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Anotace

Diplomová práce „Životní situace vysokoškolských studentů z hlediska dospělosti“ se 

zabývá otázkou, jak vnímají v současné době mladí lidé studující vysoké školy svou 

životní situaci a jak se cítí být dospělí. Práce pojednává o životním období mezi 

adolescencí a dospělostí plném kontrastů a specifických znaků odlišujících se od 

životního běhu předchozích generací. Na pozadí vybraných teoretických konceptů 

analytiků současné doby jsou představeny aktuální společenské poměry, jejichž hlavní 

charakteristikou je nestabilita a proměnlivost. To se promítá do životního cyklu jedinců a 

způsobuje posuny časování životních událostí. Na jednu z těchto proměn v životech 

vysokoškolských studentů se snaží ukázat empirická část této práce. Současná životní 

situace mladých lidí je zasažena dříve nezaznamenanými trendy jako jsou prodlužování 

doby studia, osamostatňování v pozdějším věku a časté zaměstnání při studiu. V důsledku 

těchto trendů dochází ke zpochybnění klasického vymezení dospělosti, které bylo dříve 

spojované se samostatným žitím či manželstvím a rodičovstvím. Kvalitativní studie 

přibližuje životní podmínky současných studentů pražských vysokých škol a pátrá po 

tom, do jaké míry se tito mladí lidé cítí být dospělí. Současně se snaží ukázat, podle 

jakých hledisek mladí studující ženy a muži dospělost vymezují. 
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Annotation

Diploma thesis „ Life situation of university students in terms of adulthood“ deals with 

the question how young people currently studying university perceive their life situation 

and how much they feel to be adults. The thesis is about  life period between adolescence 

and adulthood which is full of contrasts and specific features differing from the life course 

of previous generations. The background of the thesis formed by theoretical concepts of 

present time analysts shows actual social conditions whose main characteristic is 

instability and variability. This is reflected in the life cycle of individuals and causes shifts 

in the timing of life events. The empirical part of the thesis is trying to show one of these 

transformations in the lives of university students.  The current living situation of young 

people is affected by previously unregistered trends such as prolonging the period of 

studying, becoming independent later in life and the frequent employment during studies. 

As a result of these trends the classical definition of adulthood connected with 

independent living or marriage and parenthood is challenged. A qualitative study 

describes the living conditions of students of Prague universities and searches for the 

extent to which these young people feel adults. At the same time it tryes to show which 

aspects studying young people connect with definition of adulthood.

Klíčová slova

Dospělost, mladá dospělost, mládí, vysoká škola, studenti, přechod do dospělosti, životní 

cyklus, sociální změna

Keywords

Adulthood, young adulthood, youth, university, students, transition to adulthood, life 

cycle, social change
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Úvod

Životní etapa dospělosti představuje bezpochyby nejdelší část  životního cyklu, 

avšak její vymezení již tak jasné není. Především přechod do dospělosti, který byl dříve 

spojován s různými rituály či životními momenty, již dnes pozbyl zřetelnosti. V důsledku 

trendů prodlužování doby sdílení domácnosti s rodiči a delšího procesu vzdělávání se 

znaky předurčující dospělost rozmělňují do širšího časového období. Mladí lidé pak jsou 

schopni uznat, kdy nabyli biologické či legitimní dospělosti, ale nevědí, zda jsou již 

dospělí ze sociálního hlediska. A tak se ptají, co to vůbec znamená být dospělým?

Tato otázka mě napadla pokaždé, když jsem doma na prosbu o radu či pomoc 

dostávala odpověď „jsi dospělá, tak si poraď sama“. Od osmnáctých narozenin byla tato 

věta na denním pořádku a tak jsem se brzy osamostatnila. S přáteli jsem později narazila 

na zmíněnou otázku znovu. Diskutovali jsme o tom, kdo z nás je víc dospělý, jestli ten, 

kdo studuje, či ten, kdo pracuje a je již ekonomicky nezávislý? A jak se cítí být dospělí 

lidé jako já, ekonomicky nezávislí, ale stále studující?

Tyto otázky mě inspirovaly ke zvolení tématu mé diplomové práce, tedy bádáním, 

jak vnímají studenti vysokých škol sami sebe jako dospělé a do jaké míry se cítí být 

dospělými s ohledem na svůj způsob života. Zvolila jsem právě studenty vysokých škol 

jako cílovou skupinu, protože jejich status je značně nekonzistentní. Právě tito mladí lidé 

jsou postaveni do životní situace zasažené proměnami společenských poměrů, které 

v současnosti probíhají.

Životní dráhy současných studujících vysokoškoláků se liší od životních drah 

předchozích generací hned v několika faktorech: studují déle, často se současně při studiu 

věnují zaměstnání a déle zůstávají žít v domácnosti rodičů. Zároveň jsou zasaženi 

pochybami, zda se již mohou považovat za dospělé, což jim napovídá biologický věk, či 

zatím jen nedospělé, protože zatím nedokončili svá studia a neosamostatnili se. 
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Jak tuto životní situaci mladí lidé vnímají, jak čelí jejím nástrahám a jak těží 

z jejích přínosů, to je předmětem této práce. Na pozadí vybraných teoretických konceptů

zabývajících se pohledy na současnou společnost a chápání dospělosti jsem provedla 

kvalitativní analýzu, která má najít odpovědi na zmíněné otázky.

Práce má dvě části, teoretickou a empirickou. Teoretická část vytváří pozadí ke 

zkoumanému tématu, přibližuje ho a charakterizuje s ním související trendy současné 

společnosti. Teoretické pozadí ukotvuje empirickou část, kterou tvoří vlastní výzkumné 

šetření a analýza získaných dat. 

V první části práce, která je teoretická, je ve čtyřech kapitolách představen kontext 

zkoumaného problému. První kapitola prostřednictvím vybraných analytiků doby 

přednese několik konceptů o tom, v jaké žijeme společnosti. Jan Keller, Ulrich Beck či 

Zigmunt Bauman poukazují ve  svých pracích na neustále probíhající vývoj, který s sebou 

nese proměny kategorií, institucí a zpochybnění moderního řádu platného v první 

polovině dvacátého století. Současná epocha je tak nazývána postmoderní či tekutou a 

charakterizuje ji rozkolísavost a nestabilita.

Tento vývojový proces zasahuje do životů sociálních skupin i jedinců a konstruuje 

životní etapy, jimiž prochází každý jedinec. V důsledku toho dochází k posunům časování 

některých událostí životního cyklu, což je předmětem další kapitoly. Periodizace 

životního cyklu čelí otázce, jak zařadit mladé lidi ve věku mezi 20ti a 30ti lety, když jsou 

zpochybněny dříve platné vzorce přechodu mezi jednotlivými životními etapami. Za 

současné proměnlivosti společenských poměrů je však podle Josefa Alana etapizace 

životního cyklu velmi pomíjivá, což potvrzuje absence konsensu o podobě životního 

cyklu mezi analytiky.

Odrazem rozkolísané doby je mimo jiné zpochybnění vymezení dospělosti jako 

životní etapy. Dospělost a přechod k ní je tak tématem nejrozsáhlejší kapitoly teoretické 

části. Dříve standardní definice dospělosti vymezená sociálními znaky nezávislosti, 

samostatného bydlení, manželství a rodičovství je již obtížně aplikovatelná. To se týká 

zejména mladých lidí po dvacátém roku věku, kteří se vykazují jen některými či již 
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žádnými z těchto znaků. Kupříkladu samostatné žití a zakládání rodiny odsouvají do 

pozdějšího věku, čímž se stává vymezení jejich dospělosti obtížně stanovitelné. 

Konstrukce dospělosti a přechod k ní je tak předmětem diskursu a podmiňuje 

vznik konceptů nových životních etap jako je „vynořující se dospělost“ Jeffrey Jensen 

Arnetta či redefinice dospělosti podle Harryho Blatterera. Tato proměna dospělosti je 

zaznamenána i na nevědeckém poli, což dokazují různá pojmenování jedinců 

nacházejících se mezi adolescencí a dospělostí, například termín „kidults“ vzniklý 

spojením anglických výrazů kids a adults (v překladu děti a dospělí).

Poslední kapitolou první teoretické části je hrubé nastínění trendů

vysokoškolského života v České republice pomocí statistických dat.  Jejím cílem je 

usnadnit pochopení životní situace sledované cílové skupiny mladých vysokoškoláků a 

ukázat, že proměňující se společenské poměry je možné sledovat i v českých 

podmínkách. Díky tomu je možné na životní situaci mladých studentů aplikovat tezi 

prodloužené adolescence či „vynořující se dospělosti“.

Těžiště celé práce se nachází v empirické části. Kvalitativní výzkumné šetření 

mladých vysokoškolských studentů má za cíl ukázat, jak je jejich život konstituován a 

jestli se vnímají jako dospělí jedinci. Jejich pohled na dospělost je odrazem jejich 

životních podmínek, tedy zda bydlí s rodiči, přivydělávají si a jak studují. 

Kvalitativní analýza provedených rozhovorů přiblíží, jaké sociální role si mladí 

studenti a studentky přisuzují, které sociální vztahy nejvíce rozvíjejí a jak vnímají životní 

podmínky, ve kterých žijí. Zjištěná data vysvětlující vymezení dospělosti pohledem 

vysokoškolských studentů jsou strukturována do shrnujících a kódovaných kategorií. 

Výsledkem by mělo být poznání, jak z hlediska dospělosti vnímají mladí lidé jejich 

životní situaci ovlivňovanou tekutostí doby.
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Teoretická část

1. Dnešní doba neustálená pohledem vybraných 

analytiků

Sociologové a analytici naší doby se snaží postihnout současnou společnost 

v konceptech postmoderny, pozdní doby, modernity vrcholné, tekuté či reflexivní a 

mnoha dalších. V diskursech se objevuje mnoho různých termínů, ale co je pod ně přesně 

zahrnuto, není vždy ujasněno. Příkladně hojně užívaný pojem postmoderna svým 

charakterem patří mezi „zatemněné termíny“, jak je nazval Váně, protože není jasně 

definováno, co je pod něj subsumováno [Váně 2008: 271]. Podobný problém neurčitosti 

skýtá časové zakotvení těchto konceptů, tedy přesněji od kdy do kdy je možné sledovanou 

epochu za jejich pomoci interpretovat.

Již samotné užité přívlastky uvedených termínů však svým významem naznačují, 

že ač si každý současnou společnost nazve jakkoliv, vždy zaznamenává určitý posun, 

proměnu nebo odraz od dob předchozích. Zpochybňuje či vyvrací dříve dané vzorce a 

zamýšlí se nad zaznamenanými společenskými a kulturními proměnami. Často se také 

snaží na základě diagnózy doby poukázat na aktuální problémy, které se ve společnosti 

objevují, a je nezbytné k nim zaujmout určité stanovisko. 

Transformace probíhající ve společnosti je možné zachytit v sociálním životě 

všedních dní, proměňují se totiž užívané kategorie, instituce, sociální vazby či životní 

styly. To je evidentní zejména z empiricky zaměřených prací poukazující na konkrétní 

proměny. Transformace však zaznamenávají i někteří obecněji zaměření autoři. Jejich 

teorie a koncepty jsou právě důsledkem zpochybnění již zavedených definic. 

Jelikož podle sociologa Jana Kellera (2007) zažíváme od 80. let minulého století 

druhou vlnu modernity, operacionalizace kategorií by neměla vycházet z původní 

jednoduché (první) modernity. Obsah kategorií totiž prochází proměnami nebo se 
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dokonce úplně vytratí, což má za následek, že jejich používání pozbývá návaznosti na 

skutečnost [Keller 2007: 9, 49]. 

Zjednodušeně vysvětleno, role, statusy či sociální interakce již neimplikují to, co 

dříve, ale jejich smysl se může posunout do jiné významové roviny nebo téměř vytratit. 

Analytici však nezavrhují všechny vzorce či kategorie. Nepochybně se najdou i takové 

kategorie, jejichž obsah zůstává stejný, ale tento stav nemusí být definitivní. Nestabilita a 

proměnlivost modernity nevylučují jejich transformaci v budoucím časovém horizontu. 

Příkladem toho, jak v důsledku proměn kategorie nevysvětlují to, co původně měl\

vysvětlovat,  je následující případ. Definice střední vrstvy v České republice může být 

postavená na tom, že je „nesoulad mezi výší vzdělání, pozicí v práci a výší příjmu 

relativně nízký díky tomu, že jejich (občanů ČR, pozn.autorky) vzdělání, pozice a příjmy 

leží blízko středu celkového rozptylu“ [Keller 2007: 51]. Při vymezení kategorie podle 

tohoto vzorce je její užití opodstatnělé, avšak při  jejím definování pouze podle jednoho 

ze zmíněných faktorů se její význam promění. Důvodem je fakt, že zmíněné znaky si již 

nejsou tak blízké, jak byly dříve, a proto nedokážou adekvátně vysvětlit onu střední 

vrstvu.

Posun v obsahu kategorií trefně vystihl německý sociolog Ulrich Beck ve své 

práci Die feindlose Demokratie1 pojmem „jezdci bez koní“, jež v sobě ukrývá onu 

podstatu, že obsah kategorií se vytrácí [Keller 2007: 49]. Beck soudobou epochu 

konfrontuje s konceptem reflexivní či rizikové společnosti. Rizikovou ji nazývá proto, že 

reflektuje ohrožující vedlejší důsledky svého vývoje, tedy modernizace. „V procesu 

modernizace jsou ve stále větší míře uvolňovány i destruktivní síly, před nimiž zůstává 

lidská představivost bezradně stát“ [Beck 2004: 27]. Modernizace jako proces se ve svém 

důsledku tedy stává problematickou záležitostí. Proto je nutné se zaměřit na pojmový 

aparát, konstrukce fenoménů a kategorií s ohledem na změny přinesené procesem 

modernizace.

                                               
1 BECK, Ulrich. Die feindlose Demokratie: ausgewählte Aufsätze. 1995: s. 13. V původním jazyce.
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Procesy a jevy, které Ulrich Beck komentuje v pojmech teze o rizikové 

společnosti, vystihuje z mírně odlišného úhlu pohledu polský sociolog Zygmunt Bauman. 

Proměnlivost doby popisuje v konceptu tekuté modernity jako metafory současné éry. 

Metafora spočívá v tom, že tekuté „kapaliny si žádný tvar nepodrží nadlouho a 

nepřestávají bát připraveny změnit ho,“ stejně jako soudobá společnost podléhající 

neustálým proměnám [Bauman 2002: 10]. 

Bauman podobně jako Beck poukazuje na fakt, že základy, kterými lidé 

zdůvodňovali své postoje, jednání a přístupy, jsou v současnosti nestabilní a proto je 

každý jedinec nucen neustále reflektovat probíhající změny. To je přirozeně poměrně 

náročné a stresující. „Místo velkých očekávání a sladkých snů přináší ,pokrok‘ nespavost 

plnou nočních můr, v nichž člověk ,zůstává pozadu‘ – ujíždí mu vlak, a to čím dál 

rychleji“ [Bauman 2008: 19]. Jistoty a stabilita jsou vytěsňovány obavami a 

pochybnostmi, kterým je nutné čelit.

V důsledku stručně nastíněné úvahy analytiků dnešní doby vedou k závěru, že 

jedinec může uspět pouze tehdy, je-li vždy připraven flexibilně reagovat v případných 

interakcích a reflektovat probíhající proměny v kategoriích. To se zdá s ohledem na 

množství ohrožujících důsledků a rizik nemožné, a proto by mohlo být částečné řešení 

viděno ve snahách o minimalizaci negativních dopadů. I tyto snahy však opět s sebou 

můžou nést důsledky, jež představují nová rizika.

Komplikovanost tohoto řešení ukazuje Beck na příkladu trendu prodlužovaného 

studia u mladých lidí. „Mladí lidé zůstávají déle ve školách, a aby se vyhnuli 

nezaměstnanosti, rozhodují se často pro doplňující vzdělání. Čím déle však zůstávají ve 

školách, tím více se jim vzdělání z hlediska jejich imanentního nároku na profesní 

budoucnost jeví jako plýtvání časem“ [Beck 2004: 238]. Strategii čelící nezaměstnanosti 

představuje doplňující vzdělání, avšak ohrožujícím důsledkem je pocit plýtvání času. Na 

každém jedinci zvlášť pak leží nelehké rozhodnutí, jak tedy naložit se svým životem, jak 

jednat v konkrétních sociálních situacích, protože jen on sám musí uvážit vyplývající 

pozitivní i negativní důsledky. Obecný stabilní model jednotlivých kategorií a institucí 

totiž neexistuje a v procesu vyvíjející se modernizace nic není zaručeno.
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Fakt, že v soudobé společnosti existuje jen málo vzorů či vůdčích názorů, které by 

vzbuzovaly dostatečný respekt a byly hodny následování, odkazuje na charakteristiku, 

kterou sociologové v kontextu současné doby uvádějí: individualismus. Bezpochyby 

existují jedinci, kteří mohou představovat příkladný vzor, jak přistupovat k vlastnímu 

životu, ale odpovědnost za následky nese každý jedinec sám [Bauman 2002: 53].  

Rozkolísanost existence jedince, který vyplývá z postavení života na křižovatce voleb, tak 

vzbuzuje otázky, kdo vlastně jsem, tedy otázky pátrající po vlastní identitě.

K tématu osobnostních vzorců v době postmoderny vytvořil Bauman typologii 

čtyř modelů: zevloun, který nachází uspokojení ve světě složeným z epizod bez minulosti 

a pokračování, tulák ženoucí se za změnou, pohybem a šancemi, turista sbírající dojmy a 

dobrodružství zpestřující jeho domácí každodennost a hráč vědom si rizika hrající o výhru 

v jednotlivých hrách jako sérii životního procesu [Bauman 1995: 40-56]. Postmoderní 

člověk pak ideálně disponuje všemi vyjmenovanými vzorci, protože jen za uplatnění jich 

všech může čelit rozkolísanosti existence v postmoderních společenských poměrech.

Postmoderní charakter těchto vzorců spočívá v tom, že dnes jsou běžné, ale „v 

minulosti byla jejich role marginální, (...) že v životě těchže lidí i v těchže úsecích života 

vystupují současně, koexistují, zatímco v časech ‚předpostmoderních‘ měla jejich 

přítomnost v životě individuí disjunktivní, vylučovací charakter“ [Bauman 1995: 25]. 

Koexistence vzorů jedinci poskytuje schopnosti  pružné adaptace na proměnlivý vývoj 

doby spíše než specifické jednostranné zaměření, protože vnitřní nespojitost životního 

způsobu je nezbytností pro úspěch v postmoderních podmínkách.

Proměnlivost kategorií a institucí charakteristická pro současnou dobu klade na 

jednice vysoké nároky a je pouze na něm, jak jim bude čelit, protože uplatnitelné stabilní 

vzory již nejsou k dispozici. Stručně nastíněné koncepty vybraných autorů ukazují, že na 

celý problém je možné pohlížet různými způsoby, nazývat je různými termíny a 

vyvozovat odlišné závěry o tom, kam současná společnost spěje. Principiální základ nutné 

reakce na změny však zahrnují všechny z nich. Podobně své koncepty a teorie 

postmoderny nabízejí Jacques Derrida, Michael Foucault, Jürgen Habermas či Jean 



- - 14 - -

François Lyotard, i když se sami mezi představitele postmoderny někdy nezařazují [Váně 

2008: 277]. 

Cílem této práce však není zasadit soudobou společnost do jedné z mnoha teorií či 

konceptů. Tato úloha by totiž mohla představovat námět na vlastní rozsáhlou práci. 

Poslání této kapitoly bylo v poukázání na fakt, že společnost, ve které žijeme, je 

charakteristická svou nesamozřejmostí. „Dnes tedy žijeme ve společnosti, jejíž tradiční 

řád se rozpadl. Je konsensuálně ( ‚tichou dohodou’) držela pohromadě několika málo 

obecně sdílenými principy    [Petrusek, Balon 2011: 44; zvýraznění v originále].

Mým záměrem je postihnout a popsat jednu z mnoha proměn v každodenním 

životě, jež výše zmínění autoři naznačili v obecné rovině. Teorie a koncepty však tvoří 

pozadí k posunům obsahu jednotlivých kategorií a proměnám společenským i kulturním. 

Tyto proměny je možné zaznamenat v životě jednotlivců, k čemuž slouží především 

empirická šetření. Předmětem této práce je konkrétní proměna v životním cyklu, jež se 

objevuje v životech dnešních mladých studentů vysokých škol, tedy vnímání jedince sebe 

samého z pohledu dospělosti.
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1. Životní cyklus a jeho periodizace

Na pozadí načrtnutých charakteristik současné doby by se mohlo zdát, že sociální 

život každého jedince se odebírá velmi různým směrem za rozmanitých podmínek. 

Postižení životních drah tak představuje nelehký úkol vzhledem k neustálé proměnlivosti 

společenských poměrů. Biologický a psychický vývoj je však do určité míry odolný proti 

sociálnímu působení člověka, což je ale tématem jiných než sociologických disciplín. 

