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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá tématem hodnotových orientací generací X a Y. Tato práce je 

zaměřena na zkoumání rozdílů mezi názory příslušníků zmíněných generací a také na důvody 

těchto rozdílů. První část této práce je zaměřena na vymezení pojmů spojených s tímto 

tématem. V této části je popsán pojem generace a rozdělení na jednotlivé generace na základě 

roku narození a době, ve které jednotlivec vyrůstal. Dále jsou popsány pojmy konflikt mezi 

generacemi, generační propast, sociální prostředí a názorový posun. Druhá část této bakalářské 

práce je zaměřena na metodologii, zde jsou popsané výzkumné cíle a otázky, metody sběru a 

analýzy dat, výběr respondentů. V této práci byla použita data z Evropského výzkumu hodnot 

z roku 1999 a 2017, která byla následně zanalyzována pomocí chí-kvadrát testu. Další data 

byla získaná pomocí hloubkových rozhovorů s příslušníky generací X a Y. Na základě všech 

analyzovaných dat byl následně udělán závěr této práce.  

 

Annotation 

This bachelor's work is devoted to the topic of value orientations of generations X and Y. This 

work is focused on differences in the views of representatives of these generations and the 

reasons for these differences. The first part of this work is focused on the definitions of terms 

related to this topic. This section describes the concept of generation and the division into 

separate generations depending on the year of birth and the time in which a person grew up. 

The concepts of the generation conflict, the generation gap, the social investment theory and 

the change of opinions are also described in this section. The second part of this bachelor's 

work is focused on the methodology of this work, which describes the goals and questions of 

the study, methods of collecting and analyzing data, and chosen sampling method. In this work 

were used data from the European Values Survey 1999 and 2017, which were subsequently 

analyzed by using the Chi-Quad test. Additional data were obtained during in-depth interviews 

with representatives of generations X and Y. The conclusion of this work was based on all of 

the analyzed data. 
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4.2. Práce 16 

4.3. Politika 21 
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1. Úvod 

Ve své bakalářské práci se budu zabývat tématem Hodnotové orientace generací X a Y. 

V průběhu času se svět neustále mění a díky tomu vznikají generace lidí, postoje a 

názory které se odlišují od názorů předchozích generací. Tyto rozdíly můžeme vidět v chování 

a postojích lidí různých generací. (Bengtson 1975: 249) Vymezení různých generací ve 

společnosti přineslo možnost jejich porovnávání. Každá generace se odlišuje od generací jí 

předcházejících. Tento rozdíl a vývoj lidí v průběhu času se změnou světa kolem nich je 

zajímavým tématem pro výzkum. 

Lidé různých generací mohou mít odlišné názory na svět kolem nich. Tyto názory se 

mohou lišit na základě období, ve kterém byla jejich osobnost formována, zejména na základě 

hodnot a podmínek, které byly nebo jsou typické pro období, ve kterém tito lidé vyrůstali. 

Mezigenerační propast je formovaná těmito mezigeneračními rozdíly, když je jedinec ovlivněn 

společností, ve které vyrůstá a která se v průběhu času mění. Jak už bylo zmíněno předtím, 

každý člověk je ovlivněn prostředím, ve kterém vyrůstá, což znamená, že rodina má také vliv 

na formování osobnosti člověka, na utváření hodnotového systému jedince a na stavbu 

hodnotového systému dítěte a dospívajícího jedince. (Sak 2000: 39) Však s průběhem času se 

dítě postupně vzdaluje své rodině a buduje odstup vůči autoritě svých rodičů. Probouzí se v 

něm individuum a z rodinného “my” se začíná stávat autonomní “já”. V tomto procesu 

zprostředkující roli hraje příslušnost ke generaci vrstevníků, která má svoji vlastní “kulturu 

mladých”, představující uzavřený sám do sebe svět. (Keller 2019: 52)  

Názory a postoje různých generací se mohou lišit. “Každá generace, a dokonce každý 

člověk si vytváří svůj svět, žije svůj život a žije ve své společnosti prostřednictvím svého 

individuálního životního pole.” (Sak, Kolesárová 2012: 47) Mišovič a Vacek tvrdí, že “lidé 

podle svého světonázoru prezentují diferencované pohledy na politické, ekonomické, morální 

a jiné problémy”. (Mišovič, Vacek 2019: 16) Světový názor je souhrnem představ, názorů a 

životních hodnot. Tyto hodnoty se týkají nejzákladnějších filozofickým, etických a také 

politických, sociálních a náboženských otázek. (ibid.:19) Ve své práci se zaměřím na 

porovnávání těchto hodnot mezi příslušníky různých generací, a to jejich názorů a postojů vůči 

rodině (manželství), práci, náboženství a politice, jelikož za charakteristiku generace lze 

považovat hodnoty, životní styl, estetické hodnoty, postoje atd., které ji odlišují od ostatních 

generací. (Sak, Kolesárová 2012:37)  
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Cílem mé práce je srovnání názorů a postojů generací X a Y a také zjištění potvrzení 

existence generace. Ve své práci se budou zabývat výzkumnou otázkou, jak se hodnotové 

orientace a názory příslušníků různých generací na politiku, náboženství, práci a rodinu liší. 

K zodpovězení na tuto otázku bude provedena sekundární analýza dat mezinárodního 

dlouhodobého projektu Evropský výzkum hodnot z roku 2017 a 1999. Ve své práci jsem 

provedla analýzu odpovědí respondentů v různých letech. Svoje zjištění doplním několika 

hloubkovými rozhovory s příslušníky zmíněných generací, v průběhu kterých se pokusím 

zjistit, jestli si zařazují do určité generace a co je jako generaci definuje.  

2. Teoretická část 

V této kapitole se zaměřím na teoretickou část práce. Budu se věnovat pojmu generace, jeho 

vymezení a jak tento pojem chápou různí autoři. Dále popíšu přesné rozdělení na generace lidí 

narozených v různých obdobích a co toto rozdělení ovlivnilo, zejména proč každá generace 

vznikla a také to, co tyto generace definuje. V této kapitole popíšu také pojem konflikt mezi 

generacemi a také teorii generační propasti, které jsou s tématem generace přímo spojené.   

 2.1 Generace  

 Konceptem generace se zabýval i zakladatel současné sociologie Auguste Comte a 

průběh lidského života chápal jako rozhodující element evoluce člověka a následně i přechod 

od jedné generace k druhé. Vymezením pojmu generace se zabývali i další vědci, a to 

francouzský ekonom Antoine Augustin Cournot, italský historik a politik Giuseppe Ferrari, 

německý historik Wilhelm Dilthey, historik Leopold Von Rayke, španělský sociolog a filozof 

José Ortega y Gasseta a další. V roce 1968 Marias Tulian koncept generace popsal jako “lidskou 

variaci; každá generace projevuje určitý zásadní postoj. Generace se rodí jedna po druhé, 

každá se narazí na podoby té předchozí”. Průměrná délka života člověka byla stanovena na 75 

let, a proto generaci lze považovat za období s délkou 15 let. Jinými slovy, každá další generace 

je o 15 let starší než předchozí. (Prasad 1992: 2-3) Rozdíly mezi generacemi vyplývají z 

odlišných politických, sociálních, ekonomických a demografických poměrů. Do každé 

generace můžeme zařadit lidi, kteří se narodili v určitém období. (Mišovič, Vacek 2019: 13) 

Podle Saka a Kolesárové generace je “velká společenská skupina, která jako subjekt 

byla zformována jednak výraznou společenskou událostí, jednak souhrnem změněných 

společenských podmínek, které vytvářejí specifické generační společenské klima” (Sak, 

Kolesárová 2012: 35). Podle českého sociologa Milana Tučka pojem generace “zahrnuje i 
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shodnou životní zkušenost, ovlivnění určitým dobovým sociálním a politickým uspořádáním, 

…duchem doby, kulturním děním atd” (Tuček a kol.,2003 citovaný Kubátovou 2010: 221). 

Příslušníky stejné generace spojuje společný historický osud, životní šance a omezení. Každou 

generaci charakterizují určité způsoby jednání a myšlení a také postoje typické pro tuto 

generaci. (Kubátová 2010: 224) 

Generace X je generací lidí narozených mezi lety 1965 až 1980. (Chum 2013) Tato 

generace byla ovlivněna především sametovou revolucí, která proběhla v roce 1989, se kterou 

přišel demokratický režim a nová ideologie. (Kučerová 1998: 5). Tato generace je vymezená 

zkušeností s nastartováním tohoto demokratizačního procesu a také procesu ekonomické 

transformace. (Kubátová 2010: 223) Co se týče další generace, a to generace Y, do té jsou 

zařazeni lidé narození v letech 1980 až 1995. Generace Y je generací období zvýšené kvality 

života. Tato generace je velice ovlivněna informačními technologiemi. (Chum 2013) Generace 

Y bere svobodu jako samozřejmost, jelikož se její příslušníci narodili v době demokracie. 

Jejich chápání svobody a individuality ovlivnila skutečnost, že tato generace “osobně není 

poznamenaná ani lety šedivosti a průměrnosti 70. a 80. let, ani euforií let devadesátých” 

(Kubátová 2010: 224). Další generací je generace Z. Tato generace se chová individualističtěji 

než předchozí generace. Generace Z vyrůstá v konkurenčně vyhroceném a sociálně nejjistějším 

prostředí. (Keller 2019: 27) Generace Z je online generace a nemůže si představit život bez 

moderních technologií, jelikož lidé této generace byli narozeni v době technologického 

pokroku a nezažili dobu bez internetu nebo smartphonů. Ve své práci se však více věnuji 

porovnání generací X a Y, jelikož není možné nalézt adekvátní data o generaci Z vzhledem k 

věku jejích příslušníků. 

 2.2. Konflikt mezi generacemi 

 Podle české socioložky Heleny Kubátové “v každém okamžiku žije v jedné společnosti 

několik generací. Každá z nich je ovlivněná jinými historickými událostmi, každá z nich mluví 

jiným jazykem, jiným způsobem vidí svět a jiným způsobem jedná” (Kubátová 2010: 227). Na 

stejnou společenskou událost může každá generace reagovat rozdílně, což může vést ke vzniku 

tzv. mezigeneračního konfliktu. (ibid.: 227) Ve svém článku “Sociology of Parent Youth 

Conflict” se Kingsley Davis snaží analyzovat rysy moderních společností, které jsou příčinami 

konfliktů mezi generacemi. Pro tuto analýzu Kingsley používá pojmy “konstanty” a 

“proměnné”, kde konstanty vymezuje jako univerzální faktory v rodičovství ovlivňující 

formování jedince, které se s časem nemění. Proměnné jsou faktory měnící se od jedné 
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společnosti k druhé. Podle Kingsleyho pro porozumění vztahům mezi generacemi je potřeba 

chápat nejen působení proměnných, ale také konstant, které tvoří strukturně-funkční základ 

rodiny jako součásti společnosti. Míra sociálních změn je, podle Kingsleyovy analýzy, první 

proměnná v konfliktu mezi generacemi. V rychle se měnícím společenském řádu mezi 

generacemi vzniká historicky významný časový interval, i když je pro sociální systém jenom 

okamžikem. Tento časový interval způsobuje vznik mezigeneračních rozdílů a následně i 

odlišnost podmínek, ve kterých různé generace vyrůstají. Kvůli těmto měnícím se podmínkám 

a jejich odlišnosti se pak starší generace stává staromódní. (Prasad 1992: 5) To znamená, že 

neustále se měnící společnost způsobuje rozdíly v podmínkách, ve kterých vyrůstají starší a 

mladší generace, což ovlivňuje i formování jejich osobností a také názory na svět kolem nich. 

V tomto případě se jedná především o konflikt mezi rodiči a dětmi, což neodpovídá 

generačnímu rozdělení použitému v mé práci, avšak bych tímto chtěla podpořit skutečnost 

proměny názorů a hodnot mezi nimi s časem, což způsobuje generační konflikty. Tyto 

konflikty mohou vzniknout nejen mezi rodiči a dětmi, ale také mezi příslušníky různých 

generací, které se narodily v odlišné době, což, jak již zmiňoval Kingsley, ovlivňuje odlišnost 

podmínek, ve kterých různé generace vyrůstají.  

 2.3. Generační propast 

 Teorie generační propasti je formována mezigeneračními rozdíly, podle čehož je 

jedinec ovlivněn společností, ve které vyrůstá a která se v průběhu času mění. Mezigenerační 

propast předpokládá rozdíly v názorech lidí na základě jejich věku, zejména rozkol v postojích 

starších a mladších generací. Právě rozdílům v hodnotových orientacích mezi generacemi se v 

sociologické analýze věnuje velká pozornost. Téměř ve všech společnostech má starší generace 

autoritu, avšak přichází doba, kdy tato autorita začíná být zpochybňována další generací, 

zavádějící nové společenské hodnoty. (Prasad 1992: 18) Tyto rozdíly v postojích a názorech 

se mohou týkat různých sfér života jako například náboženství, politiky, vztahů v rodině, 

partnerských vztahů a dalších hodnotových orientací lidí. Již v roce 1971 Sinha K. Durganand 

tvrdil, že konflikt mezi generacemi existoval vždy, ale tato mezigenerační propast se zvětšuje. 

