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DOMÁCÍ PRÁCE,
PRÁCE V DOMÁCNOSTI A ZDRAVÍ
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Abstrakt: Příspěvek se zabývá otázkami vztahujícími se ke zdravotnímu stavu 
populace ve Španělsku. Pojednává o postavení ženy v domácnosti, o roli pečovatelky, 
o úskalí dlouhodobé péče v rodinném kruhu a o tradicích péče o nemocné či seniory 
ve Španělsku. Autoři se zaměřili na rozdíly mezi muži a ženami v otázkách zdraví, na 
rozdíly mezi úlohou ženy v domácnosti a ošetřovatelem/-kou, na rozdíly mezi proměn-
nými podle vytyčených skupin v sebeúctě (S) jako příkladu proměnné sklonu ke zdraví 
a úzkosti (A) jako příkladu proměnné náchylnosti k patogenům. Autoři analyzují, zda 
existují rozdíly v SA mezi muži a ženami, zda existuje nějaký podstatný rozdíl mezi ženou 
v domácnosti a pečovatelkou, zda jsou vztahy mezi proměnnými (SA) a zdravím různé 
v různých skupinách.

Klíčová slova: zdraví, žena v domácnosti, role ženy, ošetřovatelka, pečovatelka, 
tradice, muži pečovatelé, úzkost, sebeúcta, práce v domácnosti

V rámci zkoumání mezigendrových vztahů a zdraví se autoři v této práci 
zamýšlejí nad možností využití gendrového přístupu při studiu zdravotního stavu ve 
dvou pracovních skupinách: u žen v domácnosti (jako příklad práce v domácnosti)
a u ošetřovatelů (jako příklad práce v jiné domácnosti) ve srovnání s dalšími pracovními 
skupinami jak žen, tak mužů. Využívají při tomzávěrů získaných empirickým výzku-
mem zpracovaným Výzkumnou skupinou EPSY.

Reprodukční úloha a práce spojená s péčí o ostatní (a to s péčí formální i nefor-
mální, ale zejména formální), jsou pravděpodobně dvě z profesí (ne-li zejména tyto dvě 
profese), které mohou nejzřetelněji poukázat na vliv gendrově souvisejících proměn-
ných z toho hlediska, že jsou obvykle společensky defi novány jako charakteristická, 
modelová role ženy ve společnosti. O tom svědčí i skutečnost, že je stále obtížné nalézt 
dostatečně početné reprezentativní skupiny osob zaměstnaných v domácnosti nebo ošet-
řovatelů-mužů. Často to znamená (a je to skutečně podloženo empirickými údaji), že 
se musíme alespoň částečně vzdát záměru provádět jakékoli srovnávání výsledků mužů 
a žen vykonávajících tyto činnosti. Je to škoda, protože by to bylo při analýze vlivu 
gendru velmi užitečné a současně i odhalující. Výzkumná skupina, k níž patří autoři 
této práce, začíná realizovat výzkumné projekty zaměřené na muže a ženy, jejichž práce 
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souvisí s pečovatelstvím. Ovšem do údajů, které jsou předkládány, nebylo ještě možné 
zahrnout dostatečný počet ošetřovatelů k provedení srovnávací analýzy.

Ženy v domácnosti, ošetřovatelé a zdraví
Ženy v domácnosti

Výrazné snížení počtu žen v domácnosti, pokud jde o počty žen zaměstna-
ných, je v posledních letech nejcharakterističtějším fenoménem Španělska: například 
v 90. letech to bylo mezi 68 % v roce 1965 a 39 % v roce 1991 (De Miquel, 1992). Ženy 
se stále více zapojovaly do pracovního procesu a pro mnohé z nich přestala být práce
v domácnosti hlavní aktivitou.

Od počátečního období začaly různé zdravotní aspekty prozrazovat vztah ke 
skutečnosti, že žena je ženou v domácnosti. Již v roce 1987 dospěl  Národní průzkum 
zdraví (Encarta Nacional de Salud) Ministerstva zdraví a potřeb (Ministerio de Sanidad 
y Consumo, 1990) k závěru, že ženy ze svého subjektivního pohledu trpí větší bolestí 
a námahou než muži a že jsou také náchylnější k chronickým bolestem, tj. ženy se 
cítí více nemocné než muži ve stejném věku. Hlouběji se těmito hledisky zabýval De 
Miguel (1992), předložil seznam nemocí nebo symptomů, v němž ženy v domácnosti 
uvádějí bolesti z předešlého měsíce, protože „ženy v domácnosti představují populaci, 
jež je náchylná ke všem druhům bolesti“ (Miguel, 1992: 98). 

De Miquel ve svých datech uvádí, že 46 % žen v domácnosti trpělo měsíc před 
prováděným šetřením depresí, úzkostí nebo stresem a u více než 20 % se objevila fyzic-
ká bolest, revmatismus, bolest hlavy, nespavost, chřipka atd.

