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Úvodem

Segment populace, který nazýváme seniory, je generací v poslední životní fází.   

Chceme-li se zabývat analyticky i koncepčně seniory, musíme mít připravený kategoriální 

aparát. Jeho ústřední kategorií je generace, její utváření, proměny při jejím procházení 

životními fázemi a  její změny historického charakteru. Tato studie má aspirace stát se 

teoreticko metodologickým východiskem pro další analýzy, které již budou analyzovat 

empirická data o seniorech a vztazích mezi seniory a společností.
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Co je generace ?

Pojem generace  je součástí kultur a jazyků dávno před vznikem sociologie. S rozvojem 

sociologie dochází k sociologickému rozpracovávání pojmu generace, k jeho sociologickému 

definování a naplnění společenským obsahem a souvislostmi. Za předěl v naplnění  kategorie 

generace sociologickým obsahem je považováno dílo Karla Mannheima, především jeho práce

„Problém generací“.  

Před vlastním sociologickým vymezením pojmu generace odlišme generace v jiném než 

sociologickém významu. V umění je pojem generace používán pro skupinu umělců spojených 

shodným estetickým názorem, tvůrčími postupy, pohledem na svět a společnost. Někdy 

umělecká generace splňuje všechny tyto atributy, jindy pouze některé z nich. Umělecká 

generace se často definuje v protikladu k dosavadnímu převládajícímu uměleckému názoru. 

Jednou z jejích hlavních proklamovaných zásad bývá negace stávající estetické normy a 

tvůrčích postupů. Uměleckou generaci také může definovat názor na úlohu umění ve 

společnosti, na společenské funkce literatury, divadla, filmu, hudby. Známé jsou zcela 

protichůdné názory. Jeden hlásá, že se umění nemá ve vztahu ke společnosti  nijak angažovat, 

umění nemá usilovat o podíl na proměnách společnosti. Umění je pouze samo pro sebe, mimo 

kontext společnosti. Umění pro umění. Opačný názor staví před umění naopak úkol angažovat 

se ve prospěch společenských cílů. Umění je podle těchto názorů součástí společnosti a svou 

tvorbou se podílí na reprodukci společnosti a jejích proměnách. V různé míře a s různou 

amplitudou se tyto názory střídají.

Druhou rovinou utvoření a definování umělecké generace je společná účast na velkém 

uměleckém projektu. Tato spolupráce nezbytně vyvolává potřebu vyjasnění uměleckých 

přístupů  a přijetí shodných ideových principů v různých druzích umění. Tyto ideové principy 

se pak stávají základem nového uměleckého názoru. V českých podmínkách je známá 

generace Národního divadla anebo v moderní době generace filmových tvůrců  ”nové české 

vlny šedesátých let”. Do určité míry je umělecká generace sevřena populačními ročníky, není 

to však podmínkou. Na prvním místě se jedná o subjektivitu umělce, o jeho umělecký názor 

proklamovaný a manifestovaný v umělecké tvorbě. Věkový rozptyl v umělecké generaci může 

být i dosti značný. 

Pojem generace je nejznámější v demografickém významu. V tomto významu je také  

nejčastěji používán v každodenní obecné komunikaci. V demografii se pojem generace 

vztahuje k biologické reprodukci lidského rodu. V tomto smyslu se mluví o generaci 

prarodičů, rodičů a dětí. Věkový rozdíl mezi generacemi je dán dobou potřebnou 



5

k biologickému vývoji od narození  k zahájení biologické reprodukce. V našich podmínkách 

se jedná zhruba o dvacet let. I samotná biologická kategorie reprodukce je zabarvena sociálně. 

Zahájení a ukončení biologické reprodukce není dáno pouze biologickou zralostí, ale tento 

biologický proces je ovlivněn společenskými faktory, které nepůsobí stejnou silou plošně 

v celé populaci. Tím jsou rozvolněny hranice biologické reprodukce a  celý proces 

diferencován. Reprodukční proces je ovlivněn  především sociální pozicí, včetně vzdělanostní 

úrovně. Zatímco v druhé polovině dvacátého století v důsledku sociálních příčin byla 

tendence, zvláště u populace s nižším než vysokoškolským vzděláním, k brzkým sňatkům a 

zakládání rodin, od devadesátých let sociální příčiny vedou k odkládání sňatku a rodiny, 

k životu s partnerem bez uzavření sňatků a i k životu bez partnera (single). Silněji působí tyto 

příčiny u skupin s vysokoškolským vzděláním. Tyto sociální faktory, které v úhrnu vedou 

k určitému trendu reprodukčního chování, vedou k posouvání věku zahájení rození dětí. 

Rozšiřuje se tak interval věku, v němž ženy v současnosti rodí děti.  Ženy s nižším vzděláním 

rodí děti od dvaceti let, zatímco u žen s vysokoškolským vzdělání a úspěšnou profesní 

kariérou se rození dětí věkově rozptyluje a  posouvá až ke čtyřicítce, i když směrem od třiceti 

ke čtyřiceti počet porodů výrazně klesá. Z tohoto rozptylu mateřství generace žen do širokého 

věkového pásma je druhotně  také demograficky a následně i sociologicky rozptýlená a  

nevyhraněná generace dětí těchto žen.

Nás zajímá pojem generace především v sociologickém významu. Sociologicky je 

generace velká společenská skupina, která jako subjekt byla zformována jednak výraznou 

společenskou událostí, jednak souhrnem změněných společenských podmínek, které vytvářejí 

specifické generační společenské klima.  