Příčinou toho jsou rychlejší a dynamičtější sociální změny. Tyto změny zdůrazňují konflikt 

mezi generacemi, protože v rychle se měnícím společenském řádu časový interval mezi 

generacemi vytváří mezigenerační propast. Mládež cítí tuto propast ve sférách jako politika, 

umění, na univerzitách i ve vládě. Starší generace cítí tuto propast ve sféře vědění, technologií 

a nové sexuální morálce mladší generace. (ibid.: 12) Co se týče náboženství, náboženská 
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identita se už častěji stává předmětem vlastní volby a přestává být prostřednictvím „tradičních“ 

institucí církve a rodiny, kdy je předávána z generace na generaci. (Paleček, Vido 2014: 25) 

Vnímání práce se může také u různých generací lišit a příslušníci různých generací mohou mít 

odlišné pohledy, postoje, pozadí a motivace, jelikož každá generace vyrůstala v jiném časovém 

období, a tím i v jiném sociálním kontextu, ve kterém je následně formovaná. (Beekman 2011) 

V roce 2012 v rámci projektu „Young and Adults for a Better Life“ bylo v České 

republice provedeno dotazníkové šetření na téma mezigenerační propasti. Cílem výzkumu bylo 

zajistit názor místních občanů na toto téma. Výzkumu se zúčastnili respondenti ve věku od 14 

let, kteří byli rozděleni do několika skupin na základě jejich věku a také úrovně nejvyššího 

dosaženého vzdělání. Respondentům byly položeny otázky týkající se jejich vnímání pojmu 

generační propast. Z výsledků výzkumu vyplývá, že většina respondentů vnímá generační 

propast jako rozdílné postoje a pohledy na život a rozdílné představy o životě lidí různých 

generací. Podle dotazovaných se mezigenerační propast nejvíc projevuje v názorech lidí na 

život a na svět. Na základě výsledků byly identifikovány dva názory na problém konfliktu mezi 

generacemi. Jedním z nich je tvrzení, že konflikt způsobuje odcizení mezi generacemi a je 

překážkou pro komunikaci mezi generacemi a omezuje způsob, jak by se mohli různé generace 

od sebe navzájem učit. Dalším názorem je to, že tento mezigenerační konflikt může naopak 

vést společnost k vývoji a může být vyřešen prostřednictvím vzájemné komunikace. (Dchoo 

2013) 

Jak jsem již zmínila předtím, teorie generační propasti je teorií o mezigeneračních 

rozdílech, které jsou formovány prostřednictvím odlišného vnímání různých aspektů života 

příslušníky různých generací. Z této teorie a z výše uvedeného výzkumu o názorech občanů 

České republiky na téma mezigenerační propasti vyplývá, že příslušnici různých generací mají 

rozdílné postoje a pohledy na život a také rozdílné představy o životě. Tyto postoje se mohou 

lišit ve sféře vědění, technologií, sexuální morálky, náboženství a práce. Ve své práci se 

zaměřím na zkoumání těchto rozdílů, zejména na to, zda se hodnotové orientace lidí různých 

generací liší. 

 2.4. Sociální prostředí  

 Formování osobnosti člověka je velice ovlivněno sociálním prostředím, ve kterém 

člověk vyrůstá. Sociální prostředí lze chápat jako souhrn všech sociálních a společenských 

aspektů životního prostředí. Sociální prostředí ovlivňuje jednání člověka, vnucuje mu normy. 

(Šilhánová 2017) Tento vliv může být jak ze strany životního prostředí, tak ze strany lidské 
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společnosti, ve které jedinec vyrůstá a žije. (Koťa, Trpišovská, Vacínová 2013: 86) V průběhu 

socializace může na člověka působit rodina, škola, skupina vrstevníků, média. (Giddens, 2013: 

269-271) Generace je skupinou osob, “které jsou spojené dobově podmíněným stylem myšlení 

a jednání a prožívající podstatná období své socializace ve shodných historických a kulturních 

podmínkách” (Kabátek, 2006). Jelikož se v různém časovém období mohou společenské 

hodnoty měnit a hodnotový systém společnosti získává dynamiku prostřednictvím nových 

generací osvojujících existující systém hodnot a následně jeho reprodukující (Sak, 2000: 38) 

názory a postoje příslušníků různých generací se mohou lišit kvůli působení měnícího se 

sociálního prostředí. 

 2.5. Názorový posun  

 Český sociolog Petr Sak tvrdí, že “nejdříve československá a posléze česká společnost 

prochází radikálními změnami” (Sak 2000: 85). S probíhajícími společenskými procesy, 

přichází změny v hodnotových orientacích mladé generace. Tyto změny Sak popisuje na 

základě výzkumů hodnot mládeže, které byly provedeny v letech 1984, 1991, 1992, 1993 a 

1996. Výzkumů se zúčastnili respondenti ve věku od 15 do 30 let. (ibid.) V různých letech se 

těchto výzkumů zúčastnil různý počet respondentů, který se pochyboval mezi 283 až 1385 

respondenty. (ibid.: 256-265) Ve výzkumech byla použita baterie hodnot, jejichž význam pro 

sebe respondent hodnotil pomocí pětistupňové vzestupné škály, kde stupeň 1 znamenal 

nejmenší význam a stupeň 5 největší význam. (ibid.: 68) Výsledky výzkumů ukazují, že za 10 

let do roku 1993 u materiálně-egoistické orientace počet respondentů, hodnocenou číslem 5, 

klesl téměř o polovinu, kdežto počet jedinců v nízkém druhém stupni škály se naopak 

zdvojnásobil. Co se týče profesně rozvojové orientace, preference, kterou ji dávají mladé lidé, 

je stabilní, výjimkou je jenom rok 1992, když mezi příslušníky mladé generace bylo nejvyšší 

zaměření profesně rozvojového charakteru. Hodnota rodiny procházela velkými změnami u 

mládeže ve věku od 18 let. V roce 1992 měla tato hodnota nejvyšší význam pro respondenty a 

měla velkou souvislost s jejich reprodukční orientací - 75 % mladých lidí mělo reprodukční 

orientace v nejvyšším preferenčním stupni. Výsledky výzkumů ukazují, že s průběhem času 

klesly vzájemné závislosti hodnot, což je také charakteristické pro generační vývoj. Příkladem 

může být snižování souvislosti mezi hodnotou “láska” a hodnotou “rodina a děti” a také mezi 

hodnotami “láska” a “životní partner” (Sak 2000: 85). Tyto změny ukazují na názorový posun 

generací, které dávají různý význam společenským hodnotám. V letech 1992-1993 mládež 

klade větší význam hodnotám jako láska, rodina a děti oproti roku 1984. (ibid.: 86) Výsledky 

https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Socializace
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výše zmíněných výzkumů ukazují, že podíl lidí, kteří mají globální orientaci v nejvyšším 

stupni, klesl od roku 1991 do roku 1993 o 12 %, a to z 88 % na 76 %. Sak tento názorový posun 

vysvětluje proměnami politického režimu a příchodem demokracie, když "mladí lidé 

předpokládali, že v demokratické společnosti budou ekologické priority zakomponovány v 

politice vlády a v kontrolních mechanizmech parlamentu, a proto přesunuli své preference 

jiným směrem” (ibid.:85). Zvýšení významu, který klade mladá generace globální orientaci, v 

roce 1996 lze také vysvětlit reakcí mládeže na ekologickou politiku vlády. (Sak 2000: 85) Z 

výše uvedeného vyplývá, že s průběhem času se hodnotové orientace a názory lidí mění, což 

je reakcí na společenské změny a ukazuje na to, že s postupem času by se názory mohly 

proměňovat i v rámci jedné generace.  

 Data výzkumu Mišoviče a Vacka, který byl proveden v ČR v letech 2015 a 2016, 

ukazují, že příslušníci různých věkových skupin mají odlišné postoje a názory na různé aspekty 

života. Velikost výběrových souborů se pochybovala mezi 14 až 25 tisíci respondentů. 

Účastníci jejich výzkumu byly rozděleny do čtyř generačních skupin, a to respondenty ve věku 

od 15 do 29 let, pak respondenty od 30 do 44 let, další skupinou byli lidé ve věku od 45 do 59 

let, poslední skupinou byli respondenti starší 59 let. Výsledky ukázaly souvislost mezi názory 

respondentů na různé aspekty života a jejich věkem. Podle získaných dat lze usoudit, že 

světonázor respondentů souvisí s jejich životními zkušenostmi - světonázorová orientace lidí 

starších 60 let je více zaměřená na světové názory odpovídající jejich současnému sociálnímu 

postavení a tradicím, zatímco u mládeže převažuje liberalistické a pragmatické zaměření 

souvisící s jejich potřebami, zájmy a také životním stylem, kdežto střední generace, a to lidé 

od 30 do 59 let, mají sklon k liberalismu. (Mišovič, Vacek 2019: 24). Co se tyče hodnotových 

orientací, data výzkumu ukazují, že největší význam pro lidi všech generací má zdraví, kdežto 

pro generaci lidí starších 60 let stejný význam má mír, což je druhou nejvýznamnější hodnotou 

pro ostatní generace. Největší rozdíly mezi věkovými skupinami jsou u hodnot finančního či 

majetkového charakteru. Velké rozdíly jsou také v uznávání důležitosti hodnot, týkajících se 

osobní svobody a trávení volného času, které souvisí se stylem života dotazovaných a jejich 

životním zaměřením. Velký rozdíl byl také zaznamenán ve vztahu k přírodě mezi respondenty 

ve věku 15-29 let a respondenty ve věku starší 60 let - pro mladší generaci příroda není tolik 

významnou hodnotou jako pro starší generaci. (ibid.: 110-111) Většina české populace je 

materialistická, však když porovnáváme různé generace a jejich vztah k náboženství, lidé starší 

60 let smýšlí nejvíc materialisticky, kdežto mladí lidé ve věku od 15 do 29 let nejméně a většina 

z nich se nedokáže k této otázce vyjádřit. Výsledky výzkumu ukazují, že příslušnici mladší 
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věkové skupiny na rozdíl od těch starších věří v nadpřirozené síly častěji než v boha. Největší 

část lidí, pro které je víra v boha zčásti nebo velmi důležitá, patří ke skupině respondentů ve 

věku od 45 do 59 let a jsou spolu s mladými nejméně materialisticky smýšlející. (ibid.: 145) 

Názory příslušníků různých věkových skupin se mohou také lišit ve sféře rodiny a závislosti 

na finanční pomoci rodičů, což by mohlo ovlivnit i postoje generací k práci. Dnes mladí lidé 

žijí déle s rodiči a jsou závislí na jejich finanční pomoci. Mít práci už nestačí pro založení své 

vlastní domácnosti. A usilování o nezávislost pro mnohé mladé lidi se zdá zbytečným: “Proč 

usilovat o nezávislost, když je to drahé, a přitom hrozí pokles životní úrovně? Je lepší využívat 

služeb rodičů a nechat si kapesné na radovánky. Rodina poskytuje více nebezpečí než 

sociálka.” (Keller 2019: 159-160) Z výše uvedeného vyplývá, že názory lidí na různé aspekty 

života se liší na základě jejich věku a životních zkušeností.  

 Ve své práci porovnám názory lidí na různá společenská témata v souvislosti s tím, k 

jaké generaci respondent patří. Autoři Mišovič a Vacek provedli srovnání generací v jejich 

současném věku, v průběhu kterého, by se názory mohly proměňovat i v rámci jedné generace, 

což vyplývá z již dříve popsaného výzkumu Saka. Ze zmíněného vyplývá, že tito autoři 

srovnávali názory mladší generace s již proměněnými názory starších generací. Ve své analýze 

se však pokusím srovnat názory nastupujících generací v letech 1999 a 2017, což předpokládá 

srovnání generací X a Y ve stejném věku, jejichž názory ještě nejsou ovlivněny časem a 

rozdílem ve zkušenostech ale jenom dobou, ve které tyto generace vyrůstaly a rozdílným 

sociálním prostředím, které je ovlivněno především nárůstem individualismu a informatizace 

ve společnosti. Zmíněné proměny sociálního prostředí by mohly vyvolat názorový konflikt 

mezi generacemi a formování generační propasti.  

3. Metodologická část 

V metodologické části představím výzkumnou otázku a cíle práce. Budu se také věnovat popisu 

dat, které ve své práci budu používat. Dále se zaměřím na způsob výběru respondentů a také 

na způsob analýzy dat.  

 3.1. Výzkumné cíle a otázky 

 Cílem mé bakalářské práce je popis mezigeneračních rozdílů, zejména toho, jak se 

hodnotové orientace různých generací liší. Výzkumnou otázkou mé práce je jak se hodnotové 

orientace a názory příslušníků různých generací na politiku, náboženství, práci a rodinu liší? 
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K formulování hypotéz a zodpovězení na tuto otázku jsem se svou úvahu opírala o přečtenou 

literaturu a také o vymezení generací podle roku narození. Zajímá mě, jak příslušníci různých 

generací vidí různé oblasti života, a to sféru práce, náboženství, rodiny (manželství) a politiky. 