Tyto údaje mohou naznačovat, že zdraví a pohoda (blaho) žen zaměstnaných 
v domácnosti je horší než zdraví a pohoda žen zaměstnaných mimo domov. Bylo to 
potvrzeno v některých studiích (Excalera and Sebastián, 2000; Nathawat and Mathur, 
1993; Thakur and Misra, 1999). Horší duševní pohoda, jak poukazují autoři, by mohla 
být spojena s relativní ztrátou role ženy v domácnosti a jejím přáním mít příležitost
k seberealizaci. Některé studie se také zabývali možnými pracovními úrazy žen v domác-
nosti. Například na třetím ročníku kongresu Epidemiologie sdružení v Hongkongu 
(2001) Vivien Yip z Čínské univerzity z Hongkongu představila práci se sníženým 
počtem žen (20 žen pracovalo na plný úvazek v domácnosti 6 měsíců až 15 let), jejímž 
výsledkem bylo, že neadekvátní a příliš krátká pracovní přestávka bývá u žen v domác-
nosti často hlavní příčinou rozličných svalových poranění ruky a předloktí. Více než 
50 % těchto pacientek si stěžovalo na bolesti ramena, lokte a ruky, zatímco 40 % mělo 
problémy s jinými částmi těla. Polovina rovněž poukazovala na to, že tyto problémy, 
jejichž příznaky trvaly déle než 6 měsíců, ovlivnily jejich práci, zatímco 15 % uvádělo 
ovlivnění jejich činnosti ve volném čase. Yip obhájila myšlenku, že ženy v domácnosti 
jsou při své práci vystaveny těžkému fyzickému a mentálnímu zatížení a že by mělo být 
provedeno více studií ke zjištění původu jejich zranění, která mají za následek stále se 
zvyšující počet případů léčených na speciálních klinikách.

Ve skutečnosti mohou mít některé z typických vlastností práce v domácnos-
ti negativní dopad na ty, kteří ji vykonávají. Z těchto vlastností je vhodné zmínit se 
o nezbytnosti fyzické práce; manipulaci s nástroji, nářadím a výrobky, které mohou být 
zdraví nebezpečné; nedostatku jejich přesné defi nice (zahrnujících úlohy reprodukční, 
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realizační, vedení, společenský život, atd.) a jejich proměnlivost v závislosti na okol-
nostech (přítomnost nebo nepřítomnost dětí a jejich věk, profese členů rodiny, atakdále); 
jejich nepřetržité povaze (neexistence volna nebo svátků) a ve stejnorodém čase a místě 
(směšování místa pro práci, rodinné vztahy a odpočinek); izolovanosti při práci a s tím 
souvisejícím odloučením od společenského života a obtížemi v zapojení se do společ-
nosti); a nakonec skutečnost, že se jedná o práci, která je periodická, opakující se, málo 
placená a nevalně ceněná (Durán, 1986, 1988).

Znamená to, že je předkládáno tvrzení, že vykonávání pouze domácí práce může 
způsobit významný nedostatek týkající se citového vztahu k rodině, společenských
a kulturních vztahů, osobní samostatnosti, ekonomie, oblasti práce, odpočinku a vol-
ného času, což může být důvodem většiny zdravotních problémů, na které občas ženy
v domácnosti poukazují. 

Nicméně srovnání studií analyzujících typické vlastnosti žen v domácnosti uka-
zují, že se zabýváme velmi složitým problémem. Existence nebo jinak řečeno vykonává-
ní rozmanitých rolí (v závislosti na tom, zda je žena výlučně ženou v domácnosti, nebo 
zda pracuje i mimo domov) má komplexní vliv na blaho ženy a její zdraví (Stephens 
and Townsend, 1997). Některé údaje potvrzují hypotézu, že vykonávání velkého počtu 
rolí má na ženy negativní vliv, tj. že přetížení, které role přináší spolu s rozličnými 
požadavky, mají negativní vztah na prosperitu a zdraví žen (Stephens and Townsend, 
1997). Některé studie vycházejí z hypotézy, že větší počet vykonávaných rolí a další 
různé požadavky jsou negativně spojeny se zdravím a prosperitou ženy (Prosby, 1991; 
Lundberg, 1996).

Naproti tomu však takzvaná „teorie nakupení rolí“ vycházející naopak z prak-
tických údajů ukazuje, že existence více rolí vytváří proti negativním následkům 
kterékoli role pohlcující šok (shock-absorbing) efekt, negativní hlediska role tak 
mohou být vykompenzována možností podílet se na dalších rolích (Barnett, 1997; 
Baruch and Barnett, 1986; Crosby, 1991; Vanderwater, Ostrove and Stewart, 1997). 
A skutečně, vykonávají-li ženy v domácnosti další role, které nejsou zaměřeny pou-
ze na rodinu, mají vyšší sebeúctu a spokojenost, a to se odráží v jejich vyšší pro-
speritě (Adelmann, 1993; Miller, Moen adn Demyster, 1991). Mohlo by se zdát, 
že práce žen v domácnosti patří k více rutinním, s následně negativními dopady 
(Lennon, 1994).

Na závěr tohoto krátkého vyjádření poukážeme také na jiné vlivy. Jedním z nich 
je například důležitost kvality rolí, nikoliv jejich počet. Je-li tedy bilance mezi výdaji 
a výhodami, získanými vykonáváním těchto rolí pro ženy příznivá, je vliv na spokoje-
nost a prosperitu velmi pozitivní (Baruch and Barnett, 1986), nebo (a to je podstatné) 
je-li vytváření výsledků vykonávané role dobrovolné povahy (Goldberg, Greenberger, 
Hamill and O‘Neil, 1992; Jenkins, 1996).

Shrneme-li výše uvedené poznatky, můžeme (na všeobecné úrovni) usoudit, 
že vykonávání různých pracovních činností je v životě pro některé ženy a za určitých 
podmínek výhodné, jak poukázal např. Yoder (2000). Z těchto praktických pojednání 
můžeme poukázat na soubor okolností, které to jasně potvrzují, jelikož jejich vliv byl 
zřetelně popsán v pracích s údaji z praxe: 

- Úroveň příjmů jedné rodiny, možnost najmout si pomoc, počet členů domác-
nosti, atd. (například Artacoz, Borrell and Benach, 2001). 
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- Zda jsou, nebo nejsou v rodině děti. Vyšší stupně zdraví a prosperity u pracují-
cích žen, ve srovnání se ženami v domácnosti (Walker and Best, 1991), ale zaměstnané 
ženy projevují větší úroveň stresu.