Z těchto úvah vyplývá, že stanovit biologickou či psychickou dospělost není až tak 

složité. Podle čeho však stanovit dospělost ze sociálního hlediska? Za pomoci využití 

některých vývojových teorií se pokusím ukázat, že sociální dospělost je jen obtížně 

jednoznačně definovatelná, zvláště její počátek. Pokusím se popsat, jaké sociální aspekty 

jsou připisovány životnímu období, které je předmětem výzkumného šetření této práce, 

tedy rozmezí biologického věku mezi 20ti a 30ti roky.

Již Jan Amos Komenský ve svých didaktických pracích ze 17. století segregoval 

jednotlivá vývojová období člověka. Jedna z jeho periodizací uvedená ve Vševýchově 

definovala životní období (někdy také nazváno školami) následovně: 1. zrození, 2. dětství, 

3. chlapectví, 4. jinošství, 5. mladost, 6. mužnost, 7. stáří a 8. smrt [Komenský 1948: 

online]2. Komenský již ve své době definoval poměrně rozsáhlou škálu etap lidského 

života, což souvisí s jeho snahou synchronizovat vývoj člověka a vzdělávací systém a 

také přisoudit jednotlivým periodám sociální aspekt. Primárně vycházel ze struktury 

vzdělávacího procesu a biologického věku, ale neopomněl ani význam psychického 

vývoje, což zajišťovalo relativně komplexní pohled na životní cyklus. Jeho periodizace 

však byla spíše vizí nebo přáním, jak by měl vývoj člověka vypadat, nežli konstatování 

tehdejšího stavu, ale o to více je podstatné vyzdvihnout její pokrokovost.

                                               
2 Text dostupný online je bez číslovaných stran, čerpáno z Kapitoly patnácté.
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Ve své práci Komenský stanovil období mladosti, tedy etapu vzdělávání se na 

akademii s cílem zjednat plnější moudrost. „Mladík je člověk, který nechává jinošství již 

za zády, to jest, který už dosáhl plné tělesné míry, ale dosud mohutní duševními i 

tělesnými silami“ [Komenský 1948: online]3. Tato etapa je poslední přípravou na vstup do 

životní praxe, i když Komenský nepopírá, že člověk se určitým vzděláváním připravuje 

celoživotně. Mladost by tak v současné éře mohla představovat období vysokoškolských 

studií a přípravu na vstup do plně produktivního věku, i když Komenský při její 

konstrukci jistě uvažoval zcela jiné životní podmínky.

V kontrastu ke Komenského periodizaci německý psycholog Erik Erikson ve 

svých úvahách o životním cyklu neuvažuje o období, které by zachycovalo přípravu na 

vstup do životní praxe a nejednalo se již o adolescenci. To je dáno jeho zaměřením na 

psychický vývoj. Uvádí však období nazvané mladá dospělost zařazené mezi adolescenci 

a dospělost [Erikson 1999: 36-37]. Vývoj člověka Erikson staví na rozvíjení lidských 

ctností jako jsou naděje, věrnost a péče. 

Mladé dospělosti neboli létům intimity a lásky, jak ji nazývá podle vymezujících 

konfliktních pólů, již přisuzuje závazek péče o někoho, tedy početí potomstva [Erikson 

1999: 55, 106]. Jeho periodizace je postavena na psychologických faktorech, i když se 

snaží alespoň částečně ji vztahovat ke kulturnímu prostředí, zejménaa k rodině. Sociální 

vývoj jedince se mu však daří reflektovat méně, než následujícímu autorovi.

Sociologicky se na životní cyklus podíval Josef Alan a podotkl, že postihnutí 

životních drah se zdá být směšné vzhledem k rychlé proměnlivosti společenských poměrů 

[Alan 1989: 5]. I za této okolnosti sestavil schéma životního cyklu, v němž definoval 

poměrně velké množství životních etap. Organizujícím principem jeho periodizace je čas, 

který představuje definiční znak jednání [Alan 1989: 33]. 

Alan podobně jako Erik Erikson považuje ve své etapizaci jedince starší dvaceti 

let za dospělé, ale specifikuje tři stádia dospělosti: rané, střední a pozdní. Ranou dospělost 

vymezuje věkem 21 až 25 let, poté do 40ti let se jedná o dospělost střední, jež přisuzuje 

                                               
3 Čerpáno z Kapitoly dvanácté
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vstup do prvního zaměstnání, tedy počátek profesní dráhy [Alan 1989: 68 - 69]. Celé jeho 

schéma se vyznačuje detailností a zohledňuje různé aspekty života člověka, tedy věk, 

biologickou dospělost nebo sociální postavení ve společnosti. Zmiňuje tak i sociální 

charakteristiku, která je pro ranou dospělost příznačná, „osvojování si role dospělého, 

počátek ekonomické a sociální samostatnosti, formování životních plánů“ [Alan 1989: 68 

-69]. Alanova periodizace se tak zdá být nejvíce komplexní, protože zohledňuje více 

vývojových linií v životě člověka.

Alan se pustil i do předpovědi budoucnosti vývoje životních etap. Vycházel přitom 

z tehdejší situace v českých poměrech. Prorokoval, že mládí bude postiženo 

prodlužováním školského vzdělávání, vzroste orientace na práci s informacemi, mladí lidé 

budou chtít být samostatní a budou vést partnerský život mimo manželství. Rozdíly mezi 

pohlavími budou slábnout stejně jako hranice mezi mládím a dospělostí [Alan 1989: 412 -

413]. Tyto predikce mají o to větší význam, že v současnosti, dvě desetiletí po jejich 

publikování je již možné je konfrontovat s dnešní realitou a zhodnotit, na kolik se 

vyplnily a na kolik byly scestné. 

Periodizace životního cyklu může mít různé interpretace podle toho, z jakých 

vychází sledovaných faktorů. Navíc, jak zaznamenal Josef Alan, odráží charakteristiky 

společnosti a tím se predikce životního vývoje znesnadňuje. Životní běh je tak velmi 

fragmentovaný, a neexistuje konsensus, které sociální události vztahovat jakému 

biologickému věku. Biologický věk je totiž jedinou stabilní linií, která neprodělává 

významné změny způsobené společenskými poměry krom toho, že se prodlužuje. 

Výsledkem nejasného určení jsou různé hranice mezi jednotlivými etapami, ale i 

odlišná chápání stejných věkových kohort. Věkové období mezi 18ti a 27mi lety tak může 

být nazýváno jako mládí, raná dospělost, mladost či úplně jinak.
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Použité termíny balancují mezi dvěma významově odlišnými pojmy mládí a 

dospělost a nabízí se tedy otázka, jaký je jejich obsah, kde začínají a kde končí. 

Především termín dospělost v sobě skýtá neurčitost a je proto záhodno se zaměřit na jeho 

definice a vymezení, které nemusí být dáno biologickým věkem. Nejzajímavější je právě 

sociální věk dospělosti určený sociálními znaky. Obsahové diference vymezení dospělosti 

a jeho vztah k pojmu mládí  představují ústřední téma následující kapitoly.
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2. Sociální konstrukce dospělosti

Dospělost je termín, který je běžně užíván v každodenním životě, ale neexistuje 

obecný konsensus o definici jeho významu, respektive jeho počátku. Klasické znaky jako 

jsou manželství, rodičovství, práce a nezávislé žití, jimiž bylo možné dospělého jedince 

identifikovat, již nejsou uplatnitelné v aktuální sociální realitě [Blatterer 2007b: 782]. 

Vymezení dospělosti vzniká na základě legitimních, biologických, psychických a 

sociálních skutečností, ale vždy po individuálním uvážení.

„(D)ospělost představuje ústřední kategorii, která měří sociální a biologický 

vývoj“ [Blatterer 2007a: online]. Znaky konkrétního stupně sociálního vývoje však 

nemají jednotnou definici stavu odpovídající dospělosti. Jen podle individuálního 

posouzení na základě interakce je jedincům přisouzen status dospělého a s ním související 

role, nároky a očekávání. Tím spíše se obsah pojmu dospělost liší, když dojde na jeho 

konfrontaci jedinci z různých krajů, států či společností. 

Periodizace životního cyklu jen zhruba načrtají moment, kdy se jedinec stává 

dospělým. Obvykle odkazují spíše na biologický či psychický věk dospělosti než na 

sociální. Daná je pouze následnost dospělosti po dětství a adolescenci a její zakončení 

stářím. Konsensus panuje ještě v náhledu na dospělost jako středního nejdelšího období 

v životě jedince. Onen moment, od kterého je jedinec považován za dospělého ze 

sociologického hlediska, byl dříve spjat s konkrétní sociální událostí či rituálem, což už 

ale dnes příliš neplatí. 

V této kapitole se nejdříve zaměřím na přechod k dospělosti a následně přiblížím 

některé pohledy na vymezení a definici dospělosti vybranými autory.
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3.1 Přechod k dospělosti: kde končí mládí a kde začíná 

dospělost

Proměnlivost společnosti má za následek rozvolnění rituálů platných ještě v první 

polovině 20. století či dříve nebo proměnu jejich obsahu. Proto je v současnosti začátek 

dospělosti značně mlhavý. V diskursech se tak problematizuje nejen definice dospělosti, 

ale diskutuje se též samotný přechod do dospělosti. Objevují se snahy ukotvit tento 

mezistupeň podle biologického věku, ale s ne příliš velkou určitostí. Přechod do 

dospělosti zpravidla probíhá ve věku od 20ti let, ale jeho konec není jasně stanoven. 

Obvykle však přechod do dospělosti nekončí před dosažením třiceti let věku  [Furstenberg 

2000: 898].

Prodlužování délky období přechodu z adolescence do dospělosti je výsledkem 

některých sociálních událostí, které v současné společnosti probíhají. „Nezaměstnanost, 

prodlužování vzdělání a úpadek rodinného hospodářství začalo vytvářet sociální třídu lidí, 

kteří nejsou ani dětmi, ani dospělými“ [Furstenberg 2000: 897, originál anglicky]. 

V důsledku této myšlenky tedy prodlužovaný přechod od adolescence do dospělosti má za 

následek nejen vznik nového životního období, ale podle Furstenberga vytváří 

novou samostatnou sociální skupinu jedinců. 

Socioekonomické faktory, podle kterých bylo možné dříve dospělost 

jednoznačněji určit, už neodpovídají současnosti. V kontextu tohoto problému vznikl 

termín „kidults“ vycházející z anglických pojmů kids a adults a pojmenovává osoby 

středního věku (optikou biologického věku starší 20ti let), které vykazují znaky dětského 

chování či jednání [McFedries 2002:online]. Fenomén „kidults“ v podstatě odkazuje na 

to, co již naznačil Furstenberg, že vzniká nová sociální skupina, která se nežene své 

životní podmínky výrazně měnit a stav mezi adolescencí a dospělostí jim vyhovuje.
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Podobně jako „kidults“ vznikly další novější celosvětové pojmy jako „Boomerang 

kids“ vzniklý v Kanadě a odkazující na mladé lidi, kteří žijí v domácnosti s rodiči a 

odkládají založení vlastního bydlení a rodiny, nebo britský termín „Kippers“, což jsou po 

mladí lidé žijící s rodiči, aby se ochránili před rostoucími náklady spojenými se 

samostatným žitím. Definiční znaky určující tyto pojmy jsou různé, italský pojem 

„Mammone“ odkazuje na mladé lidi nechtějící se vzdát domácího vyvařování nebo 

„Freeter“, japonský termín pro mladé svobodné lidi žijící v rodině, ale již pracující [Van 

Dyk 2005: online]. Právě zaměstnání, které předurčuje nezávislost zejména ekonomickou, 

a v důsledku toho dospělost, je faktorem, který spolu s podmínkou bydlení s rodiči 

podmiňuje vznik těchto termínů. 

Pieere Bourdieu v kontextu této tématiky hovoří o dvou typech mládí (youth) 

odlišujících se existenčními podmínkami při stejném biologickém věku. První typem jsou 

mladí lidé schopni pracovat (Bourdieu je označuje jako adults – dospělé) a druhým typem 

jsou adolescenti, kteří stále studují. Oba typy mladých disponují společnými i velmi 

odlišnými znaky [Bourdieu 1995: 95]. Tento přístup pomíjí dilema, které si pokládají jiné 

analytici, zda se jedná o novou životní etapu či je nutné redefinovat dospělost jako 

kategorii. V podstatě na studující jedince stejného věku jako pracující Bourdieu pohlíží 

jako na nedospělé.

Obzvláště druhý typ mladých lidí „je typem sociální země nikoho, kteří jsou na 

některé záležitosti dospělí a na jiné dětmi“ [Bourdieu 1995: 96]. Oba typy mladých však 

mají společné to, že jsou více kvalifikovaní než předchozí generace a mají kolektivní 

generační zájmy [Bourdieu 1995: 101]. Bourdieu takto poukazuje na fakt, že mládí je jen 

neurčitý pojem, pod který se schovávají různé sociální skupiny s některými společnými, 

ale i mnoha různými sociálními znaky. Samotná dospělost je pak v tomto pojmu 

rozdrobena. 

Pro tuto sociální skupinu je navíc společné to, že si jsou své semi-závislosti 

vědomi, využívají ji a nespěchají ji opouštět. Mladým lidem vykazujícím zmíněné 

charakteristiky se věnují youth studies neboli studia kultury mladých. Samy o sobě tak 

rozmělňují dříve platnou hranici mezi dospělostí a adolescencí, což komplikuje 
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zodpovězení otázky, kde končí mládí a kde začíná dospělost. Zůstává též tématem 

polemiky, zda současný vývoj prodlužování přechodu od adolescence k dospělosti je 

počátkem nové životní etapy, či dochází k proměně definice dospělosti.

3.2 Jak je viděna dospělost v současné epoše

Dospělost je status, kterého jedinec dosáhne na základě dvou přesunů. Jedná se o 

přesuny „od ekonomické závislosti na rodičích k ekonomické nezávislosti a od orientační 

rodiny k založení vlastní prokreační rodiny“ [Chaloupková 2010: online]. Zvláště druhý 

jmenovaný přesun pak vyvolává otázku, zda je ještě v současné době dokáže vystihnout 

dospělost, když populárním trendem současnosti je odkládání založení vlastní rodiny do 

pozdějšího věku.

Status dospělosti se vyznačuje mnoha dalšími rolemi, kompetencemi a 

schopnostmi. Na základě rozsáhlého výzkumu mladých lidí v přechodu k dospělosti 

provedeného v Belgii Evie Kins a Wim Beyers dospěli k závěru, že dospělost je 

multidimenzionální. Díky tomu dochází v této situaci (označovaná jako tranzice) k tomu, 

že jedince lze podle některých kritérií považovat za dospělého, jiná však přisouzení tohoto 

statusu vylučují [Kins, Beyers 2010: 769]. 

Významným faktorem, který ovlivňuje dosažení statutu dospělosti, je způsob žití. 

„Mladí lidé, kteří se posunuli na cestě k více nezávislému typu žití, udělali větší pokrok 

v oblasti jejich finančního statutu, statutu vztahů a pochopili dovednosti, jak vést 

domácnost“  [Kins, Beyers 2010: 770, originál anglicky]. V tomto pojetí je dospělost 

chápána jako status nezávislosti a soběstačnosti, zejména té finanční. Těchto hodnot lze 

dosáhnout tehdy, jsou-li uváženy možnosti nebo cesty ve společnosti, skrze které je 

možné je získat.

Jedna z hlavních cest k nezávislosti vede skrze práci neboli zaměstnání. 

S odkazem na povahu současné společnosti a její orientaci na práci jako zabezpečení 
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životních podmínek charakterizoval dospělost Ulrich Beck. „Dospělý věk se odvíjí zcela 

ve znamení výdělečné práce, nejen vzhledem k časovým nárokům práce samé, ale také se 

zřetelem k jejímu promýšlení a plánování v době mimo, před a po práci“ [Beck 2004: 

222]. Z tohoto určení by vyplývalo, že jedinec se stává dospělým v okamžiku, kdy se 

ústředním hodnotou jeho života stává výdělečná práce. Beck tento závěr podporuje 

tvrzením, že soustavné vzdělávání, které jedinec absolvuje od dětství, je orientováno na 

následný svět povolání. Od povolání se totiž následně odvíjí status, zájmy nebo 

schopnosti jedince a proto zastává v životě člověka důležitou pozici [Beck 2004: 221 -

222].

Nabytí dospělosti spojované s momentem přípravy a vstupu do produktivního 

období se objevilo jako výstup ve výzkumu provedeného v českých podmínkách 

v devadesátých letech minulého století. Spolu s tímto životním krokem je však dospělost 

asociována ještě s dalšími životními přelomy. „Počátek dospělosti nebo jeho první období 

představuje určitou přechodnou fázi lidského života, v níž se mladí lidé (či alespoň 

většina z nich) připravují s již získaným vzděláním a kvalifikací na životní dráhu, na 

vstup do manželství a na založení rodiny“ [Kučera 2000: 45]. Z této teze by se tak dal 

učinit zjednodušený závěr, že dospělý člověk je ten, který ukončil proces vzdělávání a je 

připraven na svou životní dráhu.

3.2.1 Pojetí dospělosti Harryho Blatterera

Vedle připravenosti na určité životní události je definice dospělosti také 

asociována se zralostí, která je hodnocena hned několika sociálními činiteli. Pro západní 

společnosti tyto hodnotící hlediska, která reflexivně každý jedinec v interakci rozpoznává, 

představují stálé zaměstnání na plný úvazek, stabilní sociální vztahy, nezávislé bydlení a 

rodičovství [Blatterer 2007b: 773]. 
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Zmíněné znaky již však nedostatečně vysvětlují dospělého jedince v současné 

sociální realitě. „Formy uznání dospělosti se změnily ze sociálně platných módů životního 

jednání orientovaného na jistotu, předvídatelnost a dlouhodobé plánování k závazku 

nejistoty, riskování a krátkodobému projektování“ [Blatterer 2007b: 785 – 786, originál 

anglicky]. Klasická dospělost založená na stabilních realizovatelných rámcích a jistotách

je tak v současné době již nerealistická.

Jelikož mladí lidé vyrůstají do současných podmínek, jsou nuceni přijímat je a 

vyrovnat se s nimi. Dnešní mladí lidé tak již akceptují nejistoty, na které předchozí 

generace nebyly zvyklé a nechápou je jen negativně. Dokáží v ní vidět například 

potenciálně větší svobodu nebo neomezené množství možností a voleb [Blatterer 2007a: 

online]. „A toto je tak důležité, protože vnímání neomezenosti zvláště, když je toto 

vnímání rámováno podmínkami nejistoty, vyvolává, že budoucnost je otevřená“ [Blatterer 

2007a: online, originál anglicky]. Jedinec, který si takto uvědomuje svou adaptabilitu a 

možnosti, pak vidí ve standardní dospělosti konec své flexibility. Proto setrvává v období 

přechodu, ve kterém absolvuje různé kolektivně konstituované události či momenty 

značící dospělost, ale k dospění do dospělosti nespěchá. 

S ohledem na problematičnost definice dospělosti v aktuálních společenských 

podmínkách navrhl Blatterer její redefinici, aby bylo možné čelit konceptům 

prodlužovaného mládí a podobným. Dospělý jedinec v má splňovat následující vlastnosti: 

„být flexibilní, ochotný a otevřený změně za účelem splnit naléhavé potřeby každého z 

mnoha sociálních prostředí, které může být předmětem značné vnitřní nestability a 

pohybu“ [Blatterer 2007b: 783, originál anglicky]. 

Dospělým jedincem je tedy podle Blatterera ten, kdo je schopen být sociálním 

členem v plném rozsahu, rovným partnerem v interakci a samostatně se rozhodujícím 

individuem [Blatterer 2007a: online]. Definice dospělého jedince jako flexibilního a 

připraveného na změnu v sobě skýtá recept, jak se vyrovnat s proměnlivostí, která je 

příznačnou vlastností současné společnosti.
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3.2.2 Dospělost v podání Jeffrey Jensen Arnetta

Jeffrey Jensen Arnett se dlouhou dobu zabýval obdobím nabývání dospělosti u 

mladých lidí ve věku od dvaceti let, aby nakonec po mnoha provedených rozhovorech a 

dotaznících (uskutečněných v Americe) došel k závěru, že je nutné vytvořit vlastní pojem 

pro tuto životní etapu. Reagoval tak na proměnu společenských poměrů lidí ve věku 20 až 

30 let, jež ho upoutala. Toto období podle něj není rozšířením adolescence, ani mladou 

dospělostí nebo přechodem k dospělosti, ale něčím novým, protože tito mladí lidé 

nedosáhli přechodů historicky spojovaných s dospělostí, například rodičovství. 

Tuto novou životní etapu Arnett nazval „emerging adulthood“ neboli „vynořující 

se dospělost“ [Arnett 2004: 4]. Arnett obhajuje existenci tohoto termínu tvrzením 

podloženým vlastními výzkumy, že neplatí, že by se mladí lidé vyhýbali dospělým 

životním krokům jako jsou manželství či rodičovství, ale odsouvají je do pozdějších let, 

obvykle okolo 30ti let věku [Arnett 2004: 6]. Protože tento jev nebyl dříve obvyklý, 

neexistuje dosud v životním cyklu pro něj vymezená etapa.

