán 
(N=123) 

tchyně 
(N=177)

průměr 2,37 2,32 2,39 2,34 2,74 2,84 2,65 2,60
odchylka 0,73 0,79 0,77 0,69 0,97 1,04 0,91 0,93
% těch, kteří společně - 0,8 0,6 0,5 5,5 9,0 6,5 6,8
% těch, kteří v jiném městě 59,2 55,9 53,0 62,8 44,8 42,5 55,3 54,0

 
T a b u l k a  52  Pomoc v domácnosti (obdr�ená) (�kála 1=nikdy, 3=pravidelně) 
 

 bratr 
(N=135) 

sestra 
(N=118)

�vagr 
(N=167)

�vagrová
(N=178)

otec 
(N=155)

matka 
(N=203) 

tchán 
(N=121) 

tchyně 
(N=171)

průměr 1,07 1,19 1,10 1,10 1,43 1,64 1,32 1,37
odchylka 0,26 0,40 0,32 0,32 0,56 0,64 0,58 0,59
% těch, kteří pravidelně - - 0,6 0,6 3,2 8,9 5,8 5,8
% těch, kteří nikdy 92,6 80,5 90,4 90,4 60,0 45,3 73,6 68,4

 
T a b u l k a  53  Pomoc v domácnosti (poskytovaná) (�kála 1=nikdy, 3=pravidelně) 
 

 bratr 
(N=135) 

sestra 
(N=118)

�vagr 
(N=167)

�vagrová
(N=178)

otec 
(N=155)

matka 
(N=203) 

tchán 
(N=121) 

tchyně 
(N=171)

průměr 1,12 1,24 1,08 1,12 1,65 1,88 1,46 1,58
odchylka 0,32 0,45 0,27 0,36 0,63 0,55 0,65 0,65
% těch, které pravidelně - 0,8 - 1,1 8,4 9,9 8,3 8,8
% těch, které nikdy 88,1 77,1 92,2 88,8 43,2 22,2 62,0 50,9

 
Mů�eme si v�imnout, �e ve v�ech polo�kách dominuje více či méně výrazně vztah s 

matkou. Respondentky jsou s nimi v nejčastěj�ím kontaktu, nejčastěji se s nimi baví o 
výchově dětí, vztah s nimi uvádějí nejvíce jako velmi důvěrný, nejčastěji s nimi bydlí v 
domácnosti, matky jim nejčastěji pomáhají a matkám tuto pomoc nejčastěji oplácejí. 
Konkurentem v tomto �prvenství� jsou jim pouze sestry, se kterými �eny častěji hovoří o 
záva�ných osobních věcech, a v charakteristice vztahu jsou sestry těsně za matkami.  

Popsané vztahy mů�eme rozdělit do dvou skupin - ty, které nějakým způsobem 
souvisejí s citovou investicí (rozhovory o dětech a záva�ných osobních zále�itostech, 
charakteristika vztahu), a ty, které mají spí�e praktickou povahu (frekvence kontaktu, 
vzdálenost bydli�tě, poskytovaná podpora). V citových vztazích jasně dominuje biologická 
rodina dotázané �eny, přičem� je i znatelný rozdíl mezi vztahy k �enám v rodině a k mu�ům. 
Matky a sestry jsou v rodině nejbli��ími osobami, bratrové se jeví jako nejvzdáleněj�í.  

Vztahy charakterizované praktickými či instrumentálními rysy rozdělují rodinu na 
mlad�í a star�í generaci. Mlad�í generace (sourozenci, �vagři a �vagrové) �ijí ve vět�í 
vzdálenosti od respondentky a vzájemně si téměř vůbec nepomáhají. Star�í generace s nimi 
sice �ije ve společné domácnosti velmi málo, ale  přece jen častěji ne� generace mlad�í. Také 
častěji, i kdy� velmi málo, respondentkám pravidelně pomáhají a jsou častěji těmi, kterým 
respondentky samy pravidelně pomáhají. I v této skupině star�í generace je evidentní rozdíl 
mezi rodiči biologickými a rodiči získanými sňatkem (zejména podle záporných odpovědí). 
Na�li jsme pouze mírný a statisticky nevýznamný rozdíl ve vztahu ke tchyni, kdy� je  vlastní 
matka ji� po smrti - vztah s tchyní, včetně vzájemné pomoci, jakoby byl mírně lep�í, ne� kdy� 
respondentčina matka �ije. 

Mů�eme tedy shrnout, �e po emoční stránce udr�ují dotázané �eny střední generace 
důvěrněj�í vztahy s rodinou vlastní, přičem� �enská linie rodiny je upřednostňována; po 
stránce praktické a instrumentální je rozli�ovacím znakem věk členů rodiny, přičem� se 
star�ími častěji �ijí a vzájemně si pomáhají.  
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12.1 Typologie solidarity s rodiči 
Zajímalo nás, zda jde na základě výsledků z těchto polo�ek nalézt určité typy 

solidarity mezi matkami střední generace a jejich rodiči, k čemu� nás inspiroval text 
Silversteinové a Bengstona [1997], podle kterých jsme ji� vý�e pou�ili členění solidarity na 
strukturální, asociační, afektuální a funkcionální. Tito autoři identifikovali ve svém 
výzkumném souboru 971 dospělých jedinců 5 typů rodin na základě různých charakteristik 
mezigenerační solidarity. Tyto charakteristiky byly emocionální blízkost vztahu, názorová 
blízkost vztahu, geografická distance, frekvence kontaktu, poskytování instrumentální 
pomoci, obdr�ení instrumentální pomoci. První typ rodiny nazvali �pevně propojená�. Děti 
jsou se svými rodiči svázány pevně ve v�ech �esti kategoriích solidarity. Druhý typ rodiny je 
označen jako �sociabilní�. Vztah mezi dospělými dětmi a jejich rodiči je zalo�en na 
geografické blízkosti, častém kontaktu, emoční a názorové blízkosti, ale nikoliv na vzájemné 
pomoci. Třetí typ, �obligatorní�, se vyznačuje vztahem zalo�eným na geografické blízkosti a 
frekvenci kontaktu, ale nikoliv na emoční a názorové blízkosti vztahu. V tomto typu lze najít i 
o něco málo vy��í frekvenci poskytování a obdr�ení instrumentální pomoci. Čtvrtý typ rodiny 
nese název �důvěrná, ale vzdálená�. Děti jsou se svými rodiči vázáni emoční a názorovou 
blízkostí, ale �ijí od nich daleko, málo se s nimi stýkají a vzájemně si neposkytují pomoc. A 
konečně v pátém typu, rodině �oddělené� nejsou děti se svými rodiči spjaty ani v jedné z vý�e 
uvedených polo�ek. 

Metodu Silversteinové a Bengstona se nám nepodaří replikovat a jsme si i vědomi 
omezení na�eho sna�ení vzhledem k malému vzorku  dotázaných �en. Přesto jsme se pomocí 
clusterové analýzy pokusili najít skupiny �en, které by ve vztahu ke svým rodičům jevily 
podobné charakteristiky na základě proměnných frekvence kontaktu, povaha vztahu, 
vzdálenost bydli�tě, pomoc poskytovaná a pomoc obdr�ená. Tyto skupiny jsme hledali zvlá�ť 
pro vztahy s matkou a zvlá�ť pro vztah s otcem. 

Ve vztahu s matkou se jako nejvíce charakteristická ukázala typologie se čtyřmi typy 
vztahu. První z nich mů�eme nazvat vztahem �pevně propojeným�. �eny v této skupině se 
svými matkami udr�ují velmi častý kontakt, vztah popisují jako hodně důvěrný, je 
charakterizován men�í vzdáleností a jak matka, tak dcera si vzájemně pomáhají. Druhý typ 
bychom mohli nazvat �praktickým�. Je charakteristický velmi častým kontaktem, men�í 
vzdáleností a poměrně vysokou vzájemnou výpomocí, ale je popisován spí�e jako méně 
důvěrný. Třetí typ, který se nejvíce odli�uje od předchozích dvou, mů�eme nazvat 
�obligatorním vůči matce�. Mů�eme jej popsat spí�e méně častým kontaktem, vět�í 
geografickou vzdáleností a spí�e malou důvěrností vztahu, přičem� zatímco matka dceři 
nepomáhá, dcera matce spí�e pomáhá. Čtvrtý typ je zvlá�tní kombinací, pojmenovatelnou 
jako vztah �láska na dálku�. Charakterizuje ho spí�e častý kontakt, velmi důvěrný vztah, ale 
spí�e vět�í geografická vzdálenost. Vzájemně si matka s dcerou spí�e pomáhají (popis 
konstrukce typologie v příloze B). 
Rozdělení této typologie v souboru je následovné: 
 
T a b u l k a 54 Typologie vztahu dcera - matka 
 

typ vztahu % zastoupení (N=203) 
1. pevně propojený 14,3
2. praktický 17,2
3. obligatorní vůči matce 31,0
4. láska na dálku 37,4

 
Vztah s otcem se typologizoval nepoměrně hůře. Nepodařilo se najít uspokojující 

počet skupin, které by byly typicky charakterizovatelné. Nakonec jsme zvolili �estitypovou 
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klasifikaci, ale s vědomím, �e vystihuje skutečnost daleko hůře ne� klasifikace vztahu s 
matkou. 

První typ vztahu lze opět označit za �pevně propojený�. Dospělé dcery jsou s otcem 
v častém kontaktu, vztah označují za hodně důvěrný, je charakteristický men�í vzdáleností, 
vzájemně si otec i dcera pomáhají. Druhý typ bychom mohli popsat jako �lásku na dálku�. 
Frekvence kontaktu v tomto typu není rozhodující, jedná se o spí�e důvěrný vztah na spí�e 
vět�í vzdálenost, vzájemně si pomáhají, ale otec dceři pomáhá častěji. Třetí typ nazvěme 
vztahem �odděleným�. Tento vztah je málo důvěrný, charakterizuje ho velmi řídký kontakt, 
spí�e vět�í geografická vzdálenost, otec s dcerou si vzájemně nepomáhají. Čtvrtý typ 
označujeme jako �obligatorní vůči otci�. Mů�eme ho popsat jako málo důvěrný, s malou 
frekvencí kontaktu, geografická vzdálenost je spí�e vět�í a zatímco otec nepomáhá vůbec, 
dcera otci pomáhá. Pátý typ má podobný název jako předchozí - �vzájemně obligatorní�. Otec 
a dcera jsou ve spí�e častém kontaktu a dělí je od sebe men�í vzdálenost, vzájemně si 
pomáhají, ale jejich vztah je málo důvěrný. Poslední, �estý typ, je difúzním vztahem 
nazvaným �necharakterizovatelný bez pomoci�. Frekvence kontaktu ani povaha vztahu v něj 
nejsou rozhodující, charakterizuje jej pouze spí�e men�í vzdálenost a skutečnost, �e si 
vzájemně vůbec nepomáhají. 
Distribuce podle této typologie v souboru je následovná: 
 
T a b u l k a 55 Typologie vztahu dcera - otec 
 

typ vztahu % zastoupení (N=203) 
1. pevně propojený 1,3
2. láska na dálku 23,2
3. oddělený 20,6
4. obligatorní vůči otci 18,1
5. vzájemně obligatorní 17,4
6. difuzní, bez pomoci 19,4

 
V obou typologiích mů�eme najít nejčastěj�í zastoupení vztahu �láska na dálku�. 

Vztah s matkami je dále nejčastěji charakterizován jako povinnostní, u vztahu s otci jako 
oddělený. Tyto typologie jsou pouhým pokusem o zachycení tak slo�ité reality, jakou 
mezigenerační solidarita bezpochyby je. Mů�eme-li z nich něco vyčíst předev�ím, je to 
skutečnost, kterou trefně pojmenovala Finchová: Mezigenerační solidarita je v�dy zvlá�tní 
směsicí lásky a povinnosti, které lze od sebe tě�ko oddělit a zvá�it jejich vzájemný podíl.  
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13. Faktory ovlivňující poskytování pomoci star�í generaci 
 
Slo�itost příbuzenských vztahů a mechanismus fungování systému mezigenerační 

pomoci nelze vysvětlit působením jednoho faktoru a i jejich kombinace, o kterou jsme se 
sna�ili ve vý�e uvedených typologiích, není schopna beze zbytku vytvořit model, který by 
predikoval, v jakých rodinách mů�eme očekávat vysokou míru pomoci star�í generaci a v 
jakých nikoliv. Tato informace je v�ak pro sociální politiky bezesporu velmi atraktivní a 
potřebná pro poznání, v jaké míře se dá spolehnout na fungování rodinných mechanismů 
solidarity.  

Tato podkapitola je pokusem nastínit tuto informaci na základě získaných dat z 
prezentovaného výzkumu. Při interpretaci nalezených souvislostí je třeba brát v úvahu 
velikost výzkumného vzorku a nereprezentativní způsob výběru. Pova�ujme je za pouhé 
naznačení směru, které je třeba dále zkoumat, a částečně také jako přitakání zji�těním, která 
byla získána v jiných výzkumech. Zaměřujeme se na pomoc, kterou poskytuje střední 
generace star�í generaci, tedy matky babičkám. V textu v�ak opět hovoříme o vztahu dcera x 
rodiče. 

V tabulce 56 uvádíme výsledky měření vztahů mezi různými proměnnými 
charakterizujícími emoční nebo instrumentální povahu vztahu dcer a jejich rodičů a mezi 
proměnnou, která je souhrnným indexem charakterizujícím celkovou frekvenci pomoci 
poskytnutou rodičům v posledních dvanácti měsících (viz příloha C). 

Mů�eme tedy říci, co ovlivňuje rozsah pomoci, které poskytovaly dospělé dcery 
svým rodičům? Obecně mů�eme sledovat, �e síla vztahů mezi vybranými proměnnými je 
velmi nízká, co� je logické v souladu se spletitostí faktorů ovlivňujících mezigenerační 
solidaritu. Nejsilněj�ím vztahem je souvislost mezi frekvencí poskytované pomoci a frekvencí 
kontaktu s rodiči; toto zji�tění je v�ak triviální - čím více �eny poskytují pomoc svým 
rodičům, tím více s nimi musejí být v kontaktu. 

Do rozsahu poskytované pomoci nevstupuje povaha vztahu s rodiči, na základě 
na�ich výsledků tedy nemů�eme říci, zda dobrý vztah vytváří �ivnou půdu pro pozděj�í 
pomoc v případě potřeby anebo naopak, zda frekventovaná pomoc zpětně nezhor�uje 
kvalitu vztahu mezi dospělým dítětem a potřebným rodičem.  

Z předchozí deskripce víme, �e úroveň pomoci, kterou dcery svým rodičům 
poskytují, je v této �ivotní fázi poměrně malá. Zdá se v�ak, �e připravenost pomoci svým 
rodičům je jakousi �latentní matricí, je� mů�e být v určitých podmínkách aktivována� 
(Riley in Sýkorová [1996:65]).  V�imněme si pozitivní korelace mezi poskytovanou pomocí a 
věkem stárnoucí matky. Tento mo�ný nárůst pomoci s rostoucím věkem (a vět�í závislostí 
matky) je dokumentován porovnáním průměrů pro jednotlivé věkové skupiny. Zjevným 
předělem je věk 70 let, od kterého bude poskytovaná pomoc pravděpodobně vzrůstat. 
Na tuto pravděpodobnost vy��í anga�ovanosti upozorňuje i Sýkorová [1996]. 

Podobně vstupuje do hry skutečná potřebnost rodičů, zejména jejich �patný 
zdravotní stav. Se zvy�ující se frekvencí péče o rodiče v nemoci (to je pro nás indikátor 
skutečnosti, �e v posledních dvanácti měsících rodiče byli nemocní a nějakou pomoc opravdu 
potřebovali) roste i rozsah pomoci praktické (tedy úklid, nákup atp.). 

Posledním zjevným vněj�ím podnětem aktivujícím zvý�enou pomoc rodičům je 
skutečnost, zda stárnoucí matka stále má man�ela/partnera či je vdovou bez nového partnera. 
Ovdovělým a osamělým matkám pomáhají dcery častěji ne� těm, jejich� 
man�elé/partneři je�tě �ijí. Vdovství přiná�í radikální změnu do �ivota stárnoucího člověka. 
S úmrtím partnera přichází člověk mimo v�e ostatní i o primárního pečovatele, se kterým si s 
doplňkovou pomocí dospělých dětí víceméně vystačili (Finch [1990]). Absence tohoto 
primárního pečovatele je tedy dal�ím spou�těcím mechanismem pro poskytování vět�í pomoci 
ze strany dětí.  
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Nepodařilo se nám zjistit souvislost mezi mírou poskytované pomoci a 
sociodemografickými proměnnými, jakými jsou vzdělání dcery, její socioekonomický 
status či místo jejího bydli�tě, vzdálenost bydli�tě rodičů atp. Nejvýznamněj�ím 
zji�těním této části tedy je zji�tění existence určitých spou�těcích mechanismů, které 
aktivují potenciální ochotu pomáhat stárnoucím rodičům; ty v�ak, zdá se, se spou�tějí 
bez ohledu na sociální postavení dcery.   
 
T a b u l k a 56 Měření vztahů mezi vybranými nezávislými proměnnými a souhrnným 
indexem �Praktická pomoc poskytnutá rodičům� 
 

faktor způsob měření výsledek hladina 
významnosti 

povaha vztahu dcera x matka Spearmanovo ró 0,04 -
povaha vztahu dcera x otec Spearmanovo ró 0,03 -
frekvence kontaktu s matkou Spearmanovo ró 0,28 0,01
frekvence kontaktu s otcem Spearmanovo ró 0,18 0,05
vzdálenost bydli�tě matky Spearmanovo ró 0,13 -
vzdálenost bydli�tě otce Spearmanovo ró 0,02 -
frekvence pomoci od rodičů Spearmanovo ró 0,17 0,01
věk dcery Spearmanovo ró 0,12 -

Spearmanovo ró 0,15 -
věková skupina průměr 

50-55 let 7,7 
56-60 let 6,7 
61-65 let 7,5 
66-70 let 7,8 

věk matky porovnávání 
průměrů 

71 a více let 8,3 

 

Spearmanovo ró 0,49 0,001 
skupina průměr 

malá pomoc v nemoci 7,2 
frekvence pomoci rodičům 
v nemoci 

porovnávání 
průměrů 

velká pomoc v nemoci 10,5 

dle T-testu pro 
nezávislé proměnné 

0,001 
počet dětí (v rodině dcery) Spearmanovo ró 0,01 - 
počet dětí (v rodině matky) Spearmanovo ró 0,02 - 

skupina průměr 
s partnerem 6,9 přítomnost man�ela/partnera 

v rodině matky 
porovnávání 

průměrů bez partnera 8,5 

dle T-testu pro 
nezávislé proměnné 

0,001 
vzdělání dcery Spearmanovo ró 0,01 - 
velikost bydli�tě (dcera) Spearmanovo ró -0,09 - 
místo, kde dcera vyrůstala Spearmanovo ró -0,21 0,05 

Cramerovo V 0,35 0,007 
skupina průměr 

hlásí se k náb. vyznání 8,4 víra dcery porovnávání 
průměrů nehlásí se k náb. vyznání 7,2 

dle T-testu pro 
nezávislé proměnné 

0,005 
závislé já (matky) Spearmanovo ró 0,09 - 
nezávislé já (matky) Spearmanovo ró -0,05 - 
povinnosti dětí vůči rodičům Spearmanovo ró 0,01 - 
spokojenost matky se �ivotem Spearmanovo ró 0,13 - 
frekvence pomoci babičce od 
vnučky Spearmanovo ró 0,18 0,01 

 

Poznámka: Průměry jsou uváděny pro souhrnný index (viz příloha C), jeho� rozsah je 3-15 bodů. 
 

 
Součástí slo�itého komplexu mezigenerační solidarity je i motivace k jednání, v 

tomto případě k pomoci rodičům.  V kapitole 9 jsme motivaci k pomoci popsali podrobněji, 
hlavním zji�těním bylo, �e převládá spí�e emoční náboj vztahu jako mo�ný zdroj budoucí 
pomoci rodičům. V případě pomoci střední generace star�í generaci v�ak nezanedbatelnou roli 
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hrají i jistá normativní pravidla, jako povinnost dětí pomáhat rodičům nebo pocit provinění, 
kdyby dospělé dítě svým rodičům nepomohlo.  

Která ze zkoumaných motivací mů�e být skutečně rozhodující pobídkou k jednání? 
Situace, ke které dotázané �eny vztahovaly své odpovědi, byly pouze potenciální a mohou být 
pouze deklarovaným postojem bez vztahu k realitě. Tabulka 57 ukazuje rozdíl v průměrech 
naměřených při otázce �Jaké důvody by Vás mohly vést k tomu, �e byste pomohla svým 
rodičům, a� zestárnou?� mezi skupinami, které poskytovaly svým rodičům malou, střední a 
velkou praktickou pomoc. Zajímá nás předev�ím skupina těch, kteří uvádějí velkou míru 
pomoci, proto�e jejich motivace jsou více vzta�ené k reálné situaci.  

Je patrné, �e skupina, která poskytuje nejvy��í míru pomoci svým rodičům, se 
nejvýrazněji odli�uje od ostatních v motivaci vycházející z toho, �e rodiče tato 
skutečnost potě�í. Dominuje tedy cit mezi zúčastěnými. Druhou vět�í odli�ností je pocit 
provinění, pokud by jim nepomohla, a také vědomí reciprocity pomoci, která jim bude 
vrácena v budoucnu jejich dětmi. Spí�e bychom ale tuto reciprocitu měli interpretovat jako 
jakousi samozřejmost danou změnami v �ivotním cyklu ne� jako výsledek potřeby vrátit to, 
čeho se jim samotným dostalo. To toti� vyplývá z faktu, �e skupina nejvíce pomáhajících 
uvádí oproti ostatním méně často jako motivaci, �e svou pomocí rodičům by se chtěli 
odvděčit a oplatit jim to, co pro ně rodiče udělali. 
 
T a b u l k a 57 Rozdíly v motivaci k pomoci podle míry skutečně poskytované pomoci 
 

motivace k budoucí pomoci rodičům 
praktická pomoc poskytnutá rodičům - 

porovnání průměrů mezi skupinami 
navzájem (Bonnferoni) 

 malá pomoc střední pomoc velká pomoc 
 stř.p. vel.p mal.p. vel.p mal.p. stř.p 
...aby se mí rodiče cítili dobře 0,03 -0,15 -0,03 -0,18 0,15 0,18 
�jsem jejich dcera a je to moje povinnost -0,03 -0,20 0,03 -0,17 0,20 0,17 
...poskytnu rodičům toté�, co pro mě později udělají mé děti -0,27 -0,51 0,27 -0,24 0,51 0,24 
...vím, �e to rodiče potě�í -0,24 -0,68 0,24 -0,44 0,68 0,44 
...lidi by se divili, kdybych svým rodičům nepomohla -0,08 -0,01 0,08 0,07 0,01 -0,07 
...rodiče pro mě udělali tolik, �e se jim chci odvděčit, oplatit 
jim to -0,40 0,20 0,40 0,59 -0,20 -0,59 

�rodiče to ode mě očekávají -0,09 -0,18 0,09 -0,09 0,19 0,09 
�vynahradí mi to tím, co po nich zdědím -0,06 -0,12 0,06 -0,06 0,12 0,06 
...je  to pro dobro mých rodičů 0,06 0,19 -0,06 0,13 -0,19 -0,13 
...kdybych jim nepomohla, cítila bych se provinile -0,27 -0,51 0,27 -0,24 0,51 0,24 
...chci si udr�et dobrý vztah se svými rodiči 0,03 0,04 -0,03 0,02 -0,04 -0,02 

 

Sdělení této tabulky tedy znovu potvrzuje slo�itost a nemo�nost jednoznačné 
interpretace jevu mezigenerační solidarity. 
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Mezigenerační solidarita v české rodině - závěr  
 
Z hlediska praktické aplikace bylo by zajisté lep�í, kdyby výzkum  identifikoval 

jasné motivační mechanismy a jednoznačné psychologické či sociální determinanty rodinné 
mezigenerační solidarity.  Bylo by velmi u�itečné, kdyby se nám podařilo zjistit parametry 
oné latentní matrice, která, v jistých podmínkách aktivována, spou�tí  v ní ukrytou potenci 
k altruistickému jednání vzhledem ke starým rodičům, kterých u� se není co  obávat a kterým 
je v�dycky dost co odpou�tět.   

Získané výsledky z tohoto �etření v�ak naznačují, �e v realitě stě�í existují 
jednoznačné motivační mechanismy s univerzální platností. To, co vstupuje do hry při 
rozhodování se k jednání, je směs lásky, pocitu samozřejmosti, povinnosti i 
společenského a kulturního normativu.  Za dosti důle�ité mů�eme pova�ovat jedno zji�tění 
negativní: nejsou to sociální determinanty, co způsobuje vy��í úroveň latentní přítomnosti 
orientace k pomoci mezi generacemi: vzdělání, socioekonomický status ani příjem zřejmě 
nerozhodují o ochotě pomoci.  

Česká populace, jak jsme zjistili, dosud vykazuje relativně vysokou   úroveň 
mezigenerační solidarity. Vynikne to v následném srovnání s populací německou. Je to 
očekávatelné zji�tění, proto�e Německo zastupovalo v na�em výzkumu populaci �ijící na 
vy��í úrovni spotřeby a hmotného blahobytu, ale také stát s vy��í mírou a komfortněj�í 
nabídkou solidarity institucionalizované v podobě sociálního státu.   

Méně očekávatelné zji�tění u� ale přineslo srovnání s tureckou populací. Turecko 
bylo do projektu zařazeno a námi do srovnání vybráno jako země chud�í, s �ivěj�ími 
tradicemi velké rodiny (i s islámskou podobou uzavřené rodiny) a také s ni��í úrovní institucí 
sociálního státu. Ale i při srovnání s Tureckem občas s překvapením zji�ťujeme, �e česká 
rodina například častěji �ije v třígenerační domácnosti ne� rodina turecká. Také míra 
solidarity je v nejedné  dimenzi srovnatelná anebo vět�í ne� v rodině turecké. Ukazuje se tu, 
�e schematická představa procesu modernizace jako jednosměrného a univerzálního procesu 
rozvolňování rodinných vazeb je příli� zjednodu�ená: tradiční rodina, právě proto, �e  jí ni��í 
úroveň spotřeby a hmotného blahobytu skýtala méně prostoru k volbám těch anebo oněch 
strategií a proto�e při velkém počtu dětí bylo energeticky příli� náročné realizovat 
mezigenerační přenos zdrojů na v�echny,  nestačila prostě udr�ovat těsné vztahy v�ech se 
v�emi. Byl tu vyhlédnutý dědic a ostatní se velmi brzy museli začít starat sami o sebe.  

Česká rodina pro�la v tomto procesu ve druhé polovině dvacátého století zřejmě 
etapou  nejvy��í mo�né míry vzájemné mezigenerační podpory. Bylo to dáno i povahou 
politického a ekonomického re�imu, postaveného na slabé roli ekonomického a silné roli 
sociálního kapitálu. Modální počet dvou dětí v české rodině přitom po několik desetiletí  
udr�oval rodinu je�tě dost malou, aby nemusela zdroje příli� ředit, a dost velkou, aby 
je�tě vytvářela sítě: strýci a tety i bratranci a sestřenice byli je�tě v rodině bě�ní. 
V devadesátých letech se situace radikálně změnila. Ekonomický kapitál jednoznačně 
dominuje nad sociálním, rodina se stává nestálým útvarem a směřujeme ke stavu, kdy 
modální česká rodina je jednodětná, třetina �en zůstává celo�ivotně bezdětná, více ne� 
čtvrtina z dětí se rodí mimo man�elství.  Půdorys pro rodinnou solidaritu se drolí a 
rozpadá. Sociální kapitál, ulo�ený do rodinné solidarity v dosud �ijících generacích se 
vyčerpá v horizontu deseti - dvaceti let.  

Pro stát jako pro dealera institucionalizované solidarity to bude znamenat 
velkou výzvu. Je se co obávat, �e mnohé náklady, které dosud nesla rodina, budou muset 
převzít daňoví poplatníci - a těch začne brzy ubývat. 
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MEZIGENERAČNÍ SOLIDARITA - SROVNÁNÍ ČESKÉ A NĚMECKÉ RODINY 
 
Mezigenerační   vztahy ve srovnávací perspektivě  

Srovnání výsledků analýzy českých a německých dat v dimenzích proklamované, 
poskytované, obdr�ené a očekávané solidarity vybírá z rozsáhlého materiálu jen ty dimenze, 
kde byly zji�těny signifikantní a často neočekávané rozdíly. 
 
14. Prostorová blízkost a četnost kontaktů  

Přirozeným předpokladem existence stem family je fyzická blízkost  či společné 
bydlení prokreační rodiny a rodiny původu a jejich četné kontakty. Dříve, ne� se podíváme na 
rozdíly v citové blízkosti  a názorové shodě mezi  generací babiček a jejich dcerami a 
vnučkami v nukleární rodině v České republice a v Německu, uvedeme některé strukturální 
rozdíly v jejich prostorové blízkosti a v udávané frekvenci kontaktů. Právě tyto skutečnosti 
jsou  věcným základem vzájemných vztahů, i kdy� mohou být zároveň chápány jako jejich 
výraz. 

Zatímco ve vzorku českých matek (střední generace)  má 60% oba rodiče na�ivu, ve 
vzorku německých matek je to jenom 49%. Srovnání vzdáleností bydli�tě rodičů od místa 
bydli�tě dcery  z generace matek vidíme v následující tabulce. 
 
T a b u l k a  1   Bydli�tě rodičů vzhledem k bydli�ti dcery - srovnání obou zemí (v%)  
 

společně se 
mnou 

v jednom 
bytě/domě 

ve stejné ulici 
jako já nebo 
v blízkém 

okolí 
(do 10 minut 

chůze) ∗  

ve stejném 
městě/obci 

v jiném 
městě/obci 
České 

republiky 

v zahraničí celkem �ije 

ČR N ČR N ČR N ČR N ČR N ČR N 
oba rodiče 6,0 0,0 18,1 31,6 28,9 25,5 43,0 39,7 4,0 3,2 149 141
pouze matka 16,1 2,5 12,9 35,4 27,4 32,9 40,4 27,8 3,2 1,3 62 81
pouze otec 7,1 0,0 7,1 31,3 35,8 25,0 50,0 43,8 0,0 0,0 14 16

 

∗  varianta odpovědi �v sousedství� v německém souboru vznikla sloučením dvou původních variant �v 
bezprostředním sousedství� a �v dosahu 15 minut chůze� 

 
Obě zkoumané populace ukazují na výraznou neolokalitu prokreační rodiny, u 

německého souboru v úplných rodinách naprostou. O něco překvapivěji se ukazuje  v obou 
souborech vysoká mezigenerační prostorová mobilita -  téměř polovina rodin orientačních �ije 
v jiném městě nebo dokonce v jiném státě ne� rodiny prokreační (české úplné rodiny v 47%, 
německé 42,9%).  Vysoký podíl odli�ného místa bydli�tě v českém souboru je  vysvětlitelný i 
tím, �e vzorek český pochází z malých měst, kam se dcery stěhovaly z venkova.  Před 15 a� 
20 lety vrcholila v České republice výstavba podnikových sídli�ť,  továrny v malých městech, 
kam dosud vět�ina dělníků dojí�děla  z vesnic,  nabízely mladým rodinám zaměstnanců byty, 
aby si stabilizovaly pracovní sílu. Jejich stěhováním z venkova do měst proběhla v České 
republice poslední etapa urbanizace.  

Základní rozdíl mezi českou a německou rodinou nacházíme v podílu společného 
třígeneračního bydlení. V úplných rodinách se v německém souboru vůbec nevyskytuje,  
v českém souboru je to v 6% domácností. Zůstala-li na �ivu jenom matka, v ka�dé �esté české 
domácnosti �ije v rodině  dcery. Na rozdíl od českých dat jsme v německém souboru nezjistili 
tendenci matek ke společnému bydlení s dcerou ani v situaci, kdy v rodině zemřel otec. 
V německém souboru v takovém případě matka �ije nejčastěji v blízkosti dcery - v sousedství 
nebo ve stejném městě.   
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Podobně jako v českém souboru, byla také u německých  matek zji�ťována frekvence 
kontaktu s  prarodiči, co� zahrnuje jak kontakt telefonický, tak i osobní. Ze srovnání celkově 
vyplývá, �e není podstatněj�ích rozdílů mezi českými a německými  rodinami s ohledem na 
to, jak často jsou ve spojení s nejstar�í generací. Stejně jako v České republice, také 
v Německu platí, �e komunikace s babičkou  je častěj�í ne� s dědečkem.  
 