Mou hypotézou je, že příslušnici různých generací mají rozdílné postoje a pohledy na život a 

také rozdílné představy o životě.  Dalšími hypotézami jsou: 

1. Hodnoty a názory na práci se u příslušníků generace X a Y liší. 

2. Hodnoty a názory na politiku se u příslušníků generace X a Y liší. 

3. Hodnoty a názory na rodinu a manželství se u příslušníků generace X a Y liší. 

4. Hodnoty a názory na náboženství se u příslušníků generace X a Y liší. 

 

Jak jsem již zmínila předtím, technicky jsem testovala nulovou hypotézu: mezi názory a 

generací není žádný vztah, a to že: 

1. H0: Mezi názory a hodnotami týkající se práce a generací není žádný vztah. 

2. H0: Mezi názory a hodnotami týkající se politiky a generací není žádný vztah.  

3. H0: Mezi názory a hodnotami týkající se rodiny (manželství) a generací není žádný 

vztah. 

4. H0: Mezi názory a hodnotami týkající se náboženství a generací není žádný vztah. 

 3.2. Metodologie výzkumu  

 Ve své bakalářské práci jsem zanalyzovala data získaná v rámci mezinárodního 

dlouhodobého projektu Evropský výzkum hodnot. Cílem tohoto projektu je prozkoumat vývoj 

hodnotových orientací v rámci Evropy a celého světa. Česká republika se zúčastnila všech 

šetření, a to v letech 1991, 1999, 2008 a 2017 s výjimkou prvního, které bylo provedeno v roce 

1980. (MUNI) Tento projekt je zaměřen na zkoumání myšlenek, přesvědčení, preferencí, 

postojů, hodnot a názorů občanů Evropy. Výzkumný projekt zjišťuje, jak lidé vnímají život, 

rodinu, práci, náboženství, politiku a společnost. Výzkumu se zúčastnili respondenti ve věku 

nad 18 let. (EVS) Data získaná prostřednictvím dotazníkového šetření jsou zveřejněné v 

Datovém archivu the Social Sciences of GESIS. Ve své práci jsem zanalyzovala odpovědi 

respondentů dvou skupin ve věku od 18 do 34 let, které se zúčastnili Evropského výzkumu 

hodnot v České republice v roce 1999 a v roce 2017, a tím i názory generací X, Y na různé 

aspekty života a tuto analýzu jsem doplnila několika hloubkovými rozhovory. Data 

provedených výzkumů jsem získala na webu projektu Evropský výzkum hodnot. (Rabušic, 

Soukup, Mareš 2019) 

https://dbk.gesis.org/dbksearch/GDESC2.asp?no=0009&DB=E
https://dbk.gesis.org/dbksearch/GDESC2.asp?no=0009&DB=E
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Svou práci jsem provedla ve formě sekundární analýzy dat získaných prostřednictvím 

projektu Evropský výzkum hodnot v České republice. Ve svém výzkumu jsem použila 

sekundární analýzu, protože nemám možnosti provést vlastní sběr dat ve stejném rozsahu 

(Hendl 2016: 351). Pro svůj výzkum jsem zvolila analýzu postojů lidí různých generací k 

sférám života, zachyceným v projektu Evropský výzkum hodnot. Analýzu dat jsem provedla v 

programu SPSS, pomocí kterého jsem provedla analýzu názorů různých generací na různé 

aspekty života a následně jsem otestovala zformované hypotézy. Technicky jsem testovala 

nulovou hypotézu: názory se podle věku (generačně) neliší. Ve své analýze jsem použila data 

EVS z roku 1999 a z roku 2017. Data z roku 1999 jsem použila pro analýzu názorů příslušníků 

generace X, které jsem následně porovnávala s názory a postoji generace Y na základě dat z 

roku 2017. Analýzu jsem doplnila hloubkovými rozhovory s příslušníky generací X a Y, a to 

jak se ženami, tak i s muži.  

Jak už jsem zmínila předtím, ve své analýze jsem používala data, týkající se postojů 

lidí k různým sférám života. V projektu Evropský výzkum hodnot byly zachyceny otázky, 

týkajících se života lidí obecně a také tématu rodiny, práce, náboženství, politiky a společnosti. 

Ve své práci jsem provedla analýzu rozdílů postojů lidí různých generací k různým aspektům 

života na základě jejich odpovědí na některé otázky tohoto výzkumu. Pro svou analýzu jsem 

ze zmíněných souborů EVS v předchozím odstavci zvolila odpovědi na otázky Q1, Q11, Q13, 

Q15, Q23, Q24, Q29 a Q30. Tyto otázky považuji za nejvíc relevantní pro svůj výzkum, a to 

pro porovnávání postojů a názorů příslušníků různých generací. Otázky se týkají oblastí práce, 

rodina, politika a náboženství, jejich znění je uvedeno v příloze této práce. 

 3.3. Výběr respondentů 

 Pro analýzu jsem použila data výzkumu EVS roku 1999 a roku 2017. Jelikož je má 

práce zaměřena na porovnání názorů a hodnotových orientací příslušníků různých, jejichž 

odpovědi jsem následně zanalyzovala. Z každého z výše zmíněných souborů jsem vybrala 

skupinu respondentů ve věku od 18 do 34 let. I když ne všichni respondenti ze stejné věkové 

skupiny jsou příslušníky stejné generace, a to generace buď X nebo Y, tak očekávám, že toto 

rozdělení je pro moji analýzu více relevantní, jelikož v tomto případě příslušníci obou skupin 

respondentů se nacházejí ve stejném životním cyklu, což umožnilo jejich porovnávání mezi 

sebou. Myslím si, že analýza odpovědí zvolených skupin respondentů mi pomůže odpovědět 

na formovanou výzkumní otázku. Podle popsaného v teoretické časti rozdělení na generace 

je 580 respondentů ve věku od 18 do 34 let, kteří se zúčastnili výzkumu EVS v roce 1999, 
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zástupci generace X. 513 respondentů kteří se zúčastnili stejného výzkumu, ale v roce 2017, je 

zastoupeno především generací Y a jen malou částí příslušníky generace Z. 

 Následně jsem výše zmíněné soubory dat spojila a provedla analýzu dat v programu 

SPSS. Provedla jsem dvourozměrnou analýzu dat, a to chí-kvadrát test. V průběhu této analýzy 

jsem zkoumala vztahy mezi dvěma proměnnými, a to mezi generací, ke které respondent patří 

a jeho názorem. Zkoumala jsem do “jaké míry jedna proměnná ovlivňuje druhou proměnnou” 

(Rabušic, Soukup, Mareš 2019: 249). V průběhu analýzy byly vyčleněny odpovědi “nevím” a 

“neodpověděl (a)”, aby mohlo dojít ke srovnání pouze odpovědí respondentů, kteří mají na 

zkoumaná témata názor.   

4. Sekundární analýza dat 

Tato sekundární analýza dat získaných prostřednictvím dlouhodobého projektu Evropský 

výzkum hodnot, a to dat z roku 1999 a 2017, slouží k odpovědi na výzkumnou otázku, jak se 

hodnotové orientace a názory příslušníků různých generací na politiku, náboženství, práci a 

rodinu liší. Jak jsem již zmínila předtím, mojí hypotézou je, že hodnoty a názory příslušníků 

generace X se budou lišit hodnotám a názorům příslušníků generace Y, což lze usoudit na 

základě popsaných výzkumů, teorie sociálního prostředí a generační propasti, které 

předpokládají názorový posun společnosti, a to změny v hodnotových orientacích mladé 

generace, které se následně liší od názorů starší generace. Provedla jsem dvourozměrnou 

analýzu dat, a to chí-kvadrát test. V průběhu analýzy jsem navazovala na hodnotu p value, na 

základě které jsem ohodnotila jestli je nějaká souvislost mezi testovanými proměnnými. 

Otestovala jsem nulové hypotézy, které předpokládají, že mezi zvolenými proměnnými není 

žádný vztah. Pro zamítnutí této hypotézy by měla být hodnota p value menší než 0,05, aby 

rozdíly mezi názory příslušníků různých generací byly statisticky signifikantními.  

 Svou analýzu jsem začala srovnáním úrovní významnosti různých aspektů života pro 

generace X a Y. Součet procent respondentů, kteří zvolili varianty odpovědi “docela důležité” 

a “velmi důležité” jsem označila za “důležité”. Zkoumané sféry jsem seřadila podle úrovně 

důležitosti každé z jednotlivých sfér pro mladší generaci. Ke hlubší analýze významnosti každé 

ze zkoumaných sfér se vracím v dalších částech analýzy. 

 Na základě výsledků uvedených v tabulce č.1 lze usoudit, že práce, rodina, přátelé a 

volný čas pro většinu příslušníků obou generací hrají velkou roli a naprostá většina považuje 

tyto aspekty za důležité. Zatímco politika a náboženství pro žádnou ze zkoumaných generací 

nehrají velkou roli. Lze také tvrdit, že pro generaci X je nejdůležitější sférou rodina, na druhém 

místě je práce, kterou následují přátele a volný čas. Co se týče generace Y, pro tuto generaci 
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nejdůležitějším aspektem je stejně jako pro generaci X rodina. Na druhém místě jsou však 

přátelé. Na třetím místě je volný čas. Sféra práce, která pro generaci X hrála poměrně velkou 

roli, se pro generaci Y posunula z druhého místa až na čtvrté.  

Tabulka 1 Srovnání úrovně důležitosti různých sfér života 

Sféra 

Míra důležitosti pro respondenty 

Generace X Generace Y 

Rodina 97,4 % 97,1 % 

Přátele 91,3 % 94 % 

Volný čas 84,3 % 90,9 % 

Práce 93,3 % 81,7 % 

Politika 21,6 % 27,9 % 

Náboženství 12,8 % 15,5 % 

Vlastní výpočet na základě dat EVS 1999 a EVS 2017 

 
 

 

Ze zmíněných výsledků vyplývá, že pořadí různých sfér života podle úrovně jejich 

významnosti je pro generace X a Y různé. A pro generaci X hraje práce mnohem větší roli než 

pro generaci Y. Rodina má pro každou z generací skoro stejný význam a je nejvýznamnějším 

aspektem pro každou ze zkoumaných generací. Přátelé a volný čas pro generace X a Y hrají 

skoro stejnou roli, však generace Y dává těmto aspektům o něco větší význam.  

 Ve své analýze se však zaměřím jen na některé ze zmíněných aspektů, a to z důvodu 

nedostatku dat o sférách volný čas a přátelé, kterým se ve výzkumu EVS nebyl věnován 

dostačující počet otázek.   

 4.1. Rodina 

 Nejdřív se zaměřím na téma rodina, která je dle výsledků analýzy nejdůležitější sférou 

života pro obě generace. Jedním z témat, které se týká rodiny, je manželství. 

 V průběhu analýzy bylo zjištěno, že mezi tím, jak moc je pro respondenta důležitá 

rodina a mezi generací, ke které respondent patří není žádný vztah, což lze usoudit na základě 
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hodnoty p value, která se rovná 0,315, což je větší než 0,05, proto musíme přijmout hypotézu 

H0, která nepředpokládá, žádný vztah mezi zkoumanými proměnnými. Jak již bylo zmíněno 

výše, obě generace považují rodinu za významnou součást svého života. 80 % příslušníků 

generace X uvedlo, že je pro ni rodina velmi důležitá, s čímž souhlasí téměř 81 % příslušníků 

generace Y. 17 % příslušníků generace X a 16 % příslušníků generace Y považují rodinu za 

docela důležitou, což potvrzuje skutečnost, že rodina je pro obě zkoumané generace stejně 

důležitá.  

 Na základě výsledků analýzy lze usoudit, že názory příslušníků různých generací vůči 

tvrzení: Manželství je zastaralá instituce se liší, na což ukazuje hodnota p value, která se rovná 

0,001, což je menší než 0,05 na základě čehož zamítáme H0 a přijímáme alternativní hypotézu, 

která předpokládá vztah mezi proměnnými. V tabulce č.2 lze vidět, že i když většina 

příslušníků obou generací s tímto výrokem nesouhlasí, počet respondentů, kteří s tím výrokem 

souhlasí, se zvýšilo skoro o 10 %, a to z téměř 17 % na 26 %. Což znamená, že názor generace 

Y na manželství jako instituci se liší názorům generace X. A generace Y s tímto tvrzením, že 

manželství je zastaralou institucí, souhlasí častěji. 

Tabulka 2“ Manželství je zastaralá instituce” 

Generace Souhlasím Nesouhlasím 

X 16,8 % 83,2 % 

Y 26,3 % 73,7 % 

Vlastní výpočet na základě dat EVS 1999 a EVS 2017 

 

 
 

Mezi generací, ke které respondent patří a tím, jak moc je pro ně důležitá věrnost v 

manželství není žádný vztah, což potvrzuje hodnota p value, která se rovná 0,139, což je větší 

než 0,05. Zmíněná zjištění potvrzuje skutečnost, že téměř 77 % příslušníků generace X 

považuje věrnost za velmi důležitou součást partnerství. S příchodem další generace se tento 

názor moc nezměnil - 82 % příslušníků generace Y považuje věrnost za velmi důležitý aspekt 

partnerství. Což znamená, že většina respondentů obou generací považuje věrnost za velmi 

důležitý aspekt pro úspěšnost manželství nebo partnerství. 

 Přiměřený příjem, který většina respondentů obou generací hodnotí jako “spíše 

důležitý” pro úspěšné manželství. V průběhu analýzy bylo zjištěno, že není žádný vztah mezi 
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generací, ke které respondent patří a tím, jak moc je pro ně přiměřený příjem důležitý, což lze 

usoudit na základě hodnoty p value, která se rovná 0,209, což je větší než 0,05. Téměř 93 % 

příslušníků generace X považuje přiměřený příjem za spíše nebo velmi důležitý aspekt pro 

úspěšné partnerství, stejný názor má téměř 95 % příslušníků generace Y. Ze zmíněných 

výsledků vyplývá, že názory příslušníků generací X a Y jsou skoro stejné. 