„Vynořující se dospělost“ se vyznačuje nejistotou a zkoušením možností, je to 

období, kdy jedinec objevuje svou identitu, je zaměřen na vlastní osobu více než 

v kterémkoliv jiné životní etapě. Svůj status vnímá na půl mezi adolescentem a dospělým 

[Arnett 2004: 8]. Konečnou metou tohoto období je dosažení dospělosti. Čím se vlastní 

dospělost a moment ukončení „vynořující se dospělosti“ vyznačují, uvádí Arnett na 

základě výzkumů v Americe. Být dospělý znamená přijmout odpovědnost sám za sebe, 

nezávisle se rozhodovat a být finančně nezávislý [Arnett 2004: 15]. 

Popsaná charakteristika v podstatě nepřináší nic nového v definici dospělosti, 

Arnett nijak významně nenapadl klasický význam dospělosti. Zaměřil se ale na 

předstupeň dospělosti, aby ukázal, že není nutné zcela zásadně redefinovat dospělost, ale 

je třeba přijmout skutečnost, že mladí lidé prochází z adolescence do dospělosti přes dříve 

neexistující období - „vynořující se dospělost“.
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4. Trendy vysokoškolského studentského života v České 

republice

Pro kontextové ukotvení výzkumného šetření, které je jádrem této práce, popíši 

některé charakteristiky českého prostředí získané z demografických dat a sociologických 

studií. Tyto trendy je v České republice možné evidovat zejména od devadesátých let 

minulého století v důsledku změny politického režimu a následně proměny společenských 

poměrů podobně jako v zemích západního světa. 

Počet lidí, kteří absolvují vysokoškolská studia, stoupá, což dokládá údaj ze 

statistik Českého statistického úřadu. V roce 1995 mělo vysokoškolské vzdělání 7,9 % 

populace a v roce 2007 jej dosáhlo již 11% Čechů [Český statistický úřad 2009: online]. 

Nejnovější data ze Sčítání lidu proběhlém v roce  2010 dokládají, že 13,7 % lidí v České 

republice je vysokoškolsky vzdělaných [Sčítání lidu, domů a bytů 2011: online]. 

Současně se prodlužuje doba, kterou mladí lidé ve škole tráví, což je dáno nejen 

většími studijními ambicemi. V roce 2002 dokončilo svá studia  zhruba 15 500 studentů 

ve věku do 24 let a 12 600 ve věku 25 až v 29 let [Ústav pro informace ve vzdělávání

2002/2003: online]. Údaje za rok 2010 jsou však několikanásobně vyšší, v první věkové 

kohortě dostudovalo necelých 35 000 mladých lidí a ve věku 25 až 29 let absolvovalo 

bezmála 33 000 studentů [Ústav pro informace ve vzdělávání 2010/11: online]. K těmto 

údajům je nutné podotknout, že nejsou odrazem růstu české populace, protože počet 

obyvatel v posledních dvou desetiletích narostl jen zhruba o 200 000 [Český statistický 

úřad 2010: online].

Uvedená čísla naznačují, že stále více mladých lidí se rozhoduje studovat vysoké 

školy a tráví studiem delší dobu než předchozí generace. Vzrůstající počet studujících 
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vysoké školy spolu s trendem prodlužování délky jejich studia naznačují, že studentský 

život se stává jistým fenoménem.

V důsledku popsaných trendů dochází také k posunech v životních drahách těchto 

lidí. „Zhruba polovina mladých lidí končí školu o dva až čtyři roky později než jejich 

rodiče, a později také uvažují o svých dalších životních krocích,“ jako ukazuje průzkum 

provedený již v devadesátých letech v České republice [Fialová 2000: 39]. Tuto 

skutečnost je možné zdůvodnit nejen tendencí dosahovat vyššího stupně vzdělání než bylo 

obvyklé u minulých generací, ale i prodlužováním délky studia nad rámec stanovený 

harmonogramem. 

Důvody prodlužování doby studia mohou být tématem spekulace, zda jde o 

náročnost studia, zdravotní důvody, věnování se vedle studia dalším činnostem či třeba 

zahraniční pobyt. V důsledku těchto změn však dochází k odkladu osamostatňování a 

zakládání vlastního bydlení. Tuto skutečnost opět dokazují výsledky výzkumu, který 

zjistil, že 80% potomků v devadesátých letech ve věku do 24 let sdílelo domácnost 

s rodiči [Fialová 2000: 43].

Podle popsaných identifikátorů by českou generaci mladých lidí bylo možné 

zasadit do teze prodloužené adolescence. Tu popsal Harry Blatterer jako generaci, které 

trvá dosažení dospělosti déle nežli předcházejícím generacím, což poukazuje na 

problematičnost přechodu do dospělosti. Charakterizoval ji na základě sociálních trendů, 

kterými jsou oddalování odchodu z domova rodičů, odkládání sňatku, posun zakládání 

rodiny do pozdějšího věku a plánování cílů v krátkodobém časovém horizontu [Blatterer 

2007b: 776].

Zmíněný koncept však neobsahuje ani zmínku o aktivitě v oblasti pracovního trhu, 

což je aspekt charakteristický pro současnou generaci stále studujících mladých lidí 

v českých podmínkách i v zahraničí. Dnešní mladí lidé balancují mezi studiem a prací, 

což pro ně má pozitivní i negativní důsledky. Často se věnují i dobrovolnictví, aby získali 

široké zkušenosti a sociální kontakty užitečné pro další životní běh [Furstenberg 2000: 

903]. 



- - 28 - -

Z důvodů absence dat o tom, kolik studujících je současně při studiu zaměstnáno, 

by bylo vhodnější pojmenovat období současné generace mladých studujících lidí 

termínem od J.J. Arnetta „vynořující se dospělost“. Tento pojem totiž zahrnuje jak 

studující, tak pracující.
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Empirická část

5. Výzkumný problém a metodologie

5.1Výzkumný problém

Ke zvolení výzkumného problému, jak se cítí být mladí lidé dospělí v českém 

prostředí, jsem byla inspirována nejen vlastním zájmem, ale především dvěma 

empírickými studiemi: Adulthood: the Contemporary Redefinition of Social Category a 

Failure to Launch, Failure to Achieve Criteria for Adulthood? od Evie Kins a Wim 

Beyers. Obě studie zpochybňují klasickou definici dospělosti s jejími mezníky a přibližují 

proces stávání se dospělým. 

V kontextu současných společenským podmínek českého prostředí hodlám zjistit, 

co znamená dospělost pro mladé studující ženy a muže, ve vlastním výzkumném šetření. 

Ukotvení zkoumané problematice tvoří vybrané teoretické koncepty z první teoretické 

části této práce. 

5.2 Formulace výzkumného problému

Předmětem výzkumného problému, který jsem si zvolila, je porozumění tomu, jak 

dnes žijí, pracují a tráví svůj čas mladí studenti vysokých škol v Praze. Příkladně posun 

profesního startu do doby studia může představovat jeden z ukazatelů toho, že dnešní 

mladí lidé absolvují životní etapu, která se v životních drahách starších generací 

v českých podmínkách nevyskytovala či objevovala jen vzácně. Stejně tak posouvání 
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věku, kdy studenti a studentky dokončí svá studia, poukazuje na dříve výskyt dříve 

nevídaných trendů.

Právě přiblížení této etapy je cílem mého výzkumu. Kontext studia a zároveň 

pracovního života nabízí klíčové zamyšlení nad tím, jak jsou tito mladí lidé dospělí, jestli 

se cítí být dospělými a jak si vůbec dospělost představují, jestliže dnes již není příliš 

aktuální klasická definice dospělosti. Klasická definice je vyložena na základě sociálních 

faktů, kterými jsou manželství, rodičovství, nezávislého žití a zaměstnání [Blatterer 

2007: 782].

Rámcem tohoto výzkumného problému je tedy následující výzkumná otázka: jak 

vnímají studenti vysokých škol sami sebe jako dospělé, do jaké míry se cítí být 

dospělými s ohledem na svůj způsob života? Odpověď na tuto otázku hodlám nalézt s 

použitím metod kvalitativního výzkumu, aby bylo možné co nejcitlivěji zachytit  

specifika života mladých mužů a žen. Kvalitativní výzkum může „zprostředkovat 

‚hlubší’ porozumění společenským fenoménům, než by se získalo z čistě kvantitativních 

dat“ [Silverman 2005: 20]. Šetření respondentů jsem provedla metodou rozhovoru se 

záznamem na diktafon.

5.3 Cílová skupina a vybraní respondenti

Cílovou skupinu pro tento výzkum představují studenti a studentky pražských 

vysokých škol. Respondenti jsou vybráni podle hledisek věku a studia právě na vysoké 

škole. Počáteční mezní věk stanovuji na osmnáct let, tedy moment, kdy občan v České 

republice začíná být legislativně považován za dospělého. Tento věk je spojen s nabytím 
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právní způsobilosti podle §8 Občanského zákoníku4 a považuje se za společensky 

uznávanou hranici zodpovědnosti, samostatnosti a konce dětství. Konečným mezníkem 

vyhraněné cílové skupiny je ukončení formálního vzdělání, tedy okamžik, kdy každý 

jedinec nezbytně vstupuje do produktivního světa dospělých a přechází tak do další 

životní etapy.

Respondenty jsem vybrala nahodile s ohledem na již zmíněná kritéria. Rozhovory 

byly prováděny v prostředí podle volby ku pohodlí respondentů, obvykle se jednalo o 

klidné kavárny či návštěvy v jejich domově. Celá dotazování obvykle trvala 45 až 60 

minut.

Teoretické nasycenosti bylo dosaženo při jedenácti rozhovorech, kdy se ve 

výpovědích začala objevovat obdobná data a kódování již nepřinášelo nové kategorie, 

které by napomohly zodpovězení výzkumné otázky. Celkem bylo šetřeno šest mladých 

mužů a pět mladých žen ve věku 21 až 27 let, kteří studovali na veřejných, státních i 

soukromých vysokých školách. Všichni dotazovaní byli v době rozhovoru svobodní a 

bezdětní.

Okrajovým případem z tohoto výběru je šestadvacetiletý mladý muž, který obhájil 

inženýrský titul dva týdny před rozhovorem, jenž jsem s ním provedla. Nesplňuje tak již 

výběrové kritérium studia na vysoké škole, ale ve výběru má své místo z důvodu 

krátkého časového intervalu uplynulého od ukončení studií. Jeho výpověď skrývá 

potenciál poskytnout vhled do životní zkušenosti šesti studijních let.

                                               
4 Portal.gov.cz [online]. 2011 [cit. 2011-11-23]. Portál veřejné správy České republiky. Dostupné z WWW: 
<http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_p=8&P
C_8411_l=40/1964&PC_8411_ps=10#10821>.
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5.4 Metodika výzkumu

5.4.1 Sběr dat

Pro vymezený výzkumný problém jsem zvolila kvalitativní metodu empirického 

zkoumání – rozhovor. Provedla jsem jeden cvičný pilotážní rozhovor, který mi 

napověděl, jakým způsobem by měly být rozhovory vedeny. Na základě konfrontace 

pilotážního rozhovoru a literatury jsem stanovila dvě části šetření respondentů.

Vzhledem k cíli výzkumu poskytnout celistvý náhled do života mladých mužů a 

žen pro pochopení jejich vnímání dospělosti byla v úvodní části šetření využita technika 

částečně standardizovaného rozhovoru se soupisem zjišťovaných faktů. Tento postup 

posloužil k seznámení se s respondenty, protože jsem o nich měla pouze informaci o 

splnění výběrových kritérií cílové skupiny. Rozhovor byl zahájen seznámením 

respondenta s průběhem a tématem setkání. Následovalo krátké uvedení do faktických 

podmínek života respondentů, které bylo založeno na otázkách týkajících se jejich studia, 

ekonomické a rodinné situace. 

Po seznamovacím úvodu rozhovor plynule přešel ke stěžejní části šetření. Tuto 

část rozhovoru představoval volný rozhovor na téma jak žije studentka či student pražské 

vysoké školy a zda se cítí být na základě svého způsobu života dospělou či dospělým. 

V této části jsem se snažila navádět rozhovor tak, aby se mladí lidé vyjádřili nejen 

k aktuální životní situaci, ale nastínili i své vize do budoucnosti, pokud to bylo jen 

v rámci zvolené techniky možné. Celé šetření pak bylo zaznamenáváno na diktafon. 
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5.4.2 Uspořádání analýzy

Následujícím krokem výzkumu bylo zpracování sesbíraných dat. Verbální 

záznamy jsem přepsala do elektronické podoby a analyzovala samostatně každou ze dvou 

částí.Úvodní faktická data o respondentech jsem sumarizovala a jejich popis představuje 

první část analýzy. Výsledek shrnutí těchto dat je nazván jako shrnující kategorie. 

Druhou částí analýzy je zpracování dat z volného rozhovoru za pomoci metody 

otevřeného kódování.Vzniklé kódy jsem kategorizovala a pojmenovala jako kódované 

kategorie. Oba typy kategorií jsem nakonec utřídila pro přehlednost do schématu.  

Při práci s kategoriemi jsem se inspirovala paradigmatickým modelem založeném 

na axiálním kódování, který ve své knize uvádějí A. Strauss a J. Corbinová [Strauss, 

Corbinová 1999: 72-78]. Model je určen především pro zakotvenou teorii, avšak do určité 

míry poskytuje vzorec pro ukázání provázanosti kategorií mého výzkumného bádání. 

Paradigmatický model je konstruován tak, že výzkumný problém je označen jako 

JEV. Tomuto jevu předcházejí PŘÍČINNÉ PODMÍNKY, což jsou skutečnosti vedoucí ke 

zmíněnému jevu. Jev náleží do KONTEXTU, tedy souboru vlastností jevu a je ukotven 

v obecných okolnostech nazvaných INTERVENUJÍCÍ PODMÍNKY. Tyto podmínky 

vzdáleně působí na STRATEGIE JEDNÁNÍ A INTERAKCE ovlivňující jev. Celé 

schéma ústí v NÁSLEDKY [Strauss, Corbinová 1999: 72-78].

Aplikace paradigmatického modelu jako rozvíjení souvislostí mezi kategoriemi je 

patrná ze schématu, které zahrnuje faktická data z úvodní části rozhovoru i 

kategorizovaná data z druhé části. Odlišná technika sběru a zpracování dat z první části 

výzkumu sice nezapadá přímo do kódováním a kategorizací vzniklého modelu tak, jak jej 

postavili Strauss a Corbinová, avšak věcně data do něj patří, protože charakterizují život 

mladých studujících mužů a žen.
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6. Analýza a interpretace sesbíraných dat

V této kapitole nejprve představím schéma, které systematicky uspořádává 

kategorie podle souvislostí. Schéma znázorňuje nástroj pro snadnější pochopení 

souvislostí a návazností mezi kategoriemi a napomáhá tak zodpovědět výzkumnou 

otázku. Současně rovná jednotlivé kategorie do tříd či skupin převzatých z modelu 

Strausse a Corbinové. 

Klíčová kategorie sledovaného jevu je nazvána vnímání dospělosti a podřazují se 

jí shrnující a kódované kategorie. Mezi shrnující kategorie patří domácí zázemí, 

ekonomické podmínky, studium a sociální role a jejich interpretace je rozebrána 

v samostatné podkapitole. 

Kódované kategorie a jejich interpretace jsou analyzované v druhé podkapitole. 

Jsou to aktuální životní situace, sociální vazby, vzor jako motivace, organizace času, 

zaměstnání jako druhé břemeno, plánování a vize budoucnosti a idea dospělosti, kterém je 

také věnovaná jedna podkapitola.

Provázanost shrnujících a kódovaných kategorií je naznačena šipkami mezi 

modelovými třídami inspirovanými paradigmatickým modelem Strausse a Corbinové, 

avšak schéma naznačuje jen některé z možných vztahů. Pouze třída následky je doplněna 

o přívlastek plánované, protože k jejich realizaci během výzkumu nedošlo a proto není 

možné je brát za definitivní následky. Je zřejmé, že realitu života jednice nelze jednoduše 

graficky postihnout v celé komplexnosti složitých souvislostí. Schéma se tak snaží ukázat 

především ty nejdůležitější souvislosti. 
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Zdroj: Autorka

Ústředním jevem mého výzkumu je vnímání dospělosti, jež je možné chápat jako 

nejdůležitější klíčovou kategorii. Blíže ji určují kategorie idea dospělosti a sociální role. 

Tomuto jevu předcházejí příčinné podmínky, v případě této analýzy jsou to kategorie 

nazvané studium (zahrnující dvě subkategorie), ekonomické podmínky a rodinné zázemí. 

Kontext jevu charakterizuje aktuální životní situace5 a sociální vazby obsahující několik 

subkategorií. Jako intervenující podmínky6 lze označit všechny široké okolnosti 

obecného charakteru, v tomto kontextu se jedná o věkový rozsah výběrové skupiny a 

kritéria cílové skupiny, tedy lokaci a studium vysoké školy. 

                                               
5 Míněno v sociálním pojetí, nikoliv ekonomickém.
6 Intervenující podmínky zastupují výběrová kritéria a jednu ze základních charakteristik výběrové skupiny 
a nejedná se tedy kategorie shrnující či kódované.

JEV = 
VNÍMÁNÍ 

DOSPĚLOSTI
- idea 
dospělosti
- sociální role

KONTEXT
- aktuální životní 
situace
- sociální vazby

STRATEGIE 
JEDNÁNÍ A 
INTERAKCE
- vzor jako 
motivace
- organizace 
času
- zaměstnání 
jako druhé 
břemeno

NÁSLEDKY
(PLÁNOVANÉ)
- plánování a 
vize budoucnosti

PŘÍČINNÉ 
PODMÍNKY

- studium
- ekonomické 
podmínky
- rodinné zázemí

  INTERVEN. PODMÍNKY
- lokace: Praha
- studium VŠ
- věk: 21-27 let
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Z uvedených tříd neboli skupin schématu vyplývají strategie jednání a interakce, 

mezi které se řadí vzor jako motivace, zaměstnání jako druhé břemeno a organizace času. 

Celé schéma je zakončeno plánovanými následky, pod nimiž je skryta kategorie 

plánování a vize budoucnosti se šesti blíže rozvíjejícími subkategoriemi.

Vyjmenované kategorie blíže charakterizuji a popisuji v následující části práce 

pomocí doložených ukázek z rozhovorů. Zachovávám jejich rozdělení na kategorie 

shrnující a kódované pro snazší orientaci a významovou přehlednost. 

6.1 Shrnující kategorie

Tato skupina kategorií vznikla jako shrnutí dat z úvodní části šetření, která byla 

vedena technikou částečně standardizovaného rozhovoru se soupisem faktů. Shrnující 

kategorie jsou tak odrazem tohoto soupisu v detailnějším znění. Zjištěná fakta pomohou 

přiblížit sociální podmínky respondentů a základní charakteristiky jejich životní situace.

Do této skupiny jsou zařazeny kategorie shrnující základní životní podmínky 

dotazovaných, kterými jsou domácí zázemí, ekonomické podmínky a studium. Vedle 

těchto věcných informací jsem se respondentů tázala také na to, jak by charakterizovali 

svou hlavní sociální roli, tedy kým se cítí být nejvíce, jak by sami sebe vymezili. Sociální 

role tak ukončuje zmíněný přehled kategorií. Zároveň je vhodné v souvislosti s touto 

shrnující kategorií podotknout, že úzce koresponduje s kódovanou kategorií idea 

dospělosti.
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6.1.1 Domácí zázemí

Pro účely této analýzy pojem domácí zázemí představuje především bydlení a 

místo, které považují respondenti za domov nebo kde nejvíce přebývají. Domácí zázemí 

je také svým charakterem úzce propojeno s další kategorií ekonomické zázemí. V tomto 

výzkumu byli dotazováni studenti s studentky z Prahy nebo blízkého okolí a všichni 

současně studovali některou z pražských vysokých škol. Proto tato analýza postrádá 

ukázku ze specifického života na vysokoškolských kolejích, který by však mohl nabízet 

samostatné téma k výzkumu. 

Vzhledem k náročnosti studia na vysoké škole a nezbytné finanční podpory ze 

strany rodiny se nedá příliš očekávat, že by mnoho studentů bydlelo samostatně ve 

vlastním nebo pronajatém bytě. Tuto domněnku potvrzuje i fakt, že z dotazovaných 

jedenácti respondentů pouze jedna žena žila sama v bytě bez rodičů. Tato situace ale 

nebyla přímo její volbou, ale výsledek rodinné situace, jak sama uvádí:

„Spíš to byly okolnosti no, že naši se rozvedli, čili táta se odstěhoval a sotva máma si 

našla přítele, tak se odstěhovala k němu. Tak jsem jako zůstala v tom bytě sama, no.“

(Jana)

Ostatní dotazovaní uváděli, že stále žijí s rodiči, dokonce jeden mladý muž žije 

v bytě u rodičů i spolu s přítelkyní a nehodlá tuto skutečnost měnit právě z důvodu 

pokračujícího studia. Uvedl zkušenost, kdy si na několik měsíců zkusil žít s partnerkou 

v pronajatém bytě. Po této zkušenosti došel k závěru, že to je dlouhodobě z finančních a 

hospodářských důvodů neudržitelné a proto využil nabídky rodičů vrátit se zpět k nim do 

bytu.