Člověk a lidská civilizace se vynořily v evoluci z lůna přírody a jsou stále její součástí, 

součástí biologického výseku jsoucna, ale současně na tomto přírodně biologickém základě 

vytvářejí nový druh skutečnosti - jsoucna a tím je sociálno, realita svého druhu, která je 

produktem člověka, vznikajícím v jeho vzájemné interakci a spolupráci. Sociálno je tvořeno 

sociálními jevy, sociálními entitami, sociálními procesy. Evolučním článkem předcházejícím 

sociálno je biologická realita,  následným-navazujícím článkem je vědomí a mysl a proměny 

její kvality. Člověk a sociální entity proto souvisejí s oběma články evolučního řetězce 

s biologickým a s vědomím a myslí. Tato interakce se realizuje prostřednictvím biologického 
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a mentálního pole a spolu se sociálním polem tvoří životní pole1. Biologickým polem se 

zabývá ekologie a výrazem jeho dynamiky je např. globální oteplování. Druhým dvěma 

složkám není zatím věnována koncepční a systematická pozornost, i když i u nich dochází ke 

změnám srovnatelným s globálním oteplováním. Mentální pole gramotné kultury, které bylo 

podstatným způsobem syceno tištěnou knihou se rozkládá a utváří se jeho nová podoba jako 

infosféra v kyberprostoru. Podobně sociální pole po stovky generací utvářené jako síť vztahů 

„tváří v tvář“, a to vztahů jak dvou jedinců, tak sociálních skupin, eroduje a po etapě 

atomizovaného davu před televizní obrazovkou vzniká nová virtuální sociální realita 

v kyberprostoru. Nové sociálno má specifický druh strukturace s fluktuující identitou, s 

neomezeným prostoročasem, destrukcí rolí a statusu.

Sociálno, jeho prvky sociální entity a dynamika, je v určitém vztahu k jeho výchozí 

základně, k biologické skutečnosti. Vztah biologického a sociálního a jejich proměna 

představuje určité mysterium  jak v řádu evoluce, tak i v současném každodenním utváření 

reality. Není náhodou, že chápaní společnosti jako živého organismu má v sociologii bohatou 

tradici. V historii sociologie můžeme pozorovat vlny, přílivy a odlivy, zdůrazňování atributů 

společnosti jako organismu. Tyto vlny vycházejí z uvědomování si „biologického“ jako 

kolébky sociálního. Společnost jako sociální entita získává charakter organismu nejen svou 

strukturou a funkcemi jeho částí vůči celku, ale také svou „životností“, životem, „vitae 

principle“. Naléhavě se vynořuje  otázka, co je vlastně životem, životností v případě sociální 

entity.  Prvním krokem je hledání vymezení vůči životu biologickému, v čem je rozdíl mezi  

životem biologickým a sociálním, v čem je podstata sociálního života.

Při srovnávání biologického a sociálního organismus viděl Herbert Spencer rozdíl 

v rozložení vědomí. Zatímco u biologického organismu jsou nositeli vědomí pouze některé 

prvky, v sociálním organismu je nositelem vědomí každý prvek - jedinec. Můžeme jít ještě 

dále v tomto smyslu s tezí, že v sociálním organismu-sociální entitě vědomí je atributem jeho 

prvků-jednotlivých lidí, ale celek - sociální entita, vědomím obdařena není. Intencionalita 

„vesmíru buněk“ lidského organismu a „vesmíru sociální entity“ směřují opačným směrem, 

ale do stejného bodu - člověka, v němž se naplňuje nová evoluční kvalita, zrod vědomí a 

rozvoj mysli.

                                                          
1 Teorii životního pole a jeho tří složek jsem rozpracoval ve své kandidátské disertaci Sociální aspekty 

mentálního zrání a poprvé publikoval v Pedagogice 1978, č.3, s. 297-303 ve stati  Dimense 
mentálního zrání.. Dále rozpracovaná je  v publikaci Proměny české mládeže. 
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    Na určení života člověka existuje dokonce metodika a právní norma a tou je aktivita 

mozku a z toho odvozeně můžeme snad říci, materiální základ vědomí. Tímto směrem půjde i 

hledání sociálního života jako materiální sociální základny vědomí a mysli. Sociální život, 

život sociální entity stimuluje vznik a rozvoj vědomí svých členů a rozvoj lidské mysli.  

Sociální život se rozvíjí tam, kde lidská mysl slouží prohlubování vědomí a sociální entita 

napomáhá tomuto procesu. Naopak život sociální entity, tedy sociální život zmírá idolatrií 

jakéhokoliv druhu a odcizováním člověka. Technologický pokrok a růst konsumní úrovně 

života zdaleka nemusí rozvíjet sociální život a vitalizovat sociální entitu, ba právě naopak, 

mohou být průvodním jevem sociálního umírání, aniž by si to sociální entita uvědomovala. 

Biologický život je syntéza kontinuity a diskontinuity, přičemž obě stránky dynamiky 

mají nezastupitelné funkce. Kontinuita zajišťuje kumulaci a syntézu hodnot (poznání, 

informací, infrastruktury) a diskontinuita je nositelem změny, opouštění zastaralého a 

překonaného, vytváření prostoru pro nové hodnoty. Smrt má pro biologickou realitu stejný 

význam jako zrození. Zrození a smrt určují rytmus biologického života. 