 Většina respondentů obou generací považuje dobré bydlení za docela důležitou 

podmínku pro úspěšné manželství. V průběhu analýzy bylo zjištěno, že mezi generací, ke které 

respondent patří a tím, jak moc je pro ně důležité dobré bydlení, jako součásti manželství, není 

skoro žádný vztah. Hodnota p value, která se rovná 0,022, což je menší než 0,05, předpokládá 

zamítnutí nulové hypotézy, což předpokládá existenci vztahu mezi zmíněnými proměnnými. 

Na základě zjištění lze říci, že se názory příslušníků generací X a Y liší - 58 % příslušníků 

generace X považuje tuto hodnotu za docela důležitý aspekt pro úspěšné partnerství, stejný 

názor má 51 % příslušníků generace Y. 35 % příslušníků generace X a 44 % příslušníků 

generace Y uvedlo, že považují dobré bydlení za hodně důležitý aspekt pro úspěšné manželství. 

Na základě zjištěných dat lze usoudit, že generace Y častěji uvádí, že bydlení je velmi 

důležitým aspektem pro úspěšné manželství. 

 Na základě provedené analýzy lze usoudit, že je vztah mezi generací, ke které 

respondent patří a tím, jak moc je pro ně sdílení domácích prací v manželství důležité. Na 

tuto souvislost mezi zmíněnými proměnnými ukazuje hodnota p value, která se rovná 0,002, 

což je menší než 0,05. V tabulce č.3 lze vidět, že se názory respondentů liší. Zvýšil se počet 

respondentů, kteří považují sdílení domácích prací za hodně důležitý aspekt úspěšného 

manželství, a to z 22 % na 31 %, a snížil se počet respondentů, kteří uvádí, že sdílení domácích 

prací pro tuto úspěšnost je “docela důležité”, a to z 60 % na 49 %. Na základě zjištění lze říci, 

že i když respondenti obou dvou generací považují sdílení domácích prací za důležitý aspekt 

úspěšného manželství, významnost této hodnoty pro příslušníky generace Y je vyšší, než pro 

příslušníky generace X. 

Tabulka 3 Důležitost sdílení domácích prací 

Generace Velmi důležité Spíše důležité Nepříliš důležité  

X 22 % 60,4 % 17,6 % 

Y 30,9 % 48,9 % 20,3 % 

Vlastní výpočet na základě dat EVS 1999 a EVS 2017 
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Bylo zjištěno, že existuje vztah mezi generací, ke které respondent patří a tím, jak moc 

jsou pro ně děti jako součást manželství důležité, což potvrzuje hodnota p value, která se 

rovná 0,02, což je menší než 0,05. V tabulce č.4 lze vidět, že procento respondentů považujících 

děti za důležitý aspekt úspěšného partnerství se snížilo o 10 %, a to z 71 % na 61 %, což 

znamená, že je rozdíl mezi názory příslušníků generace X a Y, a X častěji uvádí, že děti jsou 

hodně důležitým aspektem pro úspěšné manželství, než uvádí generace Y. 

Tabulka 4 Důležitost dětí jako součástí manželství 

Generace Velmi důležité Spíše důležité Nepříliš důležité  

X 71,1 % 23,1 % 5,9 % 

Y 61,2 % 27,4 % 11,4 % 

Vlastní výpočet na základě dat EVS 1999 a EVS 2017 

 

 

 

Na základě zmíněných výsledků lze usoudit, že i když rodina pro generaci X a Y hraje 

skoro stejnou roli, generace X častěji uvádí, že děti jsou hodně důležitým aspektem pro úspěšné 

manželství, než uvádí generace Y. Bylo také zjištěno, že generace Y častěji uvádí, že považuje 

manželství za zastaralou instituci. Ze statistik ČSÚ vyplývá, že počet sňatků uzavřených mezi 

lidmi ve věku od 20 do 34 let se od roku 1999 do roku 2017 snížil o 11 %. (ČSÚ 2019) Statistiky 

také ukazují, že počet dětí narozených mimo manželství vzrostl přibližně o 27 % (ČSÚ 2020). 

Zmíněna data podporují skutečnost, že se vztah lidí k manželství jako instituci s časem mění. 

 Zatímco generace Y častěji uvádí, že sdílení domácích prací a dobré bydlení jsou 

hodně důležitými aspekty pro úspěšné manželství, než uvádí generace X. a častěji souhlasí také 

s tvrzením, že manželství je zastaralou institucí. Dle mého názoru jsou důvodem zmíněného 

názorového posunu společenské změny jako zvýšení postavení žen na trhu práce, což vyvolalo 

větší zájem o práci a ovlivnilo osobní život lidí. Cílem lidského života již není jen založení 

rodiny, ale také často i pracovní úspěch, kterému lidé začali častěji dávat prioritu. Názory 

těchto dvou generací na významnost aspektů jako přiměřený příjem a věrnost pro úspěšné 

manželství se moc neliší - podíl příslušníků generace X považujících tyto aspekty za důležité 

pro úspěšné manželství se příliš neliší podílu příslušníků generace Y, kteří mají stejný názor. 



 

16 

 Podle výsledku provedené sekundární analýzy dat obě generace považují věrnost za 

nejdůležitější aspekt manželství. Tuto skutečnost lze podpořit výsledky výzkumu provedeného 

VÚPSV v roce 2019, který “zahrnuje vyhodnocení pokračujících trendů demografického 

vývoje a popisuje proměny sociálně ekonomických podmínek rodin za poslední období“ 

(VÚPSV 2020: 8). Výsledky zmíněného výzkumu uvedené ve Zprávě o rodině 2020 ukazují 

následovné: “Česká společnost je v základních kritériích, jež jsou nutná pro úspěšné manželství 

či dlouhodobé partnerství, poměrně jednotná. Podle výzkumu Rodina 2019 se na prvním místě 

napříč mladou až starší generací umístila věrnost” (ibid.: 127). Ačkoli v tomto výzkumu byli 

respondenti od 18 do 75 let rozděleni na víc generačních skupin, které neodpovídají 

vymezením generací použitém v mé sekundární analýze, zmíněná zjištění podporují 

skutečnost, že se názory lidí na významnost věrnosti pro dlouhodobé partnerství napříč věku 

moc nemění. 

 Výsledky zmíněného výzkumu ukazují, že se postoje příslušníků všech generací na 

významnosti přiměřeného příjmu pro úspěšné manželství příliš neliší, a tento aspekt žádná z 

generací nepovažuje za nejvýznamnější. (ibid. 128) I když rozdělení na generace, použité v 

tomto výzkumu neodpovídá rozdělení, použitému v mé sekundární analýze, zmíněná zjištění 

podporují skutečnost, že se názory lidí na přiměřený příjem napříč věku moc nemění. Stejné 

závěry se dají udělat i na základě provedené sekundární analýzy. Co se týče dalších kritérií, 

podle VÚPSV, je dobré bydlení pro lidi ve věku do 30 let významnější než pro lidi ve věku od 

40 do 49 let. (ibid.) Tato skutečnost podporuje výsledky mé sekundární analýzy, kde se 

významnost dobrého bydlení zvýšila a příslušnici generace X, kterým je v dnešní době 41 až 

47 let, přidávají dobrému bydlení menší význam než příslušnici generace Y, kterým je v dnešní 

době 23 až 29 let. 

 4.2. Práce 

 Další sférou života, kterou obě dvě generace považují za důležitou je práce. V průběhu 

analýzy bylo zjištěno, že generace X tuto sféru považuje za druhou nejdůležitější sféru svého 

života, zatímco pro generaci Y se sféra práce nachází až na 4. místě, za přáteli a volným časem, 

které tato generace upřednostňuje vůči práci. 

 Po provedené sekundární analýze dat výzkumu EVS bylo zjištěno, že generace, ke které 

respondent patří, ovlivňuje to, jak moc je pro něj práce důležitá. To lze vidět na základě 

hodnoty p value, která je menší než 0,05 a rovná se 0,000, což znamená, že musím zamítnout 

H0 a přijmout alternativní hypotézu, která zní následovně: Generace, ke které respondent patří, 
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ovlivňuje to, jak moc je pro něj práce důležitá. Jak již bylo zmíněno na začátku analytické časti 

práce, pro generaci X práce má větší význam než pro generaci Y. 93,3 % dotazovaných 

příslušníků generace X považuje práci za velmi nebo docela důležitou součást jejich života, 

stejně odpovědělo 81,7 % příslušníků generace Y (tabulka č. 5). Jak už jsem zmínila předtím, 

generace má vliv na to, jak moc je práce pro člověka důležitá. 

Tabulka 5 Důležitost práce 

Generace Velmi důležitá Docela důležitá 
Nepříliš 

důležitá  

Zcela 

nedůležitá 

X 40,5 % 52,8 % 6,2 % 0,5 % 

Y 42,9 % 38,8 % 12,3 % 6 % 

Vlastní výpočet na základě dat EVS 1999 a EVS 2017 

 

 
 

V průběhu analýzy bylo také zjištěno, že generace, ke které respondent patří, ovlivňuje 

to, jak moc je pro něj volný čas důležitý, jelikož hodnota p value je menší než 0,05 a rovná se 

0,000, což znamená, že musím zamítnout H0 a přijmout alternativní hypotézu, která zní 

následovně: Generace, ke které respondent patří, ovlivňuje to, jak moc je pro něj volný čas 

důležitý. Zjištěná data ukazují, že generace má vliv na to, jak moc je volný čas pro respondenty 

důležitý. Zvýšil se počet respondentů, pro které volný čas hraje hodně důležitou rolí, a to z 24 

% na 43 %. Na základě provedené analýzy lze také tvrdit, že počet respondentů, považující 

volný čas za “docela důležitý” aspekt života se snížil z 60 % skoro na 48 %, což znamená, že i 

když volný čas hraje pro respondenty obou dvou generací důležitou roli, významnost tohoto 

aspektu života pro příslušníky generaci X a Y se liší a pro příslušníky generace Y volný čas 

hraje větší roli než pro generaci X (tabulka č.6). 

Tabulka 6 Důležitost volného času 

Generace Velmi důležitá Docela důležitá 
Nepříliš 

důležitá  

Zcela 

nedůležitá 

X 24,3 % 60 % 14 % 1,4 % 

Y 43,1 % 47,8 % 8,5 % 0,6 % 

Vlastní výpočet na základě dat EVS 1999 a EVS 2017 
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Zjistila jsem, že generace, ke které respondent patří ovlivňuje to, jak moc je pro něj 

dobrý plat důležitý, což lze usoudit na základě hodnoty p value, která je menší než 0,05 a rovná 

se 0,000. Na základě provedené analýzy dat lze usoudit, že i když obě generace považují dobrý 

plat za důležitou součást práce, pro generaci Y tato hodnota hraje trochu větší roli než pro 

generaci X. Počet respondentů, které přiřadili dobrý plat k důležitým hodnotám se zvýšil téměř 

o 9 %, což lze vidět v tabulce č.7.  

Tabulka 7 Důležitost výše platu 

Generace Zmínil(a) Nezmínil(a) 

X 82,9 % 17,1 % 

Y 92,1 % 7,9 % 

Vlastní výpočet na základě dat EVS 1999 a EVS 2017 

 

 

 

V průběhu analýzy bylo zjištěno, že hodnota p value se rovná 0,000, což je menší než 

0,05, což znamená, že musíme zamítnout H0 a přijmout alternativní hypotézu, která 

předpokládá souvislost mezi generací, ke které respondent patří a tím, jak moc je pro něj dobrá 

pracovní doba důležitá. Na základě výše zmíněných výsledků analýzy lze usoudit, že názory 

příslušníků generace X a Y vůči se dobré pracovní době významně liší. Většina příslušníků 

generace Y, a to 76 %, považuje dobrou pracovní dobu za důležitý aspekt práce, s čímž souhlasí 

jen 35 % příslušníků generace Y, což ukazuje na velký názorový posun. (tabulka č. 8) 

Tabulka 8 Důležitost pracovní doby 

Generace Zmínil(a) Nezmínil(a) 

X 34,9 % 65,1 % 

Y 76,2 % 23,8 % 

Vlastní výpočet na základě dat EVS 1999 a EVS 2017 

 

 
 

Co se týče uplatnění iniciativy, na základě provedené analýzy lze usoudit, že generace, 

ke  které respondent patří ovlivňuje to, jak moc je pro něj uplatnění své iniciativy v práci 
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důležité, na což ukazuje hodnota p value, která se rovná 0,000, což je menší než 0,05. Bylo 

zjištěno, že více než polovina příslušníků generace Y, a to téměř 55 %, považuje příležitost 

uplatnit iniciativu za důležitou součást práce, zatímco většina příslušníků generace X, a to 64 

%, mají opačný názor, což znamená, že pro generaci Y příležitost uplatnit svoji iniciativu v 

práci hraje větší roli než pro generaci Y, což ukazuje na přítomnost názorového posunu (tabulka 

č.9). 