Poukázáno je rovněž na některá další kladná hlediska domácí práce (Irquier-
do and Marti, 1992). Nebereme-li v úvahu dělbu práce, může být práce organizována
a uskutečněna podle kritérií osoby, která ji vykonává: žena v domácnosti je v přímém 
styku s lidmi, kteří mají z její činnosti prospěch. Samozřejmě jsou zde i stinné stránky: 
Tato práce se společensky za práci nepovažuje, ani není jako taková ohodnocena, a to 
ani společností ani poživateli dávek, protože nevytváří směnné hodnoty, pouze hodno-
ty pro okamžité osobní použití a spotřebu (Casas, 1987). Samy ženy pokládají práci
v domácnosti za jednu z profesí s nejnižším společenským významem (Casas and Sallé, 
1986).

- Možné negativní účinky jsou hlavně dlouhodobé. Výzkumní pracovníci 
z Oddělení Epidemiologie a Veřejného Zdraví Londýnské univerzity sledovali 1.200 žen ve 
věku mezi 15 a 54 lety. Jejich zdraví bylo zkoumáno při dosažení věku 26 a 54 let pomocí 
dotazníku včetně podrobností o historii zaměstnání, manželského stavu a počtu dětí v jed-
notlivých dekádách jejich života od věku 20 let. Vlivy byly zjevné ve skupině starších žen; 
jakmile ženy dosáhly věku 54 let, ty, které byly partnerkami nebo manželkami, matkami
a zaměstnankyněmi, byly zdravější než ženy, které v těchto třech rolích nevystupova-
ly. Ty, které byly ženami v domácnosti po celý nebo téměř po celý svůj život a nebyly 
zaměstnané jinde, měly větší potenciál vykazovat zhoršený zdravotní stav. Z výzkumu 
vyplývá, že dlouhodobé výhody pro zdraví pracující ženy převažují nad krátkodobým 
stresem u této role (McMunn, Bartley, Hardy and Kuh, 2006).

Všechny tyto spletitosti mohou souviset s vysvětlením zjevně protikladných 
zjištění. Začneme-li přehledem některých ukázkových údajů, můžeme sestavit následu-
jící obecný obrázek:

1. V mnoha případech se nezdá, že by ženy v domácnosti měly horší zdravotní stav
2.  V případě některých žen v domácnosti, které mají zdravotní stav očividně horší, 

budou potřebné některé ujasňující poznámky:

Rozdíly nejsou statisticky významné (například, v práci od Artacoz, Borrell, 
Rohlfs, Beni, Moncada and Benach; 2001).

Společenská třída je důležitější, než být mužem či ženou (Khlat, Sermet and 
Le Pape, 2000; práce obsahuje údaje z Francie; Artacoz, Borrell, Benach, Cortés and 
Rohlfs, 2004; práce obsahuje údaje ze Španělska).

Vzorek je konzistentnější u žen s nejnižšími úrovněmi vzdělání a pouze pro urči-
té indikátory zdraví (například v práci Artacoz et al., 2004). 

Použitý vzorek žen v domácnosti tvoří ženy významně starší, než jsou respon-
dentky ve vzorcích žen, které v domácnosti nejsou (například v práci Ferrer, Bosch and 
Gili, 1998). Je tedy obtížné určit, je-li důvodem zhoršeného zdraví skutečnost, že je žena 
v domácnosti, nebo vyšší věk ve srovnání se zaměstnanými ženami. Ve skutečnosti se
v našich vlastních studiích (Sánchez López, Cardenal and Sánchez-Herrero, 2003), 
často objevuje takový typ údajů, kdy ženy v domácnosti a ženy všeobecně ve věko-
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vé skupině mezi 45–65 lety projevují neuspokojivější vnímání svého fyzického 
zdraví a zvýšené úrovně obyčejné fyzické bolesti. Nemusí to však platit pro nižší 
věkovou skupinu. 

Ošetřovatelé
Rozmanité vědecké práce uskutečněné v naší zemi během devadesátých let 

shodně potvrzují, že rodina je hlavním poskytovatelem péče o zdraví. Z veškeré péče 
o starší lidmi tvoří 80–88 % tu, kterou jim věnují výhradně členové rodiny, zatímco 
formální služby jsou poskytovány ve 3 %. U osob s jinými druhy závislosti jsou čísla
v rozmezí 50 % u osob s psychickými poruchami, 70 % u osoba fyzicky nesoběstačných 
a 83 % u osob, které nejsou vážně nemocné.

20,7 % dospělých ve Španělsku pomáhá starší osobě se kterou žijí, aby jí posky-
tli pomoc při denních aktivitách (AVD), a 93,7 % z nich je s ošetřovanou osobou
v rodinném svazku, přičemž žen poskytujících pomoc je 24,5 %, mužů pouze 16,6 %. 

Podle IMSERSO (2005) je ze všech ošetřovatelů/-ek 84 % žen, které dohlížejí 
v naší zemi na starší závislé osoby; budeme-li tyto údaje považovat za pravdivé, zdá se, 
že tradiční model rodiny a tradiční role ženy jako poskytovatelky péče a citu je stále 
v oblibě. Ve stejné zprávě IMSERSO bylo udáno, že práci ošetřovatelů/-ek mohou 
komplikovat zdravotní problémy. 50 % dotázaných ošetřovatelů trpí nějakou formou 
chronické choroby (problémy s kostmi, emocionální potíže charakterizované příznaky 
deprese, smutku nebo úzkosti); a 7 % mělo nějakou fyzickou, psychologickou nebo 
senzorickou vadu. Podle Crespo and López (2007) se tyto problémy s jistotou vztahují
k dřívějšímu datu, než se osoba stala ošetřovatelem/-kou, ale mohl by být vyvozen 
závěr, že v mnoha případech vskutku existuje přímý vztah s faktem, že osoba je ošetřo-
vatelem/-kou. 