Generace je specifická kategorie, jejíž specifičnost je v tom, že je průsečíkem 

biologického a sociálního života. Generace je entita, v níž dochází k metamorfóze 

biologického na sociální. Z biologické základny populačních ročníků se utváří sociální 

skupina jako subjekt sociálního života. Biologická vitalita se transformuje na sociální a 

generace je transformátorem  biologické  na sociální vitalitou. Nástupy a odchody generací, 

jejich střídání a procházení životními fázemi tvoří základní rytmus sociálního života, jsou 

pulsem sociální entity. Frekvence střídání demografických generací je stabilnější, se sklonem 

ke stejným amplitudám, kolem nichž s menšími či většími odchylkami kmitají amplitudy 

sociologických generací.   
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Formování generace

Utváření generace je strukturovaný proces s řadou dimenzí a nosných prvků. Tak jako je 

generace naplňována populačními ročníky a jednotlivci, tak také proces utváření generace je 

naplňován dílčími individualizovanými procesy sociálního zrání individuálních příslušníků 

tvořící se generace. Na individuální úrovni je výsledkem sociálního zrání jedinec - občan, člen 

lidské komunity, na skupinové úrovni je výsledkem sociálního zrání generace. Základním 

ontickým prvkem utváření generace je strukturovaná sociální entita, její sociální obsah, 

sociálno v aktuální a dynamické podobě. Je třeba připomenout, že většina na generaci 

přenášeného sociálního obsahu má tradiční, stabilní charakter společný pro předchozí i 

následnou generaci. Tato složka sociálního přenosu zajišťuje kontinuitu společnosti, její 

identitu a schopnost komunikace a spolupráce  jejích členů. Jen menší část sociálního obsahu, 

a to i v těch nejpřevratnějších  společenských dobách, má aktuální podobu odlišnou od 

minulosti, a právě tato část vytváří generační svéráz v porovnání s předchozí a následnou 

generací a tedy generaci ve vlastním slova smyslu. Tato část přenášeného sociálního obsahu 

utváří generaci jako subjekt společenské změny,  stojí za diskontinuitou vývoje a za 

společenskou změnou.         

Generace je formována výraznou společenskou událostí historického významu, která se 

promítá do změn politického systému, sociální struktury, životního stylu, společenských 

vztahů atd. Druhou rovinou, na níž dochází k formování generace, jsou drobné změny 

společenských podmínek, které se však ve svém úhrnu podílejí na změně společenského 

klimatu, vztaženého k politickému, sociálnímu, kulturnímu a duchovnímu životu a 

k modálnímu životnímu stylu. Proto můžeme hovořit o specifickém generačním 

společenském klimatu a o specifickém generačním životním stylu.  

Utváření a vyhraněnost generace je spojena se společenskými procesy probíhajícími ve 

společnosti v etapě jejího generačního zrání, s dynamikou těchto procesů, s jejich omezeností 

na některé společenské oblasti či naopak komplexností a s časovou periodou, v níž ke 

společenským změnám dochází. Čím je společenská událost významnější, s výraznějšími 

historickými dopady na další vývoj, proběhne v kratší periodě, má kratší přípravnou fázi, tím 

je generace v sociologickém významu vyhraněnější. 

Od klasika sociologie generací a svým způsobem i zakladatele Karla Mannheima je 

určující názor, že tvůrcem generace je sociální obsah. „První, co je při pohledu na určitou 

generační jednotu nápadné, je dalekosáhlá příbuznost obsahů, které naplňují vědomí jedinců. 

Význam obsahů nespočívá - sociologicky viděno, jen v jejich konkrétní významové náplni, 
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ale i ve faktu, že vážou, jednotlivce ke skupině, že působí socializačně.“ (Mannheim, 2007, 

s.31).

Jaký je vztah mezi generací a populačními ročníky, které ji tvoří? Čím je generace 

sociálně a politicky vyhraněnější, tím je její jádro více sevřené z hlediska populačních 

ročníků. Diference mezi hraničními populačními ročníky a následnou či předchozí generací 

jsou tím větší, čím je generace vyhraněnější, čím výraznější společenské události ji formovaly. 

Jestliže společenská událost formující generaci má opačné charakteristiky, generace je méně 

vyhraněná společensky i politicky, její počátek a konec je více vágní, diference mezi 

generacemi a i uvnitř generace jsou menší. 

Příslušnost k určité generaci neznamená u konkrétních jedinců naprostou shodu ve 

všech generačních charakteristikách. O tom jak odlišné mohou být uvnitř generace postoje ve 

zcela konkrétním případě ukazují postoje dvou novinářů, označme je jako novináře A a 

novináře B. Tito novináři nejenže jsou příslušníky stejné generace, ale vykonávají stejnou 

profesi v rámci jedné společnosti a kultury,  mají stejné vzdělání, a dokonce byli spolužáky ve 

stejném ročníku na Fakultě sociálních věd a publicistiky UK s kolegiálními a přátelskými 

vztahy. V době kdy novinář B nemohl publikovat otiskl pod jménem novináře  A dva seriály o 

světové science fiction  a je i spoluautorem  knihy novináře  A.  

Zatímco novinář B byl v prosinci 2007 po zavedení poplatků u lékaře  iniciátorem a 

autorem textu veřejné Výzvy k občanské neposlušnosti, prosazující bojkot zákona zavádějícího 

přímé platby za vyšetření  lékařem a hospitalizaci, tak novinář A nejenže v rozhlasovém 

vysílání zavedení poplatků uvítal, ale dokonce uvedl, že pokud by zavedení poplatků 

dostatečně nesnížilo návštěvy u lékaře, tak by bylo nutné udělat jiná opatření: „třeba urazit u 

ordinací schody, aby se tam ti důchodci nedostali“. Na těchto odlišných postojích dvou 

příslušníky stejné generace, profese a školy lze ukázat význam výchozí posice vyplývající ze 

statusu rodiny příslušníka generace. Novinář A, jeho rodina a rod byly součástí intelektuální, 

společenské a ekonomické elity nezávisle na politických systémech od Rakouska-Uherska, 

První republiky, před Únorem 1948 i v poúnorovém společenském zřízení. Otec  novináře A  

patřil k nejúspěšnějším spisovatelům komunistického režimu, jeho knihy vycházely ve 

statisicových nákladech a podle jeho tetralogie byl natočený televizní seriál patřící v televizní 

historii  k nejúspěšnějším. Patří ke zlatému fondu televizní tvorby a jeho kvalitu mu mohou 

současní televizní tvůrci jen závidět. O exkluzivitě životního startu novináře A a o jeho 

významu pro rodiče vypovídá i věnování vynikajícího filozofického slovníku Antigorgias jeho 

otce, batoleti A. Na rodinou tradici navázal novinář A  bezprostředně po listopadu 1989, kdy 
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se stal jedním z několika mála privatizátorů Mladé fronty, svazáckého deníku, jehož byl 

redaktorem.  Svazáčtí redaktoři a polistopadoví privatizátoři posléze soukromé noviny prodali

německému kapitálu a majetek, který jim nepatřil, z nich nakonec udělal bohaté rentiéry a 

novináři  A potvrdil status příslušníka i ekonomické  elity.             