Z rozhovorů bylo patrné, že dotazovaní jsou si vědomi nezbytnosti rodinného 

zázemí pro možnost studovat a také ho dokáží ocenit. Věří totiž domněnce, že zázemí

není samozřejmost pro každého. Pochvalované domácí zázemí nezahrnovalo jen domov 
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jako základnu, ale i starost a péči v každodenním životě, kterou rodiče poskytují, jak se 

vyslovil mladý muž. 

„Že táta má hodně volnýho času, baví ho vařit a prostě navaří, poklidí... no poklidí, mně 

pokoj neuklízí jo, ale poklidí v kuchyni nebo tohle, takže si nemám jako na co stěžovat, 

v tomhle mám komfort no, v tomhle mě jakoby podporuje.“ (Martin)

Spokojenost s domácím komfortem byla potvrzována i při odpovědích na otázku, zda tato 

situace bydlení u rodičů respondentům vyhovuje. Převážně jsem získala odpovědi typu 

„jo, rozhodně, nehodlám to měnit“. Tato vyjádření dokazují, že mladí vysokoškoláci 

bydlení u rodičů neberou jen jako nutnou podmínku pro to, aby mohli studovat, ale 

zároveň jsou jednoduše doma rádi. 

6.1.2 Ekonomické podmínky

Domácí zázemí do jisté míry předurčuje míru ekonomické podpory ze strany 

rodiny, tedy financování života a v některých případech i školného mladých 

vysokoškoláků. Dotazovaní zmiňovali ekonomickou závislost na rodičích jako motivaci 

k tomu, že se sami snaží podle možností studia si přivydělávat. Ani jeden muž či žena 

neuvedli, že by byli ze strany rodiny pobízeni pracovat i během semestru k zajištění 

základních potřeb. Zaměstnání během školního roku je výsledkem vlastní iniciativy 

mladých studentů.

Z dotazovaných respondentů tak ¾ měly v době rozhovoru nějaký způsob 

výdělku, obvykle brigádu, zkrácený nebo poloviční úvazek. Ti, kteří si v době rozhovoru 

nepřivydělávali, uvedli, že je tento stav pouze dočasný. Již dříve pracovali, ale práci 

z nějakých důvodů opustili a nyní se snaží najít novou práci, kterou skloubí s časovými 

požadavky studia. Zvykli si na svým úsilím získané peníze, se které mohou utrácet podle 
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libosti, což je motivovalo k tomu vydělávat si i nadále. Výše zmíněný mladý muž, který 

se k rodičům do bytu vrátil spolu s přítelkyní, o nutnosti a účelu přivydělávání tvrdí:

„Tak to jako bych technicky k uspokojování základních potřeb nemusel, ale...jde o to, že... 

mam jiný potřeby, že jo. Ještě si našetřit na další studia, na studia v zahraničí, takže 

víceméně.“ (Jaroslav)

Z ukázky je zřejmé, že dotazovaný jistým způsobem rozlišuje, na co konkrétně vydělává a 

předpokládá zajištění základních potřeb rodiči. 

Podobně smýšlí další dotazovaní, když přibližují svou finanční stránku detailněji. 

Nejčastěji ženy a muži rozlišovali své finance na poskytované rodiči ke hrazení školného, 

stravy nebo dopravy a osobně získané vlastním výdělkem. Vlastní peníze respondentům 

obvykle slouží k zajištění koníčků, zábavy, společenských akcí s přáteli, dalšího 

vzdělávání v podobě kurzů nebo k provozování sportovních aktivit.

Dělení financí podle toho, co si respondent sám zajistí a co mu bude poskytnuto 

rodiči, nejdříve popřela respondentka, která bydlí samostatně v bytě. V zápětí ale 

připustila, že se sice živí z veliké části sama, ale například na dovolenou na hory jí rodiče 

přispějí. Rozložení jejích finančních prostředků je tak opačné k situaci ostatních 

respondentů. Ti mají zajištěny základní potřeby rodiči a vlastní přivýdělek slouží spíše 

k podpoře seberealizace, jež by bylo možné označit jako nadstandard základních potřeb.

Zodpovědnost přebírat za sebe starost právě v oblasti financí spojuje všechny 

respondenty, přestože míra podpory rodičů je velmi odlišná. Jak jeden z respondentů 

uvedl o finanční podpoře rodičů nejen základních podmínek, ale i potřeb seberealizace, 

podpora rodičů zůstává nezbytností.

„Kdybych se teďka rozhodl jako žít na vlastní pěst, tak by to muselo jít všechno jako do 

kopru, no.“ (Zdeněk)

Ženy se jevily v rozhovorech jako více prahnoucí po finanční nezávislosti. 

Dokonce se u jedné respondentky, které je 21 let, objevila snaha splácet školné 
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vyžadované vysokou školou soukromou. Své jednání zdůvodnila tím, že se chce o sebe 

starat stále více sama a hodnotí jako neadekvátní po rodičích vyžadovat peníze i přesto, že 

si je vědoma, že by jí finanční prostředky bez váhání poskytli. 

„Tak mám svoje příjmy, můžu si za to koupit, co chci, takže jenom to školný, co mi platěj 

a tak, ale prostě si vydělávám peníze, tak jim dávám nějaký, aby se to prostě zaplatilo 

zpátky. To víš, chci se od nich tak jako trošku distancovat.“ (Lucie)

Vlastní výdělek předvídá vidinu osamostatňování se, kterou dotazovaná naznačila a ke 

které jako ke svému cíli směřuje. Ekonomické zázemí poskytované rodiči pro ni ale stále 

představuje jistotu, které se chce vzdát až tehdy, kdy si bude jistá svou finanční 

nezávislostí a soběstačností.  

Mezi respondenty se vyskytl jeden případ, kdy poskytovaná ekonomická podpora 

spolu s koncepcí studia zbrzdily mladého muže v posunu do dalšího období životní dráhy. 

Respondent, kterému je 25 let, si studium prodloužil z vlastní vůle o tři semestry nad 

stanovený harmonogram studia, tedy již jeden semestr musí platit školné, ovšem tyto 

náklady hradí rodiče. O poskytovaném zázemí ze strany rodiny uvedl:

„V podstatě to je jako prvotní, prvotní věc, která mě jako nedonutila napsat práci hned, 

jednak jsem s tím otálel s tím tématem a já jsem totiž vlastně pět let studia, jsem to 

vystudoval za čtyři a půl roku, takže jsem měl ještě jako krásnýho půl roku jako napsat 

práci.“ (Zdeněk)

Celý vývoj situace bere jako prodlužování mládí, které si ještě může užít v hnízdě rodičů. 

Podmínky studia navíc umožňují si jednotlivé závěrečné zkoušky odložit a přizpůsobit a 

proto nevidí důvod spěchat. Přiznal ale, že nyní již po vzoru bratra dospěl k rozhodnutí 

dokončit studia co nejdříve a posunout se tak do další životní fáze. Ekonomická 

nezávislost ho začala lákat stejně jako ostatní dotazované respondenty.
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6.1.3 Studium

Jak již bylo zmíněno, dotazování probíhalo se studenty veřejných, státních a 

soukromých škol. Pro studenty je nejvýznamnější rozdíl mezi jednotlivými typy škol 

v poplatcích za studium, které jsou požadovány na soukromých školách. Státní a veřejné 

školy se liší pouze zřizovatelem a z toho vyplývajícími skutečnostmi7, avšak pro samotné 

studující těchto typů škol žádné zvláštní závazky nevznikají

Typ školy ani oboru nebyly definičním znakem cílové skupiny a výsledkem je 

poměrně pestrá škála respondentů. Třetina dotazovaných studuje právě na soukromých 

vysokých školách, jedna studentka se vzdělává na státní škole a ostatní studují 

na.veřejných školách. Z hlediska finanční náročnosti studia na soukromých školách by se 

daly očekávat jisté rozdíly mezi respondenty studujícími státní/veřejné a soukromé 

vysoké školy, avšak z analýzy rozhovorů významné odlišnosti nevyplynuly.  

Různorodost oborů Univerzity Karlovy, Vysoké školy ekonomické, Univerzity 

Jana Ámose Komenského, Policejní akademie a Středočeského vysokoškolského institutu 

spíše předurčuje, jakým směrem se ubírá život dotázaných. Jako nejzřetelnější faktory 

z rozhovorů vyplývají časová náročnost a možnosti strukturování studia a jeho 

vzájemného přizpůsobování s dalšími zájmy. Studentka medicíny má mnohem pevněji 

daný rozvrh a striktnější docházku nežli studenti ekonomických oborů, kde je větší 

benevolence ve volbě rozvrhů a volnější pravidla účasti přednášek a seminářů. 

Vzhledem k rozsáhlosti získaných informací spadajících do kategorie studium je 

její obsah strukturován do prolínajících se subkategorií význam studia a prodlužování 

doby studia.

                                               
7 VysokeSkoly.cz [online]. 21.3.2010 [cit. 2011-12-07]. Veřejnou, státní nebo soukromou vysokou školu?. 
Dostupné z WWW: <http://www.vysokeskoly.cz/clanek/verejnou-statni-nebo-soukromou-vysokou-skolu>.
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Význam studia 

I přes rozdíly v náročnosti a možnostech uspořádání studia je všem respondentům 

společné zjištění, že dosažení vysokoškolského vzdělání má v jejich hierarchii hodnot a 

cílů nejvyšší postavení. Na druhém místě se objevuje práce či zaměstnání. Tento názor 

sdílí také mladá žena, která se o sebe z ekonomického hlediska stará téměř sama. 

Nepochybuje o tom, že by se její postoj v této otázce měl měnit.

„Jako pro mě osobně je důležitější škola, ale nicméně tím, že si musím vydělávat, tak 

nemůžu říct, že by práce nebyla důležitá no. Ale rozhodně jako ze subjektivního pohledu 

chci dodělat školu ať se děje co se děje.“ (Jana)

Naznačené postavení studia vysoké školy v hierarchii hodnot evokuje otázku, jaký 

přínos mladí lidé vidí v tom, že vystudují vysokou školu. Respondenti odpovídali 

rozmanitě, od příslibu lepší budoucnosti a lukrativního pracovního místa, až po studium 

pro vlastní zájem nebo pouze pro titul. 

Objevily se ale i obavy, že i vysokoškolsky vzdělaný člověk může mít v českých 

podmínkách problém najít si na pracovním trhu uspokojivě placené zaměstnání. Tyto 

obavy byly spojovány s vysokým počtem absolventů stejných nebo podobných oborů, 

nízkými platy za práci ve vystudovaném oboru nebo malou nabídkou uplatnění pro 

specializované obory.

Respondenti zmiňovali také přínos studia ve smyslu duševního rozvoje. Mladá 

žena sdělovala svou radost, když se může svému okolí pochlubit znalostí určité 

problematiky, obzvláště užitečné nebo zajímavé povahy. Student Vysoké školy 

ekonomické vyzdvihoval rozvoj ekonomického uvažování, kterého díky studiím 

dosahuje, potřebném pro jeho začínající podnikání i každodenní život.

„Ta vysoká škola mi k tomu napomohla, že prostě mi to dalo nějaký... nebo já jsem tohle 

smýšlení měl už předtím, ale tady jsem si to jakoby víc utřídil.“ (Martin)
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Nadšení z respondentů čišelo zvláště při výpovědích o praktických předmětech 

nebo výuce odborných jazyků, ve kterých vidí smysluplný přínos studia. Studentka 

Policejní akademie, která již v prvním roce studia měla možnost nahlédnout alespoň 

formou exkurzí do praxe, byla nadšená, že získala počáteční představy o možném 

budoucím povolání. Zároveň nabyla dojmu, že obor, který studuje, by jí měl být 

v budoucím životě užitečný, když se seznámila s rozsahem možného uplatnění. 

Z celkového pohledu na přínos vysokoškolského studia ovšem hodnocení mužů a 

žen nebyla tolik pozitivní, ale spíše rozpačitá. Často se vyjadřovali ve smyslu, že pokud

využijí pět nebo deset procent z celkového množství nabytých znalostí, je to úspěch. 

Většinou se dotazovaní shodli na tom, že jen málo teorie, kterou se naučí, později 

efektivně využijí. Postrádali přínos svého studia, který by vnímali jako užitečný do 

budoucna. Praktických či odborných předmětů si považovali, protože měli dojem, že je 

jich ve výuce málo a chybí jim tak možnost získat konkrétní představu o tom, co vlastně 

studují a jaké by mohlo být jejich budoucí povolání, ve kterém by nabyté zkušenosti 

využili. 

Prodlužování doby studia

Množství výpovědí o prodlužování délky studia vypovídá o tom, že tento jev je 

možné označit jako aktuální trend vysokoškolského života. Muži i ženy nejčastěji 

zmiňovali jako důvod odkládání studijních povinností cestování a zahraniční studijní 

pobyty. Ohledně cestování za studiem se v dotazovaném vzorku objevovaly diametrální 

názory i nabyté zkušenosti. Respondenti vyprávěli o tom, že překážkou jim je složité 

výběrové řízení nebo že nechtějí právě v počátcích své studium prodlužovat, ale možná 

později by se odhodlali. Vyskytly se i obavy, negativní hodnocení a zpochybnění přínosu 

výjezdu do zahraničí.

Zahraniční studijní pobyt asociuje důsledek prodloužení studií, není to ale 

podmínkou, jak uvedla studentka medicíny. Absolvovala půlroční pobyt v zahraničí a 
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krom rozvoje jazykových schopností zvládla dokončit dostatek kurzů na tamní univerzitě, 

které jí později byly uznány na české vysoké škole. Kladů, proč studovat v zahraničí, vidí 

mnoho, a proto se rozhodla využít ještě další možnosti výjezdu za studiem.

„Já jsem zastánce, že studovat čím déle, tím lépe teda (smích)… Ne, ale já si myslím, že to 

mi hodně dá, protože jako kdybych skončila teď, tak prostě skončím a co, takhle si prostě 

mám šanci udělat prostě nějakej jazykovej certifikát v Anglii, dostanu se na King´s 

College, která je prostě nejprestižnější vůbec.“ (Anna)

Mladá žena vnímá prodloužení studia z důvodu zahraničního pobytu jednoznačně 

pozitivně na základě vlastních prožitků. V jejím případě by bylo možné chápat 

prodlužování studia jako strategii jednání, kterou používá k získání dostatku zkušeností a 

znalostí pro vstup do produktivního období života. Oproti tomu jiná studentka uvedla 

zprostředkovanou zkušenost, na základě které si vytvořila negativní názor na zahraniční 

pobyty. 

„Nevím, nechce se mi, bojím se toho, že by to úplně nemuselo dobře dopadnout a hlavně 

jsem taky slyšela, že to taky není žádnej velkej šlágr, když se to tak vezme.“ (Eliška)

Dotazovaní respondenti se v otázce prodlužování studia dělí na dvě skupiny, které 

lze rozlišit podle věku. Mladší vysokoškoláci ve věku do 22ti let chtěli podle svých 

výpovědí ukončit studium co nejrychleji, i když nevylučovali možnost prodloužit si 

magisterské studium. Naopak 24 až 26tiletí dotazovaní rozvažovali o tom, jak a proč si 

studium ještě prodloužit a s tím i studentský život.
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6.1.4 Sociální role

Status každého z respondentů čítá několik sociálních rolí, avšak cílem mého 

úvodního dotazování bylo zjistit, kým se mladí vysokoškoláci cítí být nejvíce. Nejčastěji 

převažovalo pojetí sebe sama jako studentky nebo studenta, ale velmi blízko této roli byla 

i role pracujícího, kterou respondenti obvykle přiznali až v dalším průběhu rozhovoru. 

Sami se pak vraceli k opravě tohoto sebe-vymezení z úvodu rozhovoru. To poukazuje na 

jejich neujasněnou představu o své identitě. 

Někdy k vymezení nejdůležitější sociální role napomohlo uvědomění si významu 

studia a vysoké školy, jindy zamyšlení se nad tím, čím respondent nebo respondentka 

tráví nejvíce času. Výčet časového programu od pondělí do neděle obvykle vedl 

k rozpačitým závěrům závislým na střídání výukových týdnů, zkouškového období a 

studijního volna. 

Komplikovanost určení nejvýznamnější role, jež může mít za následek určitý 

konflikt role studujícího a role pracujícího, ukazuje následující úryvek. Konkrétní rozpor 

však z rozhovorů nevyplynul a tak je možné říci, že mladí vysokoškoláci se svými 

obsáhlými statusy bojují statečně. Studentka ekonomického oboru sice uvedla, že je pro ni 

významnější škola než práce, ale když rozvažovala, jak vymezit svoji sociální roli, došla 

k následujícímu závěru:

„No, tak to je těžká otázka, no, tak spíš tím, že jakoby bydlím sama, tak tím jakoby je pro 

mě prioritní vydělání nějakejch peněz, takže spíš jako...už spíš jako myslím, že jsem 

pracující, no, než student.“ (Jana)

Úvahy o tom, kdo vlastně jsem, byly v rozhovorech dále rozvíjeny směrem 

ke vnímání sebe sama jako dospělého – nedospělého. Tomu je ale dále věnována 

samostatná část analýzy – vlastní kódovaná kategorie, protože se již nejedná o informace 

získané souhrnem z úvodní části rozhovoru, ale výsledek otevřeného kódování.
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6.2 Kódované kategorie

Kódované kategorie jsou vypracovány na základě dat získaných z druhé části 

dotazování, které bylo provedeno technikou volného rozhovoru. Otevřené kódování 

přineslo rozsáhlé množství kódů, jejichž sjednocením vznikly kategorie s detailněji 

přibližujícími subkategoriemi. Uspořádání kategorií bylo již uvedeno ve schématu. V této 

části práce je blíže interpretován jejich obsah.

Volný rozhovor tvořil dvě třetiny z celého dotazovaní a tak vzniklo velké 

množství kódů a potažmo kategorií: aktuální životní situace,  sociální vazby, vzor jako 

motivace, organizace času, zaměstnání jako druhé břemeno, plánování a vize budoucnosti 

a idea dospělosti. Některé rozsáhlejší kategorie jsou dále blíže specifikovány 

subkategoriemi.

6.2.1 Aktuální životní situace

Obsahem této kategorie je momentální pohled respondentů na jejich životní situaci 

v době rozhovoru. Název této kategorie může vytvářet dojem, že je velmi podobná 

kategoriím ekonomické podmínky či domácí zázemí, avšak zde jde především o sociální 

úhel pohledu dotazovaných na místo faktických a materiálních skutečností. Tato kategorie 

doplňuje již uvedené shrnující kategorie ekonomické podmínky a domácí zázemí o 

pocitové vnímání jejich aktuální pozice v životní dráze. Ve schématu se aktuální životní 

situace řadí do skupiny kontextu a spoluutváří vnímání sebe sama jako dospělého.

Respondenti se vyjadřovali v rozhovorech k tomu, jak se cítí a jak vnímají svou

aktuální životní situaci, někdy se vyslovovali v termínech spokojenosti či nespokojenosti. 
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Nespokojenost vyjadřovali v souvislosti s problematickým hledáním takového způsobu 

výdělku, který by časově doplnil studijní plán. Celkově však převažovala spokojenost se 

studentským životem, protože byl považován za plný volnosti a dosud jen minimálně 

zatížený zodpovědností (nejčastěji myšleno materiální, zaopatření sebe sama). 

O uspokojení, které nachází v této životní etapě, se rozhovořila studentka 

podporovaná ekonomicky i hmotně ze strany rodičů. Polemizovala sama se sebou o tom, 

jak si užívá tento způsob života a až reflexe okolí jí naznačila, že může být se svým 

způsobem života za daných podmínek velmi spokojená. 

„I když jsem vždycky měla pocit, že si všichni kolem užívaj toho studentskýho života, já 

jsem měla pocit, že si ho neužívám, že furt sedím doma, ale pak mi všichni řekli, že furt 

někde chodím, tak si ho asi užívám....tím, že mám plnou finanční podporu rodičů, tak si 

užívám, nemusím vlastně jakoby ještě nic, tak si ho užívám.“ (Barbora)

Mladá žena naznačila, že tím, že „nemusí nic“, jí neschází volnost k poznávání nového O 

této volnosti se rozhovořil vystudovaný inženýr. Vyzdvihl skutečnost, že právě volnost a 

možnost volby a šancí v mnoha oblastech představovaly vzácnou hodnotu života 

vysokoškolského studenta.