T a b u l k a  2. Frekvence kontaktu s otcem matky dle vzdálenosti bydli�tě (v%) 
 

denně několikrát 
týdně 

jednou 
týdně 

jednou za 
měsíc 

méně ne� 
jednou za 

měsíc 
celkem 

 
bydli�tě / frekvence 
kontaktu 

ČR N ČR N ČR N ČR N ČR N ČR N 
společně se mnou 
v jednom bytě/domě 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 0

ve stejné ulici jako já 
nebo v blízkém okolí 33,3 39,6 40,7 31,3 22,2 27,1 0,0 2,1 3,7 0,0 27 48

ve stejném městě/obci 10,6 5,0 36,2 30,0 31,9 35,0 12,8 17,5 8,5 12,5 47 40
v jiném městě/obci 
České republiky 2,7 0,0 19,2 18,5 45,2 43,1 20,5 15,4 12,3 23,1 73 65

v zahraničí 0,0 0,0 28,6 0,0 14,3 50,0 14,3 25,0 42,9 25,0 7 4
celkem 15,3 13,4 27,0 24,8 33,7 36,3 13,5 12,1 10,4 13,4 163 157

 

T a b u l k a  3  Frekvence kontaktu s matkou matky dle vzdálenosti bydli�tě (v%) 

denně několikrát 
týdně 

jednou 
týdně 

jednou za 
měsíc 

méně ne� 
jednou za 

měsíc 
celkem 

 
bydli�tě / frekvence 
kontaktu 

ČR N ČR N ČR N ČR N ČR N ČR N 
společně se mnou v jednom 
bytě/domě 100 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 2 

ve stejné ulici jako já nebo 
v blízkém okolí 54,3 44,0 31,4 38,7 14,3 13,3 0,0 2,7 0,0 1,3 35 75 

ve stejném městě/obci 25,0 19,0 46,7 39,7 25,0 30,2 1,7 3,2 1,7 7,9 60 63 
v jiném městě/obci České 
republiky 6,7 1,3 36,7 33,3 44,4 46,7 10,0 10,7 2,2 8,0 90 75 

v zahraničí 0,0 0,0 25,0 16,7 50,0 16,7 12,5 33,3 12,5 33,3 8 6 
celkem 27,8 21,7 34,9 36,2 30,2 29,4 5,2 6,3 1,9 6,3 212 221 

 

 
Základní rozdíl dnes spočívá v tom, �e v české populaci zůstává jakési residuum 

třígenerační rodiny, která se u nikoli bezvýznamného podílu rodin obnovuje zejména 
v případech třígenerační rodiny neúplné.  Nejčastěji s nukleární rodinou reprodukce �ije 
matka matky, tedy babička nejmlad�í generace.    
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15. Solidarita proklamovaná a rodinné hodnoty v česko-německém 
srovnání 

 
Základem, či snad přesněji trvale přítomným pozadím mezigenerační solidarity je 

hodnota rodiny jako inercionalizovaná hodnota či jako osobnostní charakteristika.  
Pro měření rodinných hodnot byla pou�ita zkrácená verze Georgasovy �kály 

rodinných hodnot [Georgas, 1991]. České i německé �eny  volily odpovědi převá�ně  
pozitivní. Česká populace vykazuje ve srovnání s německou signifikantně vy��í míru 
proklamované solidarity; vět�í důraz na rodinné hodnoty deklarují české �eny v dimenzi 
odpovědnosti rodičů vůči dětem stejně jako v oblasti odpovědnosti dětí vůči rodičům. 
Analýza také odkryla rozdíly  názorů mezi jednotlivými generacemi �en.  
 
 T a b u l k a  4   Rodinné hodnoty - odpovědnost rodičů vůči dětem (srovnání průměrů) 
 

1 �rodiče by se neměli 
vmě�ovat do osobního �ivota 

své vdané dcery nebo         
�enatého syna� 

2 �rodinné problémy by se 
měly ře�it uvnitř rodiny� 

3 �je-li to potřeba, rodiče by 
měli poskytnout finanční 

pomoc svým dětem, i kdy� 
jsou u� dospělé� 

 

ČR N ČR N ČR N 
dcery+ 3,44 3,90∗∗∗  4,46 4,26∗∗∗  4,05 3,47∗∗∗  

matky 4,17 4,15 4,61 4,02∗∗∗  3,55 3,34∗∗  

babičky 4,65 4,11∗∗∗  4,84 4,20∗∗∗  4,21 3,96∗  

celkem 3,99 4,07 4,60 4,15 3,90 3,60
 
(průměr z pětistupňové �kály; 1=rozhodně nesouhlasím, 5=rozhodně souhlasím) 
+ německý soubor adolescentů tvoří dívky i chlapci; do této analýzy vstoupila pouze skupina dívek  (n = 159) 
∗     rozdíl průměrů českého a německého vzorku je statisticky významný na hladině 0,05 
∗∗    rozdíl průměrů českého a německého vzorku je statisticky významný na hladině 0,01 
∗∗∗   rozdíl průměrů českého a německého vzorku je statisticky významný na hladině 0,001 
 
T a b u l k a  5   Rodinné hodnoty - odpovědnost rodičů vůči dětem - rozlo�ení krajních 
variant (v%) 
 

1 �rodiče by se neměli 
vmě�ovat do osobního �ivota 

své vdané dcery nebo         
�enatého syna� 

2 �rodinné problémy by se 
měly ře�it uvnitř rodiny� 

3 �je-li to potřeba, rodiče by 
měli poskytnout finanční 

pomoc svým dětem, i kdy� 
jsou u� dospělé� 

nesouhlas souhlas nesouhlas souhlas nesouhlas souhlas 

 

ČR N ČR N ČR N ČR N ČR N ČR N 
dcery+ 17,3 7,5 48,8 68,6 2,3 2,5 86,4 86,2 2,4 13,9 74,8 51,9
matky 9,7 3,9 76,9 87,0 1,6 6,7 92,4 81,0 19,9 20,3 53,0 51,4
babičky 4,0 7,9 92,3 87,6 2,0 2,2 97,4 95,2 4,7 5,6 75,4 72,0

 

 (sloučeny varianty původní pětistupňové �kály: nesouhlas = varianty 1 + 2,   souhlas = varianty 4 + 5) 
+  analýza německých dat provedena pouze ve skupině dívek (n = 159) 

 

 
První dvě srovnávané otázky odkazují  k percepci nukleární rodiny jako 

autonomního, relativně uzavřeného celku, třetí je jakýmsi pravdivostním testem otázky první. 
U�  na první otázce vidíme, �e respekt k autonomii  a uzavřenosti nukleární rodiny je 
v německém souboru matek a dcer výrazněji preferovanou hodnotou. Zejména srovnáme-li  
českou a německou nejmlad�í generaci, tedy adolescentní dcery, vidíme, �e Němky na tuto  
autonomii po odchodu z nukleární rodiny aspirují daleko silněji. V nejstar�í generaci kladou 
naopak na autonomii nukleární rodiny vět�í důraz české babičky ne� jejich německé 
protěj�ky. Mů�e tu mít vliv i to, �e ustavovaly svůj hodnotový systém před nástupem 
socialismu a  počátkem regresu české rodiny k tradičněj�ímu fungování.  



 

 62

 Německá nejmlad�í generace obstála i v testu pravdivosti své aspirace na autonomii: 
jsou častěji ne� Če�ky připraveny za ni platit.   Finanční podporu ze strany rodičů očekává 
výrazně méně často  nejmlad�í generace v  Německu (52%) ne� v České republice (75% ).  V  
economy of scarsity, jak nazýval János Kornay ekonomiky despotického socialismu, byla 
podpora nejmlad�í generace rodiči i po opu�tění  rodiny původu  svým způsobem nezbytná. 
Na otázku,  jak dlouho hodláte podporovat své děti, odpovídá celá třetina českých matek �jak 
dlouho budu moci�, tedy přes hranice ekonomické samostatnosti  a zalo�ení vlastní rodiny 
nejmlad�í generace. 7 
 
T a b u l k a  6  Rodinné hodnoty - odpovědnost dětí vůči rodičům - srovnání průměrů 
 

�člověk by měl udr�ovat dobré 
vztahy s příbuznými� 

� je povinností dětí postarat se 
o své rodiče, kdy� zestárnou� 

� je třeba ctít a chránit 
dobrou pověst své rodiny� 

 

ČR N ČR N ČR N 
dcery 4,52 4,09∗∗∗  4,44 3,92∗∗∗  4,35 3,85∗∗∗  

matky 4,65 4,02∗∗∗  4,38 3,56∗∗∗  4,40 3,86∗∗∗  

babičky 4,79 4,12∗∗∗  4,11 3,79∗∗∗  4,69 4,26∗∗∗  

celkem 4,63 4,06 4,34 3,73 4,45 4,02
 
(průměr z pětistupňové �kály; 1=rozhodně nesouhlasím, 5=rozhodně souhlasím) 
∗∗∗   Rozdíl průměrů českého a německého vzorku je statisticky významný na hladině 0,001 
 
T a b u l k a  7  Rodinné hodnoty - odpovědnost dětí vůči rodičům - rozlo�ení krajních 
variant (v%) 
 

�člověk by měl udr�ovat 
dobré vztahy s příbuznými� 

� je povinností dětí postarat se 
o své rodiče, kdy� zestárnou� 

� je třeba ctít a chránit dobrou 
pověst své rodiny� 

nesouhlas souhlas nesouhlas souhlas nesouhlas souhlas 

 

ČR N ČR N ČR N ČR N ČR N ČR N 
dcery 1,2 1,2 92,3 84,9 1,6 6,9 86,1 78,6 2,7 7,5 83,0 71,7 
matky 6,5 1,7 83,5 88,1 6,5 13,9 83,5 60,6 2,8 6,8 85,0 77,1 
babičky 3,3 2,2 94,6 93,2 4,3 5,6 72,0 69,6 2,7 1,1 94,0 93,3 

 
(sloučeny varianty původní pětistupňové �kály: nesouhlas = varianty 1 + 2,   souhlas = varianty 4 + 5) 

 

Vědomí povinnosti starat se o své rodiče, kdy� zestárnou, je v obou populacích 
silněj�í ne� představa závazku k hmotné podpoře dospělých dětí.  Pokud bychom měli vybrat 
jen jednu hodnotu, která odli�uje tradiční rodinu od rodiny moderní, je to právě vědomí 
povinnosti postarat se o své rodiče, a� zestárnou: v pozdně moderních společnostech převzal 
tuto odpovědnost stát. V české populaci je opět  pociťována výrazněji  ne� v německé.  Platí 
to zejména ve střední generaci, pro kterou je to výzva, která u� brzy začne nabývat reálné 
podoby.  Nejstar�í generace v České republice naopak s tímto názorem souhlasí ze v�ech  tří 
generací nejméně.  Opět je mo�no vyslovit domněnku, �e je to vlivem reálné vyhlídky, �e by 
se mohly stát recipienty takové péče. I jiné výzkumy (Finch [1990]) zjistily, �e aspirace na 
nezávislost ve stáří je právě v období, kdy se vynořuje reálná mo�nost její ztráty, velmi silně 
pociťovanou hodnotou. I v generaci babiček v�ak Če�ky v podílu o něco vět�ím deklarují 
hodnotu povinnosti podpory starých rodičů. 

Česká populace se také celkově častěji ne� německá kloní k názoru, �e je třeba ctít a 
chránit dobrou pověst rodiny. Podobně jako v Německu i v České republice se pak nejvíce za 
čest rodiny zasazují příslu�nice nejstar�í generace.  
 
                                                 
7 Ostatní varianty zněly: �dokud nebudou mít samy vlastní děti� a �dokud nezačnou samy vydělávat� a �dokud 
nedosáhnou dospělosti�.  Tato otázka nebyla polo�ena v německém souboru. 
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16. Solidarita poskytovaná v česko - německém srovnání  
 
Vedle rodinných hodnot zji�ťoval výzkum afektuální a konsensuální blízkost mezi 

generacemi a reálně poskytovanou pomoc. Při srovnávací analýze jsme se zaměřili na vztah 
střední a nejstar�í generace. Právě   srovnáním  vztahu matek, které stojí v čele nukleární 
rodiny, a jejich matek - tedy babiček jejich dětí - mů�eme nejlépe porovnat míru �ivotnosti 
sítí stem family a míru vzdálenosti obou srovnávaných populací od tradičního uspořádání 
rodiny.   

Nejprve se podíváme na blízkost mezi těmito dvěma generacemi z hlediska generace 
matek a pak prozkoumáme jak se jeví toté� z hlediska generace babiček. 
 
16.1 Střední generace - vztah s babičkami 
 
16.1.1  Afektuální a konsenzuální solidarita 

Afektuální a konsenzuální blízkost mezi generacemi byla zkoumána 
v  devítipolo�kové baterii otázek. Celkově je na základě srovnání spočítaných průměrů a 
zastoupení nejvy��ích variant odpovědí v jednotlivých polo�kách patrné, �e vztahy 
německých  �en střední generace k jejich rodičům se jeví jako o něco méně důvěrné, ne� je 
tomu u českých. Stejně jako české �eny, také německé deklarují vztah s matkou za důvěrněj�í 
ne� vztah s otcem. Odstup �en ve středním věku od otce je v obou populacích velký, u 
německých �en střední generace je podíl těch, které mají s otcem důvěrný vztah,  téměř 
mizivý. Na otázku  �Mluvíte se svými rodiči o věcech, o kterých nechcete, aby věděl někdo 
jiný?�  odpovídá v rozsahu dvou kladných variant ve vztahu k otci jen 18% Če�ek a 1 % 
Němek. Následující tabulky přiná�ejí výsledky srovnání české a německé populace v několika 
vybraných indikátorech.   
 
T a b u l k a 8  Intimita vztahu střední generace k rodičům 
 

K  MATCE K  OTCI 

průměr % varianty 
4 a 5 průměr % varianty 

4 a 5 

 
polo�ka kvality vztahu 

ČR N ČR N ČR N ČR N 
Jak často říkáte svým rodičům, o čem 
přemý�líte?s  2,88 2,69   25,9  21,1   2,19  2,05  8,5   6,3

Svěřujete rodičům svá tajemství a osobní 
pocity?  2,50 2,12∗∗∗   20,8  13,3   1,99 1,54∗∗∗   9,9   3,8

Mluvíte se svými rodiči o věcech, o kterých 
nechcete, aby věděl někdo jiný?  2,82 2,25∗∗∗   35,3  13,3   2,18  1,89∗  17,8   1,2

k matce: Česká republika n = 212, Německo n = 227; k otci:  Česká republika n = 163, Německo n = 157 
(průměry z pětistupňové �kály; 1= nikdy, 5= stále) 
∗  Rozdíl průměrů českého a německého vzorku je statisticky významný na hladině 0,05 

∗∗∗   Rozdíl průměrů českého a německého vzorku je statisticky významný na hladině 0,001 
 

Podobně jako je intimita vztahů střední a nejstar�í generace podle na�ich výsledků 
vy��í v české populaci ne� v německé, jsou častěj�í také konflikty.  Svědčí to o celkově vy��í 
dynamice mezigeneračních vztahů v České republice a vět�í otevřenosti nukleární rodiny 
k rodinám původu.  

Vztahy respondentek byly na úrovni konfliktu podobně laděné k oběma rodičům; ani 
v jedné ze sledovaných zemí nebyly v tomto ohledu zji�těny výrazněj�í rozdíly. Hodnocení 
vztahů s rodiči z hlediska frekvence konfliktů vidíme v následující tabulce. 
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T a b u l k a 9 Konflikt ve vztahu střední generace k rodičům 
K  MATCE K  OTCI 

průměr % varianty 
4 a 5 průměr % varianty 

4 a 5 

 
polo�ka kvality vztahu 

ČR N ČR N ČR N ČR N 
Jak často se stane, �e Vy a Va�i rodiče máte 
odli�ný názor a diskutujete o něm? 2,95 2,23∗∗∗ 25,6 10,6 2,83 2,19∗∗∗  25,9 9,6 

Hádáte se s rodiči často? 1,86 1,76 8,9 4,4 1,72 1,57 9,2 1,9 
Jak často Vás rodiče rozčílí nebo rozzlobí? 2,35 1,72∗∗∗ 12,2 2,2 2,33 1,59∗∗∗  12,8 3,8 

 

matka:  Česká republika n = 212,  Německo n = 227; otec:  Česká republika n = 163,  Německo n = 157 
(průměry z pětistupňové �kály; 1= nikdy, 5= stále) 
∗∗∗   Rozdíl průměrů českého a německého vzorku je statisticky významný na hladině 0,001 

 
Náznak vy��í projevované emocionality (a tudí� i vy��í afektuální a konsenzuální 

solidarity) ve vztazích v české populaci podporují i výsledky srovnání frekvencí odpovědí 
v dimenzi percipovaného obdivu. Ze srovnání průměrů za obě země a variant souhlasných 
odpovědí  vidíme, �e če�tí rodiče na rozdíl od německých zřejmě svoje děti častěji chválí a 
vyjadřují spokojenost s jejich aktivitami; alespoň je to patrné podle toho, jak situaci vnímají 
jejich dcery.  

Nekonsistentní zji�tění v�ak přichází při dotazu na  pocit obdivu od rodičů: 
německým �enám střední generace se ho údajně dostává častěji ne� českým, a to od obou 
rodičů. Zatímco v české populaci je vnímání obdivu od obou rodičů vcelku vyrovnané, 
pro�ívají německé respondentky přece jen vztah s matkou v tomto ohledu jako  intenzivněj�í 
o něco častěji.  
 
T a b u l k a 10 Percipovaný obdiv od rodičů (střední generace) 
 

MATKA OTEC 
průměr % varianty 

4 a 5 
průměr % varianty 

4 a 5 

 
polo�ka kvality vztahu 

ČR N ČR N ČR N ČR N 
Chválí Vás rodiče? 3,16 2,93∗ 41,9 28,7 2,92 2,53∗∗∗  34,8 18,4
Jsou va�i rodiče spokojeni s tím, co 
děláte a schvalují vám to? 3,86 3,00∗∗∗ 68,4 25,1 3,75 2,61∗∗∗  65,5 16,5

Máte pocit, �e Vás rodiče obdivují? 2,42 3,27∗∗∗ 19,9 41,9 2,37 2,95∗∗∗  17,8 30,8
 
matka:  Česká republika n = 212,  Německo n= 227; otec:  Česká republika n = 163,  Německo n = 157 
(průměry z pěti stupňové �kály; 1= nikdy, 5= stále) 
∗  Rozdíl průměrů českého a německého vzorku je statisticky významný na hladině 0,05 

∗∗∗   Rozdíl průměrů českého a německého vzorku je statisticky významný na hladině 0,001 
 
16.1.2  Reálně poskytovaná pomoc   

Vedle baterií otázek postojových dotazoval se výzkum také na chování, které 
vypovídá o vztazích mezi generacemi.  Jde zejména o poskytnutí praktické  pomoci a 
emocionální podpory.  
 

A. Finanční pomoc 
Finanční pomoc střední generace generaci nejstar�í je poměrně řídká v obou 

populacích: babičky v na�em souboru jsou je�tě vesměs ve věku, kdy potřebují podporu 
v nějaké vět�í investici jen výjimečně.  V české populaci je taková pomoc udávána jen o něco 
častěji. 
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T a b u l k a 11 �Poskytla jste svým rodičům v posledních dvanácti měsících finanční 
pomoc?�  (%) 

poskytnutí peněz  
frekvence ČR N 

vůbec 70,8 93,0
jen výjimečně  14,2 6,6
občas  8,8 0,4
poměrně často  4,0 0,0
velmi často  2,2 0,0
 
průměr 1,53 1,07∗∗∗

 
(průměry z pětistupňové �kály; 1= vůbec, 5= velmi často) 
∗∗∗   Rozdíl průměrů českého a německého vzorku je statisticky významný na hladině 0,001 
 
B. Praktická pomoc 

Ve srovnávací analýze českých a německých dat jsme také zji�ťovali, zda �eny 
střední generace pomáhaly v posledních dvanácti měsících svým rodičům s domácími 
pracemi, zda pro ně zařizovali pochůzky anebo se o ně starali v nemoci.  Následující tabulka 
přiná�í srovnání české a německé populace v dimenzích poskytování praktické pomoci. 
 
T a b u l k a  12  Poskytnutí praktické pomoci rodičům (%) 
 

Pomáhala jste rodičům s 
domácími pracemi (úklid, 
praní, vaření) v posledních 

12 měsících? 

Zařizovala jste 
v posledních 12 měsících 
pro rodiče nákupy nebo 

jste jim vyřizovala nějaké 
úřední zále�itosti? 

Musela jste se 
v posledních 12 měsících 
starat o své rodiče, kdy� 

byli nemocní? 

 
          frekvence 

ČR N ČR N ČR N 
vůbec 19,5 35,1 32,3 59,5 61,9 42,3
jen výjimečně  19,0 40,5 21,7 23,1 16,8 19,5
občas 36,3 13,6 27,4 6,6 9,7 12,9
poměrně často  13,3 6,2 9,7 5,4 5,8 12,4
velmi často  11,9 4,5 8,8 5,4 5,8 12,9
   
průměr 2,79 2,05∗∗∗ 2,41 1,74∗∗∗ 1,77 2,34∗∗∗  

 

(průměry z pětistupňové �kály; 1= vůbec, 5= velmi často) 
∗∗∗    Rozdíl průměrů českého a německého vzorku je statisticky významný na hladině 0,001 

 

Výsledky analýzy poukazují na tendenci k poněkud vět�í nezávislosti a tudí� ni��í 
míře pomoci v Německu, zejména pokud jde o pomoc v domácnosti, která je v Česku 
poměrně častá.  Rozdíl v�ak mů�e  být dán u� tím, �e v českém souboru �ily dvě sledované 
generace ve společné domácnosti, celý rozdíl to ale  nevysvětluje.  

Naopak se zdá, �e německé �eny střední generace se o svoje rodiče častěji staraly, 
kdy� byli nemocní. Je ov�em zřejmé, �e péče v nemoci závisí na skutečné potřebnosti takové 
péče a dal�ích faktorech. Zaměříme-li pozornost blí�e na tu kategorii �en, které pomáhaly 
rodičům v nemoci poměrně a velmi často (a tudí� kritérium potřebnosti je zde splněno), 
v českém souboru se výrazně zvý�í podíl těch respondentek, které v takové situaci často 
pomáhaly rodičům v domácnosti. V německém souboru sice také mů�eme pozorovat za 
těchto okolností jistý nárůst pomoci, ale výsledný podíl praktické pomoci je přesto mnohem 
ni��í ne� u české populace.  

Celkově mů�eme tedy vyvodit, �e pokud v Německu děti poskytují svým starým 
rodičům praktickou pomoc, týká se tato převá�ně péče v nemoci, nikoli práce v domácnosti. 
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Je pravděpodobné, �e si pomoc v domácnosti němečtí senioři zařizují častěji formou 
placených slu�eb.  I toto zji�tění potvrzuje náznak trendu vět�í nezávislosti německé nejstar�í 
generace na praktické pomoci svých dospělých dětí. 
 
C. Emocionální podpora 

Nejčastěj�í formou pomoci ze strany dospělých dětí svým star�ím rodičům je v obou 
sledovaných souborech emocionální podpora, zde specifikovaná jako poskytnutí rady a 
útěchy, nebo rozhovor o starostech a trápeních. Je zřejmé, �e poskytnutí emocionální podpory 
v případě potřeby je dosti klíčovou slo�kou interpersonálních vztahů a zejména mezi blízkými 
lidmi tvoří často jejich samotné jádro. Srovnáme-li na�e zkoumané populace mezi sebou 
právě z hlediska této formy podpory, vztahy mezi generacemi v České republice se vyznačují 
o něco vy��í mírou emocionální podpory, a tedy i blízkosti, ne� v Německu.  

T a b u l k a 13  Poskytnutí emocionální podpory (%)  

Dávala jste v posledních 12 
měsících  rodičům nějakou 

radu, radila jste jim? 

Stalo se v posledních 12 
měsících, �e jste se sna�ila 
své rodiče utě�it (v nějaké 

tě�ké situaci...)? 

Mluvila jste se svými rodiči 
v posledních 12 měsících o 
tom, co je trápí nebo  z čeho 

mají strach? 

 
frekvence 

ČR N ČR N ČR N 
vůbec 15,5  10,3 15,5 20,6 5,3 8,6
jen výjimečně  22,1  50,6 28,8 38,7 17,7 37,4
občas 41,6  24,3 30,1 23,5 37,2 26,7
poměrně často  15,0  13,6 17,7 12,8 24,8 21,0
velmi často  5,8  1,2 8,0 4,5 15,0 6,2
   
průměr 2,73 2,45 ∗∗∗ 2,74 2,42 ∗∗∗ 3,27 2,79 ∗∗∗

(průměry z pětistupňové �kály; 1= vůbec, 5= velmi často) 
∗∗∗    Rozdíl průměrů českého a německého vzorku je statisticky významný na hladině 0,001  
 
16.2  Nejstar�í generace - vztah s dcerou-matkou  

Vztahy vzájemné solidarity mezi generacemi v stem family nespočívají ov�em jenom 
v tom, �e se dcery po zalo�ení vlastní rodiny neodloučí úplně od  svých rodičů a dále jim, jak 
jsme viděli, pomáhají a podporují je i emociálně, ale také naopak: matky své děti podporují i 
poté, co dospělé děti zalo�ily svou vlastní rodinu a mají své děti. Na existenci tohoto vztahu 
jsme se ptali nejstar�í generace.  
 
 16.2.1  Afektuální a konsenzuální solidarita 

Tento druh solidarity byl zkoumán ve stejných dimenzích jako v předchozí kapitole, 
pouze směr poskytované solidarity, eventuelně pomoci, je opačný. V následujících tabulkách 
je tedy prezentována očima nejstar�í generace povaha vztahu s dcerou, která u� sama má 
rodinu s dorůstající dcerou. 

T a b u l k a 14  Vztah �en nejstar�í generace k dospělé dceři 
 

průměr % varianty 4 a 5 babička k dospělé dceři  ČR N ČR N 
Jak často říkáte své dceři o čem přemý�líte? 3,58 3,27∗ 44,6 41,6
Svěřujete dceři svá tajemství a osobní pocity? 3,15 2,76∗ 40,6 23,8
Mluvíte se svou dcerou o věcech, o kterých 
nechcete, aby věděl někdo jiný? 3,27 2,69∗∗∗ 50,0 20,2

 
Česká republika n = 150, Německo n  = 89  
(průměry z pětistupňové �kály; 1= nikdy, 5= stále) 
∗∗∗    Rozdíl průměrů českého a německého vzorku je statisticky významný na hladině 0,001 
∗   Rozdíl průměrů českého a německého vzorku je statisticky významný na hladině 0,05 
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T a b u l k a 15  Konflikt ve vztahu nejstar�í generace k dceři 
 

průměr % varianty 4 a 5 babička k dceři ČR N ČR N 
Jak často se stane, �e Vy a Va�e dcera máte 
odli�ný názor a diskutujete o něm? 2,81 1,83∗∗∗ 23,3 2,3

Jak často se Vy a  Va�e dcera hádáte? 1,44 1,44 3,3 0,0
Jak často Vás dcera rozčílí nebo rozzlobí? 1,91 1,34∗∗∗ 7,3 0,0

 
Česká republika n = 150, Německo n = 89 
(průměry z pětistupňové �kály; 1= nikdy, 5= stále) 
∗∗∗   Rozdíl průměrů českého a německého vzorku je statisticky významný na hladině 0,001 
 
T a b u l k a  16  Percipovaný obdiv od dcery (nejstar�í generace) 
 

průměr % varianty 4 a 5 babička k dceři ČR N ČR N 
Chválí Vás Va�e dcera? 3,74 2,90∗∗∗ 60,0 27,3
Je va�e dcera spokojena s tím, co děláte a 
schvaluje vám to?  4,15 3,03∗∗∗ 72,7 20,5

Máte pocit, �e Vás dcera obdivuje? 2,70 3,55∗∗∗ 21,3 47,7
 
Česká republika n = 150,  Německo n= 89 
(průměry z pětistupňové �kály; 1= nikdy, 5= stále) 
∗∗∗   Rozdíl průměrů českého a německého vzorku je statisticky významný na hladině 0,001 
 

 I ve vztahu babiček k dospělým dcerám se tedy potvrzuje zji�tění o celkově vy��í 
dynamice a emocionálním náboji mezigeneračních vztahů  v České republice ne� v Německu.  
Zatímco s ohledem na úroveň intimity a percipovaného obdivu od dcery se jeví vztah mezi 
českými babičkami a jejich dcerami podstatně idyličtěji ne� v Německu, přiná�í s sebou vy��í 
emocionalita také vy��í míru odli�ného názoru, a částečně i konfliktu.  Jedná se o podobný 
trend, jaký jsme odhalili v předchozí kapitole v případě solidarity poskytované dcerami 
střední generace matkám. Rozdíly mezi oběma zeměmi  jsou v tomto případě je�tě výrazněj�í.  

Pokud se  ptáme na vnímání obdivu, zdá se naopak, �e v Německu si ho poskytují 
obě generace vzájemně více ne� v České republice. Stejně jako německé matky se tě�í častěji 
obdivu od svých rodičů ne� české, tak i německé babičky vnímají více obdivu od svých dcer 
(srovnej tab.  8 a� 10).  
 
16.2.2 Reálně poskytovaná pomoc   

V obou souborech ukazují výsledky na�eho �etření, �e vzájemná popora a pomoc 
plyne častěji od babiček k rodinám jejich dcer, ne� je tomu naopak.    
 
A. Materiální pomoc 

 Stejně jako české babičky, také německá nejstar�í generace poskytuje peníze svým 
dospělým dcerám častěji, ne� je tomu v opačném směru.  Přesun finančních prostředků od 
star�í generace k mlad�í je typičtěj�í pro Českou republiku ne� pro Německo. Není to ov�em 
výsledek překvapující; je naopak v souladu s na�imi předchozími zji�těními o celkově vy��í 
míře i jiných forem poskytované solidarity v České republice. 



 

 68

T a b u l k a  17 �Poskytla jste v posledních 12 měsících své dceři finanční pomoc?" (%) 
frekvence ČR N 
vůbec 41,3 66,3
jen výjimečně  16,7 24,7
občas 32,0 3,4
poměrně často  5,3 3,4
velmi často  4,7 2,2
 
průměr 2,15 1,51∗∗∗  

 
Česká republika n = 150, Německo n = 89 
(průměry z pětistupňové �kály; 1= vůbec, 5= velmi často) 
∗∗∗   Rozdíl průměrů českého a německého vzorku je statisticky významný na hladině 0,001 

 
Ná� výzkum také zji�ťoval, zda, a jaké formy materiální a finanční pomoci poskytují 

babičky dal�ím členům svých (�ir�ích) rodin, tedy nejen dětem, ale i vnoučatům a eventuelně 
dal�ím příbuzným. Srovnávací analýza odhalila, �e  Če�ky poskytují materiální podporu 
celkově členům svých rodin častěji (v 62%) ne� německé (v 53%). Podobně jako české 
babičky, i německé v tomto ohledu zvýhodňují dospělé dcery, a to ve srovnání s českými je�tě 
výrazněji. Obojí nejčastěji poskytují jednorázovou peně�ní částku, popřípadě také vět�í 
hmotný dar; pravidelné poskytování peněz je velmi řídké.   

Pokud jde o vnoučata, tendence českých babiček favorizovat děti dcer nachází 
v německé populaci svůj ekvivalent v mnohem výrazněj�í podobě. Zatímco české babičky 
poskytují vnoučatům od dcery peníze a dárky v polovině případů (50%), německé v 87% 
případů. Vnoučata od synů na tom byly podobně v České republice i v Německu: dostaly 
něco od babičky asi v 30% případů.  V Německu dávají babičky vnoučatům téměř výhradně 
peníze (95% dceřiným dětem a 92% synovým dětem), zatímco v České republice se stále 
udr�uje trend obdarovat děti vět�ím dárkem (56% respondentek dalo hmotný dar dětem od 
dcery a 48% dětem od syna). Poskytování peněz dal�ím příbuzným (tzn. kromě vlastních dětí 
a vnoučat) není časté ani v jedné ze sledovaných zemí.   
 
B. Praktická pomoc 
T a b u l k a 18 Poskytnutí praktické pomoci dospělé dceři (%) 
 

Pomáhala jste v posledních 12 
měsících dceři v domácnosti? (tj. 

nákup, domácí práce atp.) 

Musela jste se v posledních 12 
měsících starat o svou dceru, kdy� byla 

nemocná? frekvence 

ČR N ČR N 
vůbec 44,7 49,4 94,0 67,0
jen výjimečně  17,3 31,5 4,0 18,2
občas 22,7 13,5 2,0 5,7
poměrně často  6,7 4,5 - 5,7
velmi často  8,7 1,1 - 3,4
  
průměr 2,17 1,76∗∗ 1,08 1,60∗∗∗

Česká republika n � 150, Německo n � 89 
(průměry z pětistupňové �kály; 1= vůbec, 5= velmi často) 
∗∗   Rozdíl průměrů českého a německého vzorku je statisticky významný na hladině 0,01 

∗∗∗   Rozdíl průměrů českého a německého vzorku je statisticky významný na hladině 0,001 
 
Zjistili jsme, �e  nejstar�í generace v České republice ani v Německu svým dcerám 

praktickou pomoc v posledních dvanácti měsících příli� často neposkytovaly. Ve srovnávací 
perspektivě se ov�em přece jen ukazuje men�í rozdíl. Zatímco pomoc babiček v domácnosti 
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dcer je v Německu je�tě řid�í ne� v České republice, podíl těch, které se staraly o nemocnou 
dceru je naopak vy��í (�ádnou péči v nemoci neposkytlo dcerám 94% českých babiček, ale 
jen 67% německých). Podobně jako v jiných dimenzích oblasti reálně poskytované pomoci, i 
toto zji�tění má návaznost na výsledky analýzy pro střední generaci. I v situaci, kdy se jednalo 
o péči dcery o nemocnou matku, uváděly respondentky  Němky častěj�í frekvenci péče ne� 
české �eny,  ostatní formy praktické pomoci v�ak poskytují velmi řídce. 

Abychom mohli tomuto rozdílu porozumět, museli bychom ov�em znát  reálnou 
situaci při onemocnění ve dvou srovnávaných populacích; nabízí se otázka, zda by rozdíl 
nemohl být vysvětlen rozdílnou mírou hospitalizace při stejně záva�ném onemocnění.  
 
C. Emocionální podpora 

V českém i v německém vzorku je emocionální podpora častěj�í ne� materiální nebo 
praktická pomoc.  V obou zemích je emocionální podporu  častěji  poskytují dospělé dcery 
svým stárnoucím rodičům, ne� naopak.  V jistém smyslu by emocionální podpora mohla být 
z tohoto hlediska vnímána jako určitý druh recipročního vztahu k materiální podpoře, která 
naopak typicky plyne spí�e od nejstar�í generace k dětem a vnukům. V souladu s celkově 
zji�těným trendem i české babičky radí svým dospělým dcerám častěji ne� německé, častěji 
jim také poskytují útěchu v náročných situacích. Tento rozdíl mezi dvěma zeměmi je je�tě 
výrazněj�í v případě frekvence rozmluv o starostech a trápeních, které se svými dospělými 
dcerami vedou častěji Če�ky. 

 

T a b u l k a 19  Poskytnutí emocionální podpory (%)  
Dávala jste v posledních 
12 měsících  rodičům 

nějakou radu, radila jste 
jim? 

Stalo se v posledních 12 
měsících, �e jste se sna�ila 
své rodiče utě�it (v nějaké 

tě�ké situaci...)? 