Různé studie objasňují, že hlavní ošetřovatel/-ka musí na denně snášet nepřed-
vídatelné výzvy a má obavy ze ztráty kontroly nad sebou, vykazuje fyzické a emocio-
nální zdravotní poruchy (Valles, Gutierrez, Luquin, Martín and López de Castro, 1998). 
“Ošetřovatelský syndrom” není jen syndromem klinickým, protože neléčené násled-
ky jsou zapleteny do společenských a nebo ekonomických hledisek. Tento syndrom je 
charakteristický existencí multisymptomatické patologie, která obvykle ovlivňuje a má 
následky u jednotlivce ve všech oblastech (Pérez Trullen, Abanto and Labarta, 1996). 
Dalšími psychologickými symptomy, které se u ošetřovatelů objevují, jsou stres, úzkost, 
podrážděnost, projevy žalu, závislosti, strachu z nemoci, změny v chování, pocit viny 
z nedostatečné péče o pacienta a změny nálady při rozrušení, které mohou (Mace and 
Rabins, 1991). Všeobecně se předpokládá, že lidé pouštějící se do úkolu péče o závislé-
ho člena rodiny jsou vystaveni zdroji stresu, který je činí zranitelnějšími, ovlivňuje kva-
litu jejich života a zvyšuje riziko utrpění rozličných fyzických potíží i emocionálních 
poruch (Crespo and López, 2007). 

Mezinárodní bibliografi e nám nabízí několik současných prací, které nám použi-
tím metaanalytické techniky dávají relativně úplný obrázek některých klíčových aspek-
tů zdraví ošetřovatelů a ošetřovatelek (například, Pinquart and Sorensen, 2003; 2007; 
Vitaliano, Zhang and Scanlan, 2003). 

Celkový obrázek se proto zdá být jasnější než v případě žen v domácnosti; zdraví 
ošetřovatelů a ošetřovatelek je ovlivněno týmž péčovatelským úkonem.
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Hovoříme-li o neformální péči, mluvíme ve většině případů o pomoci posky-
tované členy bezprostředního rodinného kruhu; rozdělení péče však není v rodinách 
homogenní. Typickým profi lem ošetřovatele je to, že jde o ženu, manželku, je v pří-
mém příbuzenském vztahu (obecně matka, dcera nebo žena), a to, že žije s osobou, 
o kterou pečuje. Pohlaví, soužití, a rodinný vztah jsou nejdůležitějšími proměnnými 
při předpovědi, která osoba z rodinného středu bude hlavním ošetřovatelem. Skuteč-
nost, že neformální péče je hlavně záležitostí žen, jasně ukazuje na odlišná břemena 
péče nakládaná na muže a na ženy (García-Calvente, Mateo-Rodríguez and Maroto, 
2004).

Jak udává Pizurki, Mejía, Nutter and Ewart v dokumentu The role of women in 
healthcare, (Role žen v péči o zdraví) vydané WHO v 1988, je ženský stereotyp (jako 
výsledek socializace) charakterizován podřízeností, pasivitou, závislostí, emotivitou
a schopností žen pečovat o druhé. 

V tomto smyslu je významné zjištěníval Ángelese Durána (1999), který se za-
býval placením zdravotního pojištění žen ve Španělsku. Tento výzkum taktéž ujasňuje, 
že nemoc u neplacených ošetřovatelek vytváří chudobu, závislosti a často riziko infekce 
a vyloučení ze společnosti.

Předkládaná práce vere v úvahu výše uvedené skutečnosti a zaměřuje se na zkou-
mání několika ukazatelů zdraví a jejich vztah ke dvěma psychologickým proměnným,
z nichž první proměnnou je sklon ke zdraví a druhou je náchylnost k patogenům, a to 
ve skupině žen v domácnosti a v malé skupině “neofi ciálních” žen- ošetřovatelek, a jsou 
srovnávány s dalšími skupinami mužů a žen s jinými pracovními podmínkami. Aby 
bylo možné lépe pochopit srovnání různých skupinam, byla také provedena studie všeo-
becných rozdílů u každé ze zkoumaných proměnných mezi muži a ženami. 

Otázky ke zodpovědězení
Vyjdeme-li z výše uvedeného postupu, objevují se následující otázky, na které se 

pokusíme v našem výzkumu odpovědět:

1. U které ze zkoumaných skupin je nejhorší zdravotní stav? To znamená:
a) Existují rozdíly mezi muži a ženami v otázkách zdraví? 
b) Je podstatný rozdíl mezi ženou v domácnosti a ošetřovatelem/-kou? 

2.  Existují rozdíly mezi proměnnými podle skupin (Především v sebeúctě (S) jako pří-
kladu proměnné sklonu ke zdraví a úzkosti (A), jako příkladu proměnné náchylnosti 
k patogenům)?

a) Existují rozdíly v SA mezi muži a ženami?
b) Existuje nějaký podstatný rozdíl mezi ženou v domácnosti a pečovatelkou?