Výchozí pozice novináře B byla zcela odlišná a je jí možno charakterizovat jako 

plebejskou. Ovšem plebejskou v tom smyslu, jak o českém plebejství píše např. T.G. Masaryk. 

Plebejství jako sociální základna českého obrození, zemitost, smysl pro realitu, sociální cítění 

a neformální zvnitřněný demokratismus. 

Po řadu generací potvrzované elitářství a plebejství jsou dvě cesty, které předcházely 

společnému vzdělání a společné profesi, přesto se ukázala být tato minulost určující.  

Plebejství a sociální cítění na jedné straně a elitářství na straně druhé byly zdrojem 

protikladných postojů k přístupu k lékařské péči těch nejpotřebnějších. Těch nejpotřebnějších, 

protože nejen pro příslušníky elity, ale i pro střední vrstvu znamenaly poplatky zanedbatelnou 

zátěž.     

Generace je strukturována sociální příslušností, politicky, nábožensky, vzdělanostně, 

profesně, rodinným zázemím, etnicky, národnostně i individuálními psychickými vlastnostmi. 

Generační příslušnost však tvoří jeden ze základů určitých životních postojů, názorů, cílů a 

orientací. Stejná událost je ve skupinách generace v procesu sociálního zrání prožívána a 

interiorizována diferencovaně a stává se proto základem vnitrogeneračních rozporů -

energetického zdroje generačního a společenského vývoje. Tento rozpor, jednotu a 

protikladnost uvnitř generace, lze ilustrovat tím, že určité vrstvy generace jsou celý život v

názorovém a politickém konfliktu, ale jsou schopny spolu komunikovat, ”vědí, o čem je řeč”. 

Zatímco s dalšími generacemi, i když nemusejí být v konfliktu, obtížně navazují dialog, 

protože mají jinou generační zkušenost, stejná slova pro ně mají odlišný význam. 

Pochopitelně, že veškerá strukturace společnosti se promítá i do generace. Generační 

specifikum zjistíme komparací generací ve stejných fázích svého vývoje, tedy stejných 

sociálních a věkových skupin u odlišných generací. Například porovnáváme-li zjednodušeně 

inteligenci s odstupem dvaceti let. Zjednodušeně znamená, že jde jen o model, protože 

sociologická generace nekopíruje demografickou generaci, jde jen o volný vztah. 

Sociologická generace populačními ročníky osciluje okolo demografické generace. Jde 

o průnik biologických a společenských procesů. Biologické procesy jsou více standardní, 

proto se demografické normy více blíží konstantě. Společenské procesy jsou proměnlivější a 
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sociální zrání a utváření generace je proto flexibilnější, je výrazem sociálního času, zatímco 

demografické procesy jsou  výrazem biologického času.      

Co tvoří charakteristiku generace? Co máme na mysli, když mluvíme o konkrétní 

generaci? Zdánlivě jednoduchá otázka se stane obtížnou, když začneme mluvit o konkrétní 

generaci. Příkladem může být známá ”ztracená či skeptická generace” Helmutha Schelského, 

který tento pojem uvedl do sociologie mládeže ve stejně nazvané publikaci (Schelský, 1957)

na základě jednoho výzkumu mladých dělníků. Poznatky z jedné skupiny mládeže Helmut 

Schelský zobecnil pro celou poválečnou mladou německou generaci.

Možných interpretací generačního obsahu a jejich přiřazení ke společenskému 

generačnímu subjektu je několik. 

1. Za generační charakteristiku můžeme považovat modální sociální znak (hodnoty, životní  

styl, estetická hodnota, postoje atd.). To znamená nejfrekventovanější, reálně existující 

znaky spojené s jednáním a s vědomím generace. Nemá smysl zde uvažovat o generačním 

průměru, protože bychom mohli získat hodnoty, které reálně ani neexistují. 

2. Generační charakteristikou se stávají znaky spojené s vyhraněnou skupinou generace,  

případně s elitou generace. Za výraznou generaci je v USA považována ”beat generation”. 

S tímto označením je spojena výrazná skupina intelektuálů kolem Alana Ginsberga, která 

vytvářela nové alternativní hodnoty a usilovala o destrukci hodnot majoritní společnosti, 

kterou odmítala. Současně je tak označována část generace, která se ztotožňovala s 

poselstvím elitní skupiny intelektuálů.

Vedle generačních charakteristik adekvátních celku majoritní společnosti či celku dané 

generace můžeme registrovat u generace alternativní sociální znaky-alternativní životní styl, 

hodnoty, postoje, estetické hodnoty, postoje, ideje atd. Tato alternativní minoritní část 

generace může ovlivnit a do budoucna svým vlivem transformovat i celek majoritní generace 

a společnosti. V tomto smyslu se hovoří o americké ”beat generation”. Nové společenské 

hodnoty, postoje, životní styl a vize společnosti údajně ovlivnily a proměnily i majoritní 

americkou společnost. I takové jevy jako např. změna postojů k homosexualitě  jsou přičítány 

vlivu ”beat generation”.    