Mluvila jste se svými 
rodiči v posledních 12 

měsících o tom, co je trápí 
nebo  z čeho mají strach? 

 
frekvence  

ČR N ČR N ČR N 
vůbec 15,5 10,3 15,5 20,6 5,3 8,6
jen výjimečně  22,1 50,6 28,8 38,7 17,7 37,4
občas 41,6 24,3 30,1 23,5 37,2 26,7
poměrně často  15,0 13,6 17,7 12,8 24,8 21,0
velmi často  5,8 1,2 8,0 4,5 15,0 6,2
   
průměr 2,73 2,45 ∗∗∗ 2,74 2,42 ∗∗∗ 3,27 2,79 ∗∗∗

(průměry z pětistupňové �kály; 1= vůbec, 5= velmi často) 
∗∗∗    Rozdíl průměrů českého a německého vzorku je statisticky významný na hladině 0,001  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 70

17. Solidarita obdr�ená v česko-německém srovnání 
 

Tato kapitola srovnávací sekce přímo navazuje na kapitolu předchozí, je� se 
zabývala pomocí, kterou si vzájemně poskytují respondentky střední a nejstar�í generace. Zde 
se ná�  zájem soustřeďuje předev�ím na to, jak je poskytovaná pomoc vnímána těmi, kteří ji 
přijímají.     
 
17.1 Střední generace - vztah s rodiči 

Výsledky �etření nasvědčují tomu, �e nejstar�í generace v  Německu poskytuje 
dcerám pomoc celkově méně často ne� v České republice a jako men�í je tato pomoc dcerami 
také vnímána. Toto zji�tění se vztahuje na v�echny typy podpory, předev�ím pak platí pro 
podporu emocionální (v české populaci byly skóre pro poskytnutí rady, útěchy anebo 
rozmluvy o problémech celkově na obou stranách vy��í). Hlídání dětí je, zdá se, typickou 
doménou českých babiček, nikoli tak německých. Také v Německu se potvrzuje na�e 
předchozí zji�tění z analýzy českých dat, �e nejstar�í generace uvádí vy��í míru pomoci - 
zejména praktické a finanční - ne� jak je vnímána dcerami (rozdíly mezi generacemi 
v Německu jsou ov�em méně výrazné). Jak vidíme v tabulce, úroveň emocionální podpory je 
vnímána přibli�ně stejně oběma stranami - babičkami, které ji poskytují, i dcerami, které ji 
přijímají. Z tohoto poměru rovnováhy poskytované pomoci se poněkud vymykají české 
respondentky střední generace. Nejen�e jejich percepce poskytnuté emocionální podpory je 
vy��í ne� u německých �en, ale tato pomoc je té� vnímána jako podstatněj�í, ne� jak ji vidí 
české babičky coby poskytovatelky.  
 
T a b u l k a 20 �Jak Vám v posledních dvanácti měsících pomáhali Va�i rodiče?� vs. 
�Jakou pomoc jste v posledních dvanácti měsících poskytla své dceři?� 
 

odpověď střední generace-matky odpověď nejstar�í generace-babičky 
průměr % varianty 4 a 5 průměr % varianty 4 a 5 typ pomoci 

ČR N ČR N ČR N ČR N 
poskytnutí peněz 1,89 1,45 7,1   3,2 2,15 1,51 10,0 5,6
nákup potravin, oblečení atp. 2,18 * 9,6 * * * * * 
pomoc v domácnosti 1,62 1,49 6,6   3,7 2,17 1,76 15,4 5,6
vyřizování pochůzek 1,27 1,09 2,2   0,8 * * * * 
hlídání dětí 2,36 1,49 15,9   2,9 * * * * 
poskytnutí rady 2,64 2,09 20,8   8,2 2,52 2,13 15,4 4,5
útěcha v tě�ké situaci 2,29   2,02 15,9   9,1 2,25 1,79 14,0 3,4
rozhovor o trápeních 3,27 2,25 39,8 11,9 2,70 2,19 26,0 9,0

 

střední generace: N(ČR) = 226, N(N) = 243; nejstar�í generace: N(ČR) = 150, N(N) = 89 
(průměry z pětistupňové �kály; 1= vůbec, 5= velmi často) 
* v souboru nejsou srovnatelná data 

17.2  Nejstar�í generace (babičky) - vztah s dětmi 
V souboru  nejstar�í generace nemáme k dispozici data, která by byla kompatibilní 

v plné �íři zkoumané problematiky. Zji�ťování míry obdr�ené pomoci musíme tedy v tomto 
případě omezit na materiální podporu. Vycházíme tedy z odpovědí babiček, zda v posledních 
dvanácti měsících dostaly od svých dětí či příslu�níků �ir�í rodiny peníze nebo dra��í hmotné 
dárky.  

Také pro německé respondentky nejstar�í generace platí, �e více dávají ne� dostávají, 
a to v je�tě mnohem výrazněj�í míře ne� pro české. Pouze 11% z nich uvedlo, �e v posledních 
dvanácti měsících dostaly od svých příbuzných finanční podporu - ať u� jednorázovou či 
pravidelnou - nebo nějakou dra��í věc. V českém souboru byl naproti tomu podíl souhlasných 
odpovědí na tuto otázku podstatně vy��í - 37%. Je sice pravda, �e podíl německých babiček, 
které dárky poskytují své u��í či �ir�í rodině, je také zároveň o něco men�í ne� v České 
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republice (srovnej tab. 29 v textu a tab P15 přílohy D). Rozdíl ov�em není natolik výrazný, 
aby naru�il vý�e konstatovaný trend. 

České respondentky nejstar�í generace dostávají nejčastěji dárky nebo peníze od 
dcery, a to asi v jedné třetině případů. Druhá nejčastěj�í je podpora od synů - celkově asi 
jedna pětina babiček od nich něco dostala. Spí�e se jedná o koupi dra��ího daru ne� o 
poskytnutí peně�ní částky.  V německém souboru pak bezezbytku v�echny respondentky, 
které odpověděly, �e se jim dostalo materiální podpory, dostaly něco od dcery. Navíc téměř 
polovina z nich zároveň obdr�ela podporu i od syna a (nebo) dceřiných dětí, případně jiných 
příbuzných. Zdá se tedy, �e jakkoli je finanční transfer od střední generace k nejstar�í 
v Německu zále�itostí spí�e výjimečnou, tam, kde pomoc je poskytována, dostává jí z četných 
zdrojů v okruhu u��í i �ir�í rodiny. Vzhledem k nízkým četnostem je ov�em třeba chápat tento 
výsledek pouze jako orientační (srovnej tab. 39 v předchozím textu a tab. P16 v příloze D). 8 

Následující tabulka slou�í pro �doladění� celkové představy o poskytované a 
obdr�ené pomoci. Vidíme, �e odpovědi nejstar�í generace jsou relativně v souladu 
s vyjádřením dcer, jak často poskytovaly pomoc matkám. Mů�eme si dále v�imnout, �e 
zatímco české dcery mají mo�ná tendenci poskytnutou pomoc mírně �nadhodnocovat�, 
odpovědi obou generací v Německu do sebe a� překvapivě zapadají - mohli bychom tedy 
usuzovat, �e zřejmě kopírují do značné míry realitu. Na tomto místě je jistě třeba opatrnosti 
v interpretaci, poněvad�, jak je zřejmé z tabulky, odpovědi v německém souboru se vyskytují 
pouze ve třech variantách (v závorkách). I přesto ov�em zůstává srovnatelnost zachována,  
poněvad� hlavní trend výpovědi není redukcí variant nijak podstatně zkreslen. 
 
T a b u l k a  21 �Poskytla jste svým rodičům v posledních dvanácti měsících finanční 
podporu nebo jste jim kupovala např. potraviny, oblečení, léky...?� (soubor matek) 
 

podíl odpovědí (%) varianta odpovědi 
ČR N 

vůbec  (vůbec) 28,3 92,6
jen výjimečně (někdy) 26,5 6,6
občas   (často) 28,8 0,4
poměrně často 11,5 - 
velmi často 4,9 - 

                                     
N(ČR) = 226, N(N) = 243 
(varianty v závorkách platí pro německou populaci)                                      

 
O poměru poskytované a obdr�ené pomoci vypovídají konečně také odpovědi na 

otázku o vnímané reciprocitě pomoci.  Na rozdíl od německého souboru, česká generace 
matek má častěji pocit, �e více dostává ne� dává. Německé matky naproti tomu vidí pomoc 
častěji jako více vyrovnanou  stejná odpověď je zároveň typičtěj�í pro německé babičky ne� 
pro české. Tato percepce situace je v souladu s dřívěj�ími výsledky analýzy poskytované a 
obdr�ené pomoci. Jak jsme ji� uvedli vý�e, podle na�ich srovnání respondentky nejstar�í 
věkové kategorie v České republice poskytují skutečně, jak samy uvádějí, pomoc svým 
dcerám častěji, ne� je tomu v Německu.  

Přímý dotaz na pocit vyrovnanosti vzájemné pomoci mezi generacemi znovu ukazuje 
na tradičněj�í vzorec vzájemných vztahů v české populaci. 

 

                                                 
8 Zajímavé by jistě bylo zasadit na�e zji�tění do �ir�ích souvislostí a například propojit dal�í analýzu se zji�ťováním skutečné 
potřebnosti materiální pomoci u nejstar�í generace. Podobné badatelské náměty jsou bohu�el mimo rozsah dat, která máme 
k dispozici. 
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18. Pocit vyrovnanosti vzájemné pomoci a podpory  
 
Pro pevnost vztahů mezi generacemi ve stem family je významná nejenom  míra 

vzájemné pomoci a podpory, ale také pocit  jejich vzájemné vyrovnanosti, respektive pocit 
zavázanosti či dluhu. Pro moderní (smluvní) společnost  je charakteristické úsilí o 
vyrovnanost, která je vlastností ka�dé racionální smlouvy. Tradiční společnosti naopak 
předpokládaly vysokou míru altruismu a pocit, �e dostávám více ne� dávám nebyl 
dehonestující. Ve střední generaci se předpokládalo, �e vznikající dluh bude splacen v dal�í 
fázi �ivotního cyklu, kdy dospělé dcery přestanou být tolik zatí�eny vlastní rodinou a splatí 
svým matkám, nyní u� v gerontském věku, dluh, který jim vznikl, kdy� od nich přijímaly 
pomoc je�tě ve střední fázi rodinného cyklu. 
 
G r a f  4   �Kdy� zhodnotíte Va�i situaci a to, jak si s rodiči vzájemně pomáháte, máte 
pocit, �e od nich dostáváte víc,  ne� jim sama dáváte, nebo je to naopak, nebo máte pocit, 
�e je Va�e vzájemná pomoc vyrovnaná?� 
 
Česká republika 

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%

matky 35,8% 52,2% 11,9%

babičky 18,6% 74,7% 6,7%

dostávám mnohem víc, 
ne� dávám. je to stejné dávám mnohem víc, ne� 

dostávám
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Německo 
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19. Solidarita očekávaná   
 
Významnou slo�kou kulturního klimatu je míra legitimních očekávání vzájemné 

pomoci mezi generacemi. V na�em výzkumu byla pou�ita baterie otázek postihujících různé 
dimenze očekávané pomoci, které byly polo�eny  �enám střední generace. Vzhledem k tomu, 
�e jejich děti se právě nacházejí v adolescency,  jsou to předev�ím ony,   jejich� očekávání  je 
relevantní. 

19.1 Druhy očekávané pomoci 
V čem očekávají matky od svých dětí pomoc se výzkum ptal v rozli�ení synů a dcer. 

Předpokládali jsme, �e očekávání na solidaritu dcer bude vy��í. Statistiky bydlení v České 
republice (a také výsledky tohoto výzkumu, srovnej kap. 2) ukazují, �e třígenenrační bydlení 
jsou častěji matrilokální ne� patrilokální, a z toho jsme usuzovali i na vy��í míru očekávané 
solidarity po �enské linii.  Tato hypotéza se ale nepotvrdila. 
 
T a b u l k a 22  Do jaké míry očekáváte následující formy pomoci od dospělé dcery? 
 

dospělý syn dospělá dcera 

průměr % varianty 
4 a 5 průměr % varianty 

4 a 5 

 
forma očekávané pomoci 

ČR N ČR N ČR N ČR N 
...�e zůstane bydlet někde blízko mě 2,48 1,61∗∗∗  21,4 3,5 2,54 1,63∗∗∗  23,5 4,3 
...�e bude finančně pomáhat svým sourozencům 1,69 1,35∗∗∗  5,6 2,4 1,78 1,34∗∗∗  8,1 2,4 
...�e mi pomů�e v domácnosti 2,55 2,27∗  25,4 14,1 2,78 2,38∗∗∗  30,1 16,7 
...�e mi vypomů�e finančně 1,96 1,37∗∗∗  8,0 0,8 1,76 1,34∗∗∗  6,9 7,8 
...�e se o mě postará, a� budu stará 3,33 2,41∗∗∗  48,4 13,4 3,37 2,41∗∗∗  47,5 14,7 
...�e mi bude psychickou oporou  4,05 2,97∗∗∗  77,0 32,3 4,16 3,00∗∗∗  79,3 33,0 

 
dospělý syn:  Česká republika n = 126, Německo n = 257, dospělá dcera: Česká republikan = 246, Německo n = 258  
(průměry z pěti stupňové �kály: 1= vůbec to neočekávám, 5=rozhodně to očekávám) 
∗        rozdíl průměrů českého a německého vzorku je statisticky významný na hladině 0,05 

∗∗∗    rozdíl průměrů českého a německého vzorku je statisticky významný na hladině 0,001 
 
Z tabulky je zřejmé, �e v Německu očekávají matky do budoucna od svých dětí 

celkově méně pomoci ne� matky české. V německé ani v české populaci není rozdíl mezi 
očekáváním od syna a od dcery. Míra očekávání rodičů od dospělých dětí je celkově dosti 
nízká, pokud se jedná o pomoc praktickou a finanční. Jinak je tomu v oblasti podpory 
emocionální, kterou očekávají výrazně více předev�ím české matky. I kdy� německé 
respondentky také očekávají od svých dětí nejčastěji pomoc v oblasti psychické opory, 
nedosahují v této dimenzi zdaleka tak vysokého skóre, jako české.  

Dosti podstatný rozdíl mezi Českou republikou a Německem jsme zaznamenali také 
co se týče péče ve stáří; české matky podstatně častěji očekávají od svých dcer i synů, �e se o 
ně postarají, a� zestárnou.  České matky také podstatně častěji očekávají, �e jejich dospělé 
dítě zůstane bydlet blízko nich, ať u� se jedná o syna či dceru. 

V německé populaci bohu�el nemů�eme srovnávat představy matek o budoucí 
pomoci jejich dětí s ekvivalentními představami dcer o pomoci rodičům, proto�e v německém 
dotazníku pro dcery není tato kategorie pomoci zahrnuta. V dimenzi reciprocity očekávání 
nelze proto uskutečnit ani mezinárodní srovnání.  
 
19.2  Motivace k pomoci 

Co ov�em srovnávat mů�eme je motivace k pomoci jiným členům rodiny, poněvad� 
v této oblasti máme srovnatelné údaje pro matky i babičky za obě země.  Baterie otázek 
postihující několik kategorií motivace (emotivní, na pravidla zaměřenou, kompenzační a na 



 

 75

vztahy orientovanou) se zaměřuje na pomoc, kterou respondentky plánují poskytnout svým 
dětem.  
 
T a b u l k a  22.  �Jaké důvody by Vás mohly vést k tomu, abyste svému dospělému dítěti 
pomohla?� 
 

MATKY BABIČKY 

průměr % varianty 
4 a 5 průměr % varianty 

4 a 5 emotivní motivace 

ČR N ČR N ČR N ČR N 
...proto�e chci, aby se mé dítě cítilo dobře 3,28 4,13∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  45,7 90,6 4,26 4,48 76,5 97,8
...proto�e vím, �e ho/ji to potě�í 3,55 4,07∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  54,3 88,9 4,44 4,39 65,9 98,8
...proto�e vím, �e je to pro dobro mého dítěte  3,98 4,11 71,3 92,0 4,59 4,34∗∗∗∗∗∗∗∗  90,0 96,6

MATKY BABIČKY 

průměr % varianty 
4 a 5 průměr % varianty 

4 a 5 na pravidla zaměřená motivace 

ČR N ČR N ČR N ČR N 
�proto�e jsem jeho matka a je to moje 
povinnost 2,47 3,09∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  27,2 40,1 3,67 3,98 60,7 76,4

...proto�e by se lidi divili, kdybych svému dítěti 
nepomohla 1,27 1,96∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  2,0 6,9 1,93 2,55∗∗∗∗∗∗∗∗  28,0 25,8

...proto�e kdybych mu/jí nepomohla, cítila bych 
se provinile 2,68 2,61 31,7 26,1 3,51 3,24∗∗∗∗  58,0 48,3

MATKY BABIČKY 

průměr % varianty 
4 a 5 průměr % varianty 

4 a 5 kompenzační motivace 

ČR N ČR N ČR N ČR N 
...proto�e mi to v budoucnosti oplatí 1,87 2,57∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  8,9 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0
...proto�e mi mé dítě dalo tolik lásky, �e mu to 
chci oplatit 3,76 3,77 65,3 69,9 3,29 3,55 50,0 58,4

�proto�e to mé dítě ode mě očekává 2,14 2,72∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  15,0 21,6 2,35 3,20∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  26,7 41,6
...proto�e dělám  toté�, co udělali moji rodiče 
pro mne 3,09 3,70∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  45,3 67,6 0,0 0,0 0,0 0,0

MATKY BABIČKY 

průměr % varianty 
4 a 5 průměr % varianty 

4 a 5 na vztahy orientovaná motivace 

ČR N ČR N ČR N ČR N 
...proto�e si chci udr�et dobrý vztah se svým 
dítětem 3,25 3,67∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  49,0 64,9 3,67 3,79 61,3 73,1

 
(průměry z pětistupňové �kály: 1= z  tohoto důvodu rozhodně ne, 5= z tohoto důvodu rozhodně ano, 
 pomlčky znamenají, �e příslu�ná otázka nebyla v souboru babiček kladena) 
∗       rozdíl průměrů českého a německého vzorku je statisticky významný na hladině 0,05 
∗∗     rozdíl průměrů českého a německého vzorku je statisticky významný na hladině 0,01 
∗∗∗    rozdíl průměrů českého a německého vzorku je statisticky významný na hladině 0,001 

 
Výsledky na�eho �etření poukazují na to, �e nejsilněj�í motivace k pomoci je  

zalo�ená v emotivním pozadí vztahů. Je zajímavé, �e v tomto ohledu dosahují německé matky 
vy��ího skóre ne� české (neplatí to pro babičky, jejich� názory se umisťují na �kále emotivní 
motivace podobně v případě obou zemí), i kdy� v jiných analýzách vzájemných vztahů, jak 
jsme viděli vý�e, dosahovaly ni��ích skóre emotivity ne� matky české. Německé matky také 
častěji ne� české pociťují pomoc dítěti jako povinnost, jako obecné pravidlo, které je třeba 
ka�dopádně dodr�et. Je tedy mo�né, �e moment sociálního povědomí (případně i sociální 
kontroly) je v tomto ohledu v Německu přece jen silněj�í ne� v České republice - tomu by 
nasvědčovala častěj�í frekvence souhlasné odpovědí �je to moje povinnost jako matky� a �lidi 
by se divili, kdybych nepomohla�.  
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Zatímco v české populaci je emotivní a na pravidla zaměřená motivace spí�e typická 
pro nejstar�í generaci, v Německu platí tento vzorec v podstatně men�í míře. Ze srovnání 
v kategorii na pravidla zaměřené motivace mů�eme vyvodit, �e zatímco české matky dosahují 
nejni��ího skóre, následují německé matky a po nich české babičky - ty se svým důrazem na 
očekávání spojená s rolí matky ocitají na pomyslné stupnici někde uprostřed. Německé 
babičky jsou potom pravidly bezkonkurenčně motivovány nejvíce. Stejně tak je pomoc matek 
zaměřená na děti v Německu častěji ne� v České republice vedena reciproční motivací, tedy 
pocitem závazku uvnitř rodiny buď oplatit pomoc obdr�enou od vlastních rodičů anebo 
očekáváním, �e dítě případně v budoucnu tuto pomoc oplatí stárnoucím rodičům. 
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SROVNÁNÍ ČESKÉ REPUBLIKY A TURECKA 
 
20. Rodinné hodnoty - solidarita proklamovaná v česko-tureckém srovnání  

 
Následující  oddíl zprávy se zaměřuje na porovnání dat za Českou republiku a 

Turecko. Podobně jako tomu bylo v případě předchozího mezinárodního srovnání českých a 
německých dat, také v této části se zaměřujeme převá�ně na analýzu těch dimenzí 
proklamované, poskytované, očekávané a obdr�ené solidarity, ve kterých byly zji�těny 
významné rozdíly s ohledem na hlavní předmět na�eho zájmu, jak je formulován v úvodních 
kapitolách. 

Celkově si u turecké populace mů�eme pov�imnout převahy souhlasných odpovědí, a 
to na obou dimenzích Georgasovy �kály [Georgas, 1991] rodinných hodnot: v aspektech 
odpovědnosti rodičů vůči dětem, stejně jako odpovědnosti dětí vůči rodičům. S ohledem na 
celkovou míru proklamované solidarity jsou si česká a turecká populace v mnoha dimenzích 
této solidarity značně podobné - výsledky srovnání svědčí o dosti podstatném celkovém 
důrazu na rodinné hodnoty v obou zemích. 

Zajímavé zji�tění jsme učinili při srovnání podílů odpovědí pro jednotlivé generace. 
Podobně jako v české populaci, i v Turecku  nejstar�í generace babiček vykazovala 
převa�ující tendenci očekávat nejvy��í odpovědnost ve směru od rodičů k dětem. Tato 
podobnost v názorech generace českých a tureckých babiček v�ak, zdá se, končí 
konstatováním převa�ujícího celkového trendu. První rozdíl spočívá v tom, �e o vy��í 
odpovědnosti rodičů k dětem usuzujeme na základě jiných polo�ek �kály ne� u populace 
české. Dále potom opačný názorový trend nejstar�í generace naznačuje odpověď na otázku, 
zda by rodiče měli ovlivňovat �ivot svých dospělých dětí: zatímco české babičky se v tomto 
ohledu jevily jako nejvíce svobodomyslné (nejčastěji zastávaly názor, �e rodiče by se dětem 
do �ivota vmě�ovat neměli), babičky v Turecku jsou v této otázce naopak nejvíce 
�konzervativní� (nejčastěji se přiklánějí k zásahům rodičů do �ivota dětí). Názorový rozdíl je 
markantní zejména při srovnání podílu souhlasných odpovědí pro Českou republiku a 
Turecko: zatímco české respondentky nejstar�í generace v 92,3% odmítají zásahy rodičů do 
�ivota dospělých dětí, pro turecké babičky je odpovídající podíl jen 58,8% - viz. tab. 2. 
 
 

T a b u l k a  1 Rodinné hodnoty - odpovědnost rodičů vůči dětem (srovnání průměrů) 
 

�Rodiče by se neměli 
vmě�ovat do �ivota svých 

dospělých dětí.� 

�Rodinné problémy by se měly 
ře�it uvnitř rodiny.� 

�Rodiče by měli poskytnout 
finanční pomoc svým dětem, i 

kdy� jsou dospělé.� 

 

ČR Turecko        ČR Turecko        ČR Turecko 
dcery∗  3,44 3,82 4,46 4,54 4,05 4,29
matky 4,17 3,95 4,61 4,52 3,55 4,29
babičky 4,65 3,61 4,84 4,65 4,21 4,12
celkem 3,99 3,79 4,60 4,57 3,90 4,23

 

(průměr z pětistupňové �kály; 1= rozhodně nesouhlasím, 5= rozhodně souhlasím) 
∗ turecký soubor adolescentů tvoří dívky i chlapci; do této analýzy vstoupila pouze skupina dívek N(T) = 164 

 
Zajímavé odli�nosti vykazují srovnávané populace také v názorech na finanční 

podporu dospělých dětí. Zatímco v České republice se k takové podpoře přiklání nejčastěji 
babičky, v Turecku jsou to matky (s tím, �e turecké babičky se kloní k poskytování finanční 
podpory dospělým dětem ze v�ech generací nejméně často). Rozdíl mezi oběma zeměmi 
obzvlá�tě vynikne při srovnání podílu souhlasných odpovědí v generaci matek: zatímco 53% 
českých matek souhlasí s poskytováním finanční podpory svým dospělým dětem, v Turecku 
je to 89,3%.  
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Také mladá generace v Turecku očekává v dospělosti poněkud častěji ne� v České 
republice finanční pomoc od svých rodičů. Vy��í úroveň očekávané solidarity přiná�ející 
příliv finančních prostředků od rodičů není u tureckých dívek spojen s vy��í mírou akceptace 
zásahů rodičů do jejich �ivota v dospělosti. U mladé turecké generace tak vidíme, �e sice 
častěji ne� dívky v České republice očekává finanční podporu od rodičů v dospělosti, zároveň 
ov�em - a v tom se od českých adolescentů li�í - taková finanční podpora není kombinovaná 
s představou, �e by rodiče měli zasahovat dospělým dětem do �ivota v jiných ohledech (jak 
vidíme v tabulce 90, ani rodiče sami - v tomto případě turecké matky - podobnou představu 
nemají).  
 
T a b u l k a  2 Rodinné hodnoty - odpovědnost rodičů vůči dětem - rozlo�ení krajních 
variant (v%) 
 

�Rodiče by se neměli vmě�ovat 
do �ivota svých dospělých 

dětí.� 

�Rodinné problémy by se měly 
ře�it uvnitř rodiny.� 

�Rodiče by měli poskytnout 
finanční pomoc svým dětem, i 

kdy� jsou dospělé.� 
nesouhlas souhlas nesouhlas souhlas nesouhlas souhlas 

 

ČR T ČR T ČR T ČR T ČR T ČR T 
dcery∗  17,3 15,9 48,8 66,5 2,3 1,8 86,4 94,5 2,4 1,8 74,8 85,3
matky 9,7 13,3 76,9 74,4 1,6 1,6 92,4 97,8 19,9 3,6 53,0 89,3
babičky 4,0 25,8 92,3 58,8 2,0 - 97,4 99,0 4,7 5,2 75,4 81,4

 

 (sloučeny varianty původní pětistupňové �kály: nesouhlas = varianty 1 + 2,   souhlas = varianty 4 +5) 
∗ analýza tureckých dat byla za účelem srovnání provedena pouze ve skupině dívek N(T) =164 

 
V dimenzi odpovědnosti děti vůči rodičům jsou si populace obou zemí více podobné 

ne� tomu bylo s ohledem na odpovědnost rodičů vůči dětem. V české populaci jsme odhalili 
jistý rozdíl mezi generacemi v otázce péče o staré rodiče, kdy dcery nejčastěji deklarovaly 
ochotu se o své zestárlé rodiče starat, babičky naopak souhlasily nejméně často. U turecké 
populace se takový trend nesetkává s ekvivalentem - tam jsou naopak postoje v�ech generací 
v tomto směru více vyrovnané. Pokud si přece jen v�imneme nějakého rozdílu,  podle rozdílů 
průměrů na dané �kále (viz tab. 3) by se dalo dokonce opatrně usuzovat na jistý náznak trendu 
v opačném směru: turecké babičky se nejvíce kloní k povinnosti dcer starat se o zestárlé 
rodiče, pak následují jejich vnučky a nejméně se k tomuto stanovisku kloní generace matek. 

Vcelku zajímavý je nesoulad v odpovědích na zbývající dvě polo�ky �kály rodinných 
hodnot v oblasti odpovědnosti vůči rodičům. Zatímco turecké �eny v�ech generací se méně 
často ne� české kloní k názoru, �e je třeba udr�ovat dobré vztahy s příbuznými (předev�ím to 
platí pro matky a dcery, v men�í míře potom také pro babičky), častěji ne� české jsou 
připraveny ctít a chránit dobrou pověst rodiny. 
 
T a b u l k a  3  Rodinné hodnoty - odpovědnost dětí vůči rodičům - srovnání průměrů 
 

�Člověk by měl udr�ovat dobré 
vztahy s příbuznými.� 

�Je povinností dětí postarat se 
o své rodiče, kdy� zestárnou.� 

�Je třeba ctít a chránit dobrou 
pověst rodiny.� 

 

        ČR Turecko         ČR Turecko         ČR Turecko 
dcery 4,52 4,13 4,44 4,25 4,35 4,57
matky 4,65 4,30 4,38 4,19 4,40 4,54
babičky 4,79 4,61 4,11 4,38 4,69 4,81
celkem 4,63 4,35 4,34 4,27 4,45 4,64

(průměr z pětistupňové �kály; 1=rozhodně nesouhlasím, 5=rozhodně souhlasím) 
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T a b u l k a  4  Rodinné hodnoty - odpovědnost dětí vůči rodičům - rozlo�ení krajních 
variant (v%) 
 

�Člověk by měl udr�ovat dobré 
vztahy s příbuznými.� 

�Je povinností dětí postarat se o 
své rodiče, kdy� zestárnou.� 

�Je třeba ctít a chránit dobrou 
pověst rodiny.� 

nesouhlas souhlas nesouhlas souhlas nesouhlas souhlas 

 

ČR T ČR T ČR T ČR T ČR T ČR T 
dcery 1,2 3,7 92,3 84,1 1,6 6,7 86,1 85,4 2,7 1,8 83,0 95,1
matky 6,5 1,9 83,5 90,6 6,5 7,8 83,5 85,1 2,8 1,0 85,0 95,1
babičky 3,3 - 94,6 96,9 4,3 6,2 72,0 88,7 2,7 - 94,0 99,0

 

(sloučeny varianty původní pětistupňové �kály: nesouhlas = varianty 1 + 2,   souhlas = varianty 4 + 5) 
 
20.1 Shrnutí 

Srovnání názorů v oblasti deklarovaných postojů k rodinným hodnotám mezi 
generacemi ukázalo, �e míra solidarity v dimenzích vzájemné zodpovědnosti v turecké 
populaci je srovnatelná s úrovní takto deklarované solidarity v populaci české.  

I přes celkový trend vzájemné podobnosti názorů na solidaritu v rodině analýza 
odhalila jisté odli�nosti mezi českým a tureckým souborem. Tyto rozdíly se týkají zejména 
názorů na úroveň finanční pomoci rodičů dospělým dětem: v Turecku �eny v�ech generací 
více ne� v České republice souhlasí s tím, �e by rodiče měli takovou pomoc poskytovat. 
Nejmarkantněj�í je potom rozdíl v tomto postoji mezi oběma zeměmi na úrovni generace 
matek - zatímco 89,3% tureckých matek deklaruje ochotu podporovat svoje dospělé děti 
finančně, v České republice s tím souhlasí jen 53% �en.  

Zajímavé zji�tění jsme učinili u mladé turecké generace, která ač očekává častěji ne� 
české dívky v dospělosti finanční pomoc ze strany rodičů, méně často se domnívá, �e by 
rodiče měli zasahovat do jejich �ivota v jiných ohledech. Zároveň tak i turecké matky, 
přesto�e vyjadřují vysokou ochotu svoje dospělé děti finančně podporovat, jejich deklarovaná 
tendence zasahovat jim do �ivota je podobně nízká jako u českých matek. Zdá se tedy, �e 
v Turecku neplatí onen pomyslný model, kdy finanční pomoc dospělým dětem ze strany 
rodičů by byla zároveň spojena s očekáváním společného ře�ení jejich �dospělých� problémů. 
V české populaci výpovědi matek podobnou představu sice také příli� nepodporují, nicméně 
české dcery jsou  zřejmě ochotny akceptovat vy��í míru vmě�ování se rodičů do �ivota při 
současné relativně vysoké očekávané úrovni finanční pomoci v dospělosti (nebo jsou častěji 
ne� jejich matky ochotny takový pohled na situaci přiznat).  

Co se týče solidarity v opačném směru - tedy zodpovědnosti rodičů vůči dětem - 
v turecké populaci se nepotvrdila jistá mírná tendence českých �en, která by se dala stručně 
charakterizovat jako �čím star�í respondentka, tím méně zastává názor, �e děti by se měly 
starat o svoje zestárlé rodiče�. V Turecké populaci jsou názory na tuto otázku dosti vyrovnané 
ve v�ech generacích. V celkovém souhrnu je potom míra ochoty starat se o staré rodiče 
podobná jak v české populaci, tak i v turecké.  

Turecké �eny (častěji ne� české) přikládají význam formálním aspektům 
příbuzenských vztahů v rodině - tedy nutnosti ctít dobrou pověst rodiny, ale kvalita vztahů 
s příbuznými jako by u� tak důle�itá nebyla (té naopak přikládají vět�í význam �eny v České 
republice).  
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21. Solidarita poskytovaná v česko-tureckém srovnání 
 
Vzhledem k na�emu předpokladu, �e základem mezigenerační solidarity na úrovni 

poskytované pomoci je vztah střední a nejstar�í generace, také na tomto místě se při analýze 
mezigeneračních vztahů zaměřujeme na tuto dimenzi. Analogicky k předchozím analytickým 
krokům budeme zkoumat matky,  tedy příslu�nice střední generace a jejich rodiče, kteří 
reprezentují generaci nejstar�í.  
 
21.1  Střední generace - vztah s rodiči 
 
21.1.1  Strukturální a asociační solidarita 

Polovina tureckých matek, které byly zahrnuty do na�eho výzkumu, má je�tě na�ivu 
oba rodiče, zatímco ve vzorku matek českých byl tento podíl vy��í (60%). V následující 
tabulce se mů�eme dovědět, jak je mo�no vztahy střední a nejstar�í generace charakterizovat 
z hlediska geografické vzdálenosti jejich místa bydli�tě, a to v mezinárodním srovnání pro 
obě sledované země - Turecko a Českou republiku.  
 