3. Vztah mezi proměnnými (SA) a zdravím: jsou různé v různých skupinách?
a)  Jsou vztahy mezi zdravím a SA různé v závislosti na tom, jde-li o muže, či 

ženy? 
b)  Existuje nějaký podstatný rozdíl mezi ženou v domácnosti a ošetřovatelem/-

kou?
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Znamená to, že záměrem této práce je analýza některých aspektů vztahujících se 
ke zdraví a psychologickým proměnným, které tradičně (bereme-li jako základ zjištění 
předchozího výzkumu) vykazovali vztah ke zdraví ve skupinách žen, které pracují
v domácnosti (například ženy v domácnosti), a žen, které pracují doma (například 
rodinné opatrovnice) ve srovnání se skupinami matek, které pracují mimo domov 
nebo jsou nezaměstnané a skupinami mužů, kteří mají placené zaměstnání nebo jsou 
nezaměstnaní. V důsledku toho byly cíle výzkumu: 1. srovnat různé skupiny žen a mužů 
s několika ukazateli zdraví; 2. zhodnotit, zda jsou faktory vztažené ke zdraví skupiny 
mužů a žen podobné, nebo zda obsahují odlišné profi ly. 

Gendr je pravděpodobně silou, schopnou vysvětlit obdržená zjištění.

Postup výzkumu
Jakmile byl problém prostřednictvím otázek, na které se snažíme získat odpo-

vědi, stanoven a jakmile se ujasnila volba základní metodologie, bylo dalším krokem 
načrtnout obrysy (třebaže velmi stručně) základních aspektů výzkumu.

Zúčastnění
Jelikož jsme vyšli z osvědčených výsledků minulého výzkumu, které uka-

zují na jasný vztah mezi nižší společenskoekonomickou úrovní a zhoršujícím se 
zdravotním stavem, zdálo se důležité tento vliv regulovat prostřednictvím homoge-
nizace společenské třídy všech zůčastněných. Navíc, jestliže je ve Španělsku jako 
v rozvinuté zemi nejfrekventovanější společenskoekonomickou úrovní střední třída, 
soustředil se zájem výzkumu na účastníky této úrovně. Byly vybráni podle toho, 
zda náleželi do různých skupin, které jsme hledali tím způsobem, že vzorek byl 
vytvořen z žen v domácnosti (N=305), žen zaměstnanými mimo domov (N=300), 
nezaměstnaných žen (N=297), pracujících mužů (N=301) a nezaměstnaných mužů 
(N=298). Jelikož skupina žen v domácnosti nemá v současnosti paralelní skupi-
nu mezi muži (v důsledku jejich nedostatku a tím jejich nereprezentativnosti), byl 
počet žen (N=901) pochopitelně vyšší než počet mužů (N= 600). Věk se pohybo-
val v rozsahu mezi 27 a 65 lety. Skupina ošetřovatelů/-ek je skupina rekrutovaná. 
Výsledky zde uváděné jsou založeny na 28 neformálních ošetřovatelích/-kách ze 
stejné věkové skupiny. Omezený počet mužů (2), tvořící část této skupiny, nebyl pro 
tuto chvíli do analýzi zahrnut.

Nástroje
Velmi obsáhlý společenskodemografi cký dotazník (a jeden) ověřený v přede-

šlém výzkumu (Sánchez-López et al., 2003; Sánchez-López, Cardenal, Aparicio, Patró, 
2005; Sánchez-López, Aparicio and Dresch, 2006 and Aparicio, et al., submitted for 
evaluation), kde se ukázal jako efektivní, byl použit na všechny subjekty. K určení hod-
not proměnných pro zdraví byly využity stejné nástroje již ověřené v jiné vědecké prá-
ci výzkumné skupiny, jejichž doporučení se shodují s předešlými (tj. již použitými). 
K určení hodnot úzkosti bylo užito standardního nástroje (Inventory of Situations and 
Responses of Anxiety, ISRA, Miguel Tobal and Cano Vindel, (2002). K určení hodnot 
sebeúcty byl použit jeden z nejklasičtějších nástrojů Rosenberg´s Scale of Self-esteem 
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(Rosenbergova stupnice sebeúcty), který již u španělské populace prokázal své dobré 
psychometrické charakteristiky.

Údaje analýz
Byly zvoleny údaje analýz, které odpovídají  předloženým otázkám a které jsou 

snadno použitelné. Kdykoliv to bylo možné, byly vypočteny střední diference a korela-
ce. Aby tyto hodnoty (diferencí a korelací) mohly být brány v úvahu, bylo nezbytné, aby 
byly statisticky významné a aby byl rozsah účinku alespoň průměrný, čímž byl zajištěn 
pevný základ pro závěry, kterých mělo být dosaženo.

Výsledky
Abychom se vyhnuli nadměrně dlouhé a výpočtové prezentaci této práce, jsou 

použity pouze ty statisticky významné výsledky, které dosáhly průměrného (vyznačené 
žlutým pozadím) nebo vysokého (označené modrým pozadím) rozsahu účinku.

Výsledky jsou prezentovány podle pokládaných otázek:

1. Kdo má nejhorší zdravotní stav? 
 
a) Existují rozdíly mezi zdravím mužů a žen? 

Tabulka 1: Srovnání průměrů, standardních odchylek, t a rozsahu účinku mezi 
muži a ženami (jsou zahrnuty pouze rozdíly s průměrným nebo vysokým účinkem).

Fyzické bolesti
M DT t D

Muži (N=600) 13.99 3.87 -10.80*** -0.49
Ženy (N=901) 16.34 4.77

*= p<0,05, ** = p<0,01, ***p<0,001.
Velikost Rozsahu účinku: Nízký = 0,20; Střední = 0,50; Vysoký = 0,80 

Samostatný index zdraví, ve kterém se objevují rozdíly mezi muži a ženami platí 
pro fyzické bolesti. Ženy v průměru uvádějí více fyzických bolestí než muži.

b) Existuje podstatný rozdíl mezi ženou v domácnosti a ošetřovatelem/-kou?