Tabulka 9 Důležitost uplatnění iniciativy v práci 

Generace Zmínil(a) Nezmínil(a) 

X 35,6 % 64,4 % 

Y 54,9 % 45,1 % 

Vlastní výpočet na základě dat EVS 1999 a EVS 2017 

 

 

 

Pro generaci Y štědrá dovolená (dlouhá) hraje mnohem větší význam než pro generaci 

X, na což nám ukazuje hodnota p value, která se rovná 0,000, což je menší než 0,05. V tabulce 

č.10 lze vidět, že téměř 56 % příslušníků generace Y považuje štědrou dovolenou za důležitou, 

čímž souhlasí jen 21 % generace X.  

Tabulka 10 Důležitost dovolené 

Generace Zmínil(a) Nezmínil(a) 

X 21,3 % 78,7 % 

Y 55,5 % 44,5 % 

Vlastní výpočet na základě dat EVS 1999 a EVS 2017 

 

 

 

Na základě provedené analýzy lze usoudit, že generace, ke které respondent patří má 

vliv na to, jak moc je pro něj možnost něčeho v práci dosáhnout důležitá, což předpokládá 

hodnota p value, která se rovná 0,000, což je menší než 0,05. Bylo zjištěno, že pro 67 % 

příslušníků generace Y je důležité, aby v práci bylo možné něčeho dosáhnout. Tento názor sdílí 

49 % příslušníků generace X, což lze vidět v tabulce č.11. Více než polovina příslušníků 

generace X, a to téměř 51 %, nepovažuje možnost něčeho dosáhnout za důležitou součást práce. 
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Na základě zmíněných výsledku lze usoudit, že příslušnici generací X a Y mají odlišné názory 

na zmíněnou hodnotu a pro generaci Y možnost něčeho dosáhnout v práci hraje větší roli než 

pro generaci X. 

Tabulka 11 Důležitost možnosti něčeho dosáhnout v práci 

Generace Zmínil(a) Nezmínil(a) 

X 49,3 % 50,7 % 

Y 67,1 % 32,9 % 

Vlastní výpočet na základě dat EVS 1999 a EVS 2017 

 

 

 

  Na základě hodnoty p value, která se rovná 0,000, což je menší než 0,05, lze usoudit, 

že generace, ke které respondent patří, ovlivňuje jak moc je pro něj zodpovědnost v práci 

důležitá. V tabulce č.12 lze vidět, že polovina příslušníků generace Y považuje zodpovědnost 

za důležitý aspekt práce, s čímž souhlasí jen 26 % příslušníků generace X. Pro téměř 74 % 

příslušníků generace X zodpovědnost práce není důležitá, což ukazuje na přítomnost 

názorového posunu - pro generaci Y zodpovědnost práce hraje větší roli než pro generaci X. 

Tabulka 12 Důležitost úrovně zodpovědnosti práce 

Generace Zmínil(a) Nezmínil(a) 

X 26,3 % 73,7 % 

Y 50,2 % 49,8 % 

Vlastní výpočet na základě dat EVS 1999 a EVS 2017 

 

 

 

 Hodnoty práce se výrazně změnily. Generace Y klade větší důraz na volný čas, dlouhou 

dovolenou, dobrou pracovní dobu, příležitosti uplatnit svoji iniciativu v práci a zodpovědnosti 

práce. Dle mého názoru je důvodem globalizace ekonomiky a změna politického režimu, 

zejména vliv komunistického režimu na postoje generace X, pro kterou volný čas v průběhu 

jejich dospívání ještě nebyl tak rozmanitý, zatímco generace Y vyrůstala v dobu volného 

cestování a má mnohem víc způsobů jakým lze trávit volný čas. Podle mě, by mohla zmíněná 
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zjištění souviset s rozvojem možností pracovního rozvoje a také možností přechodu mezi 

vrstvami, což způsobilo zvýšení zájmu lidí o uplatnění vlastní iniciativy a získání 

zodpovědnosti, které ovlivňují posun po pracovnímu žebříčku. Narozdíl od generace Y pro 

generaci X byla práce jen zdrojem příjmu.  

4.3. Politika 

Dále se budu věnovat analýze odpovědí respondentů na otázky, týkající se politiky.  

Tuto sféru žádná ze zmíněných generací nepovažuje za významnou součást svého života. 

Avšak toto téma je, dle mého názoru, zajímavé pro zkoumání, jelikož zájem o politiku v 

průběhu času neustále klesá, což potvrzuje statistika Sociologického ústavu AV ČR, na základě 

které je zřejmé, že nezájem o politiku mezi lety 2008 a 2016 u obyvatelů ČR stále převažoval. 

“V průběhu času snížila velikost podílu těch, kteří se zajímají o politické dění v naší zemi a 

naopak o něco vzrostl podíl lidí, které toto dění nezajímá” (CVVM, Sociologický ústav AV 

ČR 2016: 2).  

Porovnala jsem úroveň zájmu příslušníků generace X a Y o politiku. Bylo zjištěno, že 

generace, ke které respondent patří, má vliv na to, jak moc je pro něj politika důležitá. Jelikož 

hodnota p value se tady rovná 0,000, zamítáme H0 a přijímáme alternativní hypotézu, která 

předpokládá souvislost mezi generacemi a názory respondentů na politiku. Na základě dat 

uvedených v tabulce č.13 je zřejmé, že generace Y častěji uváděla, že politika je pro ně “velmi 

důležitá” nebo “docela  důležitá”.  

Tabulka 13 Důležitost politiky 

Generace Velmi důležitá Docela důležitá Nepříliš důležitá  Zcela nedůležitá 

X 2,6 % 19 % 57,6 % 20,8 % 

Y 6,9 % 21,0 % 41,4 % 30,7 % 

Vlastní výpočet na základě dat EVS 1999 a EVS 2017 

 

 

 

Lze usoudit, že generace, ke které člověk patří ovlivňuje jeho zájem o politiku, o čemž 

říká hodnota p value, která se tady rovná 0,000, což znamená, že přijímáme alternativní 

hypotézu, která předpokládá existenci nějaké souvislosti mezi těmito proměnnými. V tabulce 

č.14 lze vidět, že žádná z generací velký zájem o politiku nemá, avšak příslušníci generace X 

mají mnohem větší zájem o politiku než příslušníci generace Y, jelikož 50 % dotazovaných 
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příslušníků starší generace uvedlo, že trochu se zajímají o politiku, stejnou úroveň zájmu má 

jenom 27 % příslušníků generace Y, jejich nejčastější odpovědí bylo “Příliš se nezajímám”, 

kterou zvolilo téměř 34 % respondentů. Druhou nejčastější odpovědí respondentů generace Y 

byla odpověď “vůbec se nezajímám”, kterou zvolilo téměř 32 % dotazovaných příslušníků této 

generace. Stejně odpovědělo jenom 9 % příslušníků generace X. Ze získaných výsledků lze 

usoudit, že generace X měla větší zájem o politiku. 

Tabulka 14 Zájem o politiku 

Generace 

Velice se 

zajímám 

Trochu se 

zajímám  

Příliš se 

nezajímám 

Vůbec se 

nezajímám 

X 8,7 % 50,9 % 31,1 % 9,2 % 

Y 7,1 % 27,3 % 33,8 % 31,8 % 

Vlastní výpočet na základě dat EVS 1999 a EVS 2017 

 

 

 

Dále jsem zanalyzovala odpovědi respondentů na další otázky, týkající se politiky a 

různých forem politických činností. První politickou činností je podpis petice. Hodnota p value 

se tady rovná 0,000, což znamená, že přijímáme alternativní hypotézu, která předpokládá 

existenci nějaké souvislosti mezi generací, ke které respondent patří, a tím, jestli by respondent 

podepsal petici. Zjistila jsem, že počet respondentů, kteří již petici podepsali, se snížil o 16 %, 

když počet respondentů, kteří by petici nikdy nepodepsali, se zvýšil o 17 %. Což znamená, že 

generace X má pozitivnější postoj vůči této politické činnosti, což lze vidět v tabulce č.15. 

Tabulka 15 Podpis petice 

Generace Dělal(a) jsem  Dělal(a) bych 
Nikdy bych 

nedělal(a) 

X 58,4 % 31,1 % 10,4 % 

Y 42,3 % 30,4 % 27,4 % 

Vlastní výpočet na základě dat EVS 1999 a EVS 2017 
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Další politickou činností je účast na bojkotu. V průběhu analýzy bylo zjištěno, že 

generace, ke které respondent patří, neovlivňuje jeho účast na bojkotu, jelikož hodnota p value 

se tady rovná 0,178, což je větší než 0,05. To znamená, že přijímáme H0, která předpokládá, 

že mezi proměnnou generace a účastí na bojkotu není žádný vztah. Většina příslušníků obou 

generací nikdy by se nezúčastnila bojkotu a to téměř 54 % příslušníků generace X a 60 % 

příslušníků generace Y.  

 Další politickou činností je účast na povolené demonstraci. Hodnota p value se tady 

rovná 0,000, což znamená, že přijímáme alternativní hypotézu, která předpokládá souvislost 

mezi proměnnou generace a účastí na povolené demonstraci. Tuto souvislost lze podpořit 

výsledky dotazování příslušníků generací X a Y, uvedenými v tabulce č.16. Počet respondentů, 

kteří se už někdy povolené demonstrace zúčastnili, klesl o 14 %, a to z 25 % na 11 %. Téměř 

24 % příslušníků generace X uvedlo, že by se nikdy nezúčastnili povolené demonstrace, stejný 

postoj má 42 % příslušníků generace Y. Což znamená, že generace X má pozitivnější postoj 

vůči povoleným demonstracím. 

Tabulka 16 Účast na povolené demonstraci 

Generace Dělal(a) jsem  Dělal(a) bych 
Nikdy bych 

nedělal(a) 

X 25,4 % 50,8 % 23,8 % 

Y 11,4 % 46,7 % 42 % 

Vlastní výpočet na základě dat EVS 1999 a EVS 2017 

 

 
 

 Účast v neoficiální stávce je další politickou činností. Hodnota p value se tady rovná 

0,000, což znamená, že přijímáme alternativní, která předpokládá souvislost mezi proměnnou 

generace a účastí v neoficiální stávce. Zjistila jsem, že generace X má pozitivnější postoj vůči 

neoficiálním stávkám. 40 % příslušníků generace X uvedlo, že by se možná neoficiální stávky 

zúčastnili, stejně odpovědělo 31 % příslušníků generace Y. Na základě provedené analýzy lze 

usoudit, že i když by se většina dotazovaných obou generací neoficiální stávky nezúčastnila, 

generace X má pozitivnější postoj vůči této politické činnosti (tabulka č.17). 
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Tabulka 17 Účast v neoficiální stávce 

Generace Dělal(a) jsem  Dělal(a) bych 
Nikdy bych 

nedělal(a) 

X 8,6 % 40,4 % 50 % 

Y 3,7 % 31,4 % 64,9 % 

Vlastní výpočet na základě dat EVS 1999 a EVS 2017 

 

 
 

 Zmíněné zjištění potvrzují má očekávání, že úroveň zájmu v roce 1999 se odlišuje 

úrovni zájmu lidí o politiku v roce 2017, což je, dle mého názoru, způsobeno změnami politické 

garnitury, zvýšením počtu politických stran, které, podle mě, negativně ovlivňují zájem lidí o 

politiku. Dle mého názoru je důvodem náročnost orientace v politickém dění, které se stalo 

příliš složitým. 

 Generace X má mnohem větší zájem o politiku a také pozitivnější postoj vůči 

povoleným demonstracím a neformálním stávkám než generace Y.  

 4.4. Náboženství 

 Další sférou, na kterou jsem se ve své analýze zaměřila je náboženství. Tuto sféru 

naprostá většina příslušníků generací X a Y považuje za nevýznamnou, což potvrzují výsledky 

provedené sekundární analýzy. Bylo zjištěno, že generace nemá vliv na to, jak moc je pro 

respondenta důležité náboženství, což lze tvrdit na základě hodnoty p value, která se rovná 

0,357, což je větší než 0,05. To znamená, že musíme přijmout H0, která zní následovně: Mezi 

tím, jak moc je pro respondenta důležité náboženství a generací, ke které respondent patří není 

žádný vztah, a žádná z generací nepovažuje náboženství za významnou součást svého života. 

 Toto zjištění potvrzuje analýza odpovědí na další otázku. A to jestli se respondenti hlásí 

k nějakému náboženskému vyznání. V průběhu provedené analýzy bylo zjištěno, že hodnota p 

value se tady rovná 0,380, což znamená, že musíme přijmout H0, která předpokládá, že mezi 

generací a tím, jestli se respondent hlásí k nějakému náboženskému vyznání, není žádný vztah. 