T a b u l k a  5 Bydli�tě prarodičů vzhledem k bydli�ti dcery - srovnání obou zemí (v%) 
 

společně 
s dcerou 

v sousedství∗  ve stejném 
městě/oblasti 

v jiném 
městě/oblasti 

v zahraničí celkem �ije/�ijí 

ČR T ČR T ČR T ČR T ČR T ČR T 
oba rodiče 6,0 3,6 18,1 31,8 28,9 39,4 43,0 24,3 4,0 1,0 149 152
jen matka 16,1 7,1 12,9 29,3 27,4 25,3 40,4 34,3 3,2 4,0 62 99
jen otec 7,1 - 7,1 22,2 35,8 33,3 50,0 38,9 - 5,6 14 18

 

∗ varianta odpovědi �v sousedství� v tureckém souboru vznikla sloučením dvou původních variant �v 
bezprostředním sousedství� a �v dosahu 15 minut chůze� 
  

Na rozdíl od  českých matek,  jejich� největ�í část �ije v jiném městě ne� jejich 
dcery, rodiče v Turecku �ijí nejčastěji ve stejném městě, popř. ve stejné oblasti země jako 
jejich dcery. Druhý nejvy��í podíl tureckých rodičů �ije v sousedství bydli�tě svojí dcery a 
potom teprve následuje varianta �v jiném městě/jiné oblasti�. Z prezentované tabulky je tedy 
patrná celková vy��í tendence rodičů a dětí v Turecku k bydlení �pospolu�, co� ov�em 
neznamená přímo ve společné domácnosti (podíl takto společně �ijících rodičů a dcer je 
dokonce v Turecku naopak mírně ni��í ne� v České republice), ale v geografické blízkosti - 
tedy v sousedství nebo ve stejném městě.  Podíl tureckých rodičů �ijících v sousedství je 
ov�em třeba chápat s jistou mírou interpretační opatrnosti, poněvad� tato kategorie byla za 
účelem srovnatelnosti s českými daty vytvořena uměle sloučením dvou jiných příbuzných 
variant. I přesto ov�em rozdílné podíly odpovědí v ostatních kategoriích otázky na místo 
bydli�tě dostatečně silně svědčí o zmíněném trendu. 

Strategie ře�ení bydlení v situaci, kdy v rodině zemřel otec,  se u tureckých a českých 
matek celkově poněkud li�í. Zatímco české �eny častěji ne� turecké volí bydli�tě v jiném 
městě, případně té� častěji bydlí společně s dcerou, ovdovělé �eny v Turecku zase častěji 
zůstávají bydlet v sousedství bydli�tě dcery. Tendence českých matek ke společnému bydlení 
s dcerou po smrti otce, ač pouze mírná, se zdá být typická pro Českou republiku - v tureckých 
datech se podobné případy vyskytly v men�í míře. Stejným trendem se vyznačují i �ivotní 
strategie ovdovělých otců - v tomto případě je tendence tureckých otců zůstávat bydlet 
v sousedství dcery je�tě výrazněj�í ne� u matek a navíc nebyl zji�těn ani jeden otec, který by 
bydlel po ovdovění společně s dcerou. 

Celkově tedy hlavním závěrem srovnání vztahů mezi generacemi v českém a 
tureckém souboru s ohledem na vzdálenost místa bydli�tě je zji�tění o typické oblibě 
tureckých rodičů k bydlení v sousedství dcery, a to jak v případě, kdy �ijí oba rodiče 
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pohromadě, tak i v situaci, kdy jeden z nich ovdověl. Če�tí rodiče zůstávají naopak častěji ne� 
turečtí �ít v jiném městě. Z hlediska geografické perspektivy se tedy jeví mezigenerační 
vztahy v Turecku jako poněkud pospolitěj�í (i kdy� se nemusí jednat přímo o bydlení ve 
společné domácnosti, a na�e výsledky dokazují, �e taková varianta je skutečně málo častá), 
zatímco v České republice si mů�eme v�imnout trendu k oddělenému bydlení v jiném městě 
země. 

Také v následující tabulce postihující frekvenci kontaktu s rodiči bychom mohli s 
určitou dávkou opatrnosti najít jisté náznaky potvrzení nebo spí�e doplnění vý�e zji�těného 
trendu o vět�í blízkosti vztahů mezi generacemi. Podíl respondentek, které uvedly, �e jsou 
s rodiči v kontaktu denně, je vy��í pro Turecko ne� pro Českou republiku, a to v případě 
matky i otce. Ani v České republice ov�em nejsou vztahy mezi rodiči a dětmi v tomto smyslu 
nijak odcizené - na rozdíl od Turecka jsou zde ov�em četněj�í kontakty s rodiči jedenkrát 
týdně a několikrát týdně. Celkově se zdá, �e rodiče a děti v Turecku mají tendenci spolu 
komunikovat buď hodně často nebo naopak podstatně méně častěji (o tom svědčí i vy��í 
podíly odpovědí jednou za měsíc a méně ne� jednou za měsíc v Turecku ne� v České 
republice).  Shodně jako v České republice, i v Turecku dcery častěji komunikují se svojí 
matkou ne� s otcem. 
 
T a b u l k a   6 Frekvence kontaktu s otcem dle vzdálenosti bydli�tě (v%) 
 

denně několikrát 
týdně 1x týdně 1x za měsíc méně ne� 1x 

za měsíc celkem bydli�tě / frekvence 
kontaktu ČR T ČR T ČR T ČR T ČR T ČR T 

�ije společně s dcerou 100 83,3 - 16,7 - - - - - - 9 6
v sousedství 33,3 46,2 40,7 26,9 22,2 15,4 - 5,8 3,7 5,8 27 52
ve stejném městě/oblasti 10,6 15,4 36,2 21,5 31,9 23,1 12,8 16,9 8,5 23,1 47 65
v jiném městě/oblasti 2,7 6,8 19,2 9,1 45,2 27,3 20,5 29,5 12,3 27,3 73 44
v zahraničí - - 28,6 - 14,3 - 14,3 50,0 42,9 50,0 7 2
celkem 15,3 24,9 27,0 19,5 33,7 20,7 13,5 16,6 10,4 18,3 163 169

 
T a b u l k a  7 Frekvence kontaktu s matkou dle vzdálenosti bydli�tě (v%) 
 

denně několikrát 
týdně 1x týdně 1x za měsíc méně ne� 

1x za měsíc celkem bydli�tě / frekvence 
kontaktu ČR T ČR T ČR T ČR T ČR T ČR T 

�ije společně s dcerou 100 100 - - - - - - - - 19 12
v sousedství 54,3 48,1 31,4 21,6 14,3 10,1 - 6,3 - 3,8 35 79
ve stejném městě/oblasti 25,0 24,7 46,7 29,4 25,0 15,3 1,7 14,1 1,7 16,5 60 85
v jiném městě/oblasti 6,7 8,7 36,7 20,3 44,4 23,2 10,0 21,7 2,2 26,1 90 69
v zahraničí - 33,3 25,0 16,7 50,0 16,7 12,5 - 12,5 33,3 8 6
celkem 27,8 31,5 34,9 25,9 30,2 15,1 5,2 12,7 1,9 14,7 212 251

 
21.1.2  Afektuální a konsenzuální solidarita 

Hlavním předmětem na�í pozornosti v této části je afektuální a konsenzuální 
solidarita, která se týká intimity vztahu, frekvence konfliktu a percipovaného obdivu či chvály 
od rodičů. Stejně jako v předchozích fázích výzkumu, byl i v tomto případě tento typ 
solidarity posuzován na devítipolo�kové baterii, která jako celek sestává z jednotlivých vý�e 
uvedených dimenzí. Nejdůle�itěj�í výsledky mezinárodního srovnání jsou prezentovány 
v následujících tabulkách. 
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T a b u l k a  8 Intimita vztahu střední generace k rodičům 
 

MATKA OTEC  
průměr % varianty 

4 a 5 
průměr % varianty 

 4 a 5 

 
polo�ka kvality vztahu 

ČR T ČR T ČR T ČR T 
frekvence hovoru o čem přemý�lí 2,88 3,02 25,9 34,1 2,19 2,27 8,5 17,2
frekvence svěřování se 2,5 3,03 20,8 37,6 1,99 1,94 9,9 13,6
frekvence hovoru o intimních věcech 2,82 2,92 35,3 34,5 2,18 2,16 17,8 17,8

 

matka: N(ČR) = 212, N(T) = 258 otec: N(ČR) = 163, N(T) = 169 
(průměry z pětistupňové �kály; 1= nikdy, 5= stále) 
 

Jak napovídají výsledky z tabulky 8, důvěrnost vztahů mezi generacemi (v tomto 
případě dcerami a jejich rodiči) je v Turecku celkově vy��í ne� v České republice. Toto 
zji�tění o vy��í míře intimity vztahů platí v turecké populaci pro vztahy dcer s oběma rodiči - 
jak matkou, tak i otcem. Zejména si mů�eme v�imnout podstatného rozdílu v míře svěřování 
se matce (zatímco v České republice se matce velmi často nebo stále svěřuje 20,8% 
respondentek - dcer, v Turecku tento podíl činí 37,6%). Pouze frekvence rozhovorů o 
intimních věcech tvoří jistou výjimku z převa�ujícího trendu - v obou zemích vedou takové 
rozhovory dcery s rodiči stejně často. Pro obě sledované země také shodně platí, �e vztah 
s matkou je deklarován dcerami jako důvěrněj�í ne� vztah s otcem. 
 
 

T a b u l k a  9  Konflikt ve vztahu střední generace k rodičům 
 

MATKA OTEC 
průměr % varianty  4 a 5 průměr % varianty  4 a 5 

 
polo�ka kvality vztahu 

ČR T ČR T ČR T ČR T 
frekvence odli�ného názoru 2,95 2,07 25,6 10,1 2,83 1,81 25,9 8,9
frekvence hádek 1,86 1,91 8,9 8,2 1,72 1,68 9,2 7,2
frekvence zloby na rodiče 2,35 1,80 12,2 5,5 2,33 1,71 12,8 7,2

 

matka: N(ČR) = 212, N(T) = 258; otec: N(ČR) = 163, N(T) = 169 
(průměry z pětistupňové �kály; 1= nikdy, 5= stále) 
 

Z dal�ích srovnání v dimenzi míry deklarovaného konfliktu potom vyplývá, �e 
v turecké populaci jsou mezigenerační vztahy nejen důvěrněj�í, ale také méně konfliktní.  Ať 
ji� toto zji�tění svědčí o vy��í úctě dětí k rodičům, vy��í toleranci nebo třeba vět�í 
mírumilovnosti Turků ve srovnání s Čechy, ka�dopádně výsledek na�eho srovnání naznačuje, 
�e vztahy nejstar�í a střední generace jsou v Turecku méně dynamické ne� v populaci české. 
Nejde přitom jen o to,  �e by se v Turecku dcery s rodiči méně často hádaly a nebo se na ně 
rozzlobily, ale mnohem ni��í je ve srovnání s Českou republikou také samotná existence 
odli�ného názoru (nebo případně ochota ji přiznat). Zatímco více ne� čtvrtina českých 
respondentek střední generace uvádí, �e mají velmi často nebo stále odli�né názory od mínění 
jejich matek a otců, v Turecku se k častému názorovému nesouladu přiznává pouze 10,1% 
respondentek v případě matek a 8,9% v případě otců. Celkově se přitom nedá říci, �e by 
vztahy dcer s jedním z rodičů byly v některé ze sledovaných zemí z hlediska konfliktu více 
nebo méně harmonické - v tomto smyslu dcery vnímají svoji komunikaci s matkou i otcem 
jako podobně laděnou. 
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T a b u l k a  10  Percipovaný obdiv od rodičů (střední generace) 
MATKA OTEC  

průměr % varianty  4 a 5 průměr % varianty  4 a 5 
 
polo�ka kvality vztahu 

ČR T ČR T ČR T ČR T 
frekvence obdr�ené chvály 3,16 3,28 41,9 49,0 2,92 2,97 34,8 37,9
spokojenost s dítětem  3,86 3,40 68,4 49,4 3,75 3,03 65,5 39,2
pocit obdivu od rodičů 2,42 3,12 19,9 42,8 2,37 2,82 17,8 35,2

 

matka: N(ČR) = 212, N(T) = 258; otec: N(ČR) = 163, N(T) = 169 
(průměry z pětistupňové �kály; 1= nikdy, 5= stále) 

 
Na základě srovnání obou zemí podle obdivu, jak ho dcery vnímají od svých rodičů, 

mů�eme konstatovat, �e zatímco če�tí rodiče častěji ne� turečtí dávají svým dětem najevo 
spokojenost s jejich jednáním a aktivitami, rodiče v Turecku jim naopak poskytují ve srovnání 
s českými více obdivu jako takového.  Přitom platí, �e v Turecku mají dcery v tomto ohledu 
intenzívněj�í vztah s matkami: od nich se jim dostává více obdivu ne� od otců a podobně i 
turecké matky dávají svým dcerám častěji ne� otcové najevo, �e jsou s nimi spokojeny (i kdy� 
zdaleka méně často ne� matky české). V České republice je intenzita vztahu s oběma rodiči 
více v rovnováze, pov�imnout si mů�eme snad jen mírně častěj�í obdr�ené chvály od matek 
ne� od otců. Celkově je frekvence chvály, které se dcerám dostává od rodičů, podobná v obou 
zemích. 

Srovnání míry důvěrnosti vztahu s rodiči na obecné rovině přiná�ejí také následující 
grafy (zde prezentujeme rozlo�ení odpovědí na přímou otázku o míře důvěrnosti vztahu 
s rodiči, která byla kladena jejich dcerám - tedy respondentkám střední generace).   

Výsledky této části analýzy svědčí o celkově podstatně vy��í důvěrnosti a 
emocionální blízkosti vztahů rodičů s dcerami v Turecku ne� v České republice. Podíly 
souhlasných odpovědí na přímou otázku potvrzují na�e předchozí zji�tění nejen co se týče 
celkového vy��ího emocionálního náboje mezigeneračních vztahů v Turecku, ale také jsou 
v souladu s dřívěj�ím závěrem, �e vztah s matkou pro�ívají respondentky jako bli��í ne� vztah 
s otcem. Výsledky, které zde prezentujeme v grafické podobě, je v�ak třeba chápat předev�ím 
jako doplnění či potvrzení vý�e diskutovaných zji�tění analýzy (opatrnost při interpretaci je 
nutná předev�ím proto, �e pou�ité �kály měření postojů byly za účelem mezinárodní 
srovnatelnosti přizpůsobeny a sloučeny).  
 
 
G r a f  1 Povaha vztahu s rodiči - srovnání 
 

Česká republika 
čtyřstupňová �kála: 1 = ne (tak) důvěrný vztah, 4 = mimořádně důvěrný vztah 
                      Průměr: Vztah s matkou = 2,72       
                      Vztah s otcem = 2,21     
 

Turecko 
čtyřstupňová �kála: 1 = ne důvěrný vztah, 4 = velmi důvěrný vztah 
                      Průměr: Vztah s matkou = 3,69       
                      Vztah s otcem = 3,47        
 
 
 
Pozn.: Varianty �kál pro obě země přizpůsobeny a sloučeny   
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21.1.3  Funkcionální solidarita 
 
A. Materiální pomoc 

Mezinárodní srovnání v dimenzi materiální pomoci je bohu�el poněkud ochuzeno, 
poněvad� v tureckém dotazníku není obsa�ena otázka na spotřební předměty, které zakoupila 
respondentka rodičům v posledních dvanácti měsících.  Musíme se tedy na tomto místě 
omezit na srovnání pouze v aspektu poskytnuté finanční podpory. I zde je třeba na místě jisté 
opatrnosti při vyvozování výsledků, poněvad� varianty odpovědí pro český a turecký soubor 
nejsou zcela srovnatelné. I s tímto limitem by se snad výsledky daly interpretovat tak, �e 
v Turecku dcery udávají poskytování finanční pomoci rodičům poněkud častěji ne� v České 
republice (o tom svědčí men�í podíl těch respondentek, které neposkytují rodičům pomoc 
vůbec, a vy��í podíl dcer, které rodičům peníze někdy dávají); (bylo by jistě zajímavé 
zkoumat, zda by se podobný nebo třeba i výrazněj�í trend objevil i v případě poskytování 
věcných darů, omezení ve smyslu absence dat nám v�ak nedovoluje učinit v této otázce �ádné 
závěry). 
 
T a b u l k a 11 �Poskytla jste svým rodičům v posledních dvanácti měsících finanční 
pomoc? Kupovala jste jim např. potraviny, oblečení, léky nebo nějaké jiné věci?� (%) 
 

nákup spotřebního zbo�í   poskytnutí peněz    
       frekvence ČR  ČR  T 
vůbec (nikdy)∗  30,1 70,8  66,3
jen výjimečně (někdy) 25,6 14,2  21,0
občas (často) 29,2 8,8  6,2
poměrně často (v.často) 11,0 4,0  4,0
velmi často (v�dy) 4,1 2,2  2,5
  
průměr 2,33 1,53 1,55

 

(průměry z pětistupňové �kály; 1= vůbec, 5= velmi často) 
∗ varianty v závorce platí pro turecký soubor 
 
B.Praktická pomoc 

Podobnou analýzu jako v oblasti materiální pomoci jsme uskutečnili také s ohledem na 
pomoc praktickou, která se týká zejména pomoci v domácnosti, vyřizování formálních 
zále�itostí na úřadech a jiných pochůzek, stejně jako i péče v nemoci. Srovnání turecké a 
české populace v dimenzi zmíněné praktické pomoci vidíme v následující tabulce. 
 
T a b u l k a  12  Poskytnutí praktické pomoci rodičům (%) 
 

pomoc v domácnosti   vyřizování pochůzek  péče v nemoci    
frekvence ČR T ČR T ČR T 
vůbec 19,5 38,1 32,3 67,1 61,9 36,3
jen výjimečně 19,0 30,6 21,7 14,8 16,8 21,6
občas 36,3 13,7 27,4 5,4 9,7 12,9
poměrně často 13,3 7,9 9,7 5,4 5,8 12,9
velmi často 11,9 9,7 8,8 7,2 5,8 16,2
   
průměr 2,79 2,21 2,41 1,71 1,77 2,51

 

(průměry z pětistupňové �kály; 1= vůbec, 5= velmi často) 
  

 
Podobně jako v České republice, také v Turecku je praktická pomoc dcer svým 

rodičům častěj�í formou podpory ne� pomoc finanční. Z celkového hodnocení vyplývá, �e 
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zatímco v České republice je ve srovnání s Tureckem nejtypičtěj�í formou pomoci vyřizování 
pochůzek, případně pomoc v domácnosti, v Turecku je to naopak péče v nemoci. Zatímco 
67,9% českých dcer uvádí, �e v nemoci o svoje rodiče nepečují vůbec, v turecké populaci se 
takto vyjadřuje pouze 36,3% respondentek.  Otázkou pak zůstává, jak zji�těné rozdíly 
vysvětlit.  Jde v případě tureckých seniorů o vět�í míru jejich nezávislosti, ni��í míru skutečné 
potřebnosti nebo mají snad jiné formy zaji�tění potřeb ve smyslu pomoci v domácnosti a 
nutných pochůzek? Rozdíly v míře péče o nemocné rodiče by snad bylo mo�no hledat 
v odli�ném systému zdravotnické péče v Turecku. 

Do určité míry nám mů�e při hledání odpovědi poslou�it i následující tabulka, její� 
polo�ky naznačují, �e skutečná potřebnost zřejmě nebude tím rozhodujícím faktorem, který 
by určoval úroveň pomoci dcer stárnoucím rodičům v Turecku. Pokud turecké dcery pečují o 
rodiče v nemoci (poměrně nebo velmi často), neznamená to je�tě, �e by jim zároveň 
pomáhaly podstatně častěji v domácnosti (v tomto případě sice dochází k mírnému poklesu 
četnosti odpovědí v kategorii �vůbec� a znatelný vzestup pak vykazuje předev�ím kategorie 
�občas�, rozdíl ale není příli� významný a je mnohem ni��í ne� nárůst četností v případě 
České republiky). Vidíme například, �e v případě nemoci, a tedy v situaci �potřebnosti�, 
pomáhá rodičům s domácností velmi často 46,2% českých �en, v Turecku deklaruje takovou 
pomoc pouze 8,3% respondentek; u vyřizování pochůzek je rozdíl četností podobně vysoký. 
Komplementárně lze výsledky interpretovat i tak, �e české dcery uvádějí podstatně častěj�í 
pomoc rodičům v domácnosti a s vyřizováním pochůzek i tehdy, kdy� o ně nepečují 
v nemoci, a kdy se tedy dá předpokládat, �e jejich rodiče takovou pomoc a� tak nutně 
nepotřebují.  

Mů�eme tedy celkově vyvodit, �e praktická pomoc poskytovaná dcerami stárnoucím 
rodičům má v Turecku převá�ně formu péče v nemoci; pomoc v domácnosti a vyřizování 
pochůzek jsou mnohem méně časté a z na�eho srovnání vycházejí jako podstatně typičtěj�í 
pro Českou republiku. S ohledem na zji�těný trend vy��í nezávislosti nejstar�í turecké 
populace na praktické pomoci dětí by bylo jistě zajímavé hledat odpověď na otázku, jakými 
formami je v případě potřebnosti taková pomoc seniorům v Turecku zaji�ťována. Tato 
problematika u� ov�em není předmětem předkládané studie a dostupná data nám ani nedávají 
mo�nost se k dané otázce detailněji vyjadřovat.  
 
T a b u l k a   13 Praktická pomoc v závislosti na skutečné potřebnosti (%) 
 

pomáhala rodičům v nemoci  
poměrně nebo velmi často  

pomáhala rodičům v nemoci  
výjimečně nebo vůbec  

pomoc v domácnosti vyřizování pochůzek pomoc v domácnosti vyřizování pochůzek 

 
      
     frekvence 

ČR T ČR T ČR T ČR T 
vůbec 15,4  23,6 11,5 55,6 21,9 54,0 39,3  84,5
jen výjimečně 3,8  34,7 7,7 16,7 21,9 34,2 23,6  14,3
občas 11,5  22,2 19,2 15,3 36,0 9,9 25,8  0,6
poměrně často 23,1  11,1 23,1 8,3 12,4 1,9 6,7  0,6
velmi často 46,2  8,3 38,5 4,2 7,9 - 4,5  - 

 
C. Emocionální podpora 

Dal�í formou pomoci, které jsme věnovali v analýzách pozornost, je emocionální 
solidarita.  Podobně jako v České republice, také v Turecku je to nejčastěj�í forma pomoci ze 
strany dětí svým star�ím rodičům.  

Srovnání obou zemí právě z hlediska takto poskytované solidarity nepřiná�í ov�em 
příli� jednoznačné výsledky. Zatímco radu poskytují svým rodičům častěji dcery v České 
republice, poskytování útěchy je naopak o něco častěj�í v Turecku. Co se týče emocionální 
podpory ve formě rozhovoru o starostech a trápeních, také tato forma pomoci je poněkud 
častěji poskytována rodičům v Turecku ne� v České republice.  
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I kdy� na�e zji�tění v dimenzi emocionální solidarity vykazují jistou inkonzistenci, 
přesto mů�eme na základě výsledků u dvou ze tří sledovaných polo�ek učinit opatrný závěr, 
�e mezigenerační vztahy u turecké populace se s ohledem na míru poskytované solidarity 
vyznačují poněkud vy��í mírou emocionální blízkosti ne� je tomu u populace české. 
 
T a b u l k a  14   Emocionální podpora rodičům (%) 
 

poskytnutí rady    
 

poskytnutí útěchy  
 

rozhovor o tom, 
co je trápí   

 
frekvence 

ČR T ČR T ČR T 
vůbec 15,5 21,3 15,5 14,9 5,3 10,5
jen výjimečně 22,1 34,7 28,8 31,5 17,7 28,5
občas 41,6 17,7 30,1 17,0 37,2 20,2
poměrně často 15,0 18,8 17,7 18,8 24,8 23,8
velmi často 5,8 7,6 8,0 17,8 15,0 17,0
   
průměr 2,73 2,57 2,74 2,93 3,27 3,08

 

(průměry z pětistupňové �kály; 1= vůbec, 5= velmi často) 
 
21.1.4  Vnímaná zátě� poskytované pomoci 
 
 
 
G r a f 2  Vnímaná zátě� při poskytování pomoci rodičům - Česká republika 
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finanční podpora 93,0% 5,8% 1,3%

praktická pomoc 87,2% 10,6% 2,2%

emocionální podpora 79,6% 12,8% 7,5%

malá zátě� střední zátě� vět�í zátě�
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Vnímaná zátě� při poskytování pomoci rodičům - Turecko 
 

0,0%
10,0%
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30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%

finanční podpora 98,0% 1,2% 0,8%

praktická pomoc 96,3% 2,2% 1,5%

emocionální podpora 91,6% 3,7% 4,8%

malá zátě� střední zátě� vět�í zátě�

 
 

Srovnáním četností odpovědí na otevřenou otázku o tom,  jakou zátě� představuje 
pro respondentky ten který specifický typ poskytované pomoci zji�ťujeme, �e celkově v obou 
zemích vnímají respondentky pomoc a podporu poskytovanou svým rodičům jako málo 
zatě�ující zále�itost. Rozdíly mezi Českou republikou a Tureckem s ohledem na vnímanou 
míru této zátě�e jsou malé, nicméně i z vý�e prezentovaného grafu lze vysledovat, �e 
v Turecku vnímají dcery pomoc a podporu poskytovanou rodičům jako poněkud men�í zátě� 
ne� je tomu v České republice. Tento závěr není jistě příli� překvapující s ohledem na na�e 
předchozí zji�tění, �e turecké respondentky také méně často svým rodičům pomoc - zejména 
tu praktickou - poskytují. Co se týče pomoci finanční a podpory v emocionální oblasti, daly 
by se snad výsledky celkově interpretovat asi v tom smyslu, �e v Turecku by mohly tyto 
formy pomoci být pravděpodobně vnímány jako více samozřejmé, ať u� má taková percepce 
vliv na jejich reálné poskytování nebo i jejich vnímanou zátě�ovost.  
 
21.2  Nejstar�í generace - vztah s dcerou 

V této sekci se zaměříme na zji�ťování blízkosti, důvěrnosti, harmoničnosti a dal�ích 
podobných charakteristik  vztahů mezi dcerami a jejich rodiči podobně jako v předchozí 
analýze, ov�em tentokráte bude vztah s dcerami posuzován podle toho, jak je vnímán 
příslu�nicemi nejstar�í generace - babičkami. Jednotlivé aspekty tohoto mezigeneračního 
vztahu jsou prezentovány v následujících tabulkách.  
 
21.2.1  Afektuální a konsenzuální  solidarita 
 

T a b u l k a   15 Intimita vztahu nejstar�í generace k dceři 
 

průměr % varianty 4 a 5 polo�ka kvality vztahu 
      ČR       T      ČR        T 

frekvence hovoru o tom, o čem přemý�lí 3,58 3,24 44,6 40,8
frekvence svěřování se 3,15 3,32 40,6 49,5
frekvence hovoru o intimních věcech 3,27 3,08 50,0 39,8

 

N(ČR) = 150, N(T) = 98     (průměry z pětistupňové �kály; 1= nikdy, 5= stále) 
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T a b u l k a  16  Konflikt ve vztahu nejstar�í generace k dceři 
 

průměr % varianty 4 a 5  
polo�ka kvality vztahu           ČR            T           ČR            T 
frekvence odli�ného názoru 2,81 1,96 23,3 10,3
frekvence hádek 1,44 2,04 3,3 15,5
frekvence zloby na dceru 1,91 1,81 7,3 9,2

 

N(ČR) = 150, N(T) = 98 
(průměry z pětistupňové �kály; 1= nikdy, 5= stále) 
 
T a b u l k a  17 Percipovaný obdiv od dcery (nejstar�í generace) 
 

průměr % varianty 4 a 5 polo�ka kvality vztahu 
         ČR           T          ČR           T 

frekvence obdr�ené chvály 3,74 3,28 60,0 44,9
spokojenost s rodičem a jeho aktivitami 4,15 3,30 72,7 47,3
pocit obdivu od dcery 2,70 3,06 21,3 39,8

 

N (ČR) = 150, N(T) = 98 
(průměry z pětistupňové �kály; 1= nikdy, 5= stále) 

 
Co se týče intimity vztahu s dcerami očima nejstar�í generace, výsledky srovnávací 

analýzy naznačují, �e z tohoto hlediska nejsou vztahy mezi generacemi v České republice a 
v Turecku a� tak rozdílné.  Přesto si lze v�imnout určitých odli�ností, které sice; nesvědčí o 
nějakém podstatně odli�ném trendu v mezigeneračních vztazích, ale snad stojí za zmínku, 
zejména pro mo�nost srovnání s percepcí vztahů u generace prostřední.  

Rozdíly, který jsme zaznamenali, se týkají frekvence rozhovoru o intimních věcech a 
frekvence svěřování se. Mů�eme si pov�imnout, �e důvěrné rozhovory vedou respondentky 
nejstar�í generace se svými dcerami častěji v České republice ne� v Turecku; jejich vztah je 
tedy v tomto ohledu mo�no pova�ovat za bli��í, intimněj�í.  Naopak svěřování se (v tomto 
významu je chápáno zejména jako sdílení starostí a problémů) je zase naopak o něco častěj�í 
v Turecku.  

Srovnáme-li tyto výsledky s odpovědí střední generace, zdá se, �e vztahy mezi 
generacemi jsou v Turecku vnímány jako o něco důvěrněj�í dcerami ne� jejich matkami. Také 
rozdíly mezi oběma zeměmi byly výrazněj�í na úrovni percepce vztahů dcerami, kde výsledky 
naznačovaly vy��í míru solidarity s ohledem na intimitu vztahu v Turecku ne� v České 
republice. 

V dimenzi konfliktu přiná�í mezinárodní srovnávací analýza výsledky významněj�í, i 
kdy� podobně nejednoznačné. Zatímco babičky v České republice jsou si podstatně více ne� 
v Turecku vědomy existence odli�ného názoru od mínění jejich dcer, frekvenci hádek 
deklarují naopak jako častěj�í nejstar�í respondentky v Turecku. Tyto výsledky nejsou úplně 
v souladu se zji�těními o ni��í míře konfliktnosti, a tedy men�í dynamice vztahů v Turecku, 
které jsme učinili pro střední generaci. Zůstává tedy otázkou, co stojí za zji�těným 
nesouladem v názorech generací - zda například turecké respondentky střední generace nejsou 
příli� ochotny přiznat existenci konfliktů a rozporů s rodiči nebo zda jsou jejich matky při 
posuzování kvality vztahu s dcerou kritičtěj�í.  

Soustředíme-li pozornost na kvalitu vztahu ve smyslu míry obdivu, výsledky ukazují, 
�e v České republice se babičkám dostává od dcer mnohem více chvály a také více vyjádřené 
spokojenosti a uznání s tím, co dělají. V Turecku naopak zřejmě dcery poskytují svým 
matkám více obdivu jako takového - alespoň tak mů�eme usuzovat na základě výpovědí 
matek samotných.  

Po srovnání výsledků se zji�těními o solidaritě na úrovni střední generace se nabízí 
závěr, �e pocit obdivu asi není pro Českou republiku příli� typická emoce, stejně jako není ani 
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časté jeho vyjadřování druhým, a to ani v nejbli��ím kruhu rodiny (srovnej tab. 98 a 105). Zdá 
se, �e v na�em kulturním kontextu lidé v situacích, kdy chtějí druhým dát najevo svoje 
pozitivní emoce, častěji vyjadřují spokojenost a uznání. Naopak v Turecku si obě generace 
poskytují mnohem více obdivu jako takového. Dal�ím faktorem, který jistě na tomto místě 
vstupuje do hry, jsou přesné významy pojmů pou�itých v dotazování k označení zmíněných 
pocitů, a to nejen s ohledem na slovní formulace v odli�ných jazycích, ale máme zde na mysli 
také jejich sociálně konstruované a kulturním kontextem podmíněné významy. Přesto�e 
pova�ujeme za relevantní tuto okolnost alespoň zmínit, hlub�í analýza v tomto smyslu je ji� 
mimo rozsah a mo�nosti této studie. 
 
21.2.2  Funkcionální solidarita 

Podobně jako jsme v dřívěj�ím textu věnovali pozornost reálné pomoci, která proudí 
od dcer k jejich matkám, v této sekci se zaměříme na podobné typy pomoci - materiální, 
praktické a emocionální, ov�em poskytované respondentkami nejstar�í generace dcerám.  

Ve srovnání s Českou republikou poskytují babičky v Turecku peníze svým dcerám 
podstatně méně často. Srovnáme-li pak výsledky získané pro nejstar�í generaci �en s těmi pro 
generaci střední, mů�eme konstatovat, �e zatímco pro Českou republiku je typický přesun 
finančních prostředků od star�í generace k mlad�í, v Turecku je naopak míra finanční 
výpomoci, kterou si obě generace vzájemně poskytují, dosti vyrovnaná.  

Přesto rozdíly v reálné finanční pomoci, která proudí mezi generacemi v Turecku a 
v České republice, neodpovídají představě, kterou bychom si mohli učinit na základě 
odpovědí na otázky ohledně názorů na �ádoucí míru odpovědnosti rodičů vůči dětem (viz 
kapitola o proklamované solidaritě, srovnej zejm tab. 1).  Zji�tění, �e 81,4% tureckých 
respondentek nejstar�í generace (oproti 75,4% českých) silně souhlasí s názorem, �e rodiče by 
měli poskytovat finanční pomoc svým dospělým dětem, by se dalo nahlí�et ve srovnání se 
zji�těnou mírou poskytované pomoci například i tak, �e osobní realita nebývá v�dy úplně 
v souladu s obecnými představami. 