Tabulka 2: Srovnání průměrů, standardních odchylek, t a rozsahu účinku u žen v domác-
nosti a ošetřovatelů/-ek se všemi ostatními pracovními skupinami (jsou zahrnuty pouze 
rozdíly s průměrným nebo vysokým účinkem).
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Vnímání svého zdraví Fyzické bolesti
M DT t d M DT t d

Žena v domácnosti -- -- -- --

Pracující žena 

Žena v domácnosti -- -- -- --

Nezaměstnaná 
žena

Žena v domácnosti -- -- 16,65 4,78 -6,21*** -0,56

Nezaměstnaný 
muž 13,93 3,95

Žena v domácnosti -- -- 16,65 4,78 7,43*** 0,54

Pracující muž 14,04 3,80

Žena v domácnosti -- -- 16,65 4,78 2,99*** 0,52

Ženy 
ošetřovatelky 18,92 3,83

Ženy 
ošetřovatelky 6,62 1,67 -3,11*** 0,6 18,92 3,83 3,58*** 0,70

Pracující žena 7,64 1,58 16,23 3,80

Ženy 
ošetřovatelky -- -- 18,92 3,83 3,73*** 0,72

Nezaměstnaná 
žena 16,11 4,76

Ženy 
ošetřovatelky 6,62 1,67 -2,93*** 0,57 18,92 3,83 6,67*** 1,2

Nezaměstnaný 
muž 7,58 1,69 13,93 3,95

Ženy 
ošetřovatelky 6,62 1,67 -3,21*** 0,63 18,92 3,83 6,49*** 1,2

Pracující muž 7,67 1,61 14,04 3,80

*= p<0,05, ** = p<0,01, ***p<0,001,
Rozsah účinku: Nízký = 0,20; Střední= 0,50; Vysoký = 0,80 

 
Rozdíly mezi různými skupinami se podle jejich zaměstnaneckého stavu zřetel-

ně projeví pouze u fyzických bolestí. U ošetřovatelů/-ek se i přes vyšší rozsahy účinku 
objeví výraznější přítomnost fyzických bolestí než u ostatních skupin, a to včetně žen
v domácnosti, a horší vnímáním vlastního zdraví, přestože v tomto případě počítáme pou-
ze s průměrnými rozsahy účinku, bez rozdílů ve srovnání s nezaměstnanými ženami.

Co se týká žen v domácnosti, zmiňují pouze více fyzických bolestí než muži
(z obou skupin, tj. zaměstnaní i nezaměstnaní) s průměrnou hodnotou, nenacházíme 
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však žádné rozdíly u zbylých žen. V případě vnímání vlastního zdraví nejsou žádné roz-
díly mezi ženami v domácnosti a ostatními mi skupinami, a to jak mužů, tak žen.

2.  Existují rozdíly mezi některými proměnnými sklonu ke zdraví (sebeúcta 
[self-esteem]) a náchylností k patogenům (úzkostí [anxiety])?

a) Existují nějaké rozdíly u SA mezi muži a ženami?
Žádné rozdíly u mužů a žen mezi sebeúctou a úzkostí neexistují.

b)  Existují podstatné rozdíly mezi skutečností být ženou v domácnosti a být ošetřova-
telem/-kou? 

Nejsou žádné rozdíly v sebeúctě mezi jakýmikoliv skupinami.

Úzkost:
Tabulka 3: Rozdíly u celkové úzkosti (průměry, standardní odchylky, t a také rozsah 
účinku. Jsou zahrnuty pouze rozdíly s průměrným nebo vysokým účinkem.)

M DT t d (tamaño del efecto)
Žena v domácnosti (N=305) -- --
Pracující žena (N=300)
Žena v domácnosti (N=305) -- --
Nezaměstnaná žena (N=297)
Žena v domácnosti (N=305) -- --
Nezaměstnaný muž (N=298)
Žena v domácnosti (N=305) 23,92 13,00 7,53*** 0,56
Pracující muž (N=301) 16,72 10,38 Střední
Žena ošetřovatelka -- --
Pracující žena (N=300)
Žena ošetřovatelka -- --
Nezaměstnaná žena (N=297)
Žena ošetřovatelka a -- --
Nezaměstnaný muž (N=298) 19,76 13,77
Žena ošetřovatelka a 25,52 13,25 -3,97*** -0,73 
Pracující muž (N=301) 16,72 10,38 Alto
Žena ošetřovatelka 25,52 13,25 --
Žena v domácnosti 23,92 13,00

*= p<0,05, ** = p<0,01, ***p<0,001.
Rozsah účinku: Nízký = 0,20; Střední = 0,50; Vysoký = 0,80

Ženy v domácnosti a ošetřovatelé se liší jen od mužů, ale pouze za předpokladu, 
že muži pracují. V prvním případě je rozsah účinku průměrný, ve druhém je vysoký.

3. Jsou vztahy mezi proměnnými (SA) a zdravím u mužů a žen odlišné?
a) Jsou vztahy mezi zdravím a SA rozdílné v závislosti u mužů a žen?
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Tabulka 4: Vzájemné vztahy mezi sebeúctou a úzkostí a ukazateli zdraví u mužů a žen 
(Jsou zahrnuty pouze vztahy s průměrným nebo vysokým účinkem). 