Dotazovaní si samozřejmě uvědomovali a plnili své závazky a povinnosti, ale díky 

zázemí, jímž disponovali, vnímali svou pozici jako paletu možností vše si zkusit. Aktivity 

na zkoušku byly navíc bez nutnosti se nezávisle stavět na vlastní nohy jako dospělý 

jedinec.
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6.2.2 Sociální vazby

Vedle kategorie aktuální životní situace patří do schématické skupiny kontextu 

také sociální vazby. Pod tímto pojmem se ukrývají analyzovaná zjištění o tom, s kým 

mladí vysokoškoláci udržují interakce, jaké sociální sítě pěstují a s kým se stýkají. 

Kategorie sociální vazby v analýze zastupuje primárně neformální vztahy, protože ty jsou 

každému jedinci přirozeně nejbližší. Pro proces socializace člověka, který trvá prakticky 

celý život, jsou nejvýznamnější vztahy s rodinou, partnerem či partnerkou a přáteli. 

Každý respondent má však v tomto směru trochu odlišné preference. 

Kategorie sociální vazby zahrnuje subkategorie vztahy s rodiči, nejsilnější sociální 

vazby a ovlivňování. Tyto subkategorie se velmi často prolínají, ale jejich rozlišování 

považuji za významné z důvodu rozmanitých výpovědí z rozhovorů. Nejsilnější sociální 

vazbou je vztah k rodičům obvykle v dětství, ale postupně s začleňováním jedince do 

širších sociálních sítí se tato preference proměňuje či oslabuje. Právě tento trend je 

v rozhovorech zřetelný a zdůvodňuje citlivou diferenciaci subkategorií.

Vztahy s rodiči

Tato subkategorie má patrnou návaznost na již zmíněnou shrnující kategorii 

domácí zázemí, jelikož skutečnost, zda mladí studující žijí v rodině, proměňuje i jejich 

vztah s rodiči. Při analýze rozhovorů však nebylo prokázáno i kvůli jedinému případu 

studentky nežijící v rodině proti ostatním bydlícím s rodiči, že by vazby na rodinu byly 

touto skutečností významně ovlivněny. Studentka uvedla, že je ve velmi úzkém kontaktu 

především se svou matkou, která ji spolu s otcem velmi podporuje k samostatnosti jako 

přípravnému kroku do dospělosti. S matkou si téměř denně telefonuje a kdykoliv 

potřebuje pomoct či poradit, jsou jí rodiče k dispozici.

Opora a blízký kontakt s rodiči byly charakteristické pro všechny respondenty, 

nikdo neměl zkušenost s výrazně konfliktními vztahy i přes často rozvedená manželství 
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rodičů. Právě široká podpora ze strany rodičů však byla někdy dotazovanými chápána 

jako něco, co již není nezbytně nutné či jako poskytnutí nadstandardu. Působila rozpaky, 

jak se za ni odvděčit, protože studentka či student byli toho názoru, že některých cílů si 

mají v životě dosáhnout sami, aby projevili svou dospělou nezávislost. Důkazem těchto 

rozpaků je následující úryvek, který  vypovídá a výjimečném zabezpečení do budoucna 

poskytnutém rodiči, jež způsobilo dotazovanému bezradnost v úvahách o způsobu 

odměnění či zavděčení se.

„I s tím bydlením, totiž rodiče koupili tady barák, jakože bysme tady s bráchou mohli jako 

pak bydlet...no a té od nich jako to je věc, který se jako málo komu poštěstí a... jako, já se 

jim v tuhle chvíli za to nemam jako jak odvděčit, prostě musim jako si říct, no, tak holt to 

prostě mám, tak jako jak se s tím poprat.“ (Zdeněk)

Přestože mladý muž již dále nerozvíjel štědrost svých rodičů, z rozhovoru nakonec 

vyplynulo, že tato podpora byla motivována tím, že potomci plní očekávání svých rodičů. 

Témata týkající se toho, co rodiče očekávají, se v rozhovorech objevovala velmi často a 

nejčastěji se jednalo o přání dokončení studia vysoké školy. Tento požadavek byl 

pociťován s výraznou naléhavostí hlavně o studentů a studentek soukromých vysokých 

škol. 

Druhým nejčastěji zmiňovaným očekáváním rodičů byla vnoučata v 

následném časovém horizontu po dokončení studií. O tom vyprávěl čerstvý inženýr 

ekonomie v následujícím úryvku, ale i další dotazovaní. 

„Tak teďka už asi jen očekávaj práci, práci a ty vnoučata no (smích) ale netuší, v jakým, 

v jakým horizontu se to třeba realizuje.“ (Stanislav)

Dotazovaní o tomto tématu vyprávěli vždy s úsměvem a dodávali, že možná jednou 

budou mít děti, ale rozhodně to není nic, co by plánovali konkrétněji a na co by se cítili 

dostatečně zralí. Tyto životní kroky odkládali do vzdálené budoucnosti. Pětadvacetiletý 

muž trefně podotkl, že by i rád plánoval v budoucnu rodinu s dětmi, ale toto rozhodnutí 

vyžaduje najít partnerku, se kterou by si rozuměl, což prý dnes není jednoduché. 
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V rozhovorech se v jednom případě objevilo zvláštní naléhání ze strany matky na 

výběr konkrétní profese. Stálo za ním generační zatížení na zaměstnání žen z rodiny u 

policie. Studentka vyprávěla o na ní vyvíjeném tlaku, který vnímala již při výběru typu 

školy, že bude následovat svou matku a babičku v pracovním zaměření. Výňatek 

vypovídá o všech očekáváních, která mladá žena vnímá ze strany rodiny.

„Tak rozhodně že dostuduju toho bakaláře, pak že půjdu na magistra a toho taky 

dostuduju a pak mám takovej dojem, že máma očekává, že půjdu k policajtům no. Že to by 

asi ráda.“ (Eliška)

Kontrastním příkladem k těmto uvedeným výpovědím je vyprávění mladého 

muže, který se ze strany rodiny setkal naopak s negativními očekáváními založenými na 

neustálém srovnávání se starším bratrem, který vždy studoval lépe. Je pravděpodobné, že 

tyto průpovídky o předpovídaném neúspěchu podpořily motivaci všechny předpovědi 

prolomit a svého otce překvapit. V současné době se student ekonomie chlubil tím, že 

zvládl dokončit bakalářské studium dříve, než jeho starší bratr. 

„No, tak když jsem byl na gymplu, tak (otec, pozn. B.M.) očekával, že nedám maturitu, tak 

jsem ho překvapil, čekal, že se nedostanu na vejšku, tak jsem ho překvapil, čekal, že 

vejšku nedám, tak jsem ho překvapil, že jsem udělal toho bakaláře a teď očekává, že... 

jsem asi schopnej se o sebe postarat.“ (Martin)

Negativní předpovědi životních kroků dotazovaného přiměly k tomu, aby je překonal a 

jak sám uvedl, inspirovaly ho ke snaze zajištění alespoň polovičního ekonomického 

zabezpečení,  samostatnosti a zodpovědnosti za sebe sama. Ve výpovědi také uvedl, že se 

díky tomu cítí dospělejší, než je jeho starší bratr, který je stále plně ekonomicky závislý 

na otci. 

Vazby, které mladí vysokoškoláci udržují vždy alespoň s jedním z rodičů, mají 

různou intenzitu,  ale vždy nějakým způsobem významně zasahují do života mladých lidí. 

To dokazovala četnost, s jakou se o rodičích rozpovídávali. 
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Míra podpory z jejich strany ovlivňuje sebe-pojetí mladých lidí v otázce 

nezávislosti, kterou spojují s definicí dospělosti. Tím, že dotazovaní studenti a studentky 

ve většině případů sdíleli domácnost s rodiči a udržovali vřelé vazby, cítili se stále být 

dětmi ve smyslu pod ochrannými křídly svých rodičů.

Nejsilnější sociální vazby

Respondenti často vyprávěli o tom, s kým tráví nejvíce času a s kým řeší 

každodenní starosti, tedy s kým mají nejčastější interakce. Tato subkategorie tak zahrnuje 

vazby, na které bylo v rozhovorech nejvíce poukazováno z hlediska významnosti, tedy 

vztahy s partnerkami či partnery, rodinou a přáteli. Jak bude zjevné, různé nejsilnější 

vazby popisovali muži. Naopak ženy se nejvíce orientovaly na své partnery, pokud nějaké 

měly v době rozhovoru.

Specifickým případem z hlediska této subkategorie je studentka, která konstantně 

po celý rozhovor odkazovala na svou rodinu jako nejsilnější hybnou sílu v jejím životě. 

Přestože měla vážnou známost již delší dobu, na rozdíl od dalších dotazovaných zadaných 

žen prezentovala jako nejbližší vztah pouto s rodiči. Jak sama uvedla, tuto „bublinu“

nehodlá opustit. Rozvolnění vazeb s rodiči se snaží vyhnout, dokud to jen bude možné, 

jak je vidět v úryvku.

„Tak pro mě je jakoby nejdůležitější rodina. To já říkám všude, vždycky, že jsem na ně 

jakoby strašně vázaná a že je to pro mě jakoby základ, rodina..... když já tam odtuď 

odejdu, tak už se tam nikdy nevrátím a kdybych se tam někdy vrátila, tak už to nebude 

jako dřív, tak proto tam chci zůstat co nejdýl.“ (Barbora)

Mezi mladými muži se odezvy k tomuto tématu více lišily, někteří preferovali 

vztahy s kamarády ze školy nebo přes určitý koníček jako je třeba hudba, jiní umístili na 

první místo vazby s rodinou. Pouze jeden respondent měl v době rozhovoru partnerku a 

uvedl, že tedy je primárně samotář v důsledku času stráveného studiem, ale že pokud by 

měl určit, s kým tráví nejvíce času, je to právě s ní.
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„Ze mě se stal maximální samotář. A úplně hrozně moc. Třeba od tý doby, co jsem 

s Andreou, tak jakoby ...nevim, já jakoby s nikým moc ven nechodim…. Přemejšlim, 

nevim, když o tom tak přemejšlim, eee, já ani nevim, fakt ani netušim, třeba koho bych si 

vzal, koho bych si vzal jakoby za svědka na svatbu.“ (Jaroslav)

Uvědomění si slabých kontaktů ho samotného udivilo a snažil si tuto skutečnost 

ospravedlnit tím, že partnerské vztahy  a budování vlastní rodiny zabraly čas, který 

v mladším věku byl tráven s přáteli. Toto se stalo především u přátel s již ukončeným 

vzděláním, kterých měl více než přátel z vysokoškolských lavic. Dospěl k myšlence, že 

proměny v životní dráze jeho i přátel významně ovlivnily četnost sociálních kontaktů. 

Dále dodal, že on sám nejvíce času v současnosti věnuje škole a práci. 

K podobnému názoru o samotářství za stejných podmínek, tedy že má partnerský 

vztah, dospěla studentka medicíny, která si svůj úsudek odůvodnila právě náročností 

studia. Pověděla však i zajímavý názor na proměnu vztahu k rodině, která je podle ní též 

výsledkem posunu v životní dráze a rozšíření sociálních sítí o sítě přátelské a další.

„Mně prostě přijde normální, že se z tý rodiny musíš nějak vymanit, ale to je prostě 

jakoby základ nebo né, jakože určitě ne, jakože ta rodina je to nejdůležitější, ale ehm, já 

nevím, mně to přijde jakože na stejno, rodina a přátelé, ale každý jako vnímám úplně 

jinak.“ (Anna)

Nejsilnější sociální vazby by mohly skrývat potenciál největšího dopadu na život 

respondenta a proto by se mohlo zdát, že následující kategorie je zbytečná. Ovšem 

z kódování vyplynulo, že skutečnost, že mladý muž či mladá žena s někým pěstuje 

nejužší vazby, nutně neznamená, že by připustili nejintenzivnější ovlivnění právě 

jedincem nebo jedinci z tohoto sociálního vztahu.
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Ovlivňování

Interakce, do kterých každý jedinec vstupuje, bezpochyby působí na jeho identitu 

a jednání. Některá z těchto působení – vlivů respondenti sami zaznamenali a 

v rozhovorech se o nich rozpovídali, zejména když mluvili o svém sociálním okolí. 

Dotazovaní se dušovali, jak se snaží všem vlivům v konkrétních situacích vyhýbat a chtějí 

si řešit své záležitosti po svém, ale na druhou stranu připouštěli, jak snadno se nechají 

ovlivnit třeba rodinou. Není diskuse o tom, že každý jedinec je determinován všemi 

interakcemi, do kterých vstoupí, ale míra uvědomění si tohoto účinku je velmi různá.

V ukázkách nabízím rozsah, jak moc nebo málo si dotazovaní působení okolních 

faktorů připouštěli. Jak již bylo zmíněno, životní cestu formují rodiče, jak ale vyjádřil 

mladý muž, od jistého okamžiku, který ukotvil pouze hrubě do doby dospívání, již jejich 

vliv slábne. V ukázce se nejdříve vyjadřuje k vlivu matky a poukazuje na fakt, že 

působení okolí, v tomto případě rodičů, je dlouhodobého charakteru, což může být 

později obtížně změnitelné. 

„Máma samozřejmě to jako po celou dobu nás jako vedla správným směrem, že jo, no a 

teďka jako, jak už je člověk je mu pětadvacet, tak jako někdy už je to tak jako, i kdybych 

třeba já sám chtěl, že si to teďka nějak udělám, tak už je člověk v nějakejch kolejích, ze 

kterejch ho třeba ani ty rodiče jako, i kdyby, já nevim, se snažili moc, tak ho neovlivní, 

no.“ (Zdeněk)

O výrazném působení rodičů vyprávěli dva jednadvacetiletí respondenti zvlášť 

v kontextu studia. Mladý muž díky neúspěšnému složení maturitní zkoušky na první 

pokus nemohl absolvovat přijímací řízení na státní vysokou školu a právě v této situaci 

rodiče významně zasáhli. Přiměli ho k tomu, aby šel studovat soukromou vysokou školu. 

Podobně, i když za jiných podmínek, se o ovlivněném výběru vysoké školy 

vyjádřila studentka Policejní akademie.
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„No protože mi tu školu celkově vybrala máma. Já jsem tam nechtěla, jenom aby mi dala 

už pokoj,  tak jsem si tam podala přihlášku no že jo a pak to byla jediná škola, která mi 

vyšla, tak jsem tam šla. Takže máma, ta má radost, že zase jednou bylo po jejím.“ (Eliška)

V protikladu k tomuto uvědomněnému ovlivňování rodiči se vyjevil názor již 

vystudovaného inženýra, když tvrdil, že se vždy snažil rodinu nechávat stranou svému 

studiu. Důvodem byly snahy se vyhnout jejich působení či znepokojování. Neinformoval 

je o tom, kdy ho čeká zkouška či test, aby si zachoval svou volnost a nebyl znervózňován 

jejich zájmem. Snažil si své záležitosti řešit sám, jak nejlépe uměl a nikdy se 

nerozpovídával o svých úspěších ani o nezdarech. Toto vědomé vyhýbání se interakci mu 

nezaručilo absenci veškerého možného působení okolí, ale umožnilo mu lépe se 

soustředit, protože necítil tlak ke konkrétnímu jednání. 

Vedle vlivu rodinných příslušníků byla v rozhovorech zmíněna výrazná působení i 

ze širšího okolí. Jedna respondentka se zmínila o vlivu, který na ní vytváří známý 

zabývající se alternativní psychologií. Podněcuje ji negativní kritikou k práci sama se 

sebou tak, aby se soustředila na to, že každé její jednání má mít smysl. Toto své 

rozhodnutí nechat se ovlivňovat zdůvodnila tím, že tak získává důležitou sebereflexi. 

Kritické zhodnocení ji navíc motivuje překonávat vlastní lenost a pracovat na své 

nezávislosti důležité pro vstup do další životní etapy po dokončení studií. 

Respondenti reflektovali i širší vliv společnosti a to především v požadavku 

vystudovat vysokou školu, získat titul a najít si perspektivní zaměstnání. Tato očekávání 

jim někdy způsobovala až stísněné pocity, protože si byli vědomi silné konkurence 

vrstevnické generace.

V ukázce respondentka výstižně shrnuje myšlenku, která se v rozhovorech často 

opakovala, že vnímá působení toho, co „všichni říkaj“ a dodává, že to celé dělá vlastně 

pro sebe. Povídá o tom, co nebo kdo ji ovlivňuje.
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„Bych řekla, že tak ňák ta společnost, protože většinou tady všichni říkaj, že když už 

nemáš titul, tak se... jakoby nenajdeš dobrou práci, tak krom toho, chci dostudovat, abych 

měla třeba větší šance dostat třeba nějakou lepší práci.“ (Jana)

Uvědomování si vlivu společnosti zmiňovali prakticky všichni dotazovaní a 

vnímali ho ve smyslu břemena, že musí získat vysokoškolské vzdělání, naučit se co 

nejvíce cizích jazyků a najít si dobře placenou práci. Až tehdy snad se budou moci 

považovat za úspěšné jedince. 

Působení společnosti bylo spolu s vlivem rodičů vnímáno ne příliš pozitivně právě 

z toho důvodu, že dosažení stanovených cílů nebylo respondenty považováno za snadný 

úkol. Mnohem kladněji přistupovali dotazovaní k vlivům, které si sami zvolili, tedy ke 

svým vzorům, o nichž pojednává další kódovaná kategorie. Subkategorie ovlivňování tak 

úzce navazuje na kategorii vzory jako motivace, která specifičtěji implikuje jednání a 

přístupy dotazovaných.

6.2.3 Vzor jako motivace

V několika rozhovorech respondenti vyprávěli o svých vzorech, když se téma 

rozhovoru točilo okolo působení a ovlivňování sociálními vztahy. Týkalo se to hlavně 

výpovědí o rodičích, kdy obvykle vzdělání rodičů (obyčejně vysokoškolské) 

představovalo vzor pro dosažení minimálně stejného stupně vzdělání nebo i vyššího. 

Celkově všichni respondenti v rozhovorech reflektovali vzdělání svých rodičů, jež jim 

nabízelo podnět a motivaci k absolvování nejvyššího možného vzdělání. Tyto ambice 

popisovali samozřejmě v závislosti na svých schopnostech a zájmech. U rodičů se 

inspirovali nejvyšším dosaženým stupněm, ale v oboru, který si sami vybrali.
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Vedle rodičů a jejich dosaženého vzdělání měli respondenti vzor v dalších členech 

rodiny. Dotazované motivovali svým přístupem ke konkrétním sociálním situacím, 

jednáním i osobnostními charakteristikami. Dva mladí muži vyprávěli o vzoru ve svých 

matkách, obdivovali jejich přístup k výchově, obětavost a celkové chování, jak je patrné 

z ukázky rozhovoru s jedním z nich.

„Jo, tak to zase máma, ta je vzorem tak, že prostě jak nás vychovala, jak se chová, jakej je 

jako člověk no, to určitě.“ (Ondřej)

Vzor ze starší generace je přirozený, lze se s ním setkat již v raném dětství, ale zajímavé 

jsou motivační vzory, které si respondenti našli v řadách své vrstevnické generace. 

V rozhovorech se objevila vyprávění o starších sourozencích a bratranci, kteří inspirovali 

respondenty k tomu, jak ke svému životu přistupovat a jednat. V úryvku žena popisuje, 

jakými životními kroky ji inspiruje bratranec.

„Ten vlastně studoval v cizině jako dva roky každej jinde, takže vod něj mám takový to 

jakože bych strašně ráda jakoby studovala někde, někde v zahraničí, tak toho mám jakoby 

takovej vzor. Dostal vlastně dobrou práci a je šťastnej, tak to bych jako taky chtěla, on je 

takovej, co bych chtěla dosáhnout.“ (Lucie)

Vzory v okolí, které motivují respondenty ve vlastní organizaci života, nejsou 

vždy pozitivního či ctihodného charakteru. Jedna respondentka obdivovala svého otce a 

jeho ctižádostivost ve vypracování profesní kariéry, ale připustila negativní dopady na 

jeho povahové rysy, kterým by se sama v případě vlastního úspěchu chtěla vyvarovat. 

Analogicky se vyjádřil mladý muž, když popsal způsob života svých rodičů jako 

odstrašující pro budování jeho vlastního života a představ o něm. Jednání svých rodičů 

považuje za negativní vzor a hodlá se mu vyvarovat.

„Nechci dopadnout jako moje rodiče, který vůbec nikoho neznaj, s nikým se nestýkaj nebo 

možná maj jednoho dva lidi, se kterýma se viděj dvakrát za rok, něco takovýho. Jsou 

rozvedený, absolutně se mezi sebou nesnášej, neustále řešej peníze že jo a... to je 

absolutní příklad toho, jak prostě vím, nechci dopadnout a...“ (Martin)
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Mladý muž popsal, že právě způsob společenského života jeho rodičů na něj působí 

nejvíce odpudivě. 

Jak je evidentní, negativně i pozitivně chápané vzory usměrňují jednání 

respondentů. Proto tato kategorie spadá ve schématu do skupiny strategie jednání a 

interakce, protože muži a ženy tyto vzory uváděli v kontextu vyprávění o budování vlastní 

životní dráhy. 

6.2.4 Organizace času

Kategorie organizace času náleží do skupiny strategie jednání a interakce, protože 

pojednává o vyrovnávání se s rozložením času mezi poměrně velkým množstvím aktivit.  