  

A. Materiální pomoc 
 
T a b u l k a  18 �Poskytla jste své dceři v posledních dvanácti měsících finanční pomoc?� 
(%) 
 

poskytnutí peněz  frekvence 
 ČR T 
vůbec 41,3 61,9
jen výjimečně 16,7 24,7
občas 32,0 6,2
poměrně často 5,3 3,1
velmi často 4,7 4,1
 
průměr 2,15 1,63

 

N(ČR) = 150, N(T) = 98 
(průměry z pětistupňové �kály; 1= vůbec, 5= velmi často) 

 
Dále jsme prostřednictvím na�eho výzkumu také zji�ťovali, jaké formy materiální 

pomoci (ať u� se jedná o dary nebo finanční prostředky) poskytují  respondentky nejstar�í 
generace příslu�níkům svojí u��í nebo �ir�í rodiny. Na základě srovnání obou sledovaných 
zemí jsme zjistili, �e respondentky nejstar�í generace v České republice poskytují materiální 
podporu příslu�níkům svých rodin častěji (v České republice ji poskytuje celkově  62% 
babiček, zatímco v Turecku 45,9%).  Podobně jako v České republice i v Turecku 
respondentky nejstar�í generace uvádějí, �e poskytují materiální pomoc nejčastěji dceři a 
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dceřiným dětem. Míra této pomoci je v Turecku je�tě vy��í ne� v České republice, co� ov�em 
v případě dcer není příli� v souladu se zji�těními předchozí analýzy (srovnej tab. 18).  
Tendenci poskytovat spí�e peně�ní podporu ne� věcné dary mů�eme sledovat v obou zemích, 
v Turecku je ov�em podstatně silněj�í ne� v České republice.  Zanedbatelný není ani více ne� 
třetinový podíl tureckých babiček, které uvádějí, �e svým dětem - jak synům tak i dcerám - 
poskytují finanční pomoc pravidelně (v České republice jsou naproti tomu odpovídající 
podíly pouze 3% a 4,3%). 

Podíváme-li se podrobněji na to, zda a v jaké míře babičky obdarovávají vnoučata, 
zji�ťujeme, �e v obou zemích jsou v tomto směru favorizovány děti od dcery, a to v Turecku 
je�tě výrazněji (dostaly něco v 75% případů) ne� v České republice (byly obdarovány v 50% 
případů). Trend poskytovat vnoučatům vedle peněz také věcné dárky mů�eme zaregistrovat 
nejen v České republice, ale i v Turecku. Je zajímavé, �e zatímco české babičky v tomto 
ohledu nečiní rozdíl mezi vnuky od syna a od dcery (poskytují jim vět�í dary asi v polovině 
případů), turecké dávají vět�í dary dětem od syna častěji. Poskytování materiální pomoci 
ostatním příbuzným je v obou sledovaných zemích spí�e výjimečné.   
 
B. Praktická pomoc 

Podobně jako byly dcery dotazovány, zda a jakou praktickou pomoc poskytují svým 
matkám, zajímala nás také případná praktická pomoc ze strany respondentek nejstar�í 
generace jejich dcerám. Zatímco u dcer byla zji�ťována mimo jiné také úroveň pomoci ve 
smyslu vyřizování pochůzek, v případě babiček bylo dotazování v dimenzi praktické pomoci 
omezeno na dva aspekty - pomoc v domácnosti a péči v nemoci, kterou eventuelně poskytly 
svým dcerám v posledních dvanácti měsících. 
 
T a b u l k a  19 Poskytnutí praktické pomoci dceři (%) 
 

pomoc v domácnosti  péče v nemoci  
ČR T ČR T 

vůbec 44,7 57,1 94,0 52,0
jen výjimečně 17,3 23,5 4,0 25,5
občas 22,7 5,1 2,0 8,2
poměrně často 6,7 7,1 - 7,1
velmi často 8,7 7,1 - 7,1
  
průměr 2,17 1,84 1,08 1,92

 

N(ČR) = 150, N(T) = 98 
(průměry z pětistupňové �kály; 1= vůbec, 5= velmi často) 

 
Výsledky analýzy ukazují, �e v České republice ani v Turecku není praktická pomoc 

ze strany respondentek nejstar�í generace nijak častá. Jistý men�í rozdíl mezi oběma zeměmi 
by bylo mo�no spatřovat v tom, �e zatímco v České republice je poněkud častěj�í pomoc 
v domácnosti dcer, v Turecku se naopak babičky častěji postaraly o dceru v nemoci - �ádnou 
péči v nemoci neposkytlo dcerám v České republice 94% babiček a v Turecku jen 52% (zde 
je ale podstatně častěj�í péče příle�itostná).  

Srovnáme-li na�e zji�tění s výsledky analýzy pro střední generaci, první závěr je 
vcelku logický: v obou zemích poskytují praktickou pomoc častěji dcery svým matkám ne� 
naopak. Dále mů�eme konstatovat, �e v Turecku shodně obě zkoumané generace �en inklinují 
častěji ne� v České republice k vzájemné pomoci v případě nemoci. Tento rozdíl ov�em 
nemusí nutně spočívat v rozdílné ochotě postarat se v případě potřeby o nemocné blízké členy 
rodiny, ale mů�e mít vysvětlení například také v rozdílné úrovni či odli�ném systému 
zdravotnické péče. Pokud se jedná o praktickou pomoc v domácnosti, uvádějí naopak častěj�í 
frekvenci takové pomoci respondentky obou generací v České republice ne� v Turecku.  
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Výpomoc s domácími pracemi se tedy jeví jako podstatně typičtěj�í forma solidarity mezi 
generacemi v České republice. 
 
C. Emocionální podpora 
 
T a b u l k a   20 Emocionální podpora dceři 
 

poskytnutí rady       
 

poskytnutí útěchy rozhovor o tom,  
co je trápí  

 

ČR 
(N=150) 

T 
(N=98) 

ČR 
(N=150 

T 
(N=98) 

ČR 
(N=150) 

T 
(N=98) 

vůbec 21,3 14,3 35,3 12,4 22,7 12,2
jen výjimečně 25,3 28,6 24,0 34,0 19,3 28,6
občas 38,0 22,4 26,7 15,5 32,0 20,4
poměrně často 10,7 14,3 8,0 18,6 17,3 18,4
velmi často 4,7 20,4 6,0 19,6 8,7 20,4
   
průměr 2,52 2,98 2,25 2,99 2,70 3,06

(průměry z pětistupňové �kály; 1= vůbec, 5= velmi často) 
 
Prezentovaná tabulka přiná�í srovnání České republiky a Turecka s ohledem na 

emocionální podporu, kterou poskytují respondentky nejstar�í generace svým dcerám. V této 
dimenzi solidarity platí, �e v obou zemích poskytují babičky dcerám emocionálně laděnou 
podporu častěji ne� ostatní formy pomoci (tedy v na�em případě častěji ne� sledovanou 
materiální nebo praktickou pomoc). Přitom je jasně vidět, �e v Turecku je deklarovaná míra 
emocionální podpory poskytované respondentkami nejstar�í generace podstatně vy��í ne� 
v České republice - turecké babičky dcerám častěji ne� u nás  radí, rozmlouvají s nimi o 
starostech a trápeních, stejně jako jim i poskytují útěchu v náročných �ivotních situacích.   

Zatímco v České republice poskytují emocionální podporu častěji dcery matkám ne� 
opačně, v Turecku je trend mírně opačný - babičky deklarují vy��í míru emocionální podpory 
svým dcerám. Rozdíl je významný zejména v tom, �e jim podstatně častěji radí.  
 
21.2.3 Vnímaná zátě� podle typu pomoci 

Respondentky nejstar�í generace v Turecku nejen �e poskytují dcerám častěji 
emocionální podporu, ale vnímají ji zřejmě také s poněkud vět�í samozřejmostí. O tom 
napovídají výsledky srovnání z vý�e prezentovaného grafu: poskytovaná emocionální podpora 
se zde jeví jako men�í zátě� pro babičky v Turecku ve srovnání s Českou republikou. Dále 
mů�eme z grafu vysledovat, �e také poskytovaná pomoc jako celek - tedy ve v�ech třech 
dimenzích jako finanční, praktická i emocionální - je v Turecku vnímána babičkami méně 
zátě�ově ne� v České republice.  

Vezmeme-li v potaz úroveň reálně poskytované (i kdy� deklarované) pomoci ve 
směru od babiček k dcerám, nelze zji�těné rozdíly vysvětlovat jednoznačně tím, �e by snad 
respondentky nejstar�í generace v Turecku pomoc dcerám také  ve skutečnosti méně často 
poskytovaly. I kdy� míra pomoci v domácnosti a pomoci materiální, které se dcerám dostává 
od babiček, je v Turecku ni��í ne� u nás, přesto četnost péče v nemoci a zejména emocionální 
podpory je naopak v Turecku podstatně vy��í ne� v České republice. I navzdory tomu je 
ov�em například  podpora v citové oblasti v Turecku vnímána jaké men�í zátě� ne� v České 
republice.  
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G r a f  3 Vnímaná zátě� při poskytování pomoci dcerám - Česká republika 
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 Vnímaná zátě� při poskytování pomoci dcerám - Turecko 
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Aplikace praktického hlediska srovnání reálné míry poskytované konkrétní pomoci 

s korespondující percepcí zátě�ovosti je zajímavá například při zkoumání rozdílu v četnosti 
odpovědí ohledně toho, jakou zátě� představuje finanční podpora. České babičky poskytují 
svým dcerám finanční pomoc častěji ne� turecké, ale zároveň si mů�eme v�imnout, �e to pro 
ně není tak úplně bezproblémová zále�itost s ohledem na zátě�, kterou jim poskytování této 
formy pomoci působí.  

Podle mezigeneračního srovnání by se dalo také říci, �e poskytovaná pomoc je 
v Turecku vnímána jako méně zátě�ová ne� v České republice v obou generacích �en - tedy 
ať u� jde o pomoc a podporu od dcer k matkám nebo v opačném směru.  
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21.3 Shrnutí 
Na úrovni poskytované solidarity jsme sledovali vztah nejstar�í a střední generace, 

poněvad� ten tvoří základ vztahů v ka�dé rodině. Analýzu v této dimenzi jsme zahájili 
zji�ťováním, jak je tomu se vzdáleností bydli�tě rodičů a jejich dcer - v tomto případě 
příslu�nic střední generace matek. U� samotná geografická proximita místa bydli�tě, navíc 
v kombinaci s otázkou, jak často jsou děti a rodiče v kontaktu, toti� do jisté míry vypovídá o 
blízkosti a charakteru vztahů mezi generacemi.  

S ohledem na místo bydli�tě jsme zjistili v českém a tureckém souboru odli�né 
tendence. Zatímco v České republice převládá trend rodičů bydlet v jiném městě ne� jejich 
dospělé děti (v tomto případě dcery), v Turecku naopak rodiče častěji bydlí ve stejném městě, 
eventuelně stejné oblasti jako jejich dcery. V Turecku ov�em není časté společné bydlení 
v jedné domácnosti, a to ani v případě, �e jeden z rodičů ovdoví. V České republice naopak 
společné bydlení s dcerou a� takovou výjimkou není - k této variantě bydlení přistupují 
zejména matky respondentek, méně u� otcové.  

Celkově lze říci, �e turečtí rodiče mají spí�e ne� če�tí tendenci bydlet v blízkosti 
dcery, a to pokud jsou oba na�ivu, tak i v situaci ovdovění jednoho z nich. Viděno 
geografickou optikou, zdají se tedy vztahy v Turecku poněkud pospolitěj�í ne� v České 
republice.  

Dal�í analýza odhalila, �e v Turecku rodiče s dcerami nejen bydlí k sobě blí�, ale 
také spolu častěji komunikují, ne� je tomu v České republice. Zdá se, �e v Turecku jsou 
vztahy mezi rodiči z hlediska frekvence vzájemné komunikace dosti vyhraněné: rodiče a děti 
jsou spolu v kontaktu buď velmi často nebo naopak zase málo často. V České republice je 
naproti tomu více frekventovaná poněkud �umírněněj�í�, i kdy� i tak docela častá, 
komunikace. V obou zemích jsou potom dcery častěji v kontaktu s matkami ne� s otci. 

Vět�í blízkost vztahů mezi generacemi v Turecku ne� v České republice potvrzuje 
také zji�těná celková vy��í míra solidarity o ohledem na intimitu těchto vztahů. Turecké dcery 
s rodiči častěji rozmlouvají o svých zále�itostech a častěji se jim svěřují. Výjimku tvoří pouze 
rozhovory o intimních zále�itostech - tyto u� nejsou výsadou Turků, ale jsou stejně časté 
v obou zemích. Shodu nacházíme také v tom, �e vztahy s matkou deklarují respondentky 
v Turecku i v České republice jako důvěrněj�í ne� vztahy s otcem. Na�e zji�tění napovídají, �e 
důvěrnost vztahů v Turecku není spojena, na rozdíl od České republiky, s jejich vět�í 
dynamikou. Podle toho, jak tyto vztahy vnímají dcery, jsou toti� v Turecku méně konfliktní 
ne� v České republice. Jak je vidět, za ni��í mírou konfliktu stojí zřejmě to, �e obě generace 
mají v Turecku častěji podobné názory na věc - tím pádem nejsou důvody k hádkám a 
nedochází ani k tomu, aby se na sebe rodiče a děti zlobili. Zaměříme-li pozornost na 
vyjadřovaný obdiv, je typický pro tureckou populaci, a to předev�ím pro matky. V České 
republice naopak rodiče dávají najevo svoje pozitivní city k dětem spí�e prostřednictvím 
pochvaly a otevřeně vyjádřeného uznání. 

Posuzujeme-li charakter mezigeneračních vztahů z hlediska důvěrnosti a konsenzu 
očima nejstar�í generace, nejsou výsledky u� tak jednoznačné, ale i přesto částečně potvrzují 
trend zji�těný v odpovědích střední generace. Turecké babičky se sice svým dcerám častěji 
svěřují, jinak ale vnímají svoje vztahy k nim poněkud méně důvěrně ne� české. Co se týče 
konfliktů, turecké respondentky nejstar�í generace například častěji ne� dcery přiznávají 
existenci hádek (a to i častěji ne� české) - z jejich pohledu se tedy mezigenerační vztahy 
nejeví tak harmonické jako očima dcer. V dimenzi obdivu se potvrdila zji�tění učiněná pro 
střední generaci, �e obdiv jako takový je typický pro tureckou populaci, zatímco chvála a 
uznání jsou spí�e prostředky komunikace pozitivních emocí v České republice.  

Kromě abstraktněj�í roviny charakteru vztahů na úrovni afektu a konsenzu jsme 
sledovali poskytovanou mezigenerační solidaritu také v dimenzi reálné (funkcionální) 
pomoci, a to ve třech jejích aspektech: jako materiální pomoc, praktickou pomoc, a reálnou 
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emocionální podporu. I kdy� funkcionální solidarita, kterou poskytují dcery matkám, není ani 
v jedné ze sledovaných zemí nijak vysoká, přesto mů�eme učinit celkový závěr, �e v Turecku 
je častěj�í ne� v České republice. Přitom nejvíce frekventovaná ze v�ech tří zmíněných forem 
pomoci - a to platí pro obě země - je podpora emocionální, následovaná praktickou pomocí a 
nejméně častá je potom podpora finanční. Co se týče praktické pomoci, v České republice je 
častěj�í ne� v Turecku pomoc v domácnosti rodičů a vyřizování pochůzek, v Turecku se 
naopak dcery častěji starají o svoje matky v nemoci. Toté� platí také v opačném směru - pro 
péči matek o dcery.  Tuto mezinárodní odli�nost je v�ak tě�ké vysvětli bez dal�ího studia 
institucionálního systému zdravotnické péče v Turecku a jeho srovnání s na�imi podmínkami.  

Zatímco podpora dcer matkám je celkově výrazněj�í v Turecku, frekvence pomoci ze 
strany babiček se li�í podle typu této pomoci. Například v případě emocionální podpory 
poskytované babičkami je zajímavé, �e zatímco v České republice je citová podpora podle 
na�ich zji�tění častěj�í ze strany dcer matkám, v Turecku naopak proudí typicky ve směru od 
nejstar�í generace k mlad�í, a to zejména co se týče rad v�eho druhu. Zatímco v České 
republice podrobněj�í analýza odhalila trend finanční výpomoci star�í generace mlad�í, 
v Turecku zřejmě rodiče (a zejména matky) chápou svoji roli vůči dětem předev�ím 
v poskytování rad a citové opory. Nutno ov�em podotknout, �e toto zji�tění o reálné (i kdy� 
deklarované) míře finanční pomoci není zcela v souladu s představami tureckých babiček o 
tom, jakou úroveň by v ideálním případě měla finanční pomoc rodičů dospělým dětem mít. 
Podíl tureckých babiček, které odpověděly, �e rodiče by měli finančně podporovat svoje 
dospělé děti toti� převy�oval podíl srovnatelných odpovědí v českém souboru.  
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22. Solidarita obdr�ená v v česko-tureckém srovnání 
 
22.1  Střední generace - vztah s rodiči 
 
T a b u l k a   21 �Jak Vám v posledních dvanácti měsících pomáhali Va�i rodiče?� vs. 
�Jakou pomoc jste v posledních dvanácti měsících poskytla své dceři?� 
 

odpověď střední generace-
matky 

odpověď nejstar�í generace-
babičky 

   průměr % varianty 4 a 5     průměr % varianty 4 a 5

typ pomoci 

   
ČR 

   
T 

   
ČR 

    
  T 

 
ČR 

   
  T 

  
ČR 

   
 T 

poskytnutí peněz 1,89 1,52 7,1  5,8 2,15 1,63 10,0 7,2
nákup potravin, oblečení atp. 2,18 * 9,6 * *    * *     *
pomoc v domácnosti 1,62 1,58 6,6 7,9 2,17 1,84 15,4 14,2
vyřizování pochůzek 1,27 1,26 2,2 4,0 * * * * 
hlídání dětí 2,36 2,22 15,9 20,1 * * * * 
poskytnutí rady 2,64 2,61 20,8 26,2 2,52 2,98 15,4 34,7
útěcha v tě�ké situaci 2,29 2,72 15,9 28,8 2,25 2,99 14,0 38,2
rozhovor o trápeních 3,27 2,74 39,8 28,9 2,70 3,06 26,0 38,8

 

střední generace: N(ČR) = 226, N(T) = 278; nejstar�í generace: N(ČR) = 150, N(T) = 98 (průměry z 
pětistupňové �kály; 1= vůbec, 5= velmi často)  
* v příslu�ném podsouboru nejsou srovnatelná data 

 
Zatímco v předchozí kapitole jsme se zabývali tím, jak respondentky nahlí�ejí 

pomoc, kterou si vzájemně poskytují, na tomto místě se zaměříme na deklarovanou pomoc 
obdr�enou a na reciprocitu pomoci.  Podobně jako v předchozích analýzách, i zde tě�i�tě 
na�eho zájmu spočívá ve vztahu střední a nejstar�í generace. 

Výsledky této analýzy poskytují evidenci o tom, �e zatímco v dimenzi emocionální 
je podpora nejstar�í generace dcerám častěj�í v Turecku, praktická pomoc poskytovaná 
babičkami  je naopak frekventovaněj�í v České republice.   

Poskytovaná pomoc není ov�em dcerami vnímána ve stejné míře jako ji vidí babičky 
coby poskytovatelky pomoci, co� platí předev�ím pro Turecko. V případě praktické pomoci 
vypadá výsledný obrázek konzistentně: české respondentky nejstar�í generace praktickou 
pomoc častěji poskytují a tato pomoc je také jako častěj�í vnímána dcerami. Emocionální 
podpora, která je častěji poskytována respondentkami nejstar�í generace v Turecku, je ov�em 
jejich dcerami vnímána celkově v men�í míře a  s výjimkou útě�ování v tě�kých situacích i 
v men�í míře ne� dcerami českými. Jistě není bez zajímavosti, �e zatímco například turecké 
babičky uvádějí, �e dcerám často radí (jak jsme ji� zmínili v předchozí kapitole, je ve 
srovnání s Českou republikou tato forma emocionální podpory pro ně typická), jejich dcery 
tuto podporu vnímají jako podstatně men�í. Naproti tomu české dcery si uvědomují 
poskytované rady od matek ve vět�í míře ne� turecké, a to i přesto, �e deklarovaná míra této 
podpory jejich matkami je podstatně men�í ne� u matek tureckých. Jinak řečeno, turecké 
matky dcerám často radí, ale ony jako by to příli� nevnímaly. Naopak české matky poskytují 
rady méně často, ale dcery je vnímají jako podstatné a relativně časté. Podobně to platí také 
pro rozhovory o problémech a trápeních - zatímco turecké matky se domnívají, �e s dcerami 
takto rozmlouvají často, ony to tak nevnímají, v České republice je poměr opačný: i kdy� 
matky si myslí, �e frekvence těchto rozhovorů není a� tak častá, jsou přesto dcerami 
percipovány jako dosti frekventované.  
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22.2 Nejstar�í generace (babičky) - vztah s dětmi 
Tato sekce se zaměřuje na pomoc, které se nejstar�í generaci dostává od jejich dětí, 

vnuků a případně ostatních příbuzných. S ohledem na dostupná data jsme se soustředili pouze 
na obdr�enou materiální podporu, konkrétně na  její formy a četnost v posledních dvanácti 
měsících.  

I kdy� jsme v předchozím textu uvedli, �e pro Turecko není příli� častý přesun 
finančních prostředků od star�í generace k mlad�í jako v České republice, přesto v konečné 
bilanci stále platí, �e turecké respondentky nejstar�í generace, podobně jako české, častěji 
dávají ne� dostávají. Celkově je podíl babiček, které v posledních dvanácti měsících něco 
dostaly, v obou populacích podobný (37,3% v české republice a 33,7% v Turecku). Ve 
srovnání s tím podíl dcer, které uvádějí, �e materiální pomoc poskytly, se v obou zemích li�í 
(62% v České republice a 45,9% v Turecku). 

Turecké respondentky nejstar�í generace dostávají nejčastěji peníze od dcery, druhá 
nejčastěj�í podpora plyne od syna (75% respondentek z těch, které něco dostaly, obdr�ely 
dárky od dcery a 63,6% od syna). V tom, od koho z příbuzných proudí finanční podpora, se 
shodují výsledky pro tureckou i českou populaci. Rozdíl je ov�em ve formě takto poskytované 
materiální pomoci. V případě obdr�ených darů se jednalo u tureckých respondentek ve více 
ne� třech čtvrtinách případů o poskytnutí peněz, zatímco v České republice je nejčastěj�í 
formou pomoci od synů a dcer poskytnutí věcného daru. Dal�í zji�těný rozdíl mezi oběma 
sledovanými zeměmi spočívá v tom, �e zatímco v České republice je pravidelné poskytování 
peněz zále�itostí spí�e výjimečnou, v Turecku ne tak docela - pravidelnou peně�ní výpomoc 
poskytují děti svým star�ím rodičům asi v jedné třetině případů. Finanční pomoc ze strany 
jiných příbuzných je v obou zemích spí�e výjimečná. Výsledky této analýzy je ov�em 
vzhledem k nízkým četnostem odpovědí třeba chápat jako pouze orientační.  

Z následující tabulky si mů�eme učinit představu o míře celkové poskytované 
materiální pomoci jak ji vidí samy dcery. Celkově nelze říci, �e by odpovědi nejstar�í 
generace o úrovni přijímané materiální pomoci (která, jak jsme viděli vý�e, není příli� 
frekventovaná)  byly ve výrazném rozporu s percepcí této poskytované pomoci dcerami (také 
tato pomoc není deklarovaná jako nijak častá). Jak je ov�em z tabulky zřejmé, české dcery 
přesto deklarují pomoc matkám jako častěj�í ne� jejich protěj�ky v Turecku.  Tento rozdíl pak 
vytváří nesoulad při srovnání s výsledky pro nejstar�í generaci, poněvad� ta vnímá úroveň 
pomoci v obou zemích velmi podobně. Výsledky by se tedy daly interpretovat jako tendence 
českých dcer poskytovanou materiální pomoc poněkud nadhodnocovat, poněvad� její míra je 
matkami nakonec vnímána jako men�í. 
 
T a b u l k a  22 �Poskytla jste svým rodičům v posledních dvanácti měsících finanční 
podporu nebo jste jim kupovala např. potraviny, oblečení, léky...?� (soubor matek) 
 

podíl odpovědí (%) varianta odpovědi 
ČR T 

vůbec   28,3 66,3
jen výjimečně  26,5 21,0
občas    28,8 6,2
poměrně často 11,5 4,0
velmi často 4,9 2,5

N(ČR) = 226, N(T) = 276 

V následujících grafech jsou znázorněny výpovědi respondentek obou generací, 
podle kterých mů�eme usuzovat na vnímanou reciprocitu pomoci.                                         
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G r a f   4 �Kdy� zhodnotíte situaci a to, jak si s rodiči (s Va�í dcerou) vzájemně 
pomáháte, máte pocit, �e dostáváte víc, ne� sama dáváte nebo je to naopak nebo máte 
pocit, �e je Va�e vzájemná pomoc vyrovnaná? 
 

Česká republika 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

matky 35,8% 52,2% 11,9%

babičky 18,6% 74,7% 6,7%

dostávám víc je to vyrovnané dávám víc

 
 

Turecko 
 

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%

matky 34,1% 39,3% 26,7%

babičky 31,6% 44,9% 23,4%

dostávám víc je to vyrovnané dávám víc

 
 

V České republice shledáváme ohledně pocitu reciprocity pomoci mezi generacemi 
výrazněj�í rozdíly ne� v Turecku: zatímco české dcery si častěji ne� jejich matky myslí, �e 
více dostávají, babičky pova�ují vzájemnou pomoc výrazně častěji  za vyrovnanou.  
V Turecku jsou názory obou generací na tuto otázku celkově více v rovnováze: asi třetina 
matek, stejně jako dcer, se domnívá, �e více dostávají, kolem 40% má za to, �e je pomoc 
vyrovnaná a asi čtvrtina příslu�nic obou generací si myslí, �e více dávají. Turecké babičky 
potom ve srovnání s českými mají častěji pocit, �e více dávají.  

Toto zji�tění má jistou návaznost na  výsledky analýzy v předchozí kapitole, kde 
jsme zjistili, �e respondentky nejstar�í generace v Turecku skutečně deklarují v určitých 
aspektech poskytované pomoci častěj�í frekvenci ne� babičky české - a to zejména s ohledem 
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na emocionální podporu a péči v nemoci, nikoliv u� v dimenzi pomoci v domácnosti či 
finanční podpory. Bylo by tedy jistě zajímavé dále zkoumat, jakou formu pomoci mají 
respondentky při obecně kladené otázce předev�ím na mysli - je toti� mo�né, �e respondentky 
nejstar�í generace v Turecku zohledňují při odpovědi právě emocionální podporu. Naproti 
tomu se české babičky - ač je z dřívěj�ího srovnání zřejmé, �e v materiální sféře poskytují 
dcerám více ne� turecké - jeví v analýze reciprocity skromněji, jako by této materiální pomoci 
ani nepřikládaly velký význam.  
 
22.3 Shrnutí 

Hlavním cílem této kapitoly bylo srovnání mezigenerační solidarity v České 
republice a v Turecku z hlediska dvou subjektů: zajímalo nás, jak pomoc vnímají ty, které ji 
poskytují, a jak je percipována tatá� pomoc příjemci.  

Míra solidarity obdr�ené střední generací od jejich matek se li�í podle typu pomoci: 
v Turecku je častěj�í emocionální podpora proudící od matek k dcerám, v České republice 
poskytují naopak respondentky nejstar�í generace dcerám častěji ne� v Turecku pomoc 
praktickou. Zatímco české �eny střední generace tuto praktickou výpomoc od generace star�í 
také jako častěj�í vnímají, v Turecku jsme zaregistrovali rozpor mezi mírou pomoci 
poskytovanou babičkami a tím, jak ji vnímá střední generace. Podle výpovědí respondentek je 
toti� emocionální podpora, typická pro tureckou populaci, vnímána dcerami celkově jako 
méně častá, ne� jak ji vidí matky coby její poskytovatelky. A nejen to: turecké dcery tuto 
pomoc percipují dokonce i jaké méně častou ne� české, kterým se jí ov�em ve skutečnosti 
dostává zřejmě podstatně méně (anebo ji alespoň jejich matky jako méně častou uvádějí). 

V případě solidarity, kterou obdr�ela nejstar�í generace, jsme se zaměřili z důvodu 
dostupnosti dat pouze na pomoc materiální. Míra materiální solidarity obdr�ené nejstar�í 
generací není podle výpovědí příslu�nic této generace nijak častá a je podobná v obou 
sledovaných populacích (týká se v obou zemích asi jedné třetiny babiček). Pro Českou 
republiku i Turecko je také společné, �e nejčastěji pomáhají svým matkám materiálně dcery a  
na druhém místě synové; podpora od jiných příbuzných je spí�e výjimečná. Odli�nosti mezi 
oběma zeměmi je mo�no sledovat v podobě formy materiální pomoci: zatímco v Turecku jsou 
nejčastěji poskytované peně�ní částky, v České republice se jedná spí�e o věcné dary.  
V Turecku, na rozdíl od České republiky, je také častěj�í poskytování pravidelné finanční 
podpory, a to zejména syny a dcerami (asi v jedné třetině případů). 

Posuzujeme-li reciprocitu pomoci ve smyslu srovnání odpovědí babiček a jejich dcer 
vidíme, �e v České republice pova�ují respondentky nejstar�í generace pomoc častěji za více 
vyrovnanou, zatímco střední generace má pocit, �e poněkud více dostává ne� dává. 
V Turecku jsou názory obou generací na poskytovanou a přijímanou pomoc více podobné a 
turecká populace matek i dcer se podle jejich výpovědí dělí na tři vcelku stejně velké skupiny: 
jedny si myslí, �e více dávají, druhé, �e více dostávají, a třetí vidí pomoc jako reciproční. Ve 
srovnání s tureckou populací se potom české matky a je�tě častěji babičky jeví ohledně 
deklarované pomoci jako skromněj�í - méně často zdůrazňují, �e hodně dávají, a spí�e se 
přiklánějí k my�lence vyrovnanosti vzájemné pomoci.  
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23. Solidarita očekávaná v česko-tureckém srovnání 
 
V této části se na�e interpretace výsledků výzkumu o mezigenerační solidaritě zaměří 

na pomoc očekávanou matkami od dospělých dětí. Vzhledem k tomu, �e otázky ohledně 
různých forem pomoci byly kladeny respondentkám střední generace,  které zde označujeme 
jako matky, jsou jimi deklarovaná očekávání vzta�ena k dětem, které se v době dotazování 
nacházejí v období adolescence.  
 
T a b u l k a  23 �Do jaké míry očekáváte následující formy pomoci od dospělého syna / 
dospělé dcery?� 
 

dospělý syn  dospělá dcera  
průměr % varianty 4 a 5 průměr % varianty 4 a 5

 
forma očekávané pomoci 

ČR T ČR T ČR T ČR T 
...zůstane bydlet někde blízko mě 2,48 3,06 21,4 39,4 2,54 3,41 23,5 47,9
...bude finančně pomáhat svým sourozencům 1,69 3,23 5,6 45,2 1,78 3,01 8,1 39,4
...pomů�e mi v domácnosti 2,55 2,60 25,4 23,0 2,78 3,45 30,1 49,9
...vypomů�e mi finančně 1,96 2,71 8,0 31,9 1,76 2,48 6,9 25,5
...postará se o mě, a� budu stará 3,33 3,57 48,4 55,3 3,37 3,59 47,5 55,5
...bude mi psychickou oporou 4,05 3,97 77,0 71,1 4,16 4,18 79,3 77,6

dospělý syn: N(ČR) = 126, N(T) = 304, dospělá dcera: N(ČR) = 246, N(T) = 307 
(průměry z pětistupňové �kály: 1= vůbec to neočekávám, 5=rozhodně to očekávám) 
 
Celkově je mo�no říci, �e matky v Turecku vztahují ke svým dětem vy��í očekávání ohledně 
různých forem budoucí spolupráce a pomoci ne� matky v České republice. Ani zde ov�em 
není očekávaná míra solidarity v budoucnu nijak nízká. Zaměříme-li se podrobněji na 
specifické komponenty těchto očekávání, vyvstanou mezi oběma srovnávanými  zeměmi 
zajímavé odli�nosti. 
Turečtí rodiče (v této analýze matky) výrazně častěji ne� če�tí očekávají, �e dospělé děti (jak 
dcery tak i synové) zůstanou bydlet v blízkosti jejich místa bydli�tě. O tom, �e tento trend má 
svůj reálný základ ve zvyklostech tureckých rodin, svědčí výsledky srovnávací analýzy 
uvedené v kapitole o poskytované solidaritě (srovnej tab. 5), kde jsme zjistili, �e rodiče a děti 
v Turecku skutečně častěji ne� v České republice bydlí blízko sebe.  
Míra očekávané finanční pomoci od dětí  v dospělosti je v Turecku podstatně vy��í ne� 
v České republice, a to jak v případě finanční výpomoci matce, tak i sourozencům. Toto 
očekávání se vztahuje ve vysoké míře k dcerám i synům, i kdy� ve srovnání se přece jen od 
synů očekává finanční pomoc o něco více. Co se týče pomoci v domácnosti, v České 
republice asi čtvrtina matek věří, �e jim budou pomáhat synové, a asi třetina očekává pomoc 
od dcer. V Turecku je míra očekávání s ohledem na pomoc v domácnosti více diferencovaná 
podle pohlaví dítěte: zatímco od synů matky očekávají takovou pomoc asi v jedné čtvrtině 
případů, k dcerám vztahuje podobná očekávání celá polovina matek.  
Poněvad� jsme v dřívěj�í analýze zjistili, �e v�echny generace v Turecku (a to častěji ne� 
v České republice) se také domnívají, �e rodiče by naopak měli poskytovat finanční pomoc 
v dospělosti svým dětem, dalo by se předpokládat, �e v Turecku je celkově vysoký přesun 
finančních prostředků mezi generacemi. Podíváme-li se ov�em blí�e na míru deklarované 
obdr�ené solidarity, mů�eme si v�imnout, �e jen 5,8% tureckých matek uvedlo, �e jim rodiče 
poskytli v posledních dvanácti měsících finanční pomoc. Dále pouze 7,2% tureckých babiček 
odpovědělo, �e poskytly peníze dceři. Míra obdr�ené solidarity, o které vypovídají 
respondentky v Turecku, není tedy příli� v souladu s obecnými představami tureckých rodičů 
a dětí o �ádoucí úrovni vzájemně poskytované materiální solidarity. Co více, tato míra 
deklarované obdr�ené materiální solidarity je dokonce mírně ni��í i ve srovnání s Českou 
republikou, kde jsou očekávání spojená s materiální solidaritou mezi generacemi podstatně 
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ni��í, a to zejména v generaci matek. Výsledky analýzy v �ir�í srovnávací perspektivě tedy 
celkově nasvědčují tomu, �e ač je v turecké populaci přítomna relativně vyhraněná představa 
o vysoké �ádoucnosti materiální pomoci mezi generacemi, skutečná míra této pomoci, jak ji 
vnímají respondentky star�í i mlad�í generace, je ve srovnání s tím podstatně ni��í.  
V obou sledovaných populacích matky dosti často předpokládají, �e se jejich děti o ně 
postarají ve stáří (jedná se téměř o polovinu matek v České republice a o něco více ne�  
polovinu v Turecku). Nejčastěj�í formou očekávané pomoci je - opět shodně v obou 
populacích - poskytnutí psychické opory. Očekávají ji asi tři čtvrtiny matek, a to v podobné 
míře od dcer i od synů. 
Důsledné srovnání představ matek o budoucí pomoci jejich dětí s odpovídajícími představami 
dětí o pomoci rodičům ve v�ech dimenzích této solidarity bohu�el nelze na mezinárodní 
úrovni provést, proto�e v tureckém dotazníku pro dcery není zahrnuta příslu�ná baterie 
otázek. 
 