Sebeúcta Úplný
vzorek Muži ženy Úzkost Úplný

vzorek Muži Ženy

Zneužívání léků -- -- -- Zneužívání prášků -- -- 0,30**

Návštěvy u lékaře -- -- -- Návštěvy u lékaře -- -- --
Vnímání svého 
zdraví 0,292** 0,297** -- Vnímání svého 

zdraví -0,59** -0,56** -0,57**

Fyzické bolesti -- -- -- Fyzické bolesti 0,54** 0,51** 0,52**

Chronická nemoc -- -- -- Chronická nemoc -- 0,32** --

***p<0,001 **p<0,01 *p<0,05
Tabulka ekvivalence navržená dle Cohen: r = 0,10 ekvivalent k rozsahu účinku : d = 
0,20 = NÍZKÝ; r = 0,30 ekvivalent k rozsahu účinku: d = 0,50; = STŘEDNÍ; r = 0,50 
ekvivalent k rozsahu účinku: d = 0,80 = VYSOKÝ

Vztahy se v zásadě neliší. Úzkost je ve vztahu ke zdraví důležitější než sebeúcta
a to u obou pohlaví. Sebeúcta se zdá být spojena s muži, ale ne s ženami. S ohledem na 
úzkost, je vztah důležitý vzhledem k fyzickým bolestem a vnímání vlastního zdraví (vysoký 
rozsah účinku) u mužů i žen. Rozdíl mezi posledně zmiňovanými je manifestován ve vzta-
zích mezi úzkostí a chronickou nemocí, které se objevují jen u mužů (střední) a mezi úzkostí 
a zneužíváním prášků, které se objevují pouze u žen (střední).
b)  Existuje nějaký podstatný rozdíl mezi skutečností být ženou v domácnosti a být ošet-

řovatelem/-kou? 

Tabulka 5: Vzájemné vztahy mezi sebeúctou a úzkostí a zdravím podle stavu zaměstná-
ní. (Jsou zahrnuty pouze vztahy s průměrným nebo vysokým účinkem)

Sebeúcta Ženy Nezaměstnané 
ženy Pracující ženy Nezaměstnaní 

muži
Pracující muži

Zneužívání léků -- -- -- -- --

Návštěvy u lékaře -- -- -- -- --
Vnímání svého 
zdraví 0,313** -- -- -- 0,325**

Fyzické bolesti -- -- -- -- --

Chronická nemoc -- -- -- -- --

Úzkost Ženy Nezaměstnané 
ženy Pracující ženy Nezaměstnaní 

muži
Pracující muži

Zneužívání léků 0,30** 0,34** -- 0,30** --

Návštěvy u lékaře -- -- -- -- --
Vnímání svého 
zdraví -0,64** -0,51** -0,57** -0,61** -0,48**

Fyzické bolesti 0,53** 0,56** -- 0,53** 0,50**

Chronická nemoc -- -- -- 0,43** --

 ***p<0,001 **p<0,01 *p<0,05



262

Tabulka ekvivalence navržená dle Cohen: r = 0,10 ekvivalent k rozsahu účinku: d = 
0,20 = NÍZKÝ; r = 0,30 ekvivalent k rozsahu účinku: d = 0,50; = STŘEDNÍ; r = 0,50 
ekvivalent k rozsahu účinku: d = 0,80 = VYSOKÝ

Vzhledem k danému počtu vzorků ošetřovatelek je prakticky nemožné, aby 
byly vzájemné vztahy významné, tyto tedy údaje nejsou v hodnocení obsaženy. Přesto 
korelace mezi úzkostí a fyzickými bolestmi se zdá být významná (p<0,05) s hodnotou 
0,463 (blízká velikosti hodnoty vysokého účinku). To je vzhledem k daným okol-
nostem malého počtu až dosud hodnocených ošetřovatelek velmi významná položka 
údajů.

Na základě uvedených dat lze vyslovit názor, že existuje velmi malý vztah mezi 
sebeúctou a fyzickým zdravím. Co se týče ostatních, je profi lu žen v domácnosti nej-
bližší profi l nezaměstnaných mužů. S ohledem na vztahy mezi zdravím a úzkostí, obje-
vuje se nový index zdraví – zneužívání léků, jež se vztahuje (průměrně) pouze k úzkosti 
u žen v domácnosti a k nezaměstnaným mužům a ženám. Jak se ukázalo v případě 
sebeúcty, profi lu žen v domácnosti je nejbližší profi l nezaměstnaných mužů a v tomto 
případě rovněž profi l nezaměstnaných žen.

Závěr a projednání
Abychom si mohli udělat celkový obrázek, shrnuli jsme dále otázky z výzkumu, 

které byly zodpovězeny zjištěnými výsledky.

1. Rozdíly ve zdravotním stavu

1.1  Existují nějaké rozdíly ve zdraví mezi muži a ženami? Pouze fyzické 
bolesti.

1.2  Je nějaký znatelný rozdíl mezi ženou v domácnosti a ošetřovatelem/-kou? 
Ženy v domácnosti: Pouze od mužů. Ošetřovatelé: Ano, od všech ostatních 
skupin

2.  Existují nějaké proměnné sklonu ke zdraví (sebeúcta) a proměnné náchylnosti 
k patogenům (úzkost), vztahující se ke zdraví (SA)?: 

2.1. Existují rozdíly v SA mezi muži a ženami? Ne.
2.2.  Je nějaký znatelný rozdíl mezi skutečností být ženou v domácnosti a být 

ošetřovatelkou? V sebeúctě ne. Co se týče úzkosti, obě skupiny se liší pou-
ze od mužů a pouze pokud je muž zaměstnán.