Mezi dvěma generacemi můžeme pozorovat mezigeneraci. Jde o agregát poměrně málo 

vzájemně svázaných věkových kohort, které procházely sociálním zráním v období, kdy 

předchozí společenská událost již ztrácela svou schopnost utvářet generaci a následná 

společenská událost ani její symptomy nejsou ve společnosti zřetelné. Jde o soubor 
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populačních ročníků, které sociálně zrají ve stínu společenských událostí, které již vyčerpaly 

svůj dynamický společenský potenciál, svůj ontický generační potenciál. Drobné změny 

sociálních podmínek ještě nedosahují ve svém úhrnu schopnosti modifikovat společenské 

klima a utvářet generaci.

Střídání generací a společenská změna, potencialita generace

K zákonitostem společenského vývoje patří propojenost střídání generací a společensko 

- historických změn, protože tyto změny potřebují svého subjektivního činitele. Výrazným 

společenským změnám pomáhá, jestliže v generačním subjektivním činiteli dojde k 

dostatečně výraznému posunu a stávající společenský stav přestává odpovídat subjektivitě 

generací. Existující potencialita generací, která je důsledkem předchozího vývoje, se promítne 

do společenských procesů a objektivizací své subjektivity překonává rozpor mezi reálnou 

společenskou praxí a subjektivní potencialitou společnosti. 

Sociální a politická pozice jednotlivých generací (mladé, střední, staré) a jejich úloha ve 

společenských procesech ovlivňují nejen společenskou dynamiku, ale i aktuální stav 

společnosti. Svým způsobem pozice generací charakterizuje společnost. Zvláště pohled na 

mladou generaci je pro danou dobu symptomatický. Padesátá a devadesátá léta jsou spojena s 

adorací společenské funkce mladé generace. Vždyť revoluce je vždy do značné míry dílem a 

zásluhou mládeže, která vybojovala proti konzervativním starším generacím nový 

společenský pořádek. Každá další mladá generace podléhá pokušení hlasů, které  jí říkají,  že 

je lepší, vzdělanější, morálnější a pokrokovější než byly generace před nimi. Bez ohledu na 

obsah tohoto pokroku je mládež v čele nových společenských hnutí, ať jde o fašismus v 

třicátých letech v Německu, nastupující komunismus v padesátých letech, či postkomunistický 

liberalismus v letech devadesátých u nás. Každý převrat či revoluce je historickou šancí pro 

mladou generaci, protože oproti starším generacím nemá minulost ani v sociologickém, ale 

ani v kádrovacím smyslu slova. Nezatížena minulostí, ale ani životní zkušeností nejlépe 

naplňuje nová politická hesla a vize. 

Nezatíženost mladé generace má dvě stránky, jednak se jedná o nezatíženost mladé 

generace jako objektu, jednak o nezatíženost subjektivního charakteru. 

Mladou generaci jako objekt charakterizují určité objektivní znaky, na které mohou 

další subjekty a státní orgány reagovat a mohou se stát i příčinou společenské manipulace, 

represe a politiky. Tyto znaky mohou být zdrojem i vnitrogeneračního boje příslušníků mladé 



13

generace o společenskou pozici. V české kotlině minimálně v poválečném vývoji společnosti 

jsou tyto mechanismy výraznou složkou politiky.  

Po únoru 1948 takovým znakem byl původ. Mladý člověk, který již sám reálně žádným 

živnostníkem, vlastníkem továrny či statku nebyl, byl nositelem symbolického znaku, původu 

z takové rodiny. Tento symbolický znak se stal v určování jeho pozice ve společnosti a jeho 

životní dráhy velice reálným. V převádění „virtuálního znaku“ do reálného života nebyly 

aktivní pouze politické síly a státní orgány, ale také příslušníci vlastní mladé generace, které 

diskreditací svých kolegů se zbavovali konkurence a získávali systémovou výhodu. Tato 

transformace virtuálního znaku do reálného života byla nejsilnější po únoru 1948, kdy velmi 

silně určovala společenský a politický život. Se vzdalováním od února 1948 tento 

transformační mechanismus slábnul. Diskreditace mladého člověka, který se rodil stále 

hlouběji  již v lůně nové společnosti byla stále méně relevantní. Tím jak se mladá generace 

zbavovala příkrovu možné politické diskreditace svým původem, tak se politicky 

osvobozovala a nabývala politické subjektivity. Vládnoucí politické síly ztrácely hlavní 

represivní nástroj k ovládání mladé generace. Mladá generace šedesátých let již byla od 

stigmatu původu osvobozena a její osvobození a subjektivita je jedním z faktorů, které  

spoluutvářely fenomén šedesátých let.  

Po sovětské invazi a nástupu normalizace se tradiční politický mechanismus obnovil. 

Na místo třídního původu nastoupila úloha v „kontrarevoluci“ a postoj k invazi. U příslušníků 

tehdejší mladé generace se diskriminace odvozovala z nich samých, jak však přicházely další 

populační ročníky, důvod diskriminace se přesouval k jejich rodičům a k jejich chování 

v „kontrarevoluci“ a k postoji k invazi. A opět se vzdalováním se srpnu 1968 klesala politická 

relevance takové diskriminace a mladá generace se  osvobozovala od stigmatu srpnové 

invaze. Na rozdíl od poúnorové mladé generace „kontrarevoluční karta“ byla využívána ve 

vnitrogeneračním konkrenčním boji mnohem méně, na rozdíl také od starších generací.  