23.1  Motivace k pomoci 
 
T a b u l k a  24 �Jaké důvody by Vás mohly vést k tomu, abyste svému dospělému dítěti 
pomohla?� 
 

MATKY BABIČKY 
průměr % varianty 

4 a 5 
průměr % varianty  

4 a 5 emotivní motivace 

    ČR     T    ČR     T    ČR     T    ČR     T 
...chci, aby se mé dítě cítilo dobře    3,28   4,49    45,7   96,8    4,26      4,54    76,5   99,0
...vím, �e ji/ho to potě�í    3,55   4,37    54,3   91,3   4,44     4,49 65,9  96,0
...je to pro dobro mého dítěte    3,98   4,28    71,3   90,3   4,59      3,91 90,0  80,6

MATKY BABIČKY 
průměr % varianty  

4 a 5 
průměr % varianty  

4 a 5 na pravidla zaměřená motivace 

  ČR    T   ČR    T   ČR    T   ČR    T 
...jsem matka a je to moje povinnost 2,47   4,12 27,2   82,3 3,67      4,28 60,7   87,6
...lidi by se divili, kdybych dítěti nepomohla 1,27   2,47 2,0   30,7 1,93      2,71 28,0   38,8
...kdybych mu/jí nepomohla, cítila bych se provinile 2,68   3,93 31,7   76,8 3,51      4,12 58,0   82,6

MATKY BABIČKY 
průměr % varianty  

4 a 5 
průměr % varianty  

4 a 5 kompenzační motivace 

  ČR    T   ČR    T   ČR     T   ČR    T 
...v budoucnu mi to oplatí 1,87   2,09 8,9   18,2 ∗  ∗  ∗  ∗  
...dítě mi dalo tolik lásky, �e mu to chci oplatit 3,76   3,80 65,3   70,9 3,29      3,57 50,0    64,3
...mé dítě to očekává 2,14   3,75 15,0   65,2 2,35      3,43 26,7    58,7
...dělám toté�, co udělali mí rodiče pro mě 3,09   3,98 45,3   77,4 ∗          ∗  ∗       ∗  

MATKY BABIČKY 
průměr % varianty 

4 a 5 
průměr % varianty  

4 a 5 na vztahy orientovaná motivace 

ČR    T  ČR    T    ČR    T   ČR    T 
...chci si udr�et dobrý vztah se svým dítětem   3,25    4,25    49,0   84,2    3,67      4,50    61,3    94,9

 

(průměry z pětistupňové �kály: 1= z  tohoto důvodu rozhodně ne, 5= z tohoto důvodu rozhodně ano, 
 ∗ příslu�ná otázka nebyla v souboru babiček kladena) 

 

V situaci, kdy se dozvídáme, jaké formy pomoci od sebe navzájem generace 
v různých kulturních prostředích očekávají (i kdy� na úrovni nejmlad�í generace jsou na�e 
mo�nosti srovnání s ohledem na dostupná data omezené), poutá následně zájem výzkumníka 
otázka, z jakých důvodů je tato pomoc předev�ím poskytována. V kategorii motivací 
k pomoci máme k dispozici data pro dvě generace �en - matky a babičky - v obou 
sledovaných zemích, mů�eme se tedy v této dimenzi zaměřit na mezinárodní srovnání v plné 
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�kále zkoumané problematiky. Základní informaci o motivech poskytované pomoci přiná�í 
vý�e prezentovaná tabulka 24. 

V celkovém pohledu lze konstatovat, �e motivy k pomoci nejstar�í a střední generace 
jsou ve vět�ím souladu v Turecku; v České republice naopak vykazují matky a dcery ohledně 
důvodů k pomoci vět�í odli�nosti. Pro obě země potom shodně platí, �e nejsilněj�í motivace 
k pomoci je zalo�ená na citech matky k dítěti. 

Významné odli�nosti mezi tureckou a českou populací zji�ťujeme také v oblasti na 
pravidla zaměřené motivace. Předev�ím turecké matky, na rozdíl od českých, vnímají pomoc 
dítěti jako svoji povinnost a také podstatně častěji ve svých postojích zohledňují společenské 
a morální imperativy pomoci matky dítěti (cítily by se provinile, kdyby nepomohly, a vadilo 
by jim, �e by to vyvolalo u lidí v okolí nelibost). Je tedy pravděpodobné, �e v turecké 
společnosti je více ne� v České republice přítomen a uplatňován sociální imperativ pomoci 
rodičů (a zejména matek) dětem. Zatímco v České populaci je emotivní a na pravidla 
zaměřená motivace typická spí�e pro star�í generaci, v Turecku se odli�nosti mezi generacemi 
v tomto směru téměř stírají. Ani české babičky, které jsou v tomto ohledu přece jen více 
�konzervativní� ve smyslu zohledňování společenských konvencí ne� jejich dcery, nedosahují 
zdaleka skóre respondentek v Turecku, a to ani ve srovnání s generací tureckých matek. 

Kompenzační motivace hraje významnou roli při formování postojů �en k dětem 
zejména v Turecku, kde je silněj�í ne� v České republice, a to zejména u střední generace 
matek. Zde se nabízí zajímavé srovnání: pro turecké matky je kompenzační motivace 
k pomoci dospělým dětem dokonce podobně silná, jako u českých motivace zalo�ená na 
citech k dítěti. Jedinou dimenzí vztahů mezi generacemi, kde jsou názory respondentek 
v obou zemích podobné, je tendence pomáhat dítěti z důvodu oplacení lásky, které se matce 
od něho dostalo. Naproti tomu je v Turecku mnohem častěj�ím motivem pocit, �e pomáhat je 
třeba, proto�e dítě to očekává. Stejně tak je pomoc matek dětem v Turecku častěji ne� 
v České republice vedena pocitem závazku: je chápána jako něco, co je třeba předávat 
z generace na generaci a je tedy ze strany matek kompenzací toho, co pro ně udělali jejich 
rodiče. Turecké respondentky také mnohem častěji ne� české odpovídaly, �e je pro ně pomoc 
dětem důle�itá jako prostředek k udr�ení dobrých vztahů s dětmi: v generaci matek je tento 
motiv pro turecké respondentky dokonce jednou tak silný ne� pro české a jako důle�itý ho 
uvádí 84,2% z nich, u babiček je ve srovnání s českými asi o třetinu silněj�í, ov�em celkový 
podíl babiček, které chtějí dětem pomáhat, aby si s nimi udr�ely dobrý vztah, činí potom  
94,9%. 
 
23.2 Shrnutí  česko-tureckého srovnání v oblasti očekávané solidarity 

Turecké matky častěji ne� v České republice očekávají pomoc od svých dětí, a to ve 
v�ech sledovaných dimenzích takovéto pomoci, ať u� se jedná o volbu místa bydli�tě 
v blízkosti rodičů, výpomoc v oblasti finanční nebo psychickou podporu v náročných 
�ivotních situacích. Nejvýznamněj�í rozdíly v míře očekávané pomoci mezi oběma zeměmi 
byly zaznamenány v oblasti finanční: turecké matky mnohem častěji ne� české očekávají, �e 
jim dospělé děti - a vztahuje se to v podstatné míře na dcery i syny - budou vypomáhat 
finančně, stejně jako budou materiální pomoc poskytovat i svým sourozencům. V tomto 
ohledu je ov�em poněkud zvlá�tní, �e deklarovaná skutečná míra poskytované pomoci, jak 
jsme ji měli mo�nost sledovat v předcházejících analýzách, nedosahuje zdaleka této 
očekávané vysoké úrovně. Nejčastěj�í formou pomoci očekávané matkami od dětí je v obou 
sledovaných zemích poskytnutí psychické opory - shodně v ni doufají asi tři čtvrtiny 
respondentek. 

Motivace k pomoci je v Turecku celkově silněj�í ne� v České republice. Nejsilněj�ím 
faktorem, který motivuje pomoc matek dětem v dospělosti,  jsou podle respondentek 
samotných jejich city k dětem. Ve srovnání s Českou republikou se potom jeví vztahy matek 
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k dětem v Turecku jako více emocionálně zalo�ené. Zajímavé významné odli�nosti vy�ly 
najevo srovnáním v dimenzi na pravidla zaměřené motivace. Turecké respondentky pojímají 
pomoc dítěti podstatně častěji jako povinnost, a to předev�ím matky. Na�e výsledky 
naznačují, �e rozdíly v postojích jsou v této otázce dány  mnohem více odli�ností kultur ne� 
odli�ností generací.  Postoje respondentek v obou zemích jsou natolik jiné, �e turecké matky 
zohledňují pravidla dokonce je�tě více ne� české babičky (přesto�e star�í generace by obecně 
mohla být nahlí�ena jako více �konzervativní� ve smyslu vět�ího ovlivnění společenskými 
pravidly). 

Hlavními výsledky na�eho �etření jsou tedy zji�tění o vysoké významnosti 
společenských očekávání vzta�ených k pomoci dětem v Turecku v kombinaci se skutečností, 
�e pomoc je často vnímána jako něco, co je třeba oplácet a předávat mezi generacemi. Tyto 
trendy jsou v souladu s dřívěj�ími závěry o značné důle�itosti přikládané dodr�ování pravidel 
ohledně rodinného �ivota v turecké společnosti a tudí� o velkém významu mezigenerační 
solidarity jako sociálního imperativu v Turecku.  
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24. Závěrečné shrnutí výsledků srovnávací analýzy Česká republika -   
Turecko 

 
Zkoumali jsme solidaritu proklamovanou ve smyslu obecných názorů na �ádoucí 

míru blízkosti a odpovědnosti v rodinných vztazích,  solidaritu poskytovanou, jak o ní mluvili 
ty, které ji poskytovaly, a dále solidaritu obdr�enou a očekávanou, jak ji popisovaly ty, které 
projevy solidarity přijímaly.   

�eny v�ech tří zkoumaných generací v obou zemích mají mezi sebou, jak se v rodině 
dá čekávat, blízké vztahy.  Srovnání v�ak ukázalo, �e v Turecku jsou rodinné vztahy bli��í a 
také emocionálně více sycené ne� rodinné vztahy v České republice. Týká se to vztahů dcer 
s oběma rodiči - tedy matkou i otcem. Vztahy s matkou jsou ale i v Turecku  dcerami 
vnímány jako důvěrněj�í ne� vztahy s otcem. Na rozdíl od České republiky není ov�em vět�í 
důvěrnost rodinných vztahů v Turecku spojena s jejich vět�í dynamikou - úroveň konfliktu ve 
smyslu hádek a pociťované zloby je tam ni��í, co� není překvapující:  obě generace deklarují 
také častěji shodu v názorech.   

Vysoká míra důvěrnosti a konsenzu je typická v Turecku spí�e pro střední generaci 
matek, turecké babičky vidí vztahy s dcerami v tomto ohledu o něco méně idylicky. Velmi 
specifickým aspektem rodinných vztahů je vyjadřování spokojenosti a chvály na jedné straně 
a pocit obdivu od rodičů na straně druhé. V České republice je  stejně jako v Turecku zvykem 
často chválit (na rozdíl od německé rodiny), pocit obdivu od rodičů mají ale Če�ky ni��í ne� 
turecké �eny, které se vy��í mírou vnímaného obdivu podobají spí�e �enám německým.  

V Turecku spolu rodiče s dcerami také častěji komunikují.  Přirozený základ pro to 
skýtá skutečnost, �e ve srovnání s Českou republikou častěji bydlí blízko sebe ve stejném 
městě. Společné bydlení v jedné domácnosti ov�em v Turecku časté není. Vzhledem 
k v�eobecně důvěrněj�ím vztahům v turecké rodině poněkud překvapuje, �e  v případech, kdy 
jeden z rodičů ovdověl, jsou to české rodiny, které vezmou  častěji ovdovělou starou matku či 
otce do společné domácnosti.   

Při zkoumání mezigeneračních vztahů jsme se zaměřili také  na  reálně poskytovanou 
pomoc, kterou jsme zji�ťovali ve třech podobách: jako materiální, praktickou a emocionální. 
Celkově je nejvíce frekventovaná emocionální podpora, o něco méně častá je pomoc 
praktická a nejřid�í formou pomoci je materiální podpora. Celková úroveň poskytované 
pomoci je v Turecku  o něco vy��í.  Rozdíl je výsledkem zejména vy��í úrovně emocionální 
podpory v Turecku ve srovnání s Českou republikou a také například - na praktické rovině - 
častěj�í péčí v nemoci. V Turecku je naopak řídká pomoc v domácnosti rodičů a vyřizování 
pochůzek. Vy��í deklarovaná frekvence pomoci dcer matkám v Turecku  není, zdá se, 
jednoznačně kompenzována v opačném směru - pomocí babiček dcerám.  V Turecku jsme 
nezjistili tak častou  finanční výpomoci star�í generace mlad�í, jak je charakteristická pro 
Českou republiku. Pro Turecko je naopak typický trend emocionální podpory od star�í 
generace směrem k mlad�í, který v České republice zji�těn nebyl. Dále jsme zjistili, �e častěj�í 
péče v nemoci v Turecku platí pro obě generace vzájemně - tento trend ov�em nelze hlouběji 
interpretovat bez podrobněj�í znalosti kontextu, předev�ím ve smyslu podmínek zdravotnické 
péče v Turecku. 

Výpovědi o míře reálně poskytované finanční pomoci nejsou úplně v souladu 
s obecnými představami  �en o �ádoucí míře této pomoci, kterou by měli rodiče poskytovat 
dospělým dětem.  Turecké �eny vyjadřovaly výrazný souhlas s poskytováním finanční 
pomoci dětem - a to podstatně častěji ne� matky a babičky české,  reálně poskytovanou 
finanční pomoc v�ak uváděly méně často. 

Také mladá turecká generace očekává častěji ne� české dívky finanční pomoc ze 
strany rodičů. Zároveň se ale ani matky ani dcery neztoto�ňují s představou, �e by rodiče měli 
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zasahovat do dospělého �ivota dětí a ře�it společně jejich �dospělé� problémy. Překvapivě 
jsou to české dcery, které jsou, zdá se,  častěji ne� mladé dívky v Turecku ochotny akceptovat 
zasahování rodičů do �ivota. 

Zji�ťovali jsme také, jak je poskytovaná pomoc vnímána na druhé straně - tedy těmi, 
které ji přijímají. Zatímco v České republice se jeví míra (praktické) pomoci obdr�ené střední 
generací od jejich matek jako vcelku adekvátní s ohledem na deklarovanou míru pomoci 
skutečně poskytované generací nejstar�í, v Turecku je  tu jakýsi rozpor. Turecké �eny toti� 
vnímají (emocionální) pomoc od svých matek jako méně častou, ne� jak ji vidí matky, a také 
jako podstatně méně častou ve srovnání s českými matkami (kterým se této pomoci ale 
skutečně dostává méně často).    

Pro Českou republiku i Turecko je společné, �e nejčastěji pomáhají svým matkám 
dcery a na druhém místě synové; podpora od ostatních příbuzných častá není. Odli�ná je 
ov�em forma materiální pomoci: zatímco v České republice se jedná častěji o věcné dary, 
v Turecku je podstatně frekventovaněj�í poskytování peně�ních částek.  

Co se týče zodpovědnosti dětí k rodičům, v turecké populaci nena�el ekvivalent 
specifický ni��í souhlas českých babiček ve srovnání s jejich dcerami a vnučkami ohledně 
starosti dětí o zestárlé rodiče - v turecké populaci mají v�echny generace na tuto otázku 
podobný názor. Celkově je míra souhlasu s povinností pečovat o zestárlé rodiče v obou 
populacích dosti vysoká: souhlasí s ní čtyři pětiny tureckých �en, podobný podíl českých 
matek a dcer a asi tři čtvrtiny českých babiček.  Vy��í důraz tureckých �en v�ech generací na 
formální aspekty rodinných vztahů - zejména nutnost ctít dobrou pověst rodiny - je signálem  
odli�nosti kulturního klimatu. v České republice přikládají �eny vět�í důle�itost kvalitě vztahů 
s příbuznými. 

Poslední zkoumanou oblastí byla solidarita očekávaná. Celkově matky v Turecku 
očekávají od svých dospělých dětí v budoucnu pomoc podstatně častěji ne� matky české, a to 
ve v�ech sledovaných oblastech této pomoci: s ohledem na volbu místa bydli�tě v blízkosti 
rodičů, poskytování finanční výpomoci stejně jako i psychickou podporu v náročných 
�ivotních situacích. Očekávání matek v České republice a v Turecku se nejvíce li�í právě 
v oblasti finanční pomoci - turecké �eny podstatně častěji ne� české očekávají od svých dcer a 
synů, �e jim budou finančně vypomáhat, stejně jako budou případně finančně podporovat 
svoje sourozence. Také motivace matek k pomoci dospělým dětem je v Turecku silněj�í ne� 
v České republice, přičem� jako hlavní důvod takové pomoci uvádějí svoje city k dětem.  
Zároveň ale turecké matky častěji ne� české uvádějí, �e vnímají pomoc dětem jako svoji 
povinnost. Výrazně se tu zřejmě projevuje odli�nost kultur: turecké matky jsou ve svých 
postojích motivovány pravidly silněji ne� české babičky.  

Celkově je mo�no říct, �e společenská očekávání vzta�ená k pomoci dětem a také ke 
starým  rodičům   formuje v Turecku  postoje, jednání i očekávání v�ech generací. Zároveň je 
taková pomoc často vnímána jako něco, co je třeba oplácet a předávat mezi generacemi.  
Spolu s dal�ími zji�těními v ostatních dimenzích rodinných vztahů to svědčí o celkově vysoké 
úrovni mezigenerační solidarity v Turecku,  silněj�í ne� v České republice. 
 

 



 

 106

25. Závěrečné shrnutí výsledků celého výzkumu 
 
Cílem této zprávy bylo seznámit čtenáře se základními údaji o povaze rodinné 

mezigenerační solidarity,  jak  na ně vrhl světlo ná� výzkum v nahodile vybraných třech 
malých moravských městech, a jak na�e poznání obohatily  výzkumy ve dvou srovnávaných 
populacích, německé a turecké, kde byly zkoumány obdobné vzorky.  

Při výzkumu vtahů mezi generací dcer, generací matek a generací babiček, je� byly 
v�dy spojeny přímým pokrevním svazkem,  soustředili jsme se na solidaritu poskytovanou a 
obdr�enou. Obě dvě jsme hodnotili v kategoriích povahy vztahu, frekvence kontaktu, typu a 
frekvence skutečně poskytované pomoci a vnímané zátě�e této pomoci. 

Ve v�ech generacích mů�eme pozorovat velmi blízký vztah dcery ke své matce. U 
nejmlad�í generace je tato náklonnost výrazněj�í v porovnání se vztahem k otci, u střední 
generace se rozdíl mezi rodiči mírně stírá, přesto je vztah s matkou označován za důvěrněj�í. 
Při následném porovnávání vztahů v rámci rodinné sítě ve v�ech sledovaných polo�kách 
�vedou� matky, jejich blízkými konkurentkami jsou pouze sestry respondentek. 

Frekvence kontaktů mezi matkami a dcerami je častá. Bez rozdílu generace dvě 
třetiny respondentek jsou se svými matkami v kontaktu denně nebo několikrát týdně. U 
nejstar�í generace si mů�eme v�imnout, �e více �ijí ve společné domácnosti se svými 
matkami ne� střední generace: v české čtyřgenerační rodině je častěj�í sou�ití babiček a 
prababiček ne�li matek a babiček.  Mů�e to být způsobeno zvý�enou potřebou péče u 
prababiček, ale té�  tím, �e obě dvě jsou vdovy. Při srovnání s německou populací tu byl 
shledán významný rozdíl: střední generace v Německu jen zcela výjimečně �ije v  jedné 
domácnosti s nejstar�í generací. Na rozdíl od českých dat jsme v německém souboru nezjistili 
tendenci matek ke společnému bydlení s dcerou v situaci, kdy v rodině zemřel otec. Zároveň 
také v německém souboru nebyl zji�těn ani jeden otec, který �ije společně s dcerou, a to ani 
tehdy, kdy� matka ji� zemřela. Náznak trendu odděleného bydlení rodičů a dětí v Německu 
dokumentuje také nulový podíl rodičů bydlících ve společném bytě/domě u těch dcer, které 
mají je�tě oba rodiče. V turecké rodině vzhledem k v�eobecně důvěrněj�ím vztahům poněkud 
překvapuje, �e  v případech, kdy jeden z rodičů ovdověl, jsou to české rodiny, které vezmou  
častěji ovdovělou starou matku či otce do společné domácnosti.  

Skutečně poskytovaná pomoc na úrovni materiální a praktické není v na�em vzorku 
příli� vysoká. Tuto skutečnost v�ak spojujeme s výběrem věkových skupin, které vstupovaly 
do výzkumu. Je mo�né, �e se rodiny respondentek nacházejí v situaci, kdy výraznou pomoc 
nepotřebuje ani jedna strana. Skupina matek má v drtivé vět�ině děti �kolního věku a pomoc 
s nimi pravděpodobně tolik nepotřebuje: vět�ina z nich je ekonomicky činných, vydělávají 
tedy peníze a potřeba materiální pomoci od rodičů také nemusí být tak výrazná. Věkové 
rozvrstvení nejstar�í generace je takové, �e vět�ina �en je v časném důchodu nebo je�tě 
pracuje, případně pobírá důchod a pracuje; lze předpokládat, �e jejich závislost na pomoci dětí 
také není tak velká. Nejčastěji poskytovanou pomocí je u v�ech generací emocionální podpora 
(rada, útěcha, podpůrný rozhovor).  

Reálně poskytovaná podpora mů�e být vnímána jinak na subjektivní úrovni. Skupina 
matek uvádí, �e dostává víc, ne� dává svým rodičům. Skupina babiček zase více vnímá 
vzájemnou pomoc jako vyrovnanou. Tuto skutečnost mů�eme interpretovat jako mo�nou 
tendenci star�í generace vidět věci lépe ne� jsou a vylep�it obraz svých dětí.  Pojem dávat a 
dostávat ale nemusí evokovat pouze hmotnou pomoc, a dokonce ani pomoc v aktuálním čase. 
Jak jsme uvedli ji� vý�e, toto období je zřejmě poměrně chudé na skutečnou potřebu pomoci 
z obou stran. Je mo�né, �e dcerám jejich matky pomohly zejména kdy� byly děti malé a kdy� 
byl vět�í tlak na zvládnutí rodiny a zaměstnání. Pomyslný dluh dcer zřejmě je�tě čeká na 
splacení.Povaha vztahů byla porovnávána i v rámci �ir�í rodiny. Zde jsme konstatovali, �e 
zkoumané vztahy se rozdělily do dvou skupin - ty, které nějakým způsobem souvisejí s 
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citovou investicí respondentky, a ty, které mají spí�e praktickou povahu (frekvence kontaktu, 
vzdálenost bydli�tě, poskytovaná podpora). Po emoční stránce udr�ují respondentky 
důvěrněj�í vztahy s vlastní rodinou, přičem� �enská linie rodiny je upřednostňována; po 
stránce praktické a instrumentální je rozli�ovacím znakem věk členů rodiny, přičem� se 
star�ími častěji �ijí a vzájemně si pomáhají.  

Z dal�ích zji�tění vyplývá, �e očekávání pomoci od dospělého dítěte, jako�to jeden 
z rysů potenciální mezigenerační solidarity, je obecně velmi nízká a v českém prostředí není 
rozdíl mezi očekávanou pomocí od syna a od dcery. V této kategorii mů�eme pravděpodobně 
předpokládat výraznou odli�nost od některých dal�ích participujících zemí, ne v�ak 
v Německu. 

V Německu očekávají matky do budoucna od svých dětí celkově je�tě méně pomoci 
ne� matky české. V německé ani v české populaci v�ak není rozdíl mezi očekáváním od syna 
a od dcery. Míra očekávání rodičů od dospělých dětí je celkově dosti nízká  pokud se jedná o 
pomoc praktickou a finanční. Jinak je tomu v oblasti podpory emocionální, kterou očekávají 
výrazně více předev�ím české matky. I kdy� německé respondentky také očekávají od svých 
dětí nejčastěji pomoc v oblasti psychické opory, nedosahují v této dimenzi zdaleka tak 
vysokého skóre jako české.  

Dosti podstatný rozdíl mezi Českou republikou a Německem jsme zaznamenali také 
co se týče péče ve stáří; české matky podstatně častěji očekávají od svých dcer i synů, �e se o 
ně postarají, a� zestárnou. Tendenci k vy��í samostatnosti a nezávislosti na ostatních členech 
rodiny v Německu dokresluje také zji�tění, �e německé respondentky podstatně méně 
vyjadřují představu, �e dospělé dítě zůstane bydlet v jejich blízkosti.   

Nejpodstatněj�í motivací pro plánovanou pomoc, ať u� dítěti nebo rodičům, je 
motivace vycházející z citů mezi zúčastněnými. Zajímavým v�ak mů�eme označit rozdíl u 
skupiny matek, které jakoby pociťovaly vět�í povinnost k pomoci starým rodičům ne� svým 
dětem. Jakoby tedy povinnost dospělého dítěte vůči rodičům, motivovaná jinými tlaky ne� 
citovým vztahem,  byla silněj�í ne� povinnosti rodiče vůči dítěti. 

Na základě dal�ích výsledků týkajících se plánované investice do dětí mů�eme 
konstatovat, �e tato investice do dětí, jak ve formě spoření, tak ve formě předpokládané 
pomoci dítěti v dospělosti je poměrně velká a matky počítají s tím, �e svým dětem budou 
v budoucnu nějakým způsobem pomáhat. Dr�í se více ve sféře neformální pomoci ne� 
v poskytování peněz, co� je ale rys typický pro �enskou solidaritu. 

Posledním údajem, který ve shrnutí uvádíme, je skóre �kály filiální úzkosti, tedy 
úzkosti, kterou respondentky pociťují ve spojitosti s mo�nou budoucí péčí o své staré rodiče. 
Výsledky naznačily takovou tendenci, jakou sledovali výzkumníci, z jejich� článku čerpáme. 
S rostoucím věkem pečovatelky (a logicky i věku pečované osoby a postupnému nárůstu její 
závislosti) se tato úzkost zvy�uje. 

V českém souboru jsme se sna�ili postihnout komplexnost mezigeneračních vztahů 
mezi dospělými dcerami a jejich rodiči pomocí typologií zahrnujících v sobě nejen pomoc, 
kterou si vzájemně mezi sebou poskytují, ale i citovou stránku vztahu, vzdálenost bydli�tě a 
frekvenci vzájemného kontaktu. Mů�eme konstatovat, �e v na�em vzorku se objevuje 
nejčastěji typ téměř ideální, kdy se dobrý vztah, častý kontakt a vzájemná pomoc objevují i 
přes vět�í vzdálenost, kterou k sobě aktéři mají. Stejně tak je ov�em druhým nejčastěj�ím 
typem vztah, který se odehrává na vět�í geografickou vzdálenost, je charakterizován jako 
spí�e odta�itý a bez častého kontaktu, nicméně dcery i přesto svým rodičům pomoc poskytují. 

Posledním pokusem o popis situace mezigenerační solidarity bylo nalezení 
proměnných, které vstupují do vztahu se skutečně poskytovanou pomocí stárnoucím rodičům. 
Nena�li jsme �ádné souvislosti s tradičními socio-demografickými proměnnými, ale jako 
nejpodstatněj�í zji�tění se ukázala skutečnost, �e připravenost k pomoci rodičům je latentní 
zdroj, který se aktivuje určitými podmínkami. Míra poskytované pomoci se tak  zvy�uje s 
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rostoucím věkem rodičů, s ovdověním či se zhor�ujícím se zdravotním stavem. Motivací je v 
těchto případech směs lásky, pocitu samozřejmosti, povinnosti i společenského normativu. 
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26. VÝBĚROVÉ SOUBORY A SBĚR DAT 
26.1 Česká republika 

Při konstruování výzkumného vzorku jsme vycházeli z mezinárodního projektu tak, 
aby  byly vzorky srovnatelné. Vzorek měl zahrnovat 300 dětí nav�těvujících 7. třídu, jejich 
300 biologických matek a přibli�ně 100 babiček z těchto rodin, biologických matek ji� 
dotazovaných matek. Oproti jiným zemím jsme upustili od původní verze, kdy v nejmlad�í 
generaci měla být zastoupena obě pohlaví, a volili jsme pouze dívky. Jedním důvodem byla 
obava z dal�ího �těpení ji� tak malého vzorku, druhým důvodem bylo přesvědčení, �e 
hlavními nositelkami mezigenerační solidarity v rodinách jsou předev�ím �eny [Finch, 1990]. 

Výchozím partnerem pro získání kontaktů na respondenty byly základní �koly. Do 
u��ího výběru jsme zařadili okresní města, v nich� byl nejvy��í počet základních �kol se 
druhým stupněm a která by byla dobře dostupná na�im brněnským tazatelům, tedy okresy 
Blansko, Vy�kov a Břeclav. V první fázi jsme kontaktovali základní �koly v Blansku a ve 
Vy�kově a se souhlasem ředitelů těchto �kol jsme přes �ákyně 7. a 8. tříd předali celkem 370 
dopisů matkám se �ádostí o spolupráci. V této první fázi jsme získali 184 souhlasů s účastí ve 
výzkumu; matky souhlasily, �e jejich dcery mohou vyplnit dotazník a poskytly na sebe 
kontaktní adresu, na které měl proběhnout rozhovor. Abychom zvý�ili počet získaných 
respondentek, oslovili jsme ve druhé fázi dal�í �koly v Břeclavi a v Brně a předali dal�ích 200 
dopisů matkám. Získali jsme celkem 258 souhlasů s účastí ve výzkumu.  

Třetí generaci, tedy babičky, jsme oslovovali a� poté, co proběhl rozhovor 
s matkami. Ty poskytovaly kontakty na své matky, popř. setkání zprostředkovaly u sebe 
doma. Vzhledem k tomu, �e řada babiček ji� ne�ije a u ostatních se projevil poměrně častý 
nesouhlas s účastí ve výzkumu, získali jsme touto cestou 150 respondentek.  

Skutečná velikost vzorku  zalo�ená na získaných odpovědích je 257 dcer, 247 matek 
a 150 babiček. V porovnání s původním designem VOC projektu máme tedy ni��í počet 
nejmlad�í a střední generace, ale naopak vy��í počet úplných třígeneračních jednotek 
vzhledem k vy��ímu počtu dotazovaných babiček. 

Terénní sběr dat proběhl ve třech časových fázích. V září 2001 se uskutečnil sběr 
v nejmlad�í věkové skupině dcer na základních �kolách. V této skupině nebyly prováděny 
individuální rozhovory, ale dívky samy vyplňovaly dotazník podle pokynů tazatelů. Průměrně 
trvalo vyplnění dotazníku 45 minut, co� byla vesměs i časová podmínka ze strany ředitelů 
�kol, kteří nechtěli dívky uvolňovat na více vyučovacích hodin. 

Druhá fáze proběhla v říjnu 2001 a obná�ela sběr dat ve skupině matek formou 
individuálních rozhovorů. Rozhovory realizoval tým tazatelů - studentů Masarykovy 
univerzity. Rozhovor průměrně trval 60 minut, ale téměř 25% rozhovorů tento časový limit 
přesáhlo a� o 30 minut. Dle vyjádření samotných tazatelů měly respondentky často potřebu 
své odpovědi dovysvětlovat a komentovat. Poté proběhla třetí fáze - sběr dat v nejstar�í 
věkové skupině. Stále stejní tazatelé, kteří získali od matek kontakty na babičky, tyto 
respondentky nav�tívili. Průměrná délka trvání rozhovoru byla 65 minut,  ale opět 35% 
rozhovorů tuto délku přesáhlo a� o 45 minut. 
 
26.2 Německo 

Stejně jako v České republice i v Německu se výzkum zaměřil pouze na �eny, které 
jsou vdané a nebo �eny, �ijící s partnerem ve společné domácnosti. Při tvoření německého 
vzorku vstupovaly do hry kromě kritérií na zastoupení respondentek v jednotlivých věkových 
kategoriích také plány na pokrytí tří odli�ných regionů. Od českého souboru se německý 
výrazněji odli�uje předev�ím tím, �e kategorie matek je zde diferencována na matky s malými 
dětmi (ve věku 2 a� 5 let) a matky adolescentů (ve věku 14 a� 17 let). Ve skupině adolescentů 
jsou potom, na rozdíl od českého vzorku, zastoupena obě pohlaví (55 % adolescentů jsou 
dívky, 45% chlapci). Skutečná velikost vzorku, se kterým jsme v analýze pracovali (tedy 
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vytvořeného na základě získaných odpovědí), je potom soubor 287 adolescentů, 287 matek 
adolescentů a 89 babiček (matek nejstar�í generace). 

V Německu byl výběr respondentů realizován na základě adres a jmen matek dětí 
po�adovaného věku poskytnutých centrálním registrem. Vybraným matkám byly potom 
zaslány dopisy s �ádostí o spolupráci při realizaci mezinárodního srovnávacího výzkumu. 
Poté tazatelé tyto �eny kontaktovali a domluvili si s nimi schůzky za účelem realizace 
rozhovoru.  
 