3. Vztahy mezi těmi proměnnými (SA) a zdravím 

3.1.  Jsou vztahy mezi zdravotním stavem a SA rozdílné, v závislosti na tom, 
jde-li o ženy nebo muže? V zásadě ne. Sebeúcta se vztahuje ke zdraví více 
u mužů. Chronická nemoc (s úzkostí) u mužů, a zneužívání prášků (s úzkos-
tí) u žen se objevuje poprvé. 
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3.2.  Existuje nějaký znatelný rozdíl mezi ženou v domácnosti a ošetřovatelem/
-kou? Spolehlivá data ještě pro ošetřovatelky nejsou k dispozici (nicméně 
údaje ukazují k podobnému profi lu, jako u žen v domácnosti). Profi l vztahů 
mezi zdravím a sebeúctou, který je nejblížší ženám v domácnosti, je profi l 
nezaměstnaných mužů. Profi l vztahů mezi zdravím a ůzkostí, nejvíce podob-
ný profi lu žen v domácnosti, je profi l nezaměstnaných žen a nezaměstna-
ných mužů.

A. Všeobecně vzato, pokud srovnáme muže a ženy, najdeme několik rozdílů
v aspektech zdravotního stavu, které byly v této práci ohodnoceny, včetně proměnných, 
kterými jsou sebeúcta a úzkost a jejich vztah ke zdraví. Jen ženy uvádějí, že trpí větší 
fyzickou bolestí, než muži. Ženy nemají horší sebeúctu než muži (což souhlasí s údaji
z meta-analýz, které byly dosud na toto téma uskutečněny, jak jsme se už výše zmínili), 
a pokud někdo spojil sebeúctu a úzkost, jsou to muži, nikoliv ženy. V důsledku toho se 
zdá být nepatřičné pokračovat v prohlášeních, že jedním ze základních problémů u žen 
všeobecně, a ve vztahu k jejich zdraví je jejich menší sebeúcta.

B. Ženy v domácnosti tvrdí, že mají horší zdravotní stav než muži, ale ne horší 
než ostatní ženy. Neliší se od ostatních skupin mužů nebo žen v sebeúctě, ale mají vyšší 
skóre než muži u úzkosti za předpokladu, že muži nejsou nezaměstnaní. V případě žen 
jsou vztahy mezi sebeúctou a úzkostí se zdravím více podobné vztahům týchž proměn-
ných u nezaměstnaných mužů, a tak snad zvýrazňují vliv s gendrem spojených stereoty-
pů: muži, kteří jsou nezaměstnaní (je-li zaměstnání hodnotou společensky spojovanou
s mužskou rolí), mají blíže k “slabosti” (horší zdraví, větší úzkost).

Ošetřovatelky trpí nejhorším zdravím ze všech skupin. Nemají však menší sebe-
úctu a v případě úzkosti se liší pouze od mužů a pouze tehdy, nejsou-li muži nezaměst-
naní. Tendence údajů v profi lech, které se projevují ve vztazích mezi úzkostí, sebeúctou 
a zdravím by také naznačovala, že jejich profi l by byl podobný profi lu žen v domácnosti. 
Negativní vliv na zdraví díky úkolům péče (v podmínkách, ve kterých ji tyto ženy vyko-
návají) je v těchto údajích také potvrzen, nemají však menší sebeúctu, jak se občas bez 
dostatku údajů založených na zkušenosti uvádí, a jejich skóre u úzkosti ukazuje také 
na jejich podobnost s nezaměstnanými muži, snad ze stejných důvodů zmíněných už 
dříve.

I když by to mohlo být zjištění, které se blíží cílům stanoveným v této práci, 
je také cenné zdůraznit, že existují jasné rozdíly v rozlišení efektivity různých indexů 
zdraví, které byly použity, a to by mohlo dobře posloužit budoucím výzkumům. Ve 
skutečnosti byly nejefektivnějšími indexy fyzické bolesti a vlastního vnímání zdraví. 
Návštěvy u lékaře se nezdají být dobrým diskriminátorem, jeho budoucí použití by mělo 
být ještě projednáno.

V závěru by měla být zdůrazněna, jelikož budoucnost ukazuje na možné vyhlíd-
ky na pokračování ve studiu tématu hlouběji, potřeba zvýšit počet ošetřovatelek, spolu 
se začleněním ošetřovatelů ve studii, i když jsme si vědomi praktických obtíží s tím spo-
jených. Snad však závěry zjištěné v porovnání jedněch s druhými nabídnou dostatečnou 
odměnu za jakoukoli projevenou snahu skrze vše, co je spojeno se získáním osob pro-
vádějících úkoly, které se střetávají s tradiční rolí připsanou každému pohlaví. Podobně 
je nutné začlenit míry mentálního zdraví k doplnění obrázku zdraví osob.
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Je snad možné předpokládat, že předložené údaje vykazují podporu hypotézy 
základní rovnosti mezi ženami a muži v mnoha ohledech a potvrzují, že vytvořené ro-
zdíly se obvykle mnohem více vztahují např. k tomu, jakou práci lidé vykonávají. To 
pak může nevhodně působit na hodnoty, společensky přiřazené jednotlivým pohlavím. 

DOMESTIC WORK, HOUSEWORK AND HEALTH
Abstract: The article presents the fi ndings obtained via empirical research made 

by the Research Group EPSY, about the application of the gender approach to the study 
of health in two working groups, housewives (as an example of domestic work) and car-
egivers (as an example of working in people’s homes), in comparison with other work-
ing groups, both women and men. Some data could indicate that housewives’ health and 
welfare are worse than that of women working outside the home. Our fi ndings: House-
wives claim to have worse health than men, but not worse than the rest of the women. 
Caregiver women are the ones with the worst health in all of the groups. Women indicate 
that they have more physical pain than males. But they do not have lower self-esteem. 
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