Téměř 81 % příslušníků generací X a 83 % příslušníků generace Y se nehlásí k žádnému 

náboženskému vyznání. Toto zjištění lze podpořit výsledky SLDB z let 2001 a 2011. V roce 

2001 se jen 20 % obyvatelů České republiky ve věku od 15 do 29 let deklarovalo jako věřící. 
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(ČSÚ 2003) V roce 2011 se toto procento moc nezměnilo - 19 % obyvatel stejné věkové 

skupiny se označilo za věřící. (ČSÚ 2014) 

 Bylo zjištěno, že je souvislost mezi generací, ke které respondent patří a tím, jak často 

navštěvuje bohoslužby. Hodnota p value se rovná 0,000, což předpokládá zamítnutí nulové 

hypotézy, která předpokládá, že mezi zmíněnými proměnnými není žádná souvislost. V tabulce 

č.18 lze vidět, že většina respondentů obou dvou generací nikdy nenavštěvuje bohoslužby, což 

potvrzuje předchozí závěry, že generace X a Y mají skoro stejný postoj vůči náboženství - 

žádná z generací není moc věřící. I když většina příslušníků jak generace X, tak generace Y 

nikdy nenavštěvuje bohoslužby, procento respondentů, kteří uvedli zmíněnou variantu 

odpovědi se zvýšilo téměř o 7 %. Zároveň se významně snížilo procento respondentů, kteří 

navštěvují bohoslužby pouze při příležitosti zvláštních církevních svátků, a to téměř o 9 %, a s 

tím i procento respondentů, kteří navštěvují bohoslužby aspoň jednou za měsíc. 

Tabulka 18 Návštěva bohoslužeb 

Generace 

 Častěji 

než 

jednou 

týdně 

 Jednou 

týdně 

Jednou 

za měsíc 

Pouze při 

příležitosti 

zvláštních 

církevních 

svátků  

Jednou 

za rok 

Méně 

často 

Nikdy, v 

podstatě 

nikdy 

X 0,5 % 3,2 % 4 % 13,5% 8,1 % 5,8 % 63,9 % 

Y 0,2 % 1,8 % 2,7 % 4,7 % 10,2 % 10 % 70,5 % 

Vlastní výpočet na základě dat EVS 1999 a EVS 2017 

 

 

 

 Ze zmíněných výsledků vyplývá, že názory generací X a Y vůči náboženství se moc 

neliší. Žádná z generací nepovažuje náboženství za významnou součást svého života. Většina 

příslušníků obou dvou generací není věřící a nikdy nenavštěvuje bohoslužby. Ačkoli se 

procento věřících generačně neliší, generace Y se méně účastní institucializované formy 

náboženství a méně často navštěvuje bohoslužby. 
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 4.5. Závěr sekundární analýzy dat  

V průběhu provedené sekundární analýzy bylo zjištěno, že i když na některé aspekty života 

mají generace X a Y podobný názor, postoje těchto generací se občas liší. Generace Y častěji 

souhlasí s tvrzením, že manželství je zastaralou institucí a častěji uvádí, že sdílení domácích 

prací je hodně důležitým aspektem pro úspěšné manželství. Generace X častěji uvádí, že děti 

jsou hodně důležitým aspektem pro úspěšné manželství. Tyto změny ukazují na proměnu 

postojů k manželství, tato instituce již není pro lidi tak významná jako byla dřív. Děti již  nejsou 

důvodem pro uzavření manželství. S globalizací trhu práce, zvýšením úrovně individualizace 

a pracovních jistot se proměnily také postoje lidí k této sféře života. Výsledky sekundární 

analýzy ukazují, že pro generaci X hraje práce větší roli než pro generaci Y. Pro starší generaci 

byla práce jen způsobem výdělku, zatímco příslušníci generace Y kladou větší důraz na 

možnost něčeho dosáhnout v pracovní oblasti, dobrou pracovní dobu, dlouhou dovolenou, 

příležitosti uplatnit svoji iniciativu, úroveň zodpovědnosti práce a množství volného času. Na 

základě provedené analýzy lze usoudit, že i když žádná ze zkoumaných generací nepovažuje 

politiku za významnou součást svého života, generace Y má mnohem menší zájem o politiku. 

Co se týče náboženství, bylo zjištěno, že i když žádná ze zkoumaných generací nepovažuje 

náboženství za významnou součást svého života a nehlásí se k žádnému náboženství, generace 

Y se však méně účastní institucializované formy náboženství a méně často navštěvuje 

bohoslužby, což ukazuje na názorové rozdíly mezi generacemi X a Y. Proměna hodnot a jejich 

postmodernizace způsobila formování rozdílů v postojích a pohledech na život u příslušníků 

generací X a Y, což je důvodem vzniku generační propasti, na kterou poukazují především 

rozdílné postoje zkoumaných generací vůči práci a rodině. Došlo k velkému názorovému 

posunu vůči práci, která se z druhého místa, popsaného na začátku analýzy žebříčku, přemístila 

až na čtvrté. Proběhly také velké změny postojů vůči hodnotám, spojeným s práci, což 

vybudovalo propast mezi generacemi. Tato propast je také podpořena změnami postojů vůči 

manželství, které již není tak důležitou součástí života. Zmíněné názorové posuny mohou 

způsobit konflikt mezi generacemi, což ukazuje na  formování propasti mezi generacemi. 

Odlišnost podmínek, ve kterých generace X a Y vyrůstali způsobila konflikt mezi zmíněnými 

generacemi.  
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5. Hloubkové rozhovory 

 5.1. Scénář rozhovorů 

Následně jsem provedla polostrukturované hloubkové rozhovory. Cílem těchto rozhovorů je 

potvrzení generace a zjištění, jestli se respondenti cítí jako součást jedné z generací a co je 

podle nich definuje. Obou dotazovaných generací jsem se zeptala na jejich postoj vůči 

názorovým posunům a jak moc tyto posuny vnímají. Každé z generací jsem také položila 

otázku ohledně jejich názoru vůči ostatním generacím. 

 Pro výběr respondentů jsem použila metodu účelový výběr. Důvodem toho výběru je, 

že pro porovnání dvou generací bych potřebovala stejný počet příslušníků obou dvou generací, 

a to 3 příslušníky generace X a 3 příslušníky generace Y. Provedla jsem rozhovory s dvěma 

muži věku 49 a 50 let, kteří jsou ženatí a mají dvě děti. Avšak mají odlišné vzdělání. Jeden z 

nich má dokončenou střední školu s maturitou a druhý střední školu bez maturity. Dalším 

doznaným příslušníkem generace X je vdaná žena ve věku 51 let, která má také dvě děti a má 

vysokoškolské vzdělání. Co se týče příslušníků generace Y, rozhovory byly provedeny s dvěma 

muži ve věku 28 a 30 let, jeden z nich je svobodný a druhý je zadaný. Nikdo s nich nemá děti. 

Oba dva mají vysokoškolské vzdělání. Dalším dotazovaným respondentem byla nezadaná žena 

ve věku 29 let, která nemá děti a má vysokoškolský titul. Vybraným respondentům jsem 

položila následující otázky: 

 

1. Co pro Vás znamená pojem generace?  

2. Rozdělujete společnost na generace? 

3. Do jaké generace byste sebe zařadil/a?  

4. Co Váši generaci definuje?  

5. Jaké jsou rozdíly mezi Vaší generací a jinými generacemi? 

6. Jak moc vnímáte názorové posuny? 

7. Co je podle Vás důvodem generačních posunů? 

8. Způsobují názorové posuny konflikt mezi generacemi? 

9. Jakou máte zkušenost s konfliktem mezi generacemi? 

10. Vnímáte nástup nové generace? 

11. Co podle Vás definuje novou generaci? 
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 5.2. Výsledky rozhovorů  

Generace jako pojem 

Všichni respondenti, se kterými jsem rozhovor provedla, pojem generace chápe jako rozdělení 

společnosti na věkové skupiny. Však každý tyto věkové skupiny vymezuje jinak. Někdo je 

definuje jako generaci dětí, rodičů a prarodičů s věkovým rozdílem 25 let. Někdo jako 

segmenty, které jsou rozděleny po 10 nebo 20-25 letech. Naprosto většina respondentů s 

pojmem generace spojuje období, které tyto generace definují.  

 

“Pojmem generace si vybavím skupinu lidí, která vyrůstá v nějakém určitém období. A jejich 

vývoj je ovlivněn různými událostmi v té době nebo prostředím a třeba i dostupnými 

technologiemi v dané době.” (Jakub, 28 let, příslušník generace Y) 

 

Podobný názor na pojem generace má respondent, který je příslušníkem generace X. 

 

“Je to část společnosti, která se narodila a vyrůstala ve zhruba stejném čase, formovaly je 

stejné věci (ať už zážitky, nebo technologie), čímž mají stejné životní zkušenosti.” (Petr, 49 let, 

příslušník generace X) 

 

Definice generací X a Y a rozdíly mezi generacemi   

Příslušnici generace X svou generaci definovali jako generaci Husákových dětí nebo jako 

střední generaci. Tato generace vyrůstala v dobu socialismu, kterou příslušnici této generaci 

také považují za součást definice své generace.  

 “Definuje nás na prožité dětství v době rozvíjejícího se socialismu, kdy sice mělo být 

všechno, ale nebylo vlastně nic, ohledně nakupování neexistoval výběr, často chyběly základní 

výrobky, luxusnější věci neexistovaly, nešlo cestovat do zahraničí.” (Petr, 49 let, příslušník 

generace X) 

 “Naše generace, neboli moje generace, zažila dobu totality, socialismus, kde například 

nebylo vůbec nic k sehnání. Měli jsme ošklivě oblečení, všechno bylo takové šedivé. Děti neměli 

dostatečnou výživu, chyběli nám mandarinky, pomeranče, banány. Naše generace nesměla mít 

vlastní názor.” (Kateřina, 51 let, příslušnice generace X) 

Socialistický režim a dobu totality jako definici generace X zmiňovali i příslušnici generace Y. 
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  “…My jsme nezažili válečný režim. To oproti mým rodičům, kteří zažili, zažili okupaci 

a podobné věci, tak ti pořád žijí v malinké nejistotě, že vnímají ten svět trošku negativně, že se 

to všechno může ze dne na den změnit.”(Johana, 29 let, příslušnice generace Y) 

 “…My jsme vlastně vyrůstali v demokracii, když třeba ta předchozí generace zažili 

totalitní režim a v tom bych řekl je největší rozdíl.”(Jakub 28 let, příslušník generace Y) 

Příslušníci generace Y svou generaci definovali jako generaci devadesátých let, kterou popsali 

jako generaci, která vyrůstala na počátku velkého technologického pokroku.  

 “Naši generaci definoval počátek informačních technologií, využitých masivně mezi 

lidmi. Takže my jsme už taková generace, která začala víc využívat počítače, nástup telefonů 

pro běžné použití.” (Jan, 30 let, příslušník generace Y) 

 "My jsme stálé ještě v tom starém tisíciletí, ale zároveň jsme generace, co se rychle učí, 

pracuje s technologiemi, nedělá nám to ještě problém, že jsme zažili ten přerod a byli jsme u 

toho, když se rozjel internet, sociální sítě, takže jsem velice flexibilní v tomhletom ohledu i 

multifunkční.” (Johana, 29 let, příslušnice generace Y) 

Někteří z příslušníků generace X také zmiňovali technologický pokrok jako proces definující 

generaci Y a vytvářející rozdíly mezi generacemi.  

 “Jsou rychlejší, bystřejší, to co mně trvá půl dne, oni mají kliknutím někam na nějaké 

tlačítko” 

Příslušnici generace Y také zmiňovali, že jejich generace je svobodnější a otevřenější než ta 

starší.  

 “Můžeme už v dnešní době z Evropského pohledu hodně cestovat, poznávat nová místa, 

poměrně otevřená generace vůči těm co byly dřív před námi.” (Jan, 30 let, příslušník generace 

Y) 

 “My jsme nezažili válku, moje generace nezažila komunistický režim, víme o tom, co to 

je, ale máme takovou jistotu v stát jistoty, sociální jistoty, finanční jistoty, jistoty bezpečnosti, 

jistoty “blahobytu” a pocit bezpečí - my jsme nezažili válečný režim… Jsme mnohém víc 

liberálnější, otevíráme se novým postojům, přijímáme téma jako diverzita, jiné rasy, 

multikulturní myšlení, jsme takové mnohem víc otevření.” (Johana, 29 let, příslušnice generace 

Y) 

Souhlasí s tím i příslušníci generace X: 

 “Nová generace si myslím, že teďka právě má všechno otevřené před sebou, má jiné 

názory na dnešní svět, je víc otevřená světu, je víc kosmopolitní, nemá problém se přátelit se 

zbytkem světa, nevědí jim většinou ani jiné kultury, jsou víc tolerantní než jsme byli my třeba.” 

(Kateřina, 51 let, příslušnice generace X) 
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Úroveň vnímání generačních posunu mezi příslušníky generací X a Y 

Příslušníci generace X vnímá generační posuny nejvíc v kontroverzních sférách, a to například 

téma pohlaví, LGBT komunity, veganství a vegetariánství, zmiňují také sféru politiky, přístupu 

k výchově, přístupu k práci, k ekonomice, k finančnímu zajištění.  

 “Když dojde na nějaké téma, které bývá často názorově odlišné, a to zejména bývá třeba 

politika, přístup k jiným národům, rasy, pohlaví, využití technologií, názory na kontroverzní 

věci., tak v ten okamžik si člověk uvědomuje, že mezi generacemi je velký a občas i propastní 

rozdíl, mezi tím jak kdo co vnímá.”(Jan, 30 let, příslušník generace Y) 

 Příslušnici generace X, kteří generační posuny také vnímají, se často snaží těmto konfliktům 

předejít. 