Vysokoškolské studium je specifické tím, že mění režim každodenního života studentů 

několikrát do roka. Střídání semestrů, zkouškových období a studijního volna vyžaduje 

flexibilní plánování obzvlášť, pokud jsou mladý muž či žena ještě navíc vázáni 

v pracovním poměru. 

Mezi dotazovanými byli pouze tři studenti, kteří se věnovali pouze studijním 

povinnostem v době rozhovoru, ale zaměstnání si podle svých slov hledali. I ti se však již 

setkali s úlohou rozložení času mezi studium, zaměstnání a volný čas, která vyžaduje 

notnou dávku zodpovědnosti, aby se všechny tyto oblasti vyvíjely uspokojivým směrem. 

Jestliže se dotazovaní vyjadřovali k organizaci svého času, obvykle poukazovali 

na skutečnost, že i když je jejich primárním cílem dokončit vysokoškolské studium, 

ekonomické podmínky a snaha o alespoň částečné finanční sebe-zajištění je motivují 

k výdělku. Pracující studenti uvedli, že svůj čas dělí mezi práci a studium rovnoměrně 

nebo s menší převahou pracovních povinností podle toho, v kterém období či fázi studia

se nacházejí. Rozložení času mezi tyto dvě aktivity se ale stále přednostně odvíjí od 
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harmonogramu školního roku je chápáno i jako možnost rozvoje praktických schopností a 

zpestření školní rutiny. 

Studentka ekonomického oboru uvedla, že zaměstnání se snaží mít po celou dobu 

studia, i když v něm nenachází takové možnosti osobnostního rozvoje jako ve studiu. 

„A bez práce to už bych vlastně asi bejt nemohla, stal se ze mě závislák, že střídám 

vlastně to zázemí škola práce - tak tam jsou takový ty každodenní stejný rutiny, tak tam 

není co dělat, ale spíš jako ta škola, že tam mám nějaký ty úkoly, tak tomu věnuju, tak teda 

snažím se.“ (Lucie)

Studijní povinnosti mají nejen u této studentky přednost před prací i ostatními aktivitami, 

pokud to fáze studia aktuálně vyžaduje. Mohlo by se zdát, že tímto se jejich časové 

vytížení zaplnilo, avšak respondenti tvrdili, že relativně vzácné volné chvíle se snaží trávit 

různorodými činnostmi. Jednalo se o zábavu s přáteli nebo s rodinou, pestrou škálu 

koníčků a sportu, rekonstrukci domu či herectví v divadle. 

Rozhovory dokonce přinesly výpověď o určité závislosti na volnočasové aktivitě, 

které dotazovaný podlehl. Mladý muž vzpomněl na dva studentské roky, kdy mu nižší 

náročnost pokročilých ročníků studia dovolila propadnout hraní online počítačových her. 

„Vlastně před nějakejma těma dvouma rokama nebo třema jsem jako hrozně seděl u 

počítače, takže to jako byla taková hlavní náplň času, co jsem tak dělal, onlajnovky a a 

nějaký takovýhle prostě jako věci na zabití času.“ (Zdeněk)

Po dvou letech student dospěl k názoru, že svůj čas by mohl trávit efektivněji, nahradil 

dobu strávenou u počítače hraním na hudební nástroje. K tomu si ještě našel si 

zaměstnání.

Tento poslední zmíněný případ nabízí zamyšlení se nad tím, jak mladí lidé hledají 

v době vysokoškolských studií aktivity k seberealizaci. Využívají možnosti si jednotlivé 

činnosti zkusit, i když je okolí od nich odrazuje. Jedině sami pak hodnotí, zda takto 

strávený čas pro ně byl přínosem či ztrátou.
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Někteří dotazovaní se rovnou snaží získávat zkušenosti na pracovním trhu a volný 

čas je pro ně ten občasně zbylý mezi studiem a zaměstnáním. Potřeba vykonávat činnosti, 

ve kterých vidí smysl, se objevovala výrazněji u starších respondentů z celého výběru a 

poukazuje na fakt, že se snaží vytěžit z každodenních 24 hodin co nejvíce. Zodpovědně 

přitom reflektují postup a vývoj k úspěchu u všech svých aktivit a podle toho jim věnují 

svůj čas a úsilí.

6.2.5 Zaměstnání jako druhé břemeno

Jak již vyplynulo z popisu kategorie organizace času, nedílnou součástí života 

většiny dotazovaných studentů byl zaměstnanecký poměr různého charakteru. Zaměstnání 

zastupovalo obvykle druhou pozici v náplni času v závěsu za studiem a byl považováno 

za samozřejmou součást života vysokoškolského studenta. Ve schématu je zaměstnání 

jako druhé břemeno proto řazeno do strategií jednání a je pojímáno jako příprava na 

dospělý plně produktivní život. 

Studenti a studentky se věnují brigádám či zkráceným úvazkům zejména ze dvou 

důvodů: mají potřebu si vydělávat vlastní peníze a chtějí získat určité praktické 

zkušenosti. Současně poukazovali na fakt, že seznámení se s pracovním trhem a jeho 

podmínkami jim poskytne do budoucna výhodnější startovní pozici pro plnohodnotný 

profesní start po dokončení studií. Tato skutečnost platila o to více, jednalo-li se o 

zaměstnání v oboru, který dotazovaní studují. 

Ze skupiny dotazovaných jedna žena studovala lékařství a s požadavkem praxe 

v oboru se tak setkala jako se součástí studia. Tato praxe navíc nebyla jednorázová, ale 

opakovaná na různých nemocničních odděleních. Díky tomu byla plně časově vytížená i 

během studijního volna. 
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„Tak my máme v rámci školy jako 4 tejdny přes léto a máme od září do června prostě 

školu, takže jako fakt už nevyhledávám žádnou další.“ (Anna)

Příprava na budoucí povolání formou praxe jako součástí studia se nevyskytla u žádného 

dalšího dotazovaného či dotazované. Někteří však mluvili o tom, že by takto rádi vhled do 

studovaného oboru získali. Studentka učitelství češtiny si z tohoto důvodu zaměstnání 

v oboru našla sama. 

„Učím vedle toho a učím vlastně i přímo jako praxi, to učitelství češtiny a učím erasmáky, 

co přijeli prostě studovat na karlovku, tak já je dvakrát tejdně učím.“ (Barbora)

Podotkla k tomu však, že se této práci věnuje především kvůli seznámení se s budoucím 

povoláním, ale neřeší její peněžní situaci z důvodu nepravidelného finančního vyplácení. 

Proto si hodlá najít ještě další pracovní úvazek nebo alespoň krátkodobou brigádu. 

Podobně problém finančního ohodnocení zmiňoval student, který hledal práci v oblasti 

sociální práce. Nízký výdělek ho motivoval pouze k tomu, aby si práci v oboru vyzkoušel, 

ale do budoucna si chce najít zaměstnání lépe finančně ohodnocené. 

Často tak obtíže spojené s hledáním zaměstnání ve studovaném oboru přivedly 

dotazované k úvazkům v docela odlišných odvětvích. O tom vyprávěli především studenti 

ekonomických oborů, kteří měli pocit, že nabídka pracovních pozic v jejich oboru je nízká 

ku počtu studujících. Ti navíc ještě tvrdili, že ani po diskusích se studenty stejných nebo 

podobných oborů postrádají přehled o tom, jakou pracovní pozici by mohli se svým 

studovaným oborem hledat.

I přesto, že dotazovaní často pracovali v jiných oborech než studují, dokázali si na 

svém zaměstnání najít pozitiva. Příkladně zmiňovali rozšiřování slovní zásoby v cizím 

jazyce, seznámení se s firemními počítačovými systémy nebo naučení se práce 

s kolektivem. Popisovali tuto zkušenost jako přípravu na pracovní život a hodnotný pro ně 

byla každý, i negativní, prožitek. 

Zaměstnání studentů brigádně či na zkrácené úvazky vedlo dotazované k úvahám 

o tom, že pokud se jim náplň práce bude líbit po všech stránkách, nebudou váhat zde 
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zůstat, i když je toto odvětví odlišné od studovaného oboru. V tomto případě jsou 

podstatnější pro respondenty výše výdělku a skutečnost, zda nacházejí v zaměstnání 

seberealizaci a baví je nežli návaznost na studovaný obor. Někteří tak zmiňovali, že 

přivýdělek mají u stejného zaměstnavatele již několik let během doby studia a že jim jako 

osvědčeným pracovníkům byla nabídnuta vyšší pozice. 

Tento model nástupu do zaměstnání po dokončení studií absolvoval čerstvý 

absolvent Vysoké školy ekonomické. O tom, jak jeho pozice souvisí se studovaným 

oborem, pohovořil následovně. 

„Pracuju na kontrolingovým oddělení, což je sice ekonomická oblast, ale že by sem 

využíval to, co jsem se naučil, to vůbec. To je spíš jenom náhoda, že dělám tady na tom 

oddělení, který má něco společnýho s ekonomikou.“ (Stanislav)

Zaměstnání pro respondenta nebylo úplně splněním jeho představ o budoucím povolání, 

ale jako start na pracovním trhu ho považoval za dostačující. Plánoval navíc odcestovat 

do zahraničí za účelem nabytí pracovní zkušenosti a zlepšení znalosti cizího jazyka a tak 

práci ve studovaném oboru aktivně nevyhledával. Stejně jako ostatní dotazovaní viděl 

přínos zaměstnání při studiu v tom, že se seznámil s praktickým světem pracovního života 

a předpokládal, že tato zkušenost doplní teoretické znalosti nabyté z vysokoškolských 

lavic. Zároveň si tak rozšíří možnosti uplatnění se v další životní etapě. 

6.2.6 Plánování a vize budoucnosti

Kategorii plánování a vize budoucnosti řadím do schématické skupiny plánované 

následky, ale její zařazení je nutné blíže vysvětlit. Za následky by měla být považována 

uskutečněná jednání, ovšem vzhledem k charakteru celého výzkumu, kdy se jednalo 

pouze o jedno šetření s každým respondentem, nikoliv opakované, považuji za vhodnější 
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použít právě název plánované následky. Pro ověření plánů a vizí budoucnosti již v této 

analýze nezbývá prostor, spíše by tento problém mohl představovat téma samostatného 

výzkumného šetření k ověření uskutečnění těchto osobních projektů.

Ačkoliv se může zdát, že tato kategorie přímo nesouvisí s klíčovou otázkou 

vnímání dospělosti, je tomu právě naopak. Reflektuje sebe-pojetí dotazovaných a ukazuje, 

jak o budoucnosti uvažují, jak časují některé životní události a jestli se na ně zodpovědně 

připravují. Konkrétně v přípravě se studenti a studentky nejvíce odlišují. Svou budoucnost 

si plánují pouze někteří, ostatní nechávají věcem volný průběh a neplánují, což je ještě 

utvrzováno jejich smýšlením častěji orientovaném spíše na současnost nežli budoucnost.

Tato kategorie zahrnuje šest subkategorií, protože volný rozhovor poskytl 

dotazovaným široký prostor pro rozpovídání se o svém současném i budoucím životě. 

Obecnějšími subkategoriemi jsou cíle a vize budoucnosti. Vedle toho dotazovaní  

uvažovali o plánování některých životních kroků, které jsou obsahem následných čtyř 

subkategorií: ambice ve vzdělání, představa budoucího povolání, osamostatňování a 

vlastní bydlení a plánování rodiny. Především subkategorie plánování rodiny a 

osamostatňování a vlastní bydlení naznačují životní události, které jsou spojovány 

s klasickou definicí dospělosti a neměly by být proto opomenuty.

Cíle

Subkategorie cíle shrnuje různá přání, čeho by mladí muži a ženy chtěli 

dosáhnout. Zajímavostí je  v tomto tématu uvažování míry reálného dosažení těchto cílů, 

které bylo v rozhovorech jasně rozpoznatelné ze způsobu podání. Některé cíle 

dotazovaných byly dílčího charakteru jako například úspěch ve sportu, ale většina se 

týkala zásadních oblastí jako práce, vzdělání nebo rodina.

Často se dotazovaní s velkým nádechem rozpovídali o svých snech a poté 

skleslým hlasem přešli k reálnějším scénářům budoucnosti. Tak se vyvíjel rozhovor 

s pětadvacetiletým mužem, který toužil svou zálibu v tvorbě hudby rozvinout do 
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výdělečné podoby a stát se slavným muzikantem. Vzápětí však uznal, že to není snadný 

cíl, ani vhodný způsob finančního zajištění z důvodu nestability. 

Vedle kariérních cílů se jedna žena rozpovídala o svých cílech na poli rodinném. 

Její představa vycházela ze silného zázemí v rodině a sama si tak přála podobný 

spokojený rodinný život. 

„Normálně je pro mě nejdůležitější rodina a ehm... to si myslím, že pro mě i takovej ten 

smysl života rodina, tím, že já budu mít ten ten, takovou tu jakoby fungující rodinu a... 

prostě šťastnou fungující rodinu.“ (Barbora)

Profesní cíle uvedla studentka jako druhé nejvýznamnější v závěsu po rodinných cílech. 

Opět ale spíše teoreticky načrtla svou představu, ale nezmínila se, jak si chce své vize 

splnit. 

Na druhé straně někteří dotazovaní rovnou v rozhovorech předhazovali cíle a 

strategie, jakými chtějí svých cílů dosáhnout. Jejich postoj se zdál být zodpovědnější a 

více vztažen k reálným možnostem, které si uvědomovali. Ukázkou takového cíle byla 

výpověď absolventa Vysoké školy ekonomické, který chce vyjet do zahraničí za účelem 

zdokonalení se v anglickém jazyce a nabytím pracovních zkušeností. Zatím se na tento 

výjezd připravuje přivýdělkem a přípravou v jazyce.

Zdokonalování v cizích jazycích patří mezi cíle i dalších respondentů. Obecně 

vůbec dotazovaní mezi svými cíli nejčastěji vyjmenovávali přání týkající se vlastního 

vzdělání, především dokončení vysokoškolských studií. Stejně tak často se objevoval cíl 

dosáhnout dostatečného finančního zabezpečení, ve kterém viděli respondenti představu 

zajištění spokojeného života. Nejčastěji zmiňované cíle shrnuje následující ukázka.

„Do budoucna, no tak rozhodně to nějak zdárně ukončit a dostat se, chtěla bych se dostat 

na toho magistra, což je u nás těžký, takže...no chtěla bych bejt bohatá, že jo, bejt 

spokojená, do tý práce taky moc nechodit, že jo no.“ (Eliška)
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Při obdobné výpovědi se mladý muž zarazil nad tokem svých myšlenek, když si

uvědomil, že jeho cíle jsou převážně materialistického charakteru. Snažil se ospravedlnit, 

že dnešní způsob života je výrazně materialisticky založen, ale i tak uctívá i jiné hodnoty 

než peníze. Další mladý muž bez ostýchání řekl, že jeho cílem je byt na Královských 

Vinohradech a až po jeho získání se bude orientovat na kvalitativní hodnoty. 

O hodnotách vypověděla i mladá žena studující ekonomický obor, ovšem 

materialistická podstata jejího cíle zůstala. Svůj cíl popsala jako být samostatná, což je 

podmíněno dostatečným finančním zabezpečením.

„V podstatě jo, jako nebejt na nikom závislá, to jo. Nezávislost. Jak finanční... no finanční 

hlavně no.“ (Jana)

Úzká souvislost cílů s finančními prostředky se může zdát zarážející, ale poukazuje na 

principy, na jakých je založena dnešní společnost. Mladí respondenti vzali tyto 

skutečnosti na vědomí a podle toho konstruují své představy a plány budoucího života. 

Společný cíl všech dotazovaných by se proto dal pojmenovat tak, že jde o zajištění si 

takového finančního zázemí, aby bylo možné následně realizovat další plány ku úspěchu a 

spokojenosti. 

Vize budoucnosti

Tato subkateorie je zajímavá zvlášť svým rozsahem. Představy dotazovaných se 

pod pojmem budoucnost velmi různily, od plánování několika následných měsíců po 

rozvržení životních událostí do několika let. Plánování v horizontu let však bylo mezi 

dotazovanými vzácností. Pro mladé studenty znamenala budoucnost plánování v rozsahu 

několika měsíců s často nejzazším cílem dokončení vysokoškolských studií.

I přes krátkodobý charakter plánů byly vhledy do budoucnosti velmi různorodé. 

Dvě studentky vyčetly přehled všech aktivit, které hodlají během následujícího roku 

stihnout a měly i vymyšlené alternativy, pokud by něco nevyšlo podle původního plánu. 
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K dlouhodobějším vizím však jedna z nich odpověděla, že je nechce sdělovat 

z pověrčivosti, aby se jí splnily a druhá studentka odvětila podobně s tím, že nemá vize do 

budoucna, protože se pak nenaplňují. Plánování je pro ně tedy hodnotné pouze 

v krátkodobých časových horizontech.

V kontextu obsahu této subkategorie se výrazněji lišila vyprávění mužů od 

výpovědí žen. Plány žen se zdály být promyšlenější a konkrétnější, muži naopak 

přistupovali k vývoji budoucnosti více laxně. Čerstvý inženýr plánuje odjet do zahraničí 

kvůli pracovní zkušenosti a zlepšení jazykových schopností, ale neurčil si, na jak dlouho. 

Ani o místě jeho vycestování neví víc než to, že by se mělo jednat o anglicky mluvící 

zemi. Svůj postoj přibližuje následovně: 

„Já vždycky říkám, že v rámci měsíců až let až navždy. To je úplně neurčitý, uvidím prostě 

na okolnostech. Nedokážu říct.“ (Stanislav)

S takovou, jmenovitě časovou, neurčitostí se vyjadřoval ke většině svých plánů, o kterých 

se zmínil. Další dotazovaný muž na přímou otázku týkající se představ o budoucnosti 

odvětil, že nad tím nepřemýšlí a žije spíše současností. Zmínil sice, že by chtěl dokončit 

studia, pracovat v zahraničí a věnovat se fitness trenérství, ale dodal, že vše může být 

úplně jinak. Jeho výpověď nepůsobila tak, že by věnoval přílišné úsilí ke splnění těchto 

plánů.

Mladí lidé se v rozhovorech spíše než o plánech vyjadřovali s větším nadšením o 

svých snech. Dotazované spojovala jedna vidina budoucna, kterou vystihla mladá žena 

následovně.

„Jó, tak to budu už mít krásný děti, krásnej byt, titul a úžasnou práci… Né, tak kdo by to 

nechtěl to by asi chtěli všichni ne, takhle mít.“ (Barbora)

Stejně jako ostatní dotazovaní si studentka uvědomila obtížné dosažení všech těchto přání 

do budoucna a jak ukazuje její dodatek, chápe ho jako obecnou vizi. Konkrétnost při 

plánování chyběla všem dotazovaným s tím, že naznačovali obavy, aby se jejich život 

ubíral alespoň směrem k částečné spokojenosti, když k plné spokojenosti je cesta náročná.
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Ambice ve vzdělání

Vzhledem k výzkumné otázce padlo k tématu vzdělání v rozhovorech mnoho 

postřehů a komentářů. Všechny dotazované spojovala stejná ambice, tedy dokončit svá 

studia, nejlépe dosáhnout magisterského či inženýrského titulu. Několik dotazovaných 

dokonce plánovalo doktorské studium v českých i zahraničních podmínkách, i když 

zdůrazňovali jeho přínos pouze tehdy, pokud se rozhodnou pro vědeckou či akademickou 

dráhu nežli pro hledání zaměstnání v širších obzorech oboru. 

Význam studia zvláště pro osobní rozvoj si uvědomují i někteří další respondenti a

proto pro ně získáním diplomu kontakt s vysokoškolským prostředím nekončí. Čerstvý 

inženýr se během celého rozhovoru dušoval, že nehodlá zpřetrhat kontakty s vysokou 

školou a dál bude například přispívat do školního časopisu svými články. Tyto úmysly mu 

nenaruší ani  plánovaný odjezd do zahraničí za pracovní zkušeností, jak sám tvrdí:

„Až se vrátím, tak zase budu chodit na ty akce typu, já nevím, ekofóra, který pořádáme 

s těma politikama a tak.“ (Stanislav)

Krom plánů vzdělávat se ve studovaném odvětví se dotazovaní studenti snaží 

rozvíjet i další své schopnosti. Velmi často zmiňovanou ambicí byl rozvoj jazykových 

schopností a získání různých jazykových certifikátů. Své jazykové schopnosti mladé ženy 

a muži hodlají zdokonalovat v rozmanitých typech  kurzů v Čechách i v zahraničí, protože 

znalost alespoň jednoho cizího jazyka považují za téměř nutnou podmínku získání dobře 

placené pracovní pozice. 

Vzdělání vyhledávají mladí lidé také ze zájmu o určitou oblast, se kterou se chtějí 

blíže seznámit. Jedna studentka vyprávěla o plánech naučit se umění barmanů a míchání 

koktejlů. Další výpověď prezentuje, že se mladá žena hodlá vzdělávat v semestrálním 

kurzu i při zaměstnání.