26.3 Turecko  

Podobně jako v České republice, týkal se výzkum v Turecku a� na výjimky pouze 
�en, které mají děti, jsou vdané nebo �ijí ve společné domácnosti. Turecký vzorek �en v�ech 
generací byl tvořen tak, aby byla zohledněna regionální kritéria a do vzorku se dostaly tudí� 
respondentky z prostředí městského i venkovského. Kategorie matek je opět tvořena dvěma 
typy: mladé matky s malými dětmi ve věku 2 a� 5 let a matky adolescentů (ve věku 14 a� 17 
let). V textu pracujeme pouze s tímto druhým souborem. Ve skupině adolescentů nejsou 
potom zastoupeny pouze dívky jako u české adolescenční populace - dívky v tureckém vzorku 
tvoří 53 procent, chlapci 47 procent. Následující tabulka zobrazuje plánované a skutečné 
rozlo�ení tureckého vzorku s ohledem na vý�e zmíněná kritéria při jeho sestavování. O 
průběhu terénního �etření v Turecku nemáme podrobněj�í informace. 
 
T a b u l  k a 1  Rozlo�ení vzorku podle věku a regionů � Turecko 

urbánní - 
Istanbul rurální celkem  

 West         East  
matky adolescentních dětí (ve věku 14 a� 17 let) 201 109 310
korespondující adolescent (chlapec nebo dívka) 201 109 310
babičky (matky matek adolescentů) 66 32   98
celkem 681 344         1 032

 

 
26.4 Popis vzorků (porovnání v�ech tří zemí) 
 
T a b u l k a  2 Celkový přehled o počtu osob zahrnutých do vzorků v jednotlivých 
zemích 
 

 Česká republika Německo Turecko 
dcery  258 159 (+ 128 synů) 310
matky  247 287 310
babičky 150 89 98
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26.4.1 Dcery 
Tuto skupinu tvoří v České republice 258 respondentek s průměrným věkem 13,7 let. 

Čtyři pětiny těchto dívek nav�těvovalo 8. nebo 9. ročník základní �koly, zbylá část 
nav�těvovala adekvátní ročník víceletého gymnázia. Čtvrtina dívek �ila v rodinách, kde byli 
rodiče rozvedeni. Na otázku, zda dělají nějakou práci, za kterou dostávají peníze, odpovědělo 
67 procent ne a necelých 30 procent příle�itostně. Ve svých aspiracích ohledně vzdělání 
uváděly dívky vět�inou, �e mají v plánu dosáhnout vysoko�kolského vzdělání (65 procent), 
druhou nejčastěj�í mo�ností bylo vzdělání středo�kolské s maturitou (24 procent). 
K nábo�enskému vyznání se přihlásilo 21 procent dívek, 83 procent z nich pak k víře římsko-
katolické. 

V Německu se skupina adolescentů skládá z celkem 287 mladých lidí, z toho je 128 
hochů (45 procent) a 159 dívek (55 procent). Průměrný věk dívek v podsouboru adolescentů 
je 15,3 roku. Absolutní vět�ina dívek (97 procent) je v současné době zapojena aktivně do 
vzdělávacího procesu. Na úrovni základního vzdělání 6 procent dívek uvádí, �e jsou ji� 
spokojeny s dosa�enou úrovní vzdělání. Tři procenta dívek se pak domnívá, �e jim bude stačit 
dokončení 8. stupně �koly, pětina hodlá dokončit vy��í (10.) stupeň základní �koly, a 63 
procent potom střední �kolu. Co se týče profesionálního vzdělání (po střední �kole), 56 
procent dívek chce získat profesionální kvalifikaci v nějaké podobě a 43 procent aspiruje na 
vzdělání akademického typu. Tři čtvrtiny německých dívek nemají �ádnou placenou práci. 
Práci na plný úvazek uvádí 6 procent z nich, pětina pracuje na částečný úvazek. Z hlediska 
ekonomického statusu vidí svoji rodinu vět�ina dotázaných dívek jako středně situovanou (71 
procent), popřípadě ve vy��í střední kategorii (22 procent). Na ni��í střední, popřípadě ni��í 
ekonomickou pozici by zařadilo svoji rodinu pouze velmi málo dívek (7 procent).  

V kategorii adolescentů byly v Turecku získány platné odpovědi celkem od  310 
mladých lidí, z toho je 164 dívek (53 procent). Průměrný věk dívek je 15,2 roku. Devět 
z deseti dívek chodí do �koly a nějakou práci pro peníze vykonávají pouhé dvě dívky (oproti 
České republice a Německu je to výrazně méně, obě �tvoří 1,2 procenta�). Se základním 
vzděláním je opět spokojeno pouze několik respondentek (tři procenta), pět procent dívek se 
pak domnívá, �e jim bude stačit dokončení 9.-11. stupně �koly (tj. střední �kolu) a 3,6 
procenta chce absolvovat nějaký typ dvouletého vzdělávání po střední �kole. Nakonec necelá 
polovina dotázaných chce usilovat o bakalářský stupeň a čtyřicet procent o vzdělání 
akademického typu. Turecké mladé dívky pohlí�ejí na svoji rodinu v  nadpoloviční vět�ině 
jako středně situovanou (56 procent), popřípadě vy��í střední kategorii (27 procent). Za ni��í 
střední, nebo ni��í třídu pova�uje svoji rodinu pouze 14 procent respondentek. 
 
26.4.2 Matky 

Skupinu matek tvoří v České republice 247 respondentek, průměrný věk skupiny je 
39,3 let. Největ�í část tvořily �eny vdané v prvním man�elství, za nimi následují rozvedené a 
vícekrát provdané. Skupina německých matek sestává celkem z 579 respondentek, z toho je 
292 matek s malými dětmi ve věku 2 a� 5 let a 287 má děti v adolescentním věku. 
V následujícím popisu se zaměříme pouze na matky adolescentních dětí,  proto�e jen ty byly 
předmětem česko-německo-turecké komparace. Tureckých matek je celkem 624 (310 má děti 
v adolescentním věku). 
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T a b u l k a  3 Rodinný stav matek 
 

 Česká republika        
N = 247 

Německo              
N= 287 

Turecko               
 N= 310 

svobodná 2,0 - -
poprvé vdaná 67,2 87,8 98,1
podruhé (a více) vdaná 10,9 8,4 1,9
ovdovělá 0,8 - -
�ijící odděleně 0,4 - -
rozvedená 18,6 - -
celkem 100 % 100 % 100 %

pozn.: v německém vzorku nejsou matky, které �ily bez partnera, dopočet do 100 procent proto tvoří �eny �ijící 
v nesezdaném sou�ití, v tureckém vzorku se nesezdané sou�ití nevyskytuje vůbec 

 
Průměrný počet dětí v českém vzorku je 2,1, v německém 2,28 a tureckém 2,64 

dítěte. Pro podrobné rozlo�ení jednotlivých souborů srovnej následující tabulku. 
 

T a b u l k a  4  Počet dětí  
 

počet dětí Česká republika        
N = 247 

Německo                 
N= 287 

Turecko 
N = 310 

1 11,7 13,6 11,9
2 68,8 57,5 43,9
3 17,8 20,6 28,7
4 1,2 4,5 8,1
5 0,4 3,1 3,9
6 - 0,7 1,3
7 a více - - 2,2
celkem 100 % 100 % 100 %

 

 
Pouze s dětmi a s man�elem �ijí tři čtvrtiny českých respondentek, jen velmi malá 

část �ije ve společné domácnosti se svými nebo partnerovými rodiči. Dvě pětiny respondentek 
uvedly, �e alespoň jeden z rodičů zemřel (čtvrtině zemřel otec, 6 procentům zemřela matka, 9 
procentům zemřeli oba rodiče). V Německu více ne� v polovině (51 procent) případů 
respondentky uváděly, �e některý z jejich rodičů ji� není na �ivu (30 procentům zemřel otec, 6 
procentům zemřela matka, 15 procentům zemřeli oba rodiče). Turecké matky uvádějí 
podobná čísla: 51 procent nemá ji� na�ivu jednoho z rodičů, 35 procent matek nemá na�ivu 
otce, 6 procent matku a 10 procent matek je bez obou rodičů.  

Způsobem kategorizace vý�e dosa�eného vzdělání se Česká republika odli�uje od 
Německa a Turecka, kde byl pou�it počet let �kolní docházky. Typy �kol, které také byly 
v Německu a Turecku zji�ťovány, není mo�né pro jejich rozdílnost porovnat. Tabulky pro 
v�echny tři země proto uvádíme zvlá�ť.    
 

T a b u l k  a  5  Vzdělání matek v České republice 
 N = 247 

základní vzdělání 1,2
učební obor 10,1
středo�kolské vzdělání 59,1
vysoko�kolské vzdělání 29,6
celkem 100 %
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T a b u l  k a  6  Vzdělání matek v Německu a Turecku (počet let �kolní docházky) 
 

počet let �kolní 
docházky 

Německo  
N = 272 

Turecko  
N = 300 

5 a méně - 44,0
6-8 4,4 15,3
9 10,9 2,0
10 46,5 3,0
11 4,2 13,0
12 15,5 2,7
13 15,8 2,0
14 2,5 1,7
15 - 6,3
16 0,4 4,0
17 a více - 5,9
celkem 100 % 100 %
průměr 10,8 8,5

 
Ekonomicky činných je 89 procent českých �en, 5 procent je nezaměstnaných, 3,6 

procenta v domácnosti. Na pozici zaměstnance-ni��ího úředníka pracuje 43 procent 
respondentek, 31 procent na pozici zaměstnance-vy��ího úředníka, 10 procent je soukromými 
�ivnostnicemi, 9 procent je dělnicemi a 6 procent uvedlo svobodné povolání. Nejvíce 
zastoupenými obory jsou: �kolství (pětina), zdravotnictví (19 procent) a veřejná správa (14 
procent). Na pětistupňové �kále k měření subjektivní chudoby vychází tradičně jako modální 
hodnota stupeň 3 (za spí�e chudé se pova�uje 6 procent českých matek-respondentek, za spí�e 
bohaté pak 1,2 procenta). Pouze 8 procent respondentek dostává pravidelnou finanční 
podporu od svých příbuzných. Některé ze sociálních dávek (včetně přídavku na dítě) pobírá 
také 61 procent respondentek. Pohled na vzorek českých matek uzavřeme velikostí bydli�tě 
respondentek: v okresním městě �ije 53 procent, ve velkoměstě (v na�em případě Brno) 28 
procent a na vesnici nebo men�ím městě pak 18 procent. 

S ohledem na ekonomickou aktivitu 80 procent německých respondentek udává, �e 
mají nějakou formu placeného zaměstnání. Z těchto ekonomicky činných �en 11 procent 
uvádí, �e pracují převá�ně doma, 88 procent potom pracuje mimo svůj domov, ostatní uvádějí 
jinou mo�nost. Ze v�ech zaměstnaných �en jich ov�em pracuje na plný úvazek pouze 35 
procent, ostatní (65 procent) jsou zaměstnány na částečný pracovní úvazek. Nejvíce 
respondentek má zaměstnání ve veřejné sféře (43 procent), dále jsou častěji zastoupeny volné 
�ivnosti a ostatní sektory hospodářství (17 procent), finančnictví (13 procent), obchod a 
slu�by (15 procent), řemeslná a průmyslová výroba (12 procent). 

Vedle placených pracovních aktivit navíc je�tě 28 procent �en uvádí nějakou formu 
neplacené práce (kromě práce v domácnosti). Respondentky se nejčastěji zařazovaly ke 
střední třídě (70 procent), následuje vy��í střední třída (17 procent matek) a teprve potom 
ni��í střední (11 procent) a ni��í třída (pouze 1,2 procenta odpovědí). Necelá tři procenta 
německých matek dostávájí nějaké finanční prostředky od příbuzných a 15 procent  
respondentek také pobírá některé ze sociálních dávek, 8 procent potom starobní důchod. 

Oproti České republice a Německu pouze třetina tureckých matek udává, �e má 
nějakou formu placeného zaměstnání. Neplaceným aktivitám mimo domácnost se věnuje jen 
12 procent respondentek. Ze skupiny ekonomicky činných �en je stále celá pětina těch, které 
uvádějí, �e pracují převá�ně doma, 80 procent potom pracuje mimo svůj domov. Něco málo 
přes polovinu zaměstnaných �en má zaměstnavatele mimo vlastní rodinu, zatímco čtvrtina v 
rámci u��í nebo �ir�í rodiny a 17 procent je samostatně ekonomicky činných (mají vlastní 
podnik). Ze v�ech zaměstnaných �en jich pracuje na plný úvazek 55 procent, třetina má práci 
na částečný úvazek a 13 procent se zapojuje do sezónních prací.  
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Nejvy��í procento tureckých matek uvádí, �e mají zaměstnání v blí�e nedefinovaném 
sektoru nebo volné zaměstnání - �ivnost (45 procent). Dále následuje zemědělství (19 
procent) a veřejný sektor (15 procent). Řemeslná výroba a obchod jsou zastoupeny v 7 
procentech, stejně jako obchodní činnost a slu�by. V průmyslové výrobě je zaměstnáno 6 
procent tureckých �en. Pohlí�íme-li na sociální pozici respondentek z perspektivy 
subjektivního socioekonomického statusu, zji�ťujeme, �e celkově se respondentky zařazovaly 
nejčastěji ke střední třídě (48 procent), následuje vy��í střední třída (24 procent) a potom ni��í 
střední (14 procent) a ni��í třída (pouze 11 procent). Relativně frekventované jsou příjmy 
z pronájmu nemovitostí (20 procent). Necelých 6 procent respondentek dostává nějaké 
finanční prostředky od příbuzných; 26 procent tureckých matek respondentek pobírá starobní 
důchod a 4,3 procenta sociální dávky. 

V případě Turecka je�tě zmiňujeme národnostní slo�ení vzorku matek. Pouze 
relativně málo �en deklaruje minoritní národnostní či etnickou příslu�nost (10 procent uvádí 
jinou národnost ne� tureckou, z toho jsou nejpočetněj�í Yorukové - bývalí nomádi - 3,5 
procenta, a �eny z Ázerbajd�ánu - 2,3 procenta).  
 
26.4.3 Babičky 

Skupinu českých babiček tvoří 150 respondentek s průměrným věkem 63 let. 
V prvním man�elství �ilo 58 procent z nich, 28 procent ovdovělo, 8 procent je rozvedených a 
pouze 3,3 procenta �ije ve druhém a dal�ím man�elství. Průměrný počet dětí v tomto vzorku 
je 2,3 dítěte (jedno dítě mělo 15 procent respondentek, 54 procent �en mělo dvě děti, 20 
procent tři děti; devět respondentek uvedlo počet dětí 4; 5 respondentek 5 dětí, jedenkrát se 
objevil i počet 6 a 7 dětí). Průměrný počet vnoučat pak činí 4 děti. 

Podsoubor německých  babiček je men�í a skládá se z 89 respondentek, jejich� 
průměrný věk je o něco vy��í - 70 let. Polovina z nich �ije v prvním man�elství, 39 procent 
ovdovělo, osm z deseti je rozvedených a jen 3,4 procent se znovu provdalo. V souboru 
babiček jsme zjistili, �e jen 7 procent z nich uvádí, �e bydlí společně s partnerem. Průměrný 
počet dětí německé nejstar�í generace-babiček činí 2,9 (jedno dítě mělo 21 procent 
respondentek, dvě děti uvedlo 25 procent, tři děti 20 procent, čtyři děti 16 procenta, pět dětí 
11 procent a �est dětí 4,5 procenta respondentek, 8 dětí měly tři respondentky (tři procenta).  
Průměrný počet vnoučat ve vzorku německých babiček je potom 4,9. 

Turecký vzorek  babiček tvoří 98 respondentek, jejich� průměrný věk je 66 let. 
Mírná nadpoloviční vět�ina (53 procent) z nich �ije v prvním man�elství, 40 procent je 
ovdovělých, pouhá tři procenta nebyla nikdy provdána, 2 procenta tureckých babiček se 
znovu provdalo a 2 procenta jsou rozvedená. Průměrný počet dětí respondentek nejstar�í 
generace-babiček je hodně vysoký - 5 dětí (jedno dítě měly jen čtyři procenta respondentek, 
dvě děti uvedlo 11 procent, tři děti 10 procent, čtyři děti 20 procent, pět dětí 16 procent, �est 
dětí 15 procent, sedm dětí 5 procent, osm dětí mělo 10 procent respondentek a konečně 8 
procent babiček mělo více ne� devět dětí. Dvě z nich měly dokonce 12 dětí. Průměrný počet 
vnoučat je proto také vysoký a na ka�dou tureckou babičku připadá v průměru devět vnoučat.  

Se vzděláním babiček je v mezinárodním srovnání opět stejný problém jako 
v případě matek, proto uvádíme pouze příslu�né tabulky. Ka�dopádně je opět patrné nízké 
dosa�ené vzdělání tureckých �en. 

T a b u l k a  7  Vzdělání  v souboru českých babiček 
 N = 150 

neúplné základní vzdělání 1,3%
základní vzdělání 28,7%
učební obor 20,7%
středo�kolské vzdělání 41,3%
vysoko�kolské vzdělání 8,0%
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T a b u l k a  8  Vzdělání matek v Německu a Turecku (počet let �kolní docházky) 
počet let �kolní docházky Německo 

 N = 89 
Turecko  
N = 75 

5 a méně 2,3 70,7
7 3,4 1,3
8 54,0 2,7
9 5,7 1,3
10 18,4 4,0
11 3,4 12,0
12 5,7 4,0
13 4,6 2,7
14 a více 2,2 1,3
celkem 100 % 100 %
průměr 9,0 5,2

 
Ve vzorku českých babiček je 70 procent �en v důchodu, 19 procent �en jsou 

pracující důchodkyně, 9 procent je stále ekonomicky činných. Na pětistupňové �kále k měření 
subjektivní chudoby vychází jako modální hodnota stupeň 3 (za spí�e chudé se ale pova�uje 
více respondentek ne� jejich dcer - 13 procent za spí�e bohaté se pak nepova�uje nikdo). 
Příjem v domácnostech respondentek tvoří předev�ím důchod, 40 procent udává příjem ze 
zaměstnání. Pouze 5,4 procenta dostává pravidelnou finanční podporu od svých příbuzných. 
Sociální dávky pobírá pět procent respondentek. Očekávaně se k nábo�enskému vyznání hlásí 
podstatně vět�í část respondentek (70 procent), ne� jak tomu bylo v mlad�í generaci, mezi 
těmi, které udávají nějakou víru je dominantní římsko-katolické vyznání (97 procent). 
Velikost bydli�tě respondentek je následovná: třetina babiček �ije na vesnici nebo men�ím 
městě, 40 procent v okresním městě,  28 procent pak ve velkoměstě (Brno). 

Ekonomicky aktivních je 12 procent z celku německých babiček. Téměř tři čtvrtiny 
respondentek jsou zaměstnány na částečný úvazek (71 procent), pouze 29 pracuje na plný 
úvazek. Příjem německé nejstar�í generace je nejčastěji tvořen starobním důchodem (93 
procent). Rentu z pronájmu nemovitostí pobírá 21 procent respondentek. Příjemci sociálních 
dávek jsou 4 procenta německých babiček, finanční pomoc od příbuzných jako podstatněj�í 
zdroj příjmu uvádí pouze jedna dotázaná. 

Ekonomická aktivita je u tureckých babiček spí�e výjimečná - zaměstnáno je pouze 7 
procent z nich. Více ne� polovina zaměstnaných respondentek pracuje na plný úvazek (57 
procent, zbytek potom na částečný a nebo v sezónních pracích. Důchod pobírají tři čtvrtiny 
tureckých babiček. Relativně frekventovaným zdrojem příjmů tureckých respondentek 
nejstar�í generace je renta z pronájmu nemovitostí - pobírá ji 27 procent příslu�nic nejstar�í 
generace. Finanční pomoc od příbuzných uvádí 18 procent respondentek, co� je oproti České 
republice a Německu poměrně hodně; sociální dávky potom dostává 5 procent babiček. 
Nejvíce tureckých babiček se řadí do střední třídy (52 procent). Relativně četně zastoupeno je 
také sebezařazení se do ni��í střední a ni��í třídy (obojí po 17 procentech), vy��í střední udává 
12 procent respondentek. 

Stejně jako u matek je v Turecku je�tě poměrně důle�ité zmínit národnostní slo�ení 
vzorku: naprostá vět�ina respondentek nejstar�í generace je turecké národnosti (93 procent), 
přesto jsme v souboru identifikovali několik málo početných men�in (Kurdská - tři procenta, 
Yoruk - bývalí nomádi - dvě procenta, Arménská a Gruzínská, obojí po jednom procentu). 

 Závěrem mů�eme konstatovat, �e za Českou republiku se nám z hlediska socio-
demografických parametrů podařilo získat vzorek, v něm� se generace star�ích matek jeví 
jakoby konzervativněj�í ne� jejich dcery (vět�í zastoupení věřících, vět�í část �ijící ve 
vesnickém prostředí, ni��í vzdělání, vy��í počet porozených dětí, ni��í zastoupení 
rozvedených a �ijících v opakovaném man�elství). Nejmlad�í generace pak ve svých úvahách 
o budoucnosti uvádí poměrně velké plány ohledně vzdělání, počet plánovaných dětí dr�í 
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v průměru na dvou. Třetina z nich pak uvedla, �e výrok �můj �ivotní cíl je mít dobré povolání 
a udělat kariéru, v�echno ostatní je méně důle�ité� dobře odpovídá jejich plánům do 
budoucna. Zatímco jejich babičky se vdávaly průměrně v 21 letech, jejich matky průměrně ve 
22 letech, nejmlad�í generace pova�uje za věk vhodný ke sňatku 25 let. 
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PŘÍLOHA A :   POPIS DOTAZNÍKŮ 
1. ZÁVISLOST / NEZÁVISLOST VŮČI RODINĚ 
Singelisova sebeposuzovací �kála [Singelis, 1994] 
(Zjá = závislé já vůči rodině; Njá = nezávislé já vůči rodině) 
 
�Nyní Vám budu číst věty a Vy mi, prosím, ke ka�dé větě řekněte, jak dobře nebo �patně 
Vás vystihuje. Pou�ijte stupnici, kdy stupeň 1 znamená Rozhodně ne a stupeň 5 
znamená Rozhodně ano:� 
 
1. Pova�uji za důle�ité respektovat rozhodnutí své rodiny. (ZJá) 
2. Často mám pocit, �e má rodina je pro mě důle�itěj�í ne� mé vlastní úspěchy. (ZJá) 
3. Kdy� jde o členy mé rodiny, dávám přednost přímému a upřímnému jednání. (Njá) 
4. Ráda se v mnoha věcech od své rodiny odli�uji. (Njá) 
5. Je pro mě velmi důle�ité mít svůj vlastní �ivot, nezávislý na mé rodině. (Njá) 
6. Zdraví je pro mě nejvy��í hodnota. (Njá) 
7. Mým prvořadým zájmem je být schopna postarat se sama o sebe. (Njá) 
8. Mé osobní �těstí závisí na �těstí mé rodiny. (ZJá) 
9. Je pro mě důle�ité být zadobře se svou rodinou. (ZJá) 
10. Kdyby to znamenalo u�itek pro mou rodinu, obětovala bych své vlastní zájmy. (ZJá) 
 
2. HODNOTA RODINY 
Georgasova �kála rodinných hodnot [Georgas, 1991] 
(DR = odpovědnost dětí vůči rodičům; RD = odpovědnost rodičů vůči dětem) 
 
�Nyní Vám budu předčítat několik výroků. U ka�dého výroku (věty) mi, prosím, 
řekněte, jak moc s ním souhlasíte či nesouhlasíte.  Odpovídejte podle této stupnice, kdy 1 
znamená silný nesouhlas a 5 znamená silný souhlas:� 
 
1. Člověk by měl udr�ovat dobré vztahy s příbuznými. (DR) 
2. Rodiče by se neměli vmě�ovat do osobního �ivota své vdané dcery nebo 

�enatého syna. (RD) 
3. Je povinností dětí postarat se o své rodiče, kdy� zestárnou. (DR)  
4. Rodinné problémy by se měly ře�it uvnitř rodiny. (RD) 
5. Je třeba ctít a chránit dobrou pověst své rodiny. (DR) 
6. Je-li to potřeba, rodiče by měli poskytnout finanční pomoc svým dětem,  

i kdy� jsou u� dospělé. (RD) 
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3. HODNOTA DÍTĚTE 
Baterie z původní studie VOC ze 70. let, upravená německými partnery 
(Odpovědi podle stupnice 1-5: 1=tento důvod pro mě není vůbec důle�itý; 5=tento důvod 
je pro mě velmi důle�itý) 
 

3.1 Baterie č. 1 - Zisky 
 

Úvodní text v dotazníku pro dcery: 
�Jsou různé důvody, kvůli kterým lidé chtějí nebo nechtějí mít dítě. Nejdříve se 
zaměříme na důvody, které mohou lidi napadnout, proč mít děti. Potom budou 
následovat ty, které se udávají jako důvody, proč nemít děti.  
Označ prosím, jak důle�ité ti připadají následující důvody proč mít dítě.   
  

Úvodní text v dotazníku pro matky:  
�Jsou různé důvody, kvůli  kterým lidé chtějí nebo nechtějí mít dítě.  
Nejdříve se budeme bavit o důvodech, které mohou lidi napadnout, proč mít dítě nebo 
děti, a potom o těch, které se udávají jako důvody proč nemít děti.  
Představte si, �e za Vámi přijde kamarádka nebo známá a bude Vám uvádět důvody, 
proč chce mít dítě. Prosím označte, jak jsou z Va�eho hlediska a na základě Va�ich 
zku�eností důle�ité tyto důvody proč mít děti.  
 

Úvodní text v dotazníku pro babičky: 
Stejný jako pro matky, místo �kamarádky� je uvedena �mladá �ena� 
 

1. Proto�e je krásné mít miminko. 
2. Aby někdo dál nesl rodinné jméno. 
3. Abych měla je�tě chlapce/dal�ího chlapce. 
4. Abych měla je�tě děvče/dal�í děvče. 
5. Kvůli pocitu příbuzných, �e bych měla mít víc dětí.                                               
6. Abych měla jistotu, �e a� zestárnu, budu mít dítě, které se o mě postará. 
7. Podle víry je to povinnost mít děti. 
8. Aby do rodiny přibyl dal�í člen, který nám jednou pomů�e finančně. 
9. Aby měly mé předchozí děti sourozence. 
10. Proto�e man�el/partner si přeje mít dítě. 
11. Proto�e je zábavné mít v domě malé děti 
12. Proto�e výchova dětí pomáhá porozumět �ivotu a sobě samému. 
13. Kvůli tomu jedinečnému pocitu lásky, který se rozvíjí mezi rodiči a dětmi. 
14. Proto�e chci s dětmi sdílet to, co mám. 
15. Proto�e si chci být jistá, �e dostatečný počet mých dětí pře�ije do dospělosti. 
16. Proto�e můj �ivot bude v mých dětech pokračovat. 
17. Proto�e si mě příbuzní budou víc vá�it. 
18. Kvůli zlep�ení vztahů v příbuzenstvu. 
19. Kvůli mo�nosti získat přes své děti nové přátele. 
20. Proto�e ka�dý dal�í člen rodiny zvy�uje její význam. 
21. Abych měla někoho, koho bych mohla milovat a starat se o něj. 
22. Proto�e rodičovství je pro mého man�ela nebo pro mě podnětem k úspěchu v práci. 
23. Proto�e rodičovství zvy�uje smysl pro zodpovědnost a přispívá k osobnímu rozvoji 
člověka. 

24. Proto�e dítě pomáhá v domácnosti. 
25. Proto�e je radost sledovat děti, jak rostou. 
26. Kvůli zlep�ení vztahů s man�elem/partnerem. 
27. Proto�e lidé, kteří mají děti, nejsou ve stáří tak osamělí. 
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V dotazníku pro dcery byly vynechány polo�ky 3, 4, 9, 10, 14, 17, 18, 19, 22, 26 
 

3.2 Baterie č. 2 - Náklady 
 

Úvodní text v dotazníku pro dcery: 
�A nyní následují důvody, které mohou lidi napadnout, kdy� nechtějí mít dítě nebo děti. 
Za jak důle�ité pova�uje� tyto důvody, proč nemít dítě Ty?� 
 

Úvodní text v dotazníku pro matky: 
�A nyní si představte, �e Vám kamarádka nebo známá uvede důvody, kvůli kterým 
nechce mít dítě. Opět prosím označte, jak jsou z Va�eho hlediska důle�ité tyto důvody, 
proč nemít dítě. � 
 

Úvodní text v dotazníku pro babičky: 
Stejný jako pro matky, místo �kamarádky� je uvedena �jiná mladá �ena�. 
 

1. Proto�e dítě znamená pro rodinu finanční zátě�.   
2. Proto�e man�el/partner nechce mít dítě. 
3. Proto�e dítě znamená příli� mnoho práce a starostí. 
4. Proto�e u� bych neměla tolik času být se svým man�elem/partnerem. 
5. Proto�e není mo�né zabezpečit dostatečnou péči a věnovat dostatečnou pozornost v�em 

dětem. 
6. Proto�e by dítě přineslo problémy a napětí do vztahu s man�elem/partnerem. 
7. Proto�e děti dělají v sousedství a na veřejnosti vůbec ostudu.  
8. Proto�e bych při�la o kontakty se svými přáteli. 
9. Proto�e velké rodiny nejsou v na�í společnosti dobře přijímány. 
10. Proto�e lidé, se kterými přicházím do styku, nepova�ují mateřství za pozitivní věc. 
11. Proto�e je jeden z partnerů u� příli� starý na to mít děti.  
12. Proto�e dítě člověka příli� omezuje a nemů�e pak dělat to, co chce. 
13. Proto�e to zdravotní stav jednoho z partnerů nedovoluje. 
14. Proto�e u� mám tolik dětí, kolik jsem si přála. 
15. Proto�e je tě��í udr�et si práci, kdy� má člověk dítě. 
16. Kvůli nevyhovujícím bytovým podmínkám. 
17. Proto�e je to velké trápení, kdy� jsou děti nemocné. 
18. Kvůli strachu z průběhu těhotenství a porodu. 
19. Proto�e nejde zvládnout pořádně se postarat jak o rodinu, tak o domácnost. 
20. Proto�e mě příli� znepokojuje, jaká budoucnost mé děti čeká. 
21. Proto�e u dětí je tě�ké udr�et kontrolu a disciplínu. 
22. Proto�e �iji sama a nemám stálého partnera. 
 

V dotazníku pro dcery byly vynechány polo�ky 2, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 22 
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4. KVALITA VZTAHU 
baterie Network of Relationships Inventory [Furman, 1985] 
(I = intimita; K = konflikt; Po = percipovaný obdiv) 
 

Baterie pou�ita v dotazníku pro dcery (v adekvátní úpravě) a pro matky. V dotazníku pro 
babičky pou�ita stejná baterie, ale s dotazem na povahu vztahu s dcerou a vnučkou.  
 

�Budu Vám číst určité situace, ke kterým mezi lidmi dochází, a Vy mi prosím řekněte, 
jak často k nim dochází ve Va�í rodině. Pou�ijte stupnici, kdy 1 znamená nikdy a 5 
znamená stále, pořád. Odpovídejte zvlá�ť pro matku a zvlá�ť pro otce.� 
 

1. Jak často říkáte svým rodičům, o čem přemý�líte? (I) 
matce 
otci 

2. Jak často se stane, �e Vy a Va�i rodiče máte odli�ný názor a diskutujete o něm? (K) 
s matkou 
s otcem 

3. Chválí Vás rodiče? (Po) 
matka 
otec 

4. Svěřujete rodičům svá tajemství a osobní pocity? (I) 
matce 
otci 

5. Hádáte se s rodiči často? (K) 
s matkou 
s otcem 

6. Jsou va�i rodiče spokojeni s tím, co děláte a schvalují vám to? (Po) 
matka 
otec 

7. Mluvíte se svými rodiči o věcech, o kterých nechcete, aby věděl někdo jiný? (I) 
s matkou  
s otcem 

8. Jak často Vás rodiče rozčílí nebo rozzlobí? (K)  
matka 
otec 

9. Máte pocit, �e Vás rodiče obdivují? (Po) 
matka 
otec 

 

Dotazník pro dcery 
Jak bys popsala svůj vztah s rodiči? 
(odpovědi zvlá�ť pro matku a pro otce podle stupnice 1-5: 1=není to vůbec důvěrný vztah; 
5=je to velmi důvěrný vztah) 
 

Dotazník pro matky 
Jak byste charakterizovala Vá� vztah s matkou/otcem? 
(odpovědi 1=ne tak důvěrný, 2=trochu důvěrný, 3=velmi důvěrný, 4=mimořádně důvěrný) 
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5. INVESTOVANÁ PODPORA DĚTEM 
 

5.1 Dotazník pro matky 
 

�Spoříte některému ze svých dětí na vzdělání? (Např. aby bylo jednodu��í podporovat 
ho při studiu na vysoké �kole?)� 
�Spoříte své dceři na věno nebo jí chystáte výbavu, kdy� bude odcházet z domu?� 
�Spoříte některému ze svých dětí na byt?� 
1. Ano, spořím pravidelně. 
2. Ano, spořím nepravidelně. 
3. Nespořím. 
 

�Jak dlouho chcete podporovat své děti a pomáhat jim?� 
1. Do té doby, ne� dostudují a začnou si vydělávat. 
2. Do té doby, ne� se o�ení/vdá. 
3. Do té doby, ne� se mu/jí narodí dítě. 
4. Tak dlouho, dokud budu moci.  
 

�V čem si myslíte, �e bude v budoucnu Va�e pomoc dětem spočívat předev�ím a v jaké 
míře?� (stupnice 1-5: 1=v malé míře; 5=ve velké míře) 
1. Ve finanční podpoře. 
2. V pomoci v domácnosti (úklid, nákup atp.). 
3. V péči o děti (hlídání atp.). 
 