 “Chce to toleranci na obou stranách, aby spolu našli společnost řeč, napříč všemi 

generacemi. To chce velkou toleranci a diskutovat si věci.” (Kateřina 51 let, příslušnice 

generace X) 

 “Musím… té jiné generaci dat za pravdu ač nerad, je to smutné ale je to tak.” (Michal, 

50 let, příslušník generace X) 

 “Dříve pro mě bylo důležité objasňovat mladším, v jaké hrozné době jsme vyrůstali my, 

aby historie nebyla zapomenuta. Dnes už chápu, že to nemá smysl, ušetřím si spoustu sil 

s vysvětlováním…”(Petr 40 let, příslušník generace X) 

 

Důvody generačních posunu mezi příslušníky generací X a Y 

Příslušníci obou generací za důvody generačních posunu považují zkušenosti a rozdíly v době, 

ve které každá z jednotlivých generací vyrůstala.  

 “Řekneme, že názorové posunu jsou vytvořeny jednak režimy, co byly před námi, nebo 

naopak otevřenou ekonomikou, která je dneska, že lidé se můžou volně cestovat, potkávat se s 

lidmi, získávat jiné názory, úhly pohledy, být otevřeni.” (Jan, 30 let, příslušník generace Y) 

 “Osobní zkušenost s tím jak se žije a jaké máš možnosti a neochota přijímat osobní 

zkušenosti jiných - prostě tomu neumíme uvěřit”. (Petr, 49 let, příslušník generace X) 

 “Určitě zkušenosti … Straší generace byla vychovávána v pevném řádu, když bylo něco 

špatně, přišel tvrdý trest i třeba ve výchově. Moje generace už má benevolentnější přístup k 

mnoha věcem.” (Johana, 29 let, příslušnice generace Y) 

Avšak ne všichni dotazovaní respondenti považují generaci jako důvod rozdílů v názorech 

jednotlivců, a to napříč generacemi, ke kterým sami patří.   
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 “Já se můžu ohledně nějaké věci shodnout s někým o X generací starší a zároveň se 

stejně můžu shodnout nebo neshodnout s vrstevníkem.”(Jakub, 28 let, příslušník generace Y) 

 “Já si dokážu v klidu rozumět s dvacetiletým klukem nebo se sedmdesátiletým 

důchodcem, ale se svým vrstevníkem ze své generace si nemám co říct. Nezaleží na tom, kdo je 

jak starý, ale na tom, jestli si s ním dá rozumně mluvit.” (Michal 49 let, příslušník generace X) 

 

Konflikt mezi generacemi 

Všichni dotazovaní respondenti se shodli na tom, že názorové posuny způsobují generační 

konflikt. Však někteří z respondentů tvrdí, že ačkoliv názorové posuny jsou důvodem 

konfliktů, tak onen konflikt nemusí být nutně generační.  

 “Řekl bych, že názorové posuny určitě způsobují konflikt, ale neřekl bych, že by to bylo 

zrovna mezi generacemi. I když samozřejmě určitý vliv to má.”(Jakub, 28 let, příslušník 

generace Y) 

 “Ty konflikty samozřejmě jsou ale  já nefunguju v generacích, snažím se fungovat se 

všema.” (Michal 50 let, příslušník generace X) 

Naprostá většina respondentů se s konfliktem mezi generacemi potkává. Důvody těchto 

konfliktů se navzájem liší, avšak většina dotázaných respondentů zmínila politiku jako častý 

důvod generačních konfliktů.  

 “Nejčastěji to asi budou politické názory, například mých prarodičů ale to je prostě 

historií jejich a naší.”(Jan, 30 let, příslušník generace Y) 

 “Můj obvyklý konflikt s lidmi je moje zatvrzelá nenávist vůči komunistům, kteří naší 

rodině udělali hodně zlého. Nejsem tedy ochotný akceptovat shovívavý názor na 

socialismus/komunismus. Tento postoj z osobních důvodů nikdy neopustím, nechci. (Petr 49 

let, příslušník generace X) 

 "Řekl bych, že největším konfliktem jsou, podle mne, volby a politika obecně.”(Jakub, 

28 let, příslušník generace Y) 

Příslušnici obou generací také navazovali na konflikt mezi rodiči a dětmi.  

 "Třeba názorově se svým synem, když rozebíráme nějaké téma, tak určitě se liší můj 

názor od jeho, díky tomu, že já mám zkušenost z historie, třeba že už se něco stalo, že už jsem 

nějak ovlivněna nějakou situací." (Kateřina 51 let, příslušnice generace X) 

 “Zkušenost mám třeba, co se týče gayů - LGBT komunity. Generace mých rodičů ne že 

by to odsuzovala, ale mají k tomu spíš takový jako ofenzivní postoj, když ta moje generace je 

taková otevřená, liberální.”(Johana 29 let, příslušnice generace Y) 
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 “Když mi bylo cca 20 let a prostě měli jsme doma s otcem problém, nějak jsme se 

nepohodli…” (Michal, 50 let, příslušník generace X) 

 

Úroveň vnímání nové generace a její definice 

Každý z dotázaných respondentů si nástupu nové generace všímá, i když pro některé 

příslušníky generace Y je to snazší z důvodu ne moc velkého věkového rozdílu s nejstaršími 

příslušníky té generace, kterou považují za nastupující.  

 “Jelikož mladší generaci bych řekl, že mám blízko, tak možná ten nástup, jestli nějaký 

je, tak není tak znatelný, ale samozřejmě nějaké znaky si všímám.” (Jakub, 28 let, příslušník 

generace Y) 

Nebo považují tu generaci za moc mladou, aby ji dokázali definovat. 

 “Generace novější je stále ve věku, kdy ji v podstatě člověk tolik nepotkává, jsou to 

pořad ještě relativně mladí lidé, se kterými vlastně nemůžete sdílet nějaké vlastní myšlenky, 

pobavit se o věcech víc do hloubky a vlastně nepoznáte ten kontrast toho věkového rozdílu. 

Díky tomu nepoznáte ten kontrast, jak by se ten člověk choval v našem věku třeba, abyste to 

mohli srovnat jedna ku jedné, aby to bylo srovnatelné.” (Jan, 30 let, příslušník generace Y) 

Tyto definice nastupující generace měly nalezeny určité společné myšlenky příslušnicemi obou 

dvou zkoumaných generací, kupříkladu se shodují na technickém zaměření nastupující 

generace.  

 “Jsou rychlejší, bystřejší, to co mně trvá půl dne, oni mají kliknutím někam na nějaké 

tlačítko, to je přesně ta technická revoluce, která proběhla úplně úžasně, akorát ne všichni 

dokázali zachytit tempo doby.”(Michal, let, příslušník generace X) 

 “Generace, která je vychovávána hodně médii, hodně smartphony a už jsou to lidi spíš 

takoví netrpěliví.”(Jan, 30 let, příslušník generace Y) 

 “Nová generace vyrůstá na elektronickém řešení světa… opouští svět dětských hřišť, 

blbnutí s kamarády, zážitků z procházky, z lesa, z přírody… dnes děti preferují na kamarády 

Facebook, na medvědy mají wikipedii nikoliv ZOO, jejich touha je si zahrát hru, začetovat si 

se spolužákem, ale uniká jim, že můžou zazvonit u něj doma.”(Petr, 49 let, příslušník generace 

X) 

Příslušnici obou generací zmínili nižší úroveň respektu příslušníků nastupující generace ke 

starším lidem. 
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 “Moje generace má mnohém větší respekt vůči starším lidem, starším generacím. 

Mladé generace mi přijde, že nejsou vychovávají v tom respektu…”(Johana 29 let, příslušnice 

generace Y) 

 “Myslím si, že mladá generace je dneska víc agresivní a průbojná než jsme byli my, 

více sebevědomá, ale dle mého názoru nemá dostatečný respekt starší generaci a neváží si 

starých lidí, s čímž mám i zkušenost… My jsme byli k tomu respektu dotlačeni ale jsme si víc 

třeba vážili svých učitelů…”(Kateřina, 51 let, příslušnice generace X) 

 

 5.3. Závěry rozhovorů 

Podle názorů dotázaných respondentů je důvodem generačních rozdílů doba, ve které 

jednotlivec vyrůstá, a také jeho sociální prostředí, o čemž jsem se zmiňovala i v teoretické časti 

své práce. Nejčastěji příslušníci generací X a Y zmiňují dobu socialismu a také dobu velkého 

technologického pokroku, které jsou podle nich důvodem rozdílu mezi zmíněnými generacemi, 

což potvrzuje vymezení generací uvedené v teoretické časti mé práce. Na základě výsledků 

provedených rozhovorů je zřejmě, že generační zlom je spojován především se změnou režimu, 

což potvrzují odpovědi příslušníků obou dvou zkoumaných generací.  

 Většina příslušníků obou generací vnímá názorové posuny a také generační konflikty, 

které tyto posuny způsobují a se kterými má každý z dotázaných respondentů vlastní 

zkušenosti, avšak tento generační konflikt se vztahuje především k dějinnému zvratu, na který 

navazovala většina dotázaných respondentů jako na největší rozdíl mezi generacemi X a Y. 

Každý jednotlivec definuje generaci jinak, což je zřejmé na základě provedených rozhovorů. 

Někdo rozumí pojmu generace jako rozdělení na generaci prarodičů, rodičů, děti a někdo 

definuje generaci jako skupinu malých dětí, puberťáků, mladé generace, střední, starší generací 

a důchodců, a někdo rozděluje generace na skupiny s věkovým rozdílem 15 nebo 25 let. Avšak 

naprostá většina dotázaných bez ohledu na to, k jaké generaci patří své odpovědi na zmíněné 

otázky směrovala k době socialismu jako nejpodstatnějšímu důvodu rozdílů mezi generacemi, 

na základě čehož lze usoudit, že změna režimu jako společenská změna je důvodem vzniku 

nejen zlomu mezi generacemi, ale také vzniku samotných generací.  

6. Závěr   

Cílem této práce bylo srovnání názorů a postojů generací X a Y a také potvrzení existence 

generací. Tato práce byla zaměřena na příslušníky generací X a Y, názory byly porovnány za 
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pomoci provedené sekundární analýzy dat výzkumů Evropský výzkum hodnot z roku 2017 a 

1999.  

 Na základě výše zmíněných výsledků sekundární analýzy v předchozích kapitolách a 

provedených rozhovorů lze vytvořit portrét každé ze zkoumaných generací. Generace X je 

generací, pro kterou hraje velkou roli manželství a děti. V době jejich mládí bylo manželství 

významnější součástí života každého jedince. Generace X je generací, která má větší zájem o 

politiku než generace mladší a také pozitivnější postoj vůči povoleným demonstracím a 

neformálním stávkám. Tyto názory jsou, podle respondentů, se kterými byly provedeny 

rozhovory, ovlivněny především dobou, kterou tato generace zažila, a to dobou socialismu, 

kdy nikdo nesměl mít vlastní názor a životy lidí byly pod přísnou kontrolou vlády a 

socialistického režimu.  Tato generace nebyla tak svobodná, jako je ta mladší, pro kterou mít 

vlastní názor, vyjadřovat ho a prosazovat ho do společnosti je běžnou věcí. Tato skutečnost 

vyvolala u generace X větší touhu po svobodě a větší zájem o politické dění. Tento zájem o 

politiku a pozitivnější přistup k demonstracím je přímo ovlivněn zkušeností příslušníků 

generace X. Práce hraje velkou roli v životě příslušníků generace X. Práce dřív byla jediným 

způsobem výdělku. 

 Generace Y je svobodnější generací, která nezažila dobu totality. Tato generace je 

technologický vyspělá, má víc možností pro sebevyjádření, vzdělávání, cestování atd. 

Příslušnici generace Y sami určují, co je pro ně významné a co není, sami určují své priority a 

čemu by chtěli věnovat svůj život. Z důvodu větších sociálních a finančních jistot, jistot 

bezpečnosti, jistot “blahobytu” a pocitu bezpečí má generace Y menší zájem o politiku než 

jejich předchůdci. Pro generaci Y nejsou rodina a děti nutnou součástí života. Tato generace k 

tomu není tlačena společenskými normami. Poměrně velká část příslušníků této generace 

preferuje pracovní růst a seberozvoj před manželstvím a dětmi. Generace Y má velkou touhu 

uplatnit svou iniciativu v práci, jelikož v dnešní době posun po pracovnímu žebříčku je 

poměrně snadný. Tato generace má hodně možností výdělku, a to dokonce i online. Má také 

hodně možností něčeho dosáhnout mimo práci. Generace Y je svobodná generace, pro kterou 

volný čas hraje větší roli než pro generaci předchozí. Tato generace může víc cestovat, než 

mohla generace X v minulosti, jsou pro ni otevřeny všechny hranice. Má také mnohem víc 

možností pro seberozvoj.  

 Popsané portréty generací X a Y, které byly popsány v předchozích odstavcích, bych 

ráda doplnila i dalšími informacemi, a to tím, jak moc se liší názory zmíněných generací na 

další sféry života jako například přátele a volný čas, o kterých chyběla data, avšak bych se 

taktéž ráda na tyto sféry zaměřila v případě další analýzy. Jak již bylo zmíněno výše, generace 
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Y považuje tyto sféry za důležitější než práci, na rozdíl od generace X, která dává přednost 

práci před přáteli a volným časem. Předpokládám, že by bylo přínosným zjistit, jakým 

způsobem rádi tráví volný čas, jestli jsou nějaké rozdíly mezi způsobem trávení volného času 

generace Y a tím, jak dřív trávila volný čas generace X. Předpokládám, že by byly také 

zajímavé informace o délce času, který každá z jednotlivých generací stráví se svými přáteli a 

také délce volného času, který věnují sami sobě. Zmíněné otázky by pomohly zjistit, jestli jsou 

nějaké rozdíly mezi generacemi v těchto sférách, o kterých bylo v mojí práci jen zmíněno, na 

které bych se však ráda zaměřila v příštích analýzách.  