„A pak ale ještě bych chtěla studovat ještě jakoby jednu školu, ale to je jen na jeden 

semestr, ale to je spíš jen takovej kurz, to už budu dělat při nějaký práci a je to 

moderátorská škola.“ (Barbora) 
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Mladá žena k svému plánu sdělila, že podobné ambice má i v oblasti herectví, které je 

jejím koníčkem již od dětství. Z rozhovorů tedy vyplynulo, že vzdělávání dosažením 

diplomu nekončí a mladí lidé plánují se dozvídat něco nového i nadále a to nezávisle na 

tom, zda studují či nestudují vysokou školu.

Představa budoucího povolání

Mladí lidé v rozhovorech často během vyprávění o jejich současném zaměstnání 

při studiích nastiňovali představu toho, jaké by chtěli mít povolání, až dokončí vysokou 

školu. O konkrétní zaměstnání šlo však pouze v několika případech. Většinou se ani 

nejednalo o povolání, které vykonávali v době rozhovoru nebo měli již možnost si 

vyzkoušet. 

Pár jedinců, kteří uvedli určitou představu budoucího povolání, většinou daný obor 

studovalo. Příkladem je studentka medicíny, která chce být doktorkou nebo mladá žena 

studující češtinu pro cizince, kterou chce v budoucnosti učit. Jejich rozhodnutí se odvíjela 

od slutečnosti, že již měly možnost se seznámit s konkrétními pracovními pozicemi a 

náplní jejich práce.

Naopak všichni dotazovaní, jež spojovalo studium jakéhokoliv ekonomického 

oboru, představu o povolání odpovídajícím jejich vzdělání neměli. O budoucím povolání 

se vyjadřovali v obecných termínech pozic jako „nějakej manažer“, ale postrádali 

představu, co vlastně chtějí řídit, komu chtějí dělat manažera. Z rozhovorů bylo možné 

vysledovat společný trend mezi budoucími ekonomy plánovat si budoucí zaměstnání 

v mezinárodní společnosti, což byla druhá charakteristika, kterou byli schopni popsat. 

Zdůvodnění tohoto požadavku vysvětluje absolvent Vysoké školy ekonomické.

„Protože Češi, čeští zaměstnavatelé se toho člověka snažej co nejvíc jako vyždímat, výše 

financí je toho úkazem, chtěj ho co nejvíc vošmelit…. tam je úplně jiná kultura firemní, i 

jiná motivace, všechno jinak.“ (Stanislav)



- - 68 - -

Mladý muž zmínil ve své představě odpovídající finanční ohodnocení, jež bylo součástí 

popisu budoucího povolání i u těch respondentů, kteří o konkrétnějším povolání neuvedli 

bližší informace. Zároveň se často objevoval požadavek, aby budoucí zaměstnání 

přinášelo osobní uspokojení, tedy nabízelo prostor pro seberealizaci, možnost profesního 

postupu a mladý muž či mladá žena v něm viděli smysl. Podstatou těchto požadavků je 

dosažení spokojenosti sama se sebou.

Zajímavý názor uvedl student, který si již v době studií přivydělává podnikáním. 

Jeho obraz o zaměstnání, ve kterém by dosáhl pocitu vlastního úspěchu, měl podobu 

rentiéra žijícím z renty z již uzavřených kontraktů. Vedle představ osobního uspokojení 

z povolání se dotazovaní zmínili i o tom, že by rádi vykonávali takové zaměstnání, které 

by mělo širší přínos pro okolí či pro společnost. Jak uvedl student, jehož vysněné 

zaměstnání by mělo zahrnovat historické bádání a komunikaci s Ruskem či Ukrajinou:

„Já bych chtěl, aby až jednou umřu, aby tady po mně něco zůstalo. Já nechci bejt jako 

tisíce vožralů, támhle z hospod, po kterejch zůstanou akorát poblitý lavičky na 

zastávkách, jo, takže... spíš asi tohleto bych viděl, ale hlavně co se týče, třeba těch dějin.“

(Jaroslav)

Ambice mladého muže jsou poměrně honosné, ale alespoň určitější, než u většiny 

ostatních dotazovaných. Předně mladší studenti a studentky z dotazovaného výběru zatím 

doufají, že je „něco osvítí“ a získají směr, za kterým si v profesní dráze půjdou. 

Studovaný obor se nejevil jako svazující, dokonce jedna studentka uvedla své tušení, že 

obor, kterému se věnuje, nebude jejím profesním.

Osamostatňování a vlastní bydlení

V rozhovorech s mladými vysokoškolskými studenty bylo téma bydlení často 

komentováno. Jak již bylo zmíněno, pouze jedna mladá žena žila samostatně, ostatních 

deset respondentů bydlelo s rodiči. Přestože byli s dosud trvajícím bydlením u rodičů 

spokojeni, úvahy nad tím, jak a kdy se osamostatnit, považovali za aktuální problém. 
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Uskutečnění tohoto životního kroku se ale odvíjí od finanční soběstačnosti a proto 

dotazovaní shodně tvrdili, že s největší pravděpodobností k němu dojde až po dokončení 

studií. Tento moment ale mladí muži a ženy chápou jako závazný, jak je možné vidět 

v rozhovoru o osamostatňování se studentkou.

„No asi po tý škole někdy no, po škole bych chtěla asi se jako odstěhovat, to už mi pak 

jako přijde divný chodit normálně do práce a bydlet u rodičů, když nestuduju.“ (Eliška)

Mladá žena nespecifikovala jasně důvod, proč by po ukončení studií považovala bydlení u 

rodičů za divné, ale použila výraz, jež se objevil i v dalších rozhovorech. Jeden student 

tento nežádoucí jev pojmenoval jako nevhodný. 

Dotazovaní by se nebránili životní krok osamostatnění učinit dříve, kdyby nabyli 

jistoty, že se o sebe dokáží postarat z ekonomického hlediska, tedy že budou mít takové 

zaměstnání, které jim poskytne finanční zabezpečení a zároveň dostatek času pro studium. 

Za takových podmínek by již jen postrádali partnera či partnerku, kteří by sdíleli bydlení 

s nimi, neradi by totiž bydleli sami. 

Jedna studentka v kontextu bydlení zmínila i bytové podmínky, které by 

zohledňovala při rozhodování odstěhovat se od rodičů. Vzhledem k tomu, že vyrůstala 

v rodinném domku, zatím si nedokáže představit žít v jakémkoliv bytovém domě.

„Jako od rodičů, jelikož se mi nechce jako bydlet v nějakým paneláku, něco takovýho, 

radši bych bydlela v baráku, tak to bude za hodně dlouho (smích) Ne, tak jako aspoň, když 

s nějakým přítelem nebo tak jo někdy.“ (Lucie)

Mladá žena poukazovala na dobré vztahy s rodiči, které ji nenutí krok osamostatňování 

uspíšit a připustila, že potenciální přítel by její stanovisko mohl změnit. V kontrastu 

k tomu se vyjádřil student druhého ročníku bakalářského studia, který by si nejraději 

hledal bydlení již při nástupu na magisterské studium, na které se hodlá hlásit. Podmínkou 

je samozřejmě stabilní výdělek. Toto jeho rozhodnutí je vedeno snahou si co nejdříve 

vyzkoušet, jak je schopen se sám o sebe postarat a získat pocit, že žije „jako dospělej 

člověk“.
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Rozhodnutí vybudovat si vlastní bydlení chápou všichni dotazovaní jako 

záležitost, kterou si musí důkladně promyslet. Zvažují, jak jsou schopni se stabilně 

zabezpečit a s kým budou bydlení eventuelně sdílet. Každopádně klíčovou determinantou 

k uskutečnění rozhodnutí zůstává doba, kdy dokončí svá studia a finanční zabezpečení. 

Plánování rodiny

Dotazovaní, jejichž řeč se zavedla k budoucnosti, se většinou ostýchavě 

vyjadřovali také k přelomovému životnímu kroku založení vlastní rodiny. Rodina byla 

v rozhovorech považována za něco, co si mladí lidé musí velmi dobře rozmyslet a 

především zvažovat, na kolik jsou dostatečně finančně a materiálně zabezpečeni, aby ji 

mohli uživit. Tyto rozvahy podporovaly odkládání založení rodiny do pozdějších let 

obyčejně bez bližšího věkového určení.

Pouze jedna studentka z výběrového souboru uvedla, že je sice ovlivněna věkem 

svého staršího přítele, ale že i přesto by chtěla založit rodinu do osmadvaceti let. Tvrdila, 

že ji k tomu vede také přirozenost biologického vývoje člověka, protože početí 

v pozdějším věku skýtá více rizik pro matku i dítě. Své tvrzení však zpochybnila úvahami 

nad tím, zda do té doby bude na takovýto životní krok dostatečně zralá a dospělá. 

Pochybnosti o psychické připravenosti k založení vlastní rodiny se objevily ve 

více rozhovorech. Pětadvacetiletý student vyprávěl, jak jeho vrstevníci, kteří zakončili svá 

studia dosažením středoškolského stupně vzdělání, již založili rodiny, ale on se na tento 

krok ještě necítí dostatečně připraven. Vedle toho postrádá partnerku, ke které by měl 

takovou důvěru, aby se rozhodl k takovéto životní změně. 

Upozorňování na nutnost mít vhodného partnera a obtížnost vůbec potkat 

takového člověka, se kterým by se dotazovaný či dotazovaná odhodlali plánovat rodinu, 

se v šetřeních objevovaly nezřídka. Proto dotazovaní uvažovali o eventuelních řešeních, 

kdyby mělo dojít k rozpadu partnerského vztahu jako základu rodiny. Mladá žena plánuje 
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rodinu s odkazem na fakt, že se připraví na všechny eventuelní situace tak, aby ani 

případným rozchodem s partnerem neohrozila své potomky.

„Hm jakoby... já na to mám prostě názor, že já... nechci mít dítě do tý doby, než budu 

vědět, že budu tak finančně zaopatřená, že budu schopná se o to dítě postarat sama.“

(Jana)

Samostatnost a finanční nezávislost je pro tuto mladou ženu podmínkou. Připustila však, 

že tyto hodnoty jsou poměrně vysoko postavenými nároky a není si jista, kdy jich 

dosáhne. Obdobně se vyslovil absolvent Vysoké školy ekonomické, pro něhož je také 

důležité nejprve se materiálně zabezpečit a nalézt stabilní zaměstnání. O založení vlastní 

rodiny řekl, že „zatím by mu to překáželo“, dokud nedosáhne úspěchu v dříve 

stanovených cílech.

V případě, že se dotazovaní zmínili o plánování rodiny, vždy to pro ně evidentně 

bylo citlivé téma, nad kterým nechtěli příliš vyjadřovat jasné soudy. Jako studující 

považovali toto téma vzdálené jejich životní situaci a životní rozhodnutí o založení rodiny 

odkládali do neurčita. Jestliže se tedy pustili do úvah o tomto tématu, zakončili je v duchu 

tvrzení, že na vlastní rodinu se necítí dostatečně vyzrálí.

6.2.7 Idea dospělosti

Téma dospělosti bylo obsaženo v klíčové otázce volného rozhovoru a proto se 

dotazovaní přirozeně vyjadřovali k tomu, zda se cítí být dospělí a co si pod tímto pojmem 

představují. Úvahy o sebe-pojetí zahrnuté v této kategorii navazují na shrnující kategorii 

sociální role, ale jádrem je uvažování nad dospělostí. Shodně všichni bez ohledu na věk či 

pohlaví tvrdili, že se rozhodně necítí být dospělí. Uznali sice, že formální dospělosti podle 

zákona nabyli v osmnácti letech, ale tvrdili, že se cítí stále jako děti, puberťáci či 

teenageři, kteří si užívají výhod studentského života.
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Vnímání sebe sama jako nedospělého většině dotazovaných vyhovovalo, dokonce 

se přiznali, že ještě nechtějí být dospělí, protože dospělost pro ně znamená zodpovědnost, 

na kterou se necítí být v plné míře připraveni. Zodpovědnost míní v plném rozsahu, tedy 

že by se měli chovat zodpovědně nejen sami za sebe, ale také ve vztahu k okolí, 

eventuelně k rodině a vlastním dětem. Navíc by se jako dospělí měli být schopni 

zodpovědně finančně a materiálně zabezpečit, což  předpokládá, že „prostě jakoby zájmy 

musej ustoupit tomu zaměstnání“. To znamená ustoupit z výhod studentského či 

mladického života, jak jej nazývali sami dotazovaní, který vedle studijních povinností 

ještě poskytuje prostor pro různé další aktivity.

Jelikož dotazovaní mladí lidé uvažovali nad dospělostí jako souborem mnoha 

dílčích odpovědností, při vztažení tohoto pojmu k vlastní osobě nabývali dojmu, že jsou 

dospělí jak v čem. Rozpaky z úvah o tom, zda studentka je či není dospělá,  je možné 

vyčíst z následujícího úryvku.

„Ale ale spíš se mi ještě nechce, než abych... jako to nezvládla. Teda jako asi se cejtim 

dospělá, ale prostě to...ale že bych si vyloženě řekla, ták a založím rodinu a budu se 

jakože už o sebe starat, tak to se mi ještě nechce.“ (Anna)

Mladá žena naznačila, s čím si spojuje dospělost, tedy s připraveností k založení vlastní 

rodiny. V rozhovorech se objevovala opakovaně tato asociace, zvláště u žen. Naopak 

muži častěji dospělost provazovali s dalším životním přelomem, kterým bylo odstěhování 

se od rodičů a získání samostatnosti. Student se v následující ukázce také cítí dospělý 

pouze v některých oblastech a vyjmenovává, čeho musí dosáhnout, aby se mohl 

považovat za dospělého.

„Jak v čem, ale dokavaď bydlím u rodičů, tak ne ne tolik. Nepřipadám si dospělej, 

dospělej budu, až budu bydlet sám, sám si na sebe vydělávat sám se o sebe starat.“

(Adam)

Tento výčet stručně shrnuje všechny nejčastěji zmiňované věcné podmínky dospělosti, 

které se v rozhovorech s muži i ženami vyskytly. Jeden dotazovaný student dokonce 
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rozlišoval dospělost u žen a mužů a své tvrzení zdůvodňoval populární obrannou 

poučkou, že muži zůstávají v některých oblastech dětmi, tedy nedospělými, po celý život. 

Přemítání nad vlastní dospělostí či nedospělostí vedlo zejména starší studenty  

z výběrového souboru k uvědomění si momentu, že se blíží okamžik, kdy by měli začít 

být zodpovědně dospělí. Toto přesvědčení vztahovali k faktu, že se jejich studium chýlí 

k závěru a jejich studentský život nebo mládí, jak sami nazývali tuto etapu, končí. 

V závěrečné fázi svého studia se v době rozhovoru nacházel student, který se hodlal 

připravovat na závěrečné státní zkoušky a začínal psát diplomovou práci. 

„Tak vyloženě jsem v takovým tom, že jako se musí něco stát, jakože už to fakt jako chce, 

že se ten, že se to mládí už nejde jako natahovat jako kšandy, jo, prostě to, že to musí jít, 

jednou přestat, no. Takže v dnešní době je, myslim, takovej ten konec mládí až po tej 

vejšce.“ (Zdeněk)

Mladý muž naznačoval příchod změny ve svém životě a jelikož si svá studia prodloužil 

nad standardní časový harmonogram, domníval se, že je již nezbytně nutné tuto etapu 

završit a dospět v celém rozsahu. Zároveň pronesl myšlenku, že vnímá dobu, kdy studuje 

na vysoké škole, jako samostatnou etapu svého života vklíněnou mezi adolescenci a 

produktivní věk. Tato teze vyslovuje to, co je skryto pod pocity částečné dospělosti i u 

ostatních dotazovaných. Nacházejí se v etapě, kterou neumějí jasně definovat, kdy se cítí 

být dospělí jejich slovy „jak v čem“
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7. Shrnutí výstupů analýzy

Výstupem provedeného šetření jsou shrnující a kódované kategorie, které 

charakterizují životní situaci mladých lidí studujících pražské vysoké školy. Tyto 

kategorie nejen přibližují život studentů, ale je možné na základě nich zhodnotit pohled na 

jejich životní podmínky z hlediska dospělosti. Provázanost těchto kategorií a jejich 

vysvětlení vnímání dospělosti je patrné ze schématu (znázorněného na str. 34). 

Zjištění provedeného empirického šetření tedy budou prezentována za pomoci 

schématu v jedné podkapitole a následně bude v druhé podkapitole předložena odpověď 

na výzkumnou otázku.

7.1 Schéma jako nástroj porozumění

Vytvořené schéma představuje nástroj, jak lépe pochopit souvislosti mezi 

shrnujícími a kódovanými kategoriemi a následně odvodit závěry vztahující se 

k výzkumné otázce, tedy do jaké míry se mladí studenti cítí být dospělí s ohledem na svůj 

způsob života. Schéma také nabízí komplexní pohled na život mladých vysokoškoláků 

vzniklý na základě rozhovorů. Onen sledovaný způsob života, který je určen 

především intervenujícími a příčinnými podmínkami, lze popsat jako primárně 

korigovaný vysokoškolským studiem. Fakt, že se mladí lidé rozhodli studovat vysokou 

školu, předurčuje jejich schopnost, či spíše v jejich případě neschopnost, se ekonomicky 

plně zaopatřit, i když se o to pokoušejí. Proto využívají zázemí poskytované rodinou, 
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která je v jejich rozhodnutí absolvovat vysokou školu velmi podporuje ekonomicky, 

materiálně i psychicky. 

Popsané kategorie, které je možné pojmenovat hromadně jako faktické 

socioekonomické podmínky života mladých vysokoškolských studentů, formují jejich 

pohled na sebe sama z hlediska dospělosti. Ten je spoluutvářen kategoriemi zařazenými 

do třídy kontextu, tedy vyjádření sociálního pohledu na aktuální životní situaci a popis 

mnoha sociálních vazeb, které dotazovaní udržují. Tyto znaky jsou ale už pouze sociální, 

protože jsou předmětem vyjednávání každodenních interakcí. Mezi sociální znaky se dále 

řadí faktory, které jsou sumarizovány do kategorie sociální role. Ty zachycují, jaké role si 

mladí lidé přisuzují. 

Socioekonomické podmínky , tedy příčinné, intervenující podmínky a kontext 

vytvářejí prostor pro způsob, jakým dotazovaní jednají a interagují. Konkrétně to 

znamená, volby strategie jednání, tedy inspirace vzory, nebo již samotnou podobu 

jednání. Zjednodušeně jde o vysvětlení, co dělají, tedy jak organizují svůj čas, čemu se 

věnují. Významnou položkou v této třídě strategií a jednání je zaměstnání, které pro 

respondenty nebylo nutností či výchozí podmínkou jejich způsobu života, ale nástrojem 

k uspokojení finančních a jiných potřeb. 

Na základě životních podmínek, sociálních znaků a strategií jednání, které jsou 

zahrnuty v již vyjmenovaných kategoriích, dotazovaní muži a ženy vyprávěli o tom, jaké 

jsou jejich vize budoucnosti a plány. Kategorie plánování a vize budoucnosti je už spíše 

jakousi nadstavbou celého schématu, protože nezachycuje reálné skutečnosti, ale 

představy. Pro vysvětlení vnímání dospělosti však má svůj význam, protože ukazuje 

reflexi životní situace a poukazuje, co považují dotazovaní jako hodné jejich pozornosti 

k dalšímu rozvoji.
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7.2 Nová životní etapa či (ne)dospělost?

Cílem této podkapitoly je ukázat, jak jednotlivé kategorie uspořádané do schématu 

zodpovídají výzkumnou otázku, tedy jak vnímají studenti vysokých škol sami sebe 

z hlediska dospělosti. Shrnující a kódované kategorie ukazují v různé míře fakt, že 

dotazovaní mladí lidé na sebe jako dospělé pohlížejí pouze z části. Uznávají, že legitimně 

dospělosti nabyli, ovšem způsobem života, který vedou, se plně dospělí necítí. 

Při úvahách o vlastní dospělosti či nedospělosti dotazovaní vycházejí z neurčitých 

představ, co dospělost vůbec znamená. Poznali biologickou dospělost, vlastnictví 

občanského průkazu jim dokládá legitimní dospělost, ale sociální dospělost teprve hledají. 

Vztahují ji nejčastěji k životním krokům a událostem, jako je dokončení studia, 

osamostatnění a finanční nezávislost, jak vypovídá kategorie idea dospělosti. Poukazují 

ale na skutečnost, že dosažení těchto životních met není jednoduché. Především pro ně ale 

dospělost znamená soubor dílčích zodpovědností k sobě i k okolí.

Právě samotný stav být zodpovědný/á dotazované do jisté míry straší. To 

dosvědčují přiznání, že mladí muži a ženy nechtějí ještě být dospělí a domnívají se, že 

odkladu dospělosti dosáhnou tím, že budou dále studovat či svá studia prodlužovat. To je 

samozřejmě podmíněné trvající podporou ze strany rodiny, kterou dotazovaní neberou 

jako samozřejmost, ale poskytnutí času na to připravit se a dospět. Opět je ale patrné 

uvažování o dílčí dospělosti, protože například v rozhodování se ohledně krátkodobých 

plánů a náplně času se cítí být dospělí dostatečně.