V druhé polovině osmdesátých let byla mladá generace víceméně od normalizační 

diskriminace osvobozena a začala se utvářet jako společenský a politický generační subjekt. Je

to patrné i na přístupu k vysokoškolskému vzdělání, i když se neustále opakují politické 

proklamace o politické diskriminaci v přístupu ke vzdělání, skutečností je, že na vysokých 

školách studovali i děti disidentů. Řada z nich však po politickém převratu a zaujetí 

lukrativních politických postů studia zanechala a vzdělání získala dodatečně a jak se nyní 

ukazuje, často podvodným způsobem. 
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A opět, když skončilo jedno kolo využívání diskriminačního mechanismu, nastupuje 

kolo další. Po listopadovém převratu se vyhledávají nové diskriminační znaky: STB, funkce 

v KSČ, členství v KSČ, členství v SSM, členství v Pionýru, Jiskřičkách. Jak jsou mladí lidé 

vzdálenější od Listopadu 1989, tím více se musí slevovat v diskriminačních znacích od STB a 

členství v KSČ k Pionýru a k Jiskřičkám. Oproti předlistopadové společnosti současná 

demokratická společnost má však k diskriminaci nástroje a právní normy. Zatímco 

předlistopadová diskriminace byla nezákonná a v řadě případů oběti diskriminace vyhrávaly i 

soudní spory, současná společnost má diskriminaci právně zakotvenou v lustračním zákoně a 

pro tento mechanismus má nástroj v podobě Ústavu pro studium totalitních režimů. Například 

František Kriegel, který jediný v Moskvě v srpnu 1968 nepodepsal Moskevské protokoly a 

Zdeněk Mlynář, který v dramatické noci, kdy sovětští vojáci obsazovali budovu ÚV KSČ 

zformuloval  a prosadil dokument odsuzující vstup vojsk, pokud by byli naživu, tak by byli 

diskriminování takovým způsobem, že by nemohli vykonávat ani funkci vedoucího oddělení 

na Místním úřadě.   

Činnost STB je natolik známá, že víme jakým způsobem a proč byly svazky vedeny, 

víme, jak selektivně byly svazky a celá dokumentace STB likvidována. Proto můžeme říci, že 

činnost Ústavu pro studium  totalitních režimů je svým způsobem do současnosti prodloužená 

ruka STB. 

Z historie víme, že fanatici jakéhokoliv zaměření nacházejí odezvu a stoupence 

především mezi mládeží. Starší generace díky vzdělanosti, sociální zralosti, životním 

zkušenostem, společenské zakotvenosti jsou vždy rezervovanější vůči radikálním a 

zjednodušujícím přístupům ke společnosti. Zatímco příslušníci nacistické elity počátkem roku 

1945 si vytvářeli ústupové cesty, přesouvali majetek, získávali novou identitu a budovali 

novou budoucnost, zfanatizovaní příslušníci Hitlerjugend umírali v nesmyslné a zbytečné 

bitvě o Berlín. Komunističtí ideologové měli po válce nejsilnější zázemí v mládeži, jejíž 

výrazná část podporovala i politické procesy. Také listopadový převrat a popřevratová doba 

byla ve znamení zideologizované mládeže. Indikátorem této ideologizace je požadavek 

tehdejších studentů na zavedení školného na vysokých školách. To byl zřejmě jediný případ 

v historii vysokoškolského vzdělávání ve všech zemích světa, kdy studenti chtěli zavedení  

školného. Opačný přístup je naopak v moderní historii častý a bývá zdrojem studentských 

protestů a stávek. Také studentské bouře v USA a v západní Evropě v šedesátých letech 

vyvolala mimo jiné snaha zavést školné. Na mladé generaci nastupující a proměňující se od 

Listopadu 1989 do současnosti lze pozorovat dva trendy spojené s mládeží jako se subjektem 
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a s objektem. Mladá generace se stala pod vlivem silné propagandy a manipulace subjektem 

nejfundamentálnějšího neoliberalismu. Je to součást stejného procesu jako je v mezinárodně 

politické rovině fenomén, který tvůrci buschovské politiky nazvali „Novou Evropou“, tedy 

postkomunistickou Evropou, jejíž politici (viz např. Kwasnievski a Čalfa) a další 

konjunkturalisté hledali po ztrátě jedné ideologie jistotu v novém „náboženství“ a v  novém 

pánovi, kterému by sloužili. 

V rovině mladé generace jako objektu se však objevuje protikladný fenomén opakující 

se v české společnosti každých dvacet let s novou generací. Tak jako se jedna mladá generace 

osvobodila z okovů třídního původu, další ze stigmatu „kontrarevoluce Pražského jara“, tak 

současná mladá generace se osvobozuje od hlavního nástroje polistopadových normalizátorů a 

kádrováků. Současná mládež nejenže již nemůže být vydírána a terorizována spjatostí s STB, 

členstvím v KSČ, ale dokonce již i členství v Pionýru a v Jiskřičkách je mimo časové 

možnosti jejich života. Osvobození mladé generace v povalečném vývoji Československa 

vždy bylo předzvěstí společenských změn.   

Představitelé ”Nové levice”2 teoreticky zdůvodnili revoluční úlohu mladé generace, 

respektive některých jejích složek - vysokoškolských studentů a mladé humanistické 

inteligence. Dřívější revoluční subjekt dělnická třída se podle nich historicky vyčerpal a pod 

tlakem masové kultury a konzumní společnosti ”zmaloměšťáčtěl”. Nový revoluční subjekt 

musí být vzdělaný a vedený jinými než jenom materiálními a existenčními hodnotami. 

Především Herbert Marcuse, ale i další představitelé Nové levice se stali  ideology 

studentským bouří koncem šedesátých let ve Francii, Německu a v USA.   

Se stárnutím revoluce či nových pořádků dochází k proměnám postojů k mladé

generaci. Politická garnitura spojená s revolucí zestárla a nejenže přestává rozumět 

nastupujícím generacím mládeže, ale dokonce se jich začíná obávat. A tak může dojít i k 

tomu, co se stalo v osmdesátých letech v Československu či v SSSR, kdy vláda se změnila v 

gerontokracii - vládu starců. Druhým pólem gerontokracie, komplementárně propojeným je 

juventofobie, chorobný strach z mladé generace, v níž se vidí nebezpečí a ohrožení 

mocenského postavení. 