 Zajímaly by mě také rozdíly mezi dalšími generacemi, a to například mezi generací Z 

a staršími generacemi. Avšak jak již bylo zmíněno v teoretické časti práce, generace Z, v 

případě jejího zařazení do mého výzkumu jako zvláštní generace, by nebyla stejně zastupitelná 

jako generace, které byly v mé práci analyzované, což by vyvolalo určitý problém s 

reprezentací této generace a možnosti ji porovnávat s generacemi X a Y. Tato generace by, dle 

mého názoru, mohla být zařazena do mého výzkumu přibližně za 6 let, kdy jejím nejmladším 

příslušníkům bude 18 let. Předpokládám, že by to bylo zajímavé zjistit, jestli by se tato 

generace lišila od generace Y a co by tyto generace považovaly za důvod případných 

názorových posunů a jaké společenské dění by bylo zlomem nebo dějinným zvratem, který 

způsobil vznik další generace, v případě kdy k tomuto vzniku došlo. 

 Co se týče mé provedené práce, ta mi pomohla odpovědět na položenou výzkumnou 

otázku, zejména jak se hodnotové orientace a názory příslušníků různých generací na politiku, 

náboženství, práci a rodinu liší. Jako výsledek provedených analýz byly vytvořeny tzv. 

portréty generací X a Y, které popisují jednotlivé generace a jejich názory na zkoumané sféry 

života. Na základě těchto portrétů je zřejmé, že existují rozdíly mezi názory a postoji 

zmíněných generací, a to na všechna zmíněná témata. Důvodem těchto rozdílů je společenský 

převrat, a to zařazení České republiky do celosvětového systému, technologický pokrok, 

změny ve vzdělávacím systému, zvýšení míry emancipace žen a další společenské změny, což 

způsobilo vznik názorových posunů mezi generacemi X a Y a vznik další generace. Můj 

výzkum potvrdil, že nastupující generace po patnácti letech má právě ty hodnoty, které 

reflektují vývoj společnosti, technologií, trhu práce a rodinného života.  
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Knižnice Sociologické aktuality. ISBN 978-80-7419-286-9. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 

Informovaný souhlas s rozhovorem 

Rozhovor je anonymní, což znamená, že nikde nebude uvedeno mé jméno. Moje účast na 

rozhovoru je zcela dobrovolná a kdykoli během rozhovoru můžu odmítnout odpovědět na 

otázky, na které nechci odpovědět. Mám také právo rozhovor kdykoli ukončit. Jsem si vědom/a 

toho, že rozhovor bude zaznamenáván na diktafon a přepsán do písemné formy. Přepis 

rozhovoru bude důvěrný a v bakalářské práci Hodnotové orientace generací X a Y, ani v 

případných dalších výstupech z tohoto výzkumu, nebudou uvedeny údaje, podle kterých by 

bylo možné mě identifikovat.  

Souhlasím s účastí ve výzkumu a provedením rozhovoru.     ano ne 

Přeji si být informován/a o výsledcích výzkumu.      ano ne  

https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Prost%25252525252525252525252525252525252525C5%2525252525252525252525252525252525252599ed%25252525252525252525252525252525252525C3%25252525252525252525252525252525252525AD_soci%25252525252525252525252525252525252525C3%25252525252525252525252525252525252525A1ln%25252525252525252525252525252525252525C3%25252525252525252525252525252525252525AD
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Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Po skončení rozhovoru jsem se rozhodla, že si nepřeji, aby byly pro účely výzkumu použity 

následující pasáže: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Zároveň jsem si vědoma toho, že pokud v budoucnu změním svůj názor a nebudu si přát využití 

některých pasáží formou přímé citace, mohu se obrátit na tazatelku, která se zavazuje mé přání 

respektovat.          ano ne 

Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Příloha č. 2 

Q1. Prosím řekněte, pro každou z následujících skutečností, jak jsou ve Vašem životě 

důležité: 

 

 

Předpokládám, že odpovědi na tuto otázku by se mohly lišit v souvislosti s generacemi, ke 

kterým respondenti patří, jelikož v průběhu času, a to se změnou pracovních hodnot, postoje k 

náboženství (ČSÚ 2014) a změnou rodinných vztahů, a to například s poklesem počtu sňatků, 

poklesem počtu rozvodů, růstem průměrného věku žen při narození dítěte atd. (Němečková, 

Kurkin, Štyglerová 2015)  

 Pro hlubší analýzu proměny názorů příslušníků generace X a Y spojených se 

zmíněnými aspekty života jsem analyzovala otázky spojené s prací, rodinou, politikou a 

náboženstvím. Bohužel dotazník Evropského výzkumu hodnot neobsahoval otázky týkající se 

volného času a přátel. Z tohoto důvodu jsem neměla k dispozici data pro analýzu těchto sfér 

života pro jejich podrobnější analýzu.  

 

Q11. Zde je výčet toho, co lidé považují za důležité ve své práci. Prosím, prohlédněte si 

seznam a řekněte mi, co z něj Vy osobně považujete za důležité? 
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Předpokládám, že postoje k práci a pracovní hodnoty lidí se s nástupem kapitalistického 

systému mohly změnit. Ovlivnit je také mohlo rozšíření prekarizace, a to odklon od 

standardního pracovního poměru. 

 

Q13. Hlásíte se k nějakému náboženskému vyznání? 

1 – Ano 

2 – Ne 

8 – Neví  

9–Neodpověděl(a)  

Q15. Když nepočítáte svatby, pohřby a křtiny, jak asi často nyní navštěvujete 

bohoslužby? 

1 – Častěji než jednou týdně 

2 – Jednou týdně 

3 – Jednou za měsíc 

4 – Pouze při příležitosti zvláštních církevních svátků  

5 – Jednou za rok 

6 – Méně často 

7 – Nikdy, v podstatě nikdy 

8 – Neví (spontánně) 

9 – Neodpověděl(a) (spontánně) 

Na základě odpovědí na tyto dvě otázky by bylo možno porovnat postoje různých generací k  

náboženství a bohoslužbám, zjistit jestli se počet lidí, kteří se hlásí k nějakému náboženskému 

vyznání změnil.   



 

42 

Q23. Zde je seznam věcí, o nichž si někteří lidé myslí, že jsou nutné pro úspěšně 

manželství nebo partnerství. Prosím, řekněte mi pro každou z nich, zda ji považujete za 

velmi důležitou, 

spíše důležitou 

nebo nepříliš 

důležitou. 

 

 

 

 

Q24. Souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícím výrokem? Manželství je zastaralá 

instituce.  

1 – Souhlasí 

2 – Nesouhlasí 

8 – Neví (spontánně) 

9 – Neodpověděl(a) (spontánně) 

Manželství a partnerství jsou významnou součástí života člověka. Odpovědi na výše zmíněné 

otázky můžou ukázat, jaké aspekty různé generace považují za nejvíc významné pro ně.  

Q29. Do jaké míry se zajímáte o politiku?  

1 – Velice se zajímám 

2 – Trochu se zajímám  

3 – Příliš se nezajímám 

4 – Vůbec se nezajímám 

8 – Neví (spontánně) 

9 – Neodpověděl(a) (spontánně) 

Q30. Nyní se, prosím, podívejte na tuto kartu. Budu Vám číst různé formy politických 

činností, které mohou lidé vykonávat, a byl(a) bych rád(a), kdybyste mi řekl(a) pro 
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každou z nich, zda jste ji již dělal(a), dělal(a) byste ji, nebo byste ji za žádných okolností 

nedělal(a). 

 

Na základě analýzy odpovědí respondentů na tuto otázku by se dalo porovnat názory 

příslušníků generací X a Y na jednotlivé součásti politických akcích.    

 

Příloha č. 3 

Pilotní rozhovor  

Jan, 30 let  

1. Co pro Vás znamená pojem generace? 

“Rozdělení populace na jednotlivé věkové sekce. Řekneme, že populace je rozdělena třeba v 

rámci nějakých segmentů. Ty segmenty jsou rozdělené, řekneme, po určitým množství let. 

Řekneme, ať je to po 10 nebo 20-25, asi zaleží na úhlu pohledu. A každá generace je vlastně 

určitá skupina lidí, kterou spojují nějaké charakteristiky, určeny jednak dobou a druhak 

výchovou a vlastně všeobecným vlivem. A ty každé generace se budou navzájem lišit ale 

nejenom vlastně věkem, ale tím co je ovlivňovalo.” 

2. Rozdělujete společnost na generace? (Nebyla potřeba klást tuhle otázku, názor 

respondenta je zřejmý na základě odpovědi na předchozí otázku)  

3. Do jaké generace byste sebe zařadil/a?  

"Asi Y. Nevyznám se v generacích ale asi Y.” 

4. Co Váši generaci definuje?  

“Naši generaci definoval počátek informačních technologií, využitých masivně mezi lidmi. 

Takže my jsme už taková generace, která začala víc využívat počítače, nástup telefonů pro 

běžné použití. Už jsme taková generace, co to začínala využívat nějakým způsobem. Jsme 

otevřená generace, která může už v dnešní době z Evropského pohledu hodně cestovat, 

poznávat nová místa, poměrně otevřená generace vůči těm co byly dřív před námi.” 

5. Jaké jsou rozdíly mezi Vaší generací a jinými generacemi? 
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"No tak jsou starší a mladší generace. Tak vůči mladším generacím my jsme kupodivu 

trpělivější, dle mého názoru. A vůči těm starším generacím my jsme naopak více dynamičtí. 

Předpokládám, že technologicky jsme víc vzdělaní, náš život víc spěje k nějakým konkrétním 

hodnotám, víc si uvědomujeme hodnoty, které dřív nebyly tak moc vnímány. Ať už to byly třeba, 

že ti lidi z těch předchozích generací byli nějakým způsobem ovlivněni režimem, jaký tady byl.” 

6. Jak moc vnímáte názorové posuny? 

"Za běžného života asi nijak zásadně ale názorový posun si každý všimne při každém rozhovoru 

s nějakým, třeba řekneme, rodinným příslušníkem u rodinného oběda, večeře, s důchodci, v 

domově důchodců, na ulici, v metru, když dojde na nějaké téma, které bývá často názorově 

odlišné, a to zejména bývá třeba politika, přístup k jiným národům, rasy, pohlaví, využití 

technologií, názory na kontroverzní věci. Tak v ten okamžik si člověk uvědomuje, že mezi 

generacemi je velký a občas i propastní rozdíl, mezi tím jak kdo co vnímá.”  

7. Co je podle Vás důvodem generačních posunů? 

“Určitě doba, v jaké ti lidé vyrůstají, co začnou ty lidské mozky chápat jako, co je “normální” 

, protože to, co zažije asi člověk v dětství a při dospívání, tak si zažije jako takový běžný stav, 

na základě kterého pak funguje celý život, protože pak, jak se říká “starého psa novým kouskům 

nenaučíš” a ti lidé se už chování tak nějak asi se stejnými hodnotami. A ten důvod je právě ta 

doba, ve které se ti lidé objevují, nebo respektive, ve které žijí. Řekneme, že názorové posunu 

jsou vytvořeny jednak režimy, co byly před námi, nebo naopak otevřenou ekonomikou, která je 

dneska, že lidé se můžou volně cestovat, potkávat se s lidmi, získávat jiné názory, úhly pohledy, 

být otevřeni. Takže, podle mne, jasná odpověď asi jednoslovná by byla doba.” 

8. Způsobují názorové posuny konflikt mezi generacemi? 

“Stoprocentně ano. Nevím, jestli mám to nějakým způsobem rozvádět ale jak jsem říkal, když 

potkáme nějakou osobu, ať už třeba v metru, tak může dost často dojit ke konfliktu mezi 

generacemi během vlastně i minoritních diskuzí.” 

9. Jakou máte zkušenost s konfliktem mezi generacemi? 

“Vzpomenout si nějakou konkrétní asi těžko. No nevím. Nejčastěji to asi budou politické názory, 

například mých prarodičů ale to je prostě historií jejich a naší." 

10.  Vnímáte nástup nové generace? 

"Drobně ale je to zejména tím, že vlastně generace novější je stále ve věku, kdy ji v podstatě 

člověk tolik nepotkává, jsou to pořad ještě relativně mladí lidé, se kterými vlastně nemůžete 

sdílet nějaké vlastní myšlenky, pobavit se o věcech víc do hloubky a vlastně nepoznáte ten 

kontrast toho věkového rozdílu. Díky tomu nepoznáte ten kontrast, jak by se ten člověk choval 

v našem věku třeba, abyste to mohli srovnat jedna ku jedné, aby to bylo srovnatelné.” 



 

45 

11. Co podle Vás definuje novou generaci? 

“Určitě mně připadají jako taková generace, která je vychovávána hodně médii, hodně 

smartphony a už jsou to lidi spíš takoví netrpěliví a to je teďka možná už neduh všech generací, 

co se naučili používat smartphone, kdy vlastně se nevydržíme soustředit na nějakou věc po 

dobu relativně delší a ta mladší generace na to trpí velmi silně.” 