Mladí studující lidé si jsou plně vědomi privilegií, které jim jejich současná životní 

situace nabízí. Mluví o ní jako o mládí, studentském či mladickém životě, z čehož je 

možné vyvodit, že ji považují za samostatnou životní etapu. Názory, že dospělostí toto 

mládí končí, jen utvrzuje toto uvažování. Dotazovaní svůj současný život charakterizují 

proměnlivostí, širokou paletou poznávání a volností, která právě stojí v opozici 

zodpovědnosti asociované s dospělostí.
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Na základě jmenovaných přívlastků by mohla jejich životní etapa působit 

bezstarostně, ale opak je pravdou. Jelikož si uvědomují, že se nacházejí v období, kdy 

mají možnost si ledascos zkusit a ještě je zde prostor k omylům, chtějí se z této situace 

získat co nejvíce. Tvrdí, že se tak snaží co nejlépe se připravit na vstup do další životní 

etapy, produktivního věku. Vedle užívání si volnosti je tedy jejich životní situace zatížená 

přípravami různého charakteru.

Přípravami na budoucí životní období je míněno nejen vzdělávání, tedy 

vysokoškolské studium, ale patří k nim některé strategie a jednání. Protože mladí muži a 

ženy vědí, že se nacházejí v období plném možností, snaží se z něj vytěžit co nejvíce. 

Kategorie organizace času dokazuje, jak se dotazovaní studenti snaží zapojit vedle studií 

také do pracovního života a přitom ještě nezapomínají na své volnočasové aktivity. Svůj 

čas se však snaží rozdělovat zodpovědně tak, aby všechny jejich činnosti postupovaly 

k cílenému úspěchu, i když ne vždy se jim to daří. Na cestě za tímto úspěchem jsou pak 

inspirováni vzory, se kterými se setkávají nebo si je volí ve svém okolí a samozřejmě i 

jsou ovlivňováni sociálními vazbami, jež udržují.

Významnou strategií přípravy na budoucí životní etapu je získávání pracovních 

zkušeností. Zaměstnání se v souboru dotazovaných studentů jevilo jako samozřejmá 

součást jejich života, protože získaný výdělek je cílem k realizaci plánů a představ do 

budoucna. Tyto vize nemají příliš konkrétní rysy, protože se mladí lidé obávají neúspěchu 

a proto své plánování orientují spíše na současnost. Budoucnost pak snad bude odrážet 

všechny přípravy, které dotazovaní absolvují. 

Skutečnost, že i tato životní etapa se někam vyvíjí a není jen prodlouženým 

přechodem či zásekem před vstupem do dospělosti, naznačují proměny sociálních rolí a  

rozdíly mezi mladšími a staršími respondenty. Všichni dotazovaní zaznamenali sílící roli 

pracovníka, která se tlačí na první pozici role studenta. Především starší v dotazované 

skupině 21 až 27 let zmiňovali, jak důležité je tuto životní etapu vytěžit a eventuelně 

prodloužit pro získání dalších zkušeností a schopností. 
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Posuny zaznamenali dotazovaní i v oblasti sociálních vazeb, když vyprávěli o tom, 

že vztah s rodiči, který pro ně byl dříve primárním, postupně oslabuje a je nahrazen 

vztahy s přáteli. Ani tento posun však není konečný, dalším stádiem, který již u některých 

nastal a jiní ho teprve očekávají, je zvýznamnění vztahu partnerského. 

Z popsaných souhrnů znaků vyplývá, že životní situace vysokoškolských studentů 

je plná dynamických faktorů. Mladé ženy a muži sami naznačili, že se nacházejí na půli 

cestě k dospělosti, ale tento úsek berou jako plnohodnotnou etapu svých životů. Tato fáze 

pro ně znamená přípravu na budoucnost, ale i ještě možnost užít si nezávaznou volnost. 

Studují, aby mohli v budoucnu lépe žít a pracovat a pracují, aby nabyli zkušenosti a 

zajistili si žádané požitky.  

Vnímání dospělosti respondenty je ovlivněno sociálními podmínkami, v kterých 

žijí. Je to právě kontinuální účast ve vzdělávání ve vysokoškolském stupni, ekonomická 

semi-závislost a sdílené bydlení s rodiči, které vytvářejí pocit částečné dospělosti. Naopak 

fakt, že se mladí lidé věnují nějakému typu zaměstnání, samostatně se rozhodují a učí se 

čelit následkům svých rozhodování, posiluje pocit jejich dospělosti. Jejich nevyhraněný 

status je postavený na balancování mezi dvěma nejvýznamnějšími rolemi nedospělého 

studenta a dospělého pracujícího.
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8. Diskuse

V diskusi zmíním omezení a problematické záležitosti, na které jsem v průběhu 

výzkumného šetření  a následné analýzy sesbíraných dat narazila. Naznačím limity 

metody, kterou jsem využila a v této souvislosti zmíním návrhy témat, které by mohly 

inspirovat k dalšímu empirickému bádání. 

Kvalitativní analýza s sebou nese nemožnost zobecňovat data na širší sociální 

skupinu, ale ukazuje hloubkovou sondu do vybrané cílové skupiny. Dokázala zachytit 

jednotlivá specifika životní situace dotazovaných, ale neuvádí reprezentativní údaje. Proto 

by jistě zajímavé a nové výsledky přinesla kvantitativní analýza se stejnou výzkumnou 

otázkou.

Vybraný soubor sice zahrnoval mladé muže a ženy studující vysoké školy, ale 

vzhledem k tomu, že se jednalo o Pražany a výzkum byl proveden v Praze, šetření je 

ochuzené o specifický typ studentského života na kolejích. Poskytuje totiž pohled 

především mezi studenty konstantně sdílející domácnost s rodiči. Výzkumné šetření 

studentů vysokých škol žijících na kolejích by tak mohlo vhodně doplnit mnou 

provedenou analýzu.

Vzhledem ke skutečnosti, že jsem jako tazatelka příliš nebo vůbec neznala 

vybrané respondenty, během dotazování jsem musela čelit problému, jak navodit 

atmosféru, ve které by se dotazovaní  zejména ve volné části rozhovoru více rozpovídali. 

Tento problém jsem řešila vsunutím úvodního seznamovacího rozhovoru před klíčový 

volný rozhovor.

Současně průběh rozhovoru ovlivňovalo prostředí, které ač bylo podle volby 

dotazovaného či dotazované, někdy mělo negativní vliv. To se týkalo míst jako jsou 

restaurace či kavárny, kde se dotazovaní při některých výpovědích ostýchali. Naopak 
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rozhovory proběhlé u respondenta či respondenty doma byly mnohem obsáhlejší a 

vřelejší.

Faktorem, který ještě významně ovlivnil to, jak moc mladý muž či žena otevřeli 

své soukromí, byl samotný způsob záznamu rozhovoru, tedy nahrávání. Ačkoliv téma 

rozhovoru nebylo nijak intimní, mladí lidé nejsou zvyklí vědomí, že jejich projev je 

zaznamenáván. Proto svá vyprávění často prokládali upozorněním na to, co si nepřejí 

publikovat, což jsem samozřejmě během zpracování dat respektovala. Kontrast 

nahrávaného a nenahrávaného rozhovoru vynikl v momentě, kdy bylo nahrávací zařízení 

vypnuto. Respondenti se často pak ještě rozpovídávali ke své životní situaci s mnohem 

větší uvolněností.

Inspirací pro další výzkum by byla analýza sesbíraných dat s položením jiné 

výzkumné otázky, než která vévodí mé analýze. Jelikož kódování probíhalo s odkazem na 

zkoumané téma, nemohla být data vytěžena v plném rozsahu. Pro kódování platí, že 

„každý způsob sledování je zároveň způsobem nesledování“ [Silverman 2005: 159]. Proto 

by další kódování jistě přineslo nové kategorie a s nimi související nová zjištění. Stejně 

tak by bylo možné v mém výzkumu pokračovat, tedy longitudinálním výzkumem nebo 

ověřováním, jak se vyplnily či nevyplnily plány a vize budoucnosti, o kterých se 

dotazovaní zmiňovali. 
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Závěr

Kvalitativní šetření ukázalo, že způsob, jakým mladí studenti vysokých škol 

vnímají svou dospělost, je rozporuplný. Dospělost je status, který jedinec získává na 

základě absolvování některých životních událostí a osvojování si jistých sociálních rolí. 

Tím, že mladí lidé dosahují těchto životních met v mnohem delším časovém horizontu, 

než bylo dříve obvyklé, dochází k tomu, že se cítí být ani ne dospívajícími, ani ne 

dospělými nebo dospělí jen částečně. 

Dotazované mladé ženy a muži jsou dospělí ve smyslu, že se dokáží samostatně 

rozhodovat, nést za své jednání odpovědnost, ale necítí se být dospělí z pohledu žití, 

jelikož žijí v domácnosti s rodiči, nebo z ekonomického hlediska, protože nejsou finančně 

nezávislí. Podobných kontrastů se v analýze životní situace vysokoškolských studentů 

našlo více a nasvědčují tomu, že chybí vzorce, které by rozpory vhodně reflektovaly a 

vysvětlily.

Respondenti chápou dospělost jako soubor dílčích zodpovědností, které vycházejí 

z klasického moderního vymezení dospělosti tak,  jak jej popsal H. Blatterer (2007b), tedy 

manželství, rodičovství, práce a nezávislého žití. Současná epocha již však podle 

mnohých analytiků není modernou, ale pokračující epochou nazývanou postmodernou, 2. 

vlnou modernity (J..Keller) či tekutou modernitou (Z.Bauman). To naznačuje, že došlo 

k proměně společnosti, což s sebou nese i proměny klasických vymezení a 

neaplikovatelnost dříve platných vzorců.

Posun ve společenských poměrech, který analytici doby naznačují, nezbytně 

způsobuje proměnu toho, jak dnes lidé žijí a jak je jejich životní cyklus konstruován. 

V důsledku změn ve společnosti se sledovaní vysokoškolští studenti nacházejí v životní 

etapě, která neměla své místo v životních drahách předchozích generací. Kráčejí tak na 
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nevyšlapané cestě životem, jen některými znaky se podobají předchozím generacím. 

Z těchto podmínek  pramení jejich pocit „na půl“ z jejich životní situace.

Není však pravda, že by dotazované studenty a studentky vnímání částečné 

dospělosti příliš znepokojovalo. Naopak přijímají toto období jako životní etapu, kterou 

charakterizuje volnost, flexibilita a širokou volbu mezi mnoha možnostmi, co si 

vyzkoušet. Snaží se tak ze své situace vytěžit co nejvíce nejen pro vlastní požitek a 

zábavu, ale také pro zkušenosti rozvoj schopností uplatnitelných v budoucích životních 

etapách.

Toto období, které sami respondenti vymezují dobou vysokoškolského studia, 

chápou jako přípravu na vstup do produktivního světa, tedy dalšího životního období. 

Přípravou je pro ně to, že vedle studia obvykle již pracují a dále se věnují různým 

aktivitám, které nějakým způsobem rozvíjejí jejich schopnosti a dovednosti. Jsou si 

vědomi výhod i závazků vyplývajících z této životní situace a často se snaží své „mládí“, 

jak svou situaci nazývají, prodloužit, aby nebyli ještě více zkušeností. Domnívají se, že 

plná dospělost pro ně začne tehdy, až dokončí svá studia, pak se budou moci osamostatnit 

za předpokladu stabilního výdělečného zaměstnání. 

Popsané znaky, které mladí lidé v rozhovorech uvedli jako ideu jejich dospělosti, 

postrádají dva body oproti klasické definici dospělosti. Jedná se o manželství a 

rodičovství. Tyto životní kroky nejsou pro dotazované studenty a studentky tabu, ale 

v jejich představách jsou odsunuty do daleké budoucnosti, až si budou jisti své finanční a 

materiální soběstačnosti. 

Životní situaci zkoumaných studentů vysokých škol by tak podle zjištěných 

charakteristik bylo možné zasadit do konceptu „vynořující se dospělosti“ J.J. Arnetta. 

Tomu nasvědčuje fakt, že sledovaní mladí lidé se vidí jako částečně dospělí a plné 

dospělosti se nevyhýbají, jen zažívají delší cestu k ní. Svou životní situaci nepojímají 

pouze jako přechod, ale jako plnohodnotné období jejich životního cyklu.
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Současně pro dotazované studenty znamená „být dospělý“ něco jiného, než bylo 

dříve obvyklé pro předchozí generace. Dospělost již nespojují s institucí manželství a 

rodičovství, ale především se zodpovědností, nezávislostí a samostatností. Tyto dvě 

proměny, tedy vznik nové životní etapy v cyklu života a významový posun dospělosti, jen 

potvrzují to, že společnost není konstantní, ale tekutě proměnlivá s neustále se 

vyvíjejícími vzory a kategoriemi.
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Summary

Qualitative research showed that the way young university students perceive their 

adulthood, is inconsistent. Adulthood is the status that an individual receives on 

completion of certain life events and the acquisition of certain social roles. Reaching these 

young people take longer time horizon than was previously normal. That´s why happens 

that they feel adults only partially.

Interviewed young women and men are adults in the sense that they can 

independently decide responsibly for their actions but do not feel from the perspective of 

living because they live in a household with parents, or from an economic perspective 

because they are not financially independent. Similar contrasts in the analysis of the life 

situation of university students was found more and this suggests that no patterns that 

would adequately reflect the contradictions and explained.

Respondents understand adulthood as a set of partial responsibility based on the 

classic modern definition of adulthood as described by H. Blatterer. It means that 

adulthood is defined by marriage, parenthood, work and independent living.

The shift in social conditions which analysts of current time talk about essentially 

causes the transformation of how people live today and how their life cycle is designed. 

As a result of changes the monitoring university students are in the stage of life that 

haven´t been seen in the life paths of previous generations. From these circumstances 

arises the feeling of "half adult".

Respondents define yourself this period like the time of university studies. They  

understand it as preparation for entry into the working world which is next life period. 

Preparing for them is that in addition to studies they usually work and dedicate to various 

activities that somehow develop their abilities and skills. This time means for them 

freedom, flexibility and choice among many possibilities. They are aware of the benefits 
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and obligations arising from this situation and often try to extend this "youth" as called in 

their way.

Life situation of university students would according to the identified 

characteristics be fitted into the concept of "emerging adulthood" of J.J. Arnett. This 

indicates the fact that researched young people see themself as partially adults. They don´t 

want to ovoid full maturity but they just experience a long way towards her. At the same 

time "being adult" means to them something different than it was formerly usual because 

they do not associate adulthood with the institution of marriage and parenthood. These 

two changes - the emergence of a new life stage in the cycle of life and significant shift in 

adulthood definition only confirm that the society is not constant but variable liquid.
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Projekt diplomové práce

1. Předpokládaný název práce: 

Jak vidí mladí lidé svou blízkou budoucnost: motivace a cíle v narativním rozhovoru.

2. Námět práce:

Dnešní společnost nabízí široké spektrum a možnosti, jakým směrem se bude 

ubírat život každého jedince. Především mladí lidé jsou postaveni před otázku, zda se 

vydat na dráhu kariéry, studia, či založit rodinu nebo se například věnovat aktivně sportu. 

Vzorce chování platné za dob předchozích generací dnes již nejsou tak často naplňovány. 

Otázkou kladenou v této práci je, jaké jsou představy současné mladé generace o životním 

běhu a co je motivuje a jaké jsou jejich postoje.

Ve své práci bych se chtěla zaměřit právě na motivace a představy mladých lidí ve 

věku do dvacetipěti let, kteří jsou studenty vysokých nebo vyšších odborných škol a 

zamýšlejí se, jaké budou jejich následující životní kroky. Právě tato kategorie lidí je 

postavena do situace volby životních kroků, jelikož jejich životní situace se vykazuje 

specifiky jako je prodlužování doby studia nebo delší finanční závislost na rodičích.

Na základě narativních rozhovorů bych chtěla zjistit jejich aktuální životní situaci, 

vize o blízké budoucnosti, zda cítí tlak k určitým životním krokům ze strany rodiny, přátel 

či okolí, nebo naopak zda se cítí svobodní v rozhodování o tom, jak naloží se svými 

představami o budoucnosti. Cílem práce má být i zaměření se na význam vzdělání, rodiny 

nebo kariéry z pohledu mladých lidí a položení si otázky, zda jejich představy jsou určeny 
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jejich současným životním způsobem a stylem: tedy zda životní způsob určuje jejich 

motivace do budoucnosti či nikoliv. Tato otázka může mít souvislost s tím, zda je jejich 

životní způsob konformní či naopak, zda je individualistický, či zda respondenti cítí určité 

generační spojenectví. Právě pochopení, proč lidé studují či volí kariéru nebo naopak dají 

přednost rodině může ukázat, zda existují nějaké sdílené motivace u těchto mladých lidí

Zjištěná data z narativních rozhovorů se pokusím komparovat z daty 

kvantitativního výzkumu do té míry, jak to bude možné. Dále zhodnotím výpovědi 

respondentů, motivace, privilegia, cíle a vize, které respondenti uvedou a pozornost 

zaměřím i na to, do jaké míry se liší pohled mladých mužů a slečen. 

3. Předpokládané metody zpracování:

Hlavním nástrojem sběru dat bude narativní rozhovor, který případně bude 

doplněn o kratší dotazník. Data budou dále komparována s již zpracovanými dostupnými 

analýzami a komentována. Respondenty budou studenti vyšších odborných nebo 

vysokých škol a čerství absolventi středních škol.

4. Předběžná struktura práce:

a) uvedení do problematiky a teoretická východiska

b) metodologie a sběr dat

c)výstupy narativních rozhovorů

d) komparace s kvantitativními daty

e) závěry



- - 92 - -

5. Orientační seznam literatury (bude doplněna):

Časopisy: Biograf, Sociální studia, Sage

ALAN, Josef. Etapy života očima sociologie. Praha : Panorama, 1989. 439 s. ISBN 80-7038-044-6.

Děti, mládež a rodiny v období transformace. Brno : Barrister & Principal, 2002. 290 s. ISBN 80-
86598-36-5.

ERIKSON, Erik H. Životní cyklus rozšířený a dokončený. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 
1999. 128 s. ISBN 80-7106-291-X.

FIALOVÁ, Ludmila, et al. Představy mladých lidí o manželství a rodičovství. Praha : Sociologické 
nakladatelství, 2000. 163 s. ISBN 80-85850-87-7.

KABÁTEK, Aleš. Sociologické texty. [Sv.] 2., (Speciální a aplikovaná sociologie) . Praha : 
Karolinum, 2005. 225 s. ISBN 80-7066-962-4.

KUBÁTOVÁ, Helena. Sociologie životního způsobu. Praha : Grada, 2010. 272 s. ISBN 978-80-247-

2456-0.

MILOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha : Grada, 2006. 
332 s. ISBN 80-247-1362-4.

SILVERMAN, David. Ako robiť kvalitatívny výskum. Praktická příručka. Bratislava : Ikar, 2005. 327 
s. ISBN 80-551-0904-4.

ŠVAŘÍČEK, Roman; ŠEĎOVÁ, Klára. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha : Portál, 
2007. 377 s. ISBN 978-80-7367-313-0.


	Obsah
	Úvod
	Teoretická část
	Dnešní doba neustálená pohledem vybraných analytiků
	Životní cyklus a jeho periodizace
	Sociální konstrukce dospělosti
	3.1 Přechod k dospělosti: kde končí mládí a kde začíná dospělost
	3.2 Jak je viděna dospělost v současné epoše
	3.2.1 Pojetí dospělosti Harryho Blatterera
	3.2.2 Dospělost v podání Jeffrey Jensen Arnetta


	4. Trendy vysokoškolského studentského života v České republice
	Empirická část
	5. Výzkumný problém a metodologie
	5.1Výzkumný problém
	5.2 Formulace výzkumného problému
	5.3 Cílová skupina a vybraní respondenti
	5.4 Metodika výzkumu
	5.4.1 Sběr dat
	5.4.2 Uspořádání analýzy


	6. Analýza a interpretace sesbíraných dat
	6.1 Shrnující kategorie
	6.1.1 Domácí zázemí
	6.1.2 Ekonomické podmínky
	6.1.3 Studium
	6.1.4 Sociální role

	6.2 Kódované kategorie
	6.2.1 Aktuální životní situace
	6.2.2 Sociální vazby
	6.2.3 Vzor jako motivace
	6.2.4 Organizace času
	6.2.5 Zaměstnání jako druhé břemeno
	6.2.6 Plánování a vize budoucnosti
	6.2.7 Idea dospělosti


	7. Shrnutí výstupů analýzy
	7.1 Schéma jako nástroj porozumění
	7.2 Nová životní etapa či nedospělost?

	8. Diskuse
	Závěr
	Summary
	Použitá literatura
	Seznam příloh
	Přílohy