Baterie Motivace k pomoci, Rossi & Rossi [1991] 
�Jsou různé důvody, které vedou rodiče k tomu, �e svému dítěti někdy je�tě v dospělosti 
pomáhají. Jaké důvody by k tomu mohly vést Vás?  
(stupnice 1-5: 1= z tohoto důvodu určitě ne, 5= z tohoto důvodu určitě ano) 
 
1. Proto�e chci, aby se mé dítě cítilo dobře. 
2. Proto�e jsem jeho matka a je to moje povinnost.  
3. Proto�e mi to v budoucnosti oplatí. 
4. Proto�e vím, �e ho/ji to potě�í. 
5. Proto�e by se lidi divili, kdybych svému dítěti nepomohla. 
6. Proto�e mi mé dítě dalo tolik lásky, �e mu to chci oplatit. 
7. Proto�e to mé dítě ode mě očekává. 
8. Proto�e dělám  toté�, co udělali moji rodiče pro mne. 
9. Proto�e vím, �e je to pro dobro mého dítěte. 
10. Proto�e kdybych mu/jí nepomohla, cítila bych se provinile. 
11. Proto�e si chci udr�et dobrý vztah se svým dítětem. 
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5.2 Dotazník pro babičky 
 

�Nyní bych se Vás rád/a zeptal/a zda jste měla nebo neměla v posledních 12 měsících 
mo�nost pomáhat své dceři a jaké povahy byla tato pomoc. Také se Vás budu ptát, jak 
velkou zátě� to pro Vás znamenalo.� 
(frekvence činností stupnice 1-5: 1=vůbec, 2=jen výjimečně, 3=občas, 4=poměrně často, 
5=velmi často; pociťovaná zátě� - stupnice 1-5: 1=�ádná zátě�, 5=extrémní zátě�) 
 

1. Poskytla jste v posledních 12 měsících své dceři nějakou finanční pomoc? 
2. Jakou zátě� pro Vás tato finanční podpora dceři představovala? 
3. Pomáhala jste v posledních 12 měsících dceři v domácnosti (tj. nákup, domácí práce atp.)? 
4. Musela jste se v posledních 12 měsících starat o svou dceru, kdy� byla nemocná?  
5. Kdy� mluvíme o této praktické pomoci (tedy pomoc s domácími pracemi, nákupy, péče v 

nemoci), jakou zátě� to pro Vás  znamenalo? 
6. Dávala jste své dceři v posledních 12 měsících nějakou radu, radila jste jí? 
7. Stalo se v posledních 12 měsících, �e jste se sna�ila svou dceru utě�it (v nějaké tě�ké 

situaci...)? 
8. Mluvila jste se svou dcerou v posledních 12 měsících o tom, co ji trápí nebo  z čeho má 

strach?  
9. Kdy� mluvíme o této psychické podpoře Va�í dceři, jakou zátě� to pro vás znamenalo? 
 
Dále byla pou�ita baterie Motivace k pomoci (viz příloha 5.1) ve vztahu ke konkrétní dceři 
(respondentce matce), přičem� byly vynechány polo�ky 3 a 8 
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6. INVESTOVANÁ PODPORA RODIČŮM 
 

6.1 Dotazník pro dcery 
 

�Pomáhá� doma s následujícími pracemi? Odpovídej podle této stupnice:�  
(stupnice 1-5: 1=skoro nikdy, 2=méně ne� 1x týdně, 3=jednou týdně, 4=několikrát v týdnu, 
5=skoro pořád) 
 
1. prostření stolu/úklid ze stolu 
2. umývání/úklid nádobí 
3. luxování, vytírání podlahy 
4. praní prádla, �ehlení prádla 
5. pomoc při vaření  
6. vyřizování pochůzek (nákupy, po�ta atp.) 
7. hlídání mlad�ího sourozence (pokud nemá� mlad�ího sourozence, zakrou�kuj číslo 8, 

prosím) 
8. práce na zahradě nebo nějaká jiná práce v domě 
 

�Jak velká je to pro Tebe zátě�, pomáhat s těmito pracemi?� 
(stupnice 1-5: 1=�ádná zátě�, 5=velká zátě�) 
�Utě�uje� někdy svoje rodiče (kdy� mají nějaké trápení...)?� 
(stupnice 1-5: 1=nikdy, 5=velmi často) 

matku 
otce 

 

�Mluví s Tebou o svých obavách a starostech?� 
(stupnice 1-5: 1=nikdy, 5=velmi často) 

matka 
otec 

 
�Je to pro Tebe zátě�, utě�ovat své rodiče a mluvit s nimi o jejich starostech?� 
(stupnice 1-5: 1=�ádná zátě�, 5=velká zátě�) 
 

Baterie Motivace k pomoci, Rossi & Rossi [1991] 
�Jsou různé důvody, které vedou lidi k tomu, aby v některých �ivotních situacích 
pomáhali svým rodičům. Jaké důvody by k tomu mohly vést Tebe?�  
(stupnice 1-5: 1= z tohoto důvodu určitě ne, 5= z tohoto důvodu určitě ano) 
  

1. Chci, aby se mí rodiče cítili dobře. 
2. Jsem jejich dcera a je to moje povinnost. 
3. Vím, �e by to mé rodiče potě�ilo. 
4. Lidi by se divili, kdybych jim nepomohla. 
5. Mí rodiče toho pro mě udělali tolik, �e bych se jim chtěla odvděčit, oplatit jim to. 
6. Rodiče to ode mě očekávají. 
7. Vím, �e by to bylo pro dobro mých rodičů. 
8. Kdybych jim nepomohla, cítila bych se provinile. 
9. Chci si udr�et dobré vztahy se svými rodiči. 
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�Rodiče někdy od svých dospělých dětí očekávají, �e jim budou pomáhat. Zkus si 
představit, jaké to bude, a� bude� dospělá a bude� mít třeba svou vlastní rodinu. Myslí� 
si, �e....� 
(stupnice 1-5: 1= rozhodně ne, 5=rozhodně ano) 
1. ...�e zůstane� bydlet někde blízko svých rodičů 
2. ...�e bude� finančně pomáhat svým sourozencům (nemá�-li sourozence, zakrou�kuj číslo 

8, prosím) 
3. ...�e bude� pomáhat rodičům v domácnosti 
4. ...�e pomů�e� rodičům finančně  
5. ...�e bude� pomáhat starat se o mlad�í sourozence (nemá�-li mlad�í sourozence, 

zakrou�kuj číslo 8, prosím) 
6. ...�e se bude� o rodiče starat, a� zestárnou 
7. ...�e bude� rodičům psychickou oporou 
 
6.2 Dotazník pro matky 
 

�Nyní se Vás budu ptát na konkrétní pomoc, kterou jste si s rodiči vzájemně poskytovali 
v posledních 12 měsících. Také se Vás budu ptát, zda pro Vás tato pomoc rodičům 
znamenala nějakou zátě�.�  
(frekvence činností stupnice 1-5: 1=vůbec, 2=jen výjimečně, 3=občas, 4=poměrně často, 
5=velmi často; pociťovaná zátě� - stupnice 1-5: 1=�ádná zátě�, 5=extrémní zátě�) 
  

1. Poskytla jste v posledních 12 měsících svým rodičům finanční pomoc?        
2. Kupovala jste jim v posledních 12 měsících např. potraviny, oblečení, léky nebo nějaké 

jiné věci? 
3. Jakou zátě� pro Vás tato finanční podpora rodičům představovala? 
4. Pomáhala jste rodičům s domácími pracemi (úklid, praní, vaření) v posledních 12 

měsících? 
5. Zařizovala jste v posledních 12 měsících pro rodiče nákupy nebo jste jim vyřizovala 

nějaké úřední zále�itosti? 
6. Musela jste se v posledních 12 měsících starat o své rodiče, kdy� byli nemocní?  
7. Kdy� mluvíme o této praktické pomoci (tedy pomoc s domácími pracemi, nákupy, 

úředními zále�itostmi, péče v nemoci), jakou zátě� to pro Vás  znamenalo? 
8. Dávala jste v posledních 12 měsících  rodičům nějakou radu, radila jste jim?  
9. Stalo se v posledních 12 měsících, �e jste se sna�ila své rodiče utě�it (v nějaké tě�ké 

situaci...)? 
10. Mluvila jste se svými rodiči v posledních 12 měsících o tom, co je trápí nebo  z čeho mají 

strach? 
11. Kdy� mluvíme o této psychické podpoře Va�im rodičům (tedy poskytnutí rady a útěchy), 

jakou zátě� to pro vás znamenalo? 
 

Baterie Motivace k pomoci, Rossi & Rossi [1991] 
�Jsou různé důvody, které vedou lidi k tomu, �e někdy pomáhají svým rodičům, kdy� 
zestárnou. Jaké důvody by k tomu mohly vést Vás?� 
(stupnice 1-5: 1= z tohoto důvodu určitě ne, 5= z tohoto důvodu určitě ano) 
 

1. Proto�e chci, aby se mí rodiče cítili dobře. 
2. Proto�e jsem jejich dcera a je to moje povinnost. 
3. Proto�e poskytnu rodičům toté�, co pro mě později udělají mé děti. 
4. Proto�e vím, �e to rodiče potě�í. 
5. Proto�e by se lidi divili, kdybych svým rodičům nepomohla. 
6. Proto�e pro mě rodiče udělali tolik, �e se jim chci odvděčit, oplatit jim to. 
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7. Proto�e to rodiče ode mě očekávají. 
8. Proto�e mi to vynahradí tím, co po nich zdědím. 
9. Proto�e je  to pro dobro mých rodičů. 
10. Proto�e kdybych jim nepomohla, cítila bych se provinile. 
11. Proto�e si chci udr�et dobrý vztah se svými rodiči. 
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PŘÍLOHA B : CLUSTEROVÁ ANALÝZA - POPIS KONSTRUKCE TYPOLOGIÍ 
V SOUBORU MATEK 
Vztah dcera - matka : 
 

Do clusterové analýzy vstupovaly proměnné  
1. Četnost kontaktů s matkou (�Jak často jste s matkou ve spojení, v osobním kontaktu 

nebo telefonicky?� - 1: méně ne� jednou za měsíc; 2: jednou za měsíc; 3: jednou týdně; 4: 
několikrát týdně; 5: denně) 

2. Povaha vztahu s matkou (�Jak byste  charakterizovala Vá� vztah s matkou?� - 1: ne tak 
důvěrný; 2: trochu důvěrný; 3: velmi důvěrný; 4: mimořádně důvěrný) 

3. Vzdálenost bydli�tě matky (�Kde Va�e matka bydlí?� - 1: v zahraničí; 2: v jiném městě 
ČR; 3: ve stejném městě;  4: v bezprostředním sousedství; 5: společně se mnou) 

4. Frekvence obdr�ené pomoci od matky (�Pomáhá Vám Va�e matka s bě�nými pracemi 
v domácnosti, např. nákupy, péče o Va�e dítě, úklid?� � 1: téměř nikdy;  2: občas; 3: 
pravidelně) 

5. Frekvence poskytnuté pomoci matce (�Pomáháte Va�í matce s bě�nými pracemi 
v domácnosti, např. nákupy, úklid?� - 1: téměř nikdy;  2: občas; 3: pravidelně) 

 

Vzhledem k tomu, �e �kály pou�ité u jednotlivých proměnných nebyly jednotné, 
pou�ili jsme Z-skóry, aby se rozdíly vyrovnaly. 
 

Konečné odchylky identifikovaných clusterů od průměru jsou následovné: 
 
T a b u l k a  P1 Final Cluster Centers 
 

cluster  
1 2 3 4 

Zscore:  četnost kontaktů - matka 1,16 0,81 -0,88 -0,01
Zscore:  povaha vztahu - matka 0,87 -0,91 -0,70 0,59
Zscore:  bydli�tě - matka 1,21 1,14 -0,49 -0,43
Zscore:  pomoc od matky 1,05 0,12 -0,79 0,20
Zscore:  pomoc matce 0,97 -0,19 -0,18 -0,13

 
T a b u l k a P2 Vzdálenost mezi jednotlivými clustery 
 

cluster 1 2 3 4 
1 2 342 3 774 2 470
2 2 342 2 532 2 327
3 3 774 2 532  1 848
4 2 470 2 327 1 848 

 

 
Jednotlivé clustery jsme analyzovali ve třídění 2. stupně s jednotlivými vstupními 

polo�kami, abychom mohli identifikovat, co jednotlivé clustery nejlépe vystihuje. Vstupní 
polo�ky jsme pro zjednodu�ení dichotomizovali. Dichotomizace byla provedena následně: 
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1. četnost kontaktů s matkou 

5 méně ne� jednou za měsíc 
4 jednou za měsíc 
3 jednou týdně 

1 - řídký kontakt

2 několikrát týdně 
1 denně 

2 - častý kontakt

2. povaha vztahu s matkou 

4 mimořádně důvěrný 
3 velmi důvěrný  

1 - hodně důvěrný

2 trochu důvěrný 
1 ne tak důvěrný  

2 - málo důvěrný

3. vzdálenost bydli�tě matky 

5 zahraničí 
4 jiné město v ČR 

1 - vět�í vzdálenost

3 ve stejném městě 
2 v sousedství 
1 společně se mnou 

2 - men�í vzdálenost

4. frekvence obdr�ené pomoci od matky 

3 (téměř) nikdy 1 - nepomáhá
2 občas 
1 pravidelně 

2 - pomáhá

5. frekvence poskytnuté pomoci matce 

3 (téměř) nikdy 1 - nepomáhá
2 občas 
1 pravidelně 

2 - pomáhá

 

Následující tabulky ukazují třídění 2. stupně jednotlivých clusterů 
s dichotomizovanými vstupními proměnnými. Na základě tohoto rozdělení jsme pak vytvořili 
názvy pro jednotlivé clustery jako typy vztahů. Ty zní 1. pevně propojený; 2. praktický; 3. 
obligatorní vůči matce; 4. láska na dálku. 
 
T a b u l k a P3 Frekvence kontaktu matky  s dcerou 
 

matka - asociační solidarita  
řídký kontakt častý kontakt celkem 

cluster 1 
pevně propojený 

29
100%

29
100%

cluster 2 
praktický 

35
100%

35
100%

cluster 3 
obligatorní vůči matce 

50
79,4%

13
20,6%

63
100%

cluster 4 
láska na dálku 

23
30,3%

53
69,7%

76
100%

celkem 73
36,0%

130
64,0%

203
100%
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T a b u l k a  P4  Povaha vztahu matky s dcerou 
 

matka - afektuální solidarita  
málo důvěrný hodně důvěrný celkem 

cluster 1 
pevně propojený 

29
100,0%

29
100,0%

cluster 2 
praktický 

30
85,7%

5
14,3%

35
100,0%

cluster 3 
obligatorní vůči 

45
71,4%

18
28,6%

63
100,0%

cluster 4 
láska na dálku 

3
3,9%

73
96,1%

76
100,0%

celkem 78
38,4%

125
61,6%

203
100,0%

 
T a b u l k a P5 Vzdálenost bydli�tě matky a dcery 
 

matka - strukturální solidarita   
vět�í vzdálenost men�í vzdálenost celkem 

cluster 1 
pevně propojený 

29
100,0%

29
100,0%

cluster 2 
praktický 

35
100,0%

35
100,0%

cluster 3 
obligatorní vůči 

42
66,7%

21
33,3%

63
100,0%

cluster 4 
láska na dálku 

48
63,2%

28
36,8%

76
100,0%

celkem 90
44,3%

113
55,7%

203
100,0%

 
T a b u l k a P6 Pomoc obdr�ená od matky (matka pomáhá x nepomáhá) 
 

matka - funkcionální solidarita: obdr�ená celkem   
  nepomáhá pomáhá  

cluster 1 
pevně propojený 

2 
6,9% 

27 
93,1% 

29 
100,0% 

cluster 2 
praktický 

13 
37,1% 

22 
62,9% 

35 
100,0% 

cluster 3 
obligatorní vůči 

55 
87,3% 

8 
12,7% 

63 
100,0% 

cluster 4 
láska na dálku 

22 
28,9% 

54 
71,1% 

76 
100,0% 

celkem 92 
45,3% 

111 
54,7% 

203 
100,0% 
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T a b u l k a P7 Pomoc poskytnutá matce  (dcera pomáhá x nepomáhá) 
 

matka - funkcionální solidarita: poskytnutá   
  nepomáhá pomáhá celkem 

cluster 1 
pevně propojený 

29
100,0%

29
100,0%

cluster 2 
praktický 

9
25,7%

26
74,3%

35
100,0%

cluster 3 
obligatorní vůči matce 

18
28,6%

45
71,4%

63
100,0%

cluster 4 
láska na dálku 

18
23,7%

58
76,3%

76
100,0%

celkem 45
22,2%

158
77,8%

203
100,0%

 
Vztah dcera - otec: 
 

Naprosto stejně jsme postupovali i u vztahu s otcem, do clusterové analýzy 
vstupovaly stejné proměnné vzta�ené ke vztahu dcery a otce. Zde se v�ak lépe identifikovalo 
6 clusterů. 
 

Konečné odchylky identifikovaných clusterů od průměru jsou následovné: 
 
T a b u l k a  P8 Final Cluster Centers 
 

cluster  
1 2 3 4 5 6 

Zscore:  četnost kontaktů - otec 1,07 0,25 -1,42 0,40 -0,11 1,03
Zscore:  povaha vztahu - otec 1,52 0,63 -0,99 0,34 -0,09 -0,21
Zscore:  bydli�tě � otec 1,81 -0,51 -0,41 0,30 -0,32 1,37
Zscore:  pomoc od otce 1,91 1,17 -0,66 -0,77 -0,77 0,75
Zscore:  pomoc otci 2,14 0,20 -0,93 -0,93 1,01 0,67

 

T a b u l k a P9 Vzdálenost mezi jednotlivými clustery 
cluster 1 2 3 4 5 6 
1  3,338 5,791 4,556 4,125 2,589
2 3,338 3,173 2,407 2,256 2,287
3 5,791 3,173 2,362 2,516 3,786
4 4,556 2,407 2,362 2,135 2,593
5 4,125 2,256 2,516 2,135  2,570
6 2,589 2,287 3,786 2,593 2,570 

 

 
Jednotlivé clustery jsme opět analyzovali ve třídění 2. stupně s jednotlivými 

vstupními polo�kami, abychom mohli identifikovat, co jednotlivé clustery nejlépe vystihuje. I 
zde vstupují do 2. třídění dichotomizované vstupní polo�ky, dichotomizace je stejná jako u 
vztahu s matkou. Názvy clusterů jako typů vztahů zní 1. pevně propojený; 2. láska na dálku; 
3. oddělený; 4. obligatorní vůči otci; 5. vzájemně obligatorní; 6. difuzní, bez pomoci. 
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T a b u l k a P10 Frekvence kontaktu otce s dcerou 
 

otec - asociační solidarita cluster řídký kontakt častý kontakt celkem 

1 
pevně propojený 

2
100,0%

2
100,0%

2 
láska na dálku 

17
47,2%

19
52,8%

36
100,0%

3 
oddělený 

32
100,0%

32
100,0%

4 
obligatorní vůči otci 

13
43,3%

17
56,7%

30
100,0%

5 
vzájemně obligatorní 

22
78,6%

6
21,4%

28
100,0%

6 
difuzní bez pomoci 

4
14,8%

23
85,2%

27
100,0%

celkem 88
56,8%

67
43,2%

155
100,0%

 
T a b u l k a P11 Povaha vztahu otec-dcera 
 

otec - afektuální solidarita cluster 
málo důvěrný hodně důvěrný celkem 

1 
pevně propojený 

2
100,0%

2
100,0%

2 
láska na dálku 

12
33,3%

24
66,7%

36
100,0%

3 
oddělený 

32
100,0%

32
100,0%

4 
obligatorní vůči otci 

16
53,3%

14
46,7%

30
100,0%

5 
vzájemně 
obligatorní 

20
71,4%

8
28,6%

28
100,0%

6 
difuzní bez pomoci 

17
63,0%

10
37,0%

27
100,0%

celkem 97
62,6%

58
37,4%

155
100,0%

 
T a b u l k a P12 Vzdálenost bydli�tě otce a dcery 
 

otec - strukturální solidarita cluster vět�í vzdálenost men�í vzdálenost celkem 

1 
pevně propojený 

 2 
100,0% 

2 
100,0% 

2 
láska na dálku 

27 
75,0% 

9 
25,0% 

36 
100,0% 

3 
oddělený 

20 
62,5% 

12 
37,5% 

32 
100,0% 

4 
obligatorní vůči otci 

9 
30,0% 

21 
70,0% 

30 
100,0% 

5 
vzájemně obligatorní 

17 
60,7% 

11 
39,3% 

28 
100,0% 

6 
difuzní bez pomoci 

 27 
100,0% 

27 
100,0% 

celkem 73 
47,1% 

82 
52,9% 

155 
100,0% 
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T a b u l k a P13 Pomoc obdr�ená od otce (otec pomáhá x nepomáhá) 
 

otec - funkcionální solidarita: obdr�ená cluster nepomáhá pomáhá celkem 

1 
pevně propojený 

2
100,0%

2
100,0%

2 
láska na dálku 

36
100,0%

36
100,0%

3 
oddělený 

30
93,8%

2
6,3%

32
100,0%

4 
obligatorní vůči otci 

30
100,0%

30
100,0%

5 
vzájemně obligatorní 

28
100,0%

28
100,0%

6 
difuzní bez pomoci 

5
18,5%

22
81,5%

27
100,0%

celkem 93
60,0%

62
40,0%

155
100,0%

 
T a b u l k a P14 Pomoc poskytnutá otci  (dcera pomáhá x nepomáhá) 
 

otec - funkcionální solidarita: poskytnutá cluster nepomáhá pomáhá celkem 

1 
pevně propojený 

2
100,0%

2
100,0%

2 
láska na dálku 

8
22,2%

28
77,8%

36
100,0%

3 
oddělený 

30
93,8%

2
6,3%

32
100,0%

4 
obligatorní vůči otci 

28
93,3%

2
6,7%

30
100,0%

5 
vzájemně obligatorní 

28
100,0%

28
100,0%

6 
difuzní bez pomoci 

1
3,7%

26
96,3%

27
100,0%

celkem 67
43,2%

88
56,8%

155
100,0%
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PŘÍLOHA C: SOUHRNNÝ INDEX �PRAKTICKÁ POMOC POSKYTNUTÁ 
RODIČŮM� A EMOČNÍ PODPORA POSKYTNUTÁ RODIČŮM 

 
Index �Praktická pomoc poskytnutá rodičům� jsme získali jako součet několika 

proměnných vyjadřujících frekvenci poskytované pomoci. V dotazníku pro matky je obsa�ena 
celá baterie polo�ek vztahujících se k frekvenci různých typů pomoci - viz příloha 6.2. Z nich 
jsme na základě faktorové analýzy vybrali polo�ky: 
2. Kupovala jste jim v posledních 12 měsících např. potraviny, oblečení, léky nebo nějaké jiné 
věci? 
4. Pomáhala jste rodičům s domácími pracemi (úklid, praní, vaření) v posledních 12 
měsících? 
5. Zařizovala jste v posledních 12 měsících pro rodiče nákupy nebo jste jim vyřizovala nějaké 
úřední zále�itosti? 

 
Rozsah indexu se pohybuje od minima 3 bodů do maxima 15 bodů a v této podobě 

jsou z něj dále vypočítávány průměry. Pro dal�í potřeby analýz byl tento index následně 
kategorizován: 
3 - 6 bodů = malá pomoc 
7 - 11 bodů = střední pomoc 
12 - 15 bodů = velká pomoc 

 
Stejným způsobem jsme získali souhrnný index Emoční podpora poskytnutá 

rodičům. Načítá v sobě skóre z polo�ek:  
 

8. Dávala jste v posledních 12 měsících  rodičům nějakou radu, radila jste jim?  
9. Stalo se v posledních 12 měsících, �e jste se sna�ila své rodiče utě�it (v nějaké tě�ké 
situaci...)? 
10. Mluvila jste se svými rodiči v posledních 12 měsících o tom, co je trápí nebo  z čeho mají 
strach? 
 

I rozsah tohoto indexu je od minima 3 bodů do maxima 15 bodů a stejným způsobem 
byl kategorizován: 
3 - 6 bodů = malá podpora 
7 - 11 bodů = střední podpora 
12 - 15 bodů = velká podpora 
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Příloha D: DOPLŇUJÍCÍ TABULKY PRO MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ 
Solidarita obdr�ená (nejstar�í generace) 
 
T a b u l k a  D1 
 �Dostala jste v posledních dvanácti měsících peníze, nějaký dra��í dárek (oblečení, 
elektrospotřebiče) nebo pravidelnou finanční podporu?� (odpovědi nejstar�í generace).  
 

Česká republika 
 

NE 
(N =150) 

ANO 
(N = 150) 

  

62,7 % 37,3 %  forma pomoci ANO 
 od dcery ano   34,7 % (N= 52) peníze jednorázově 13,5 %
 (N= 150) ne     65,3 %  vět�í dary 88,5 %
   peníze pravidelně 3,8 %
 od syna ano   23,3 % (N= 20) peníze jednorázově 15,0 %
 (N= 86) ne     76,7 %  vět�í dary 85,0 %
   peníze pravidelně 10,0 %
 od dceřiných dětí ano     4,7 % (N= 7) peníze jednorázově    0 %
 (N= 150) ne     95,3 %  vět�í dary 100,0 %
   peníze pravidelně    0 %
 od synových dětí ano     1,2 %  (N=1) peníze jednorázově     0 %
 (N= 86) ne     98,8 %  vět�í dary 100,0 %
   peníze pravidelně     0 %
 od svých příbuzných ano   11,3 % (N=17) peníze jednorázově 47,1 %
 (N= 150) ne     88,7 %  vět�í dary 64,7 %
   peníze pravidelně     0 %
 od příbuzných man�ela ano     2,7 % (N=4) peníze jednorázově 25,0 %
 (N= 93) ne     97,3 %  vět�í dary 75,0 %
   peníze pravidelně     0 %

 

Německo 
 

NE 
(N =89) 

ANO 
(N = 89) 

  

88,8 %                    11,2 %  forma pomoci ANO 
 od dcery ano   100 % (N= 10) peníze jednorázově 40 %
 (N= 10) ne         0 %  vět�í dary 70%
   peníze pravidelně 20%
 od syna ano   40 % (N=4) peníze jednorázově 50%
 (N= 10) ne     60 %  vět�í dary 50%
   peníze pravidelně 50%
 od dceřiných dětí ano   40 % (N= 4) peníze jednorázově 0 %
 (N= 10) ne     60 %  vět�í dary 100%
   peníze pravidelně 0 %
 od synových dětí ano   10 %  (N=1) peníze jednorázově 0 %
 (N=10) ne     90 %  vět�í dary 100 %
   peníze pravidelně 0 %
 od svých příbuzných ano   30 % (N=3) peníze jednorázově 66,7%
 (N=10) ne     70 %  vět�í dary 66,7%
   peníze pravidelně 0 %
 od příbuzných man�ela ano      0 % (N=0) peníze jednorázově 0%
 (N=9) ne     100%  vět�í dary 0%
   peníze pravidelně  0%
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Turecko 
 

NE 
(N =98) 

ANO 
(N =98) 

  

66,3 %                    33,7 %  forma pomoci ANO 
 od dcery ano  75,0% (N= 24) peníze jednorázově 76,2%
 (N= 32) ne    25,0%  vět�í dary       47,6%
   peníze pravidelně       30,0%
 od syna ano   63,6% (N= 21) peníze jednorázově  85,7%
 (N= 33) ne     36,4%  vět�í dary  42,9%
   peníze pravidelně 36,8%
 od dceřiných dětí ano   13,3% (N= 4) peníze jednorázově 20,0%
 (N= 30) ne     86,7 %  vět�í dary       100%
   peníze pravidelně  20,0%
 od synových dětí ano   12,9%  (N= 4) peníze jednorázově   25,0%
 (N=31) ne     87,1%  vět�í dary        25,0%
   peníze pravidelně   75,0%
 od svých příbuzných ano   10,0% (N= 3) peníze jednorázově        100%
 (N=30) ne     90,0%  vět�í dary   33,3%
   peníze pravidelně   75,0%
 od příbuzných man�ela ano    10,0% (N= 3) peníze jednorázově        33,3%
 (N=30) ne     90,0%  vět�í dary   75,0%
    peníze pravidelně   100%

 
Solidarita poskytnutá (nejstar�í generace) 
 
T a b u l k a   D2  
�Dala jste někomu v posledních dvanácti měsících peníze, nějaký dra��í dárek (oblečení, 
elektrospotřebiče) nebo poskytujete někomu pravidelně peníze?� (odpovědi nejstar�í 
generace).  
 
Česká republika 
 

NE 
(N =150) 

ANO 
(N = 150) 

  

38 % 62 %  forma pomoci ANO 
 dceři?                 ano   46,0 % (N= 69) peníze jednorázově 76,8 %
 (N= 150) ne     54,0 %  vět�í dary 50,7 %
   peníze pravidelně 4,3 %
 synovi? ano   38,4 % (N= 33) peníze jednorázově 81,8 %
 (N= 86) ne     61,6 %  vět�í dary 36,4 %
   peníze pravidelně 3,0 %
 dceřiným dětem? ano   50,0 % (N= 75) peníze jednorázově 64,0 %
 (N= 150) ne     50,0 %  vět�í dary 56,0 %
   peníze pravidelně 25,3 %
 synovým dětem? ano   29,1 %  (N=25) peníze jednorázově 64,0 %
 (N= 86) ne     70,9 %  vět�í dary 48,0 %
   peníze pravidelně 12,0 %
 svým příbuzným? ano   10,7 % (N=16) peníze jednorázově 12,5 %
 (N= 150) ne     89,3 %  vět�í dary 87,5 %
   peníze pravidelně 0 %
 příbuzným man�ela? ano     5,3 % (N=8) peníze jednorázově 12,5 %
 (N= 150) ne     94,7 %  vět�í dary 87,5 %
   peníze pravidelně 0 %
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Německo 
NE 

(N =42) 
ANO 

(N = 47) 
  

47,2% 52,8%  forma pomoci ANO 
 dceři?                 ano   70,2 % (N= 33) peníze jednorázově 78,8%
 (N= 47) ne     29,8 %  vět�í dary 43,8%
   peníze pravidelně 9,4%
 synovi? ano   32,6 % (N= 14) peníze jednorázově 80,0%
 (N= 43) ne     67,4%  vět�í dary 21,4 %
   peníze pravidelně 14,3 %
 dceřiným dětem? ano   87,2 % (N= 41) peníze jednorázově 95,0 %
 (N= 47) ne     12,8 %  vět�í dary 25,0 %
   peníze pravidelně 20,5%
 synovým dětem? ano   30,2 %  (N=13) peníze jednorázově 92,3 %
 (N= 43) ne     69,8 %  vět�í dary 30,8 %
   peníze pravidelně 0 %
 svým příbuzným? ano   13,0 % (N=6) peníze jednorázově 66,7 %
 (N= 46) ne     87,0 %  vět�í dary 50,0 %
   peníze pravidelně 14,3 %
 příbuzným man�ela? ano    8,9 % (N=4) peníze jednorázově 100 %
 (N= 45) ne     91,1 %  vět�í dary 0 %
   peníze pravidelně 0 %

 

Turecko 
 

NE 
(N = 98) 

ANO 
(N = 98) 

  

54,1% 45,9 %  forma pomoci ANO 
 dceři?                 ano  64,4% (N= 29) peníze jednorázově   89,7%
 (N= 45) ne    35,6%  vět�í dary   32,1%
   peníze pravidelně   32,1%
 synovi? ano   56,8% (N= 25) peníze jednorázově   96,0%
 (N= 44) ne     43,2%  vět�í dary   24,0%
   peníze pravidelně   36,0%
 dceřiným dětem? ano   75,0% (N= 33) peníze jednorázově   90,6%
 (N= 44) ne     25,0%  vět�í dary   29,0%
   peníze pravidelně   24,1%
 synovým dětem? ano   41,9%  (N=18) peníze jednorázově   88,2%
 (N= 43) ne     58,1%  vět�í dary   50,0%
   peníze pravidelně   25,0%
 svým příbuzným? ano   21,4% (N=9) peníze jednorázově   77,8%
 (N= 42) ne     78,6%  vět�í dary   44,4%
   peníze pravidelně   44,4%
 příbuzným man�ela? ano     9,5% (N=4) peníze jednorázově   75,0%
 (N= 42) ne     90,5%  vět�í dary   50,0%
   peníze pravidelně   25,0%
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T a b u l k a   D3 
 �Jaké důvody by Vás mohly vést k tomu, abyste svému dospělému dítěti pomohla?� 
Průměry.  
 

matky babičky emoční motivace ČR N T ČR N T 
...chci, aby se mé dítě cítilo dobře 3,28 4,13  4,49 4,26 4,48  4,54
...vím, �e ji/ho to potě�í 3,55 4,07  4,37 4,44 4,39 4,49
...je to pro dobro mého dítěte 3,98 4,11  4,28 4,59 4,34 3,91

matky babičky na pravidla zaměřená motivace ČR N T ČR N T 
...jsem matka a je to moje povinnost 2,47 3,09 4,12 3,67 3,98 4,28
...lidi by se divili, kdybych dítěti nepomohla 1,27 1,96 2,47 1,93 2,55 2,71
...kdybych mu/jí nepomohla, cítila bych 
provinile 

2,68 2,61 3,93 3,51 3,24 4,12

matky babičky kompenzační motivace ČR N T ČR N T 
...v budoucnu mi to oplatí 1,87 2,57 2,09 * * ∗
...dítě mi dalo tolik lásky, �e mu to chci oplatit 3,76 3,77 3,80 3,29 3,55 3,57
...mé dítě to očekává 2,14 2,72 3,75 2,35 3,20 3,43
...dělám toté�, co udělali mí rodiče pro mě 3,09 3,70 3,98 * * ∗

matky babičky na vztahy orientovaná motivace ČR N T ČR N T 
...chci si udr�et dobrý vztah se svým dítětem 3,25 3,67 4,25 3,67 3,79 4,50

1= z  tohoto důvodu rozhodně ne, 5= z tohoto důvodu rozhodně ano),  
* otázka nebyla v souboru respondentek nejstar�í generace kladena 
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