K vychýlení opačným směrem došlo, tak jako po každé revoluci, v devadesátých letech. 

Porevoluční adorace mládeže se spojila s trendem juventizace v západních společnostech. V

kompetitivní společnosti je image výkonného člověka spojen se znaky mládeže, proto je třeba 

                                                          
2 Novou levicí zde není myšlen politický směr reprezentovaný např. tony Blairem, ale Nová levice 

šedesátých let,  spojená např. s Herbertem Marcusem.
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se chovat jako mladý, oblékat jako mladý, prezentovat názory a postoje jako mladý a vypadat 

mladě. Výsledkem je určitá  ”infantilizace”  české společnosti.    

Všechny tři fáze vývoje generace mají ve společnosti svou funkci, své oprávnění a 

přílišné vychýlení ve prospěch generace v jedné vývojové fázi má pro vývoj společnosti 

negativní důsledky. Proto je třeba věnovat pozornost vývoji generace a její společenské funkci 

ve všech fázích vývoje. 

Tři fáze společenské aktivity generace

Generace se podílí na  společenské reprodukci po celou dobu svého trvání. Naplňování 

vztahu mezi generací a společností a politická pozice generace má tři fáze, k jejichž 

proměnám dochází kontinuálně.

1. etapa: Utváření ideové orientace mladé generace

V tomto období dochází k socializaci mládeže, k jejímu utváření jako generace. V 

běžném vědomi jsou chápány pojmy mládež a mladá generace jako synonyma, ve skutečnosti 

jde o dva společenské subjekty. Jejich utváření probíhá v dialektické jednotě, ale výsledkem 

jsou nezaměnitelné společenské subjekty, se specifickou funkcí ve společnosti.

Mládež je především kategorie procesuální, vyjadřující dynamiku změn v jejím 

sociálním zrání a proměny jejího sociálního pole. Kategorie generace vyjadřuje cílovost 

procesu sociálního zrání mládeže. V procesu sociálního zrání mládeže dochází k utváření 

generace. Naplňování kategorie mládeže a kategorie generace jsou protisměrné pohyby, které 

však v procesu sociálního zrání představují dialektickou jednotu. Jeden směr - narůstající, 

představuje změny, které zůstávají relativně stabilní sociální výbavou i po překročení 

sociálního věku mládeže a vytvářejí generační subjekt. Druhý směr - klesající, představuje 

změny probíhající v rozmezí sociálního věku mládeže. Po tomto období daná sociální skupina 

již tyto jevy neobsahuje a vlastně ve své podstatě tato konkrétní  sociální skupina zaniká.

Ve vztahu ke společnosti se obě subjektové dimenze prolínají, v dimenzi mládeže je 

subjekt relativně nezatížený překonanými společenskými vztahy, činnostmi a formami, které 

je naplňují, má smysl pro nové a reprodukční jevy ve společnosti, je také vyhraněně kritický.

V dimenzi generace je mládež formována současnými společenskými vztahy a je proto 

na současnou sociální realitu ze všech generací nejlépe adaptována. Obě dimenze jsou 

zároveň v rozporu: proto je mládež na společnost nejlépe adaptována, ale nejméně se s ní 

identifikuje a je k ní nejkritičtější. 

Oproti starším generacím, které mají sociální zkušenosti z předchozího vývoje je 

mládež přímo formována pouze současným bytím společnosti a s ostatními etapami vývoje 
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společnosti se seznamuje zprostředkovaně. Starší generace prostřednictvím materiální i 

duchovní kultury, ideologie, běžného i teoretického vědomí, právního i historického atd., 

vědomí předávají mládeži s informacemi i určitý názor, hodnocení těchto etap. Starší generace 

tedy předávají svoji reflexi předchozích etap společenského vývoje. Čím jde o vzdálenější 

historickou etapu, tím výrazněji se promítá tato etapa do formování mladé generace 

prostřednictvím společenského vědomí.

Tato závislost mládeže na společenském vědomí však neznamená mechanický přenos a 

identifikaci mládeže s reflexí předchozí generace. Mládež je v tomto procesu aktivním 

účastníkem. Mentální pole mládeže je výrazně syceno všemi zdroji kultury. Časová a sociální 

distance mládeže od předcházejících etap jí umožňuje odstup. Výpovědi předcházejících 

generací, podílejících se na konkrétní historické etapě či události v odlišných životních fázích, 

představují několik bodů umožňujících mládeži nacházet vlastní stanoviska k dané etapě, 

odpovídající jejím hodnotám, cílům a sociálně politickému profilu. Každá generace mládeže 

musí znovu objevovat historii své země, protože s ní tvoří dialektickou jednotu. Objevováním 

a ”tvořením” historie se mládež definuje, vyhraňuje a utváří jako generace.

Společenské aktivity mládeže mají zpětný dopad na její sociální zrání. Charakter činnost 

se promítá do charakteru generace, která odmítá to, co považuje ve společnosti za přežité. V 

této funkci společenské očisty poprvé ovlivňuje historický pohyb jako generace. Nikomu se 

nemůže podařit násilím vnutit mladé generaci, aby se stala subjektem toho, co považuje za 

mrtvé. Mládež v tomto období sociálního a generačního zrání  konfrontuje společenskou praxi 

s ideovými zdroji této praxe a pravidelně je výsledkem této konfrontace  kritika, kterou 

mládež vznáší směrem ke společnosti. V tomto stavu kriticky rozjitřeného vědomí je mládež 

připravena citlivě vnímat nové alternativní myšlenky a programy. I když se většinou mladá 

generace domnívá, že je tvůrčím subjektem vnášejícím do společnosti nový program, většinou 

tomu tak není. I když nové pohledy, ideje a názory se u ní objevují, její společenská funkce v 

tomto stadiu je v tom, že rezonuje s novými alternativními programy, jejichž tvůrcem je 

především střední generace. Mladá generace se stává energetickým nositelem těchto programů 

a tvoří jejich sociální médium. Sociální pole mládeže je prostředím, v němž se inovační 

společenské programy šíří a umocňují nejdříve. V jevové rovině však někdy vzniká dojem, že 

je  mládež základním subjektem revolučních změn.

Společenské změny vždy narážejí ve společnosti na odpor. Síla tohoto odporu je závislá 

na konzervativizmu společnosti, který je tím silnější, čím je nižší dynamika společenského 

vývoje a společnost méně otevřena. Tento odpor společnosti má nejrůznější formy, od 
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ignorance až po represe vůči nositelům těchto inovací. Primárním nositelem inovací a  v  

jejich důsledku společenské  změny jsou vysokoškolští  studenti, protože mají k naplňování  

inovační sociální  funkce nejlepší objektivní i subjektivní předpoklady. K subjektivním 

předpokladům patří kulminace mentálních schopností v tomto věku a životním období. U 

vysokoškoláků je také ze všech skupin populace v životním poli nejvýraznější podíl 

mentálního pole. Další specifikou  jejich životního pole je  jeho homogennost vyplývající ze 

shody sociálních atributů studentů. Výrazná je také orientace na budoucnost a progres, 

přijímání nejnovějších vědeckých poznatků, umožňující překonávání izolacionizmu a 

konzervativizmu. 

K objektivním předpokladům patří relativní-časově omezená, ekonomická nezávislost, 

subjektivně studenty reflektovaná a dále  specifická sociální pozice, v níž je jedinec zakotven 

v takovém systému rolí, které nejsou zdrojem nejrůznějšího sociálního nátlaku na jeho 

chování, jako je tomu u jedince začleněného prostřednictvím rodičovských a profesionálních 

rolí do závislého sociálního statusu.

Prvou fázi naplňování generačního vztahu ke společnosti tedy  charakterizuje: 

- vytváření generační ideové a hodnotové orientace

- naplňování společenské diskontinuity odmítnutím přežitých momentů ve vývoji společnosti

- prosazování nových alternativních programů.

II. etapa: Střední generace - tvůrce nových alternativních společenských programů

Po vstupu absolventů středních a vysokých škol do praxe dochází k utlumení 

společenské a politické aktivity mladé generace a k její orientaci na životní start spojený se 

zakládáním rodiny a vytvářením jejího materiálního zázemí a s počátky profesní kariéry. 

Příslušníci generace si postupně osvojují sociální mechanizmy, získávají komplexnější pohled 

zahrnující vztah mezi ideou a její realizací prostřednictvím sociálních mechanizmů. Reflektují 

vztahy mezi kulturou, ekonomikou a politikou, mezi duchovní a materiální sférou, uvědomují 

si mezinárodní aspekty vnitropolitického vývoje. Generace zdánlivě ustupuje od své původní 

ideové orientace, která se však posléze objevuje na kvalitativně vyšší úrovni v alternativních 

společenských programech, reagujících na stávající rozpory společenského vývoje. V této 

etapě již střední generace proniká do řídících struktur, ovlivňuje společenské klima, naráží na 

bariéry starší generace v nejvyšších funkcích a přenáší své myšlenky mezi mladou generaci.

III.  etapa: Starší generace - naplnění a odcizení

Zástupci starší generace zaujímají ve společnosti řídící a reprezentativní posty. Jako 

celek se starší generace se společenskou realitou ztotožňuje, je k ní méně kritická, ale 
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současně je na ní méně adaptovaná. Tento vztah vyplývá z toho, že starší generace a její 

příslušníci mají sociální kořeny v jiné realitě, která je sociálně formovala. Svou sociální 

aktivitou se podílely na sociálních změnách, jejichž souhrnem je sociální realita nové kvality. 

Ta je částečně realizací vizí a ideálů této generace, částečně představuje realitu generačním 

ideálům odcizenou.

Schopnost sociálního vývoje jedinců a generace není rovnoměrně rozložena ve 

fyzikálním čase. V etapách vývoje společnosti diferencovaně, ale přesto trvale, dochází k 

odlišné dynamice i směru vývoje společnosti, generace a jedince. To způsobuje, že navzdory 

identifikaci se společností se starší generaci postupně odcizují některé prvky společenské 

reality.

Starší generace proto prožívá sociální skutečnost rozporně, částečně je této realitě 

odcizena, částečně jí prožívá jako generační seberealizaci. Na společenské procesy působí 

konzervativně v pozitivním i negativním smyslu. Více reflektuje rizika společenského vývoje 

a zdůrazňuje společenskou kontinuitu. Její pohledy vyplývají z velké společenské zkušenosti. 

Jde ovšem o zkušenosti, které jsou tím více devalvovány, čím vyšší je dynamika 

společenského vývoje. Ad absurdum může tato zkušenost vypovídat ”o něčem jiném”. 

Současně má starší generace významnou korigující funkci, která je ve spektru generačních 

přístupů nezbytná. Jestliže však má tato generace nadměrně silnou pozici ve společnosti, 

vedoucí až ke gerontokracii, tlumí se společenská dynamika, konzervuje se status quo, 

oddaluje se podíl mladších generací na moci. 

Průnik společenské dynamiky a generací v rodině   

Empiricky se generace obtížně identifikují, stejně jako vztahy mezi generacemi. Ještě 

obtížnější je nalezení vlivu společnosti na generaci a vlivu generace na vývoj společnosti. V 

empirickém výzkumu grantu MV ČR3 se v souvislosti s analýzou jiných společenských 

problému víceméně náhodou podařilo nalézt stopy vlivu společenského vývoje na generace. 

Ve výzkumu respondent odpovídal  na volnou otázku: „Co byl  Váš  hlavní problém ve 

14 letech a jaký je Váš hlavní problém  v současnosti ?”.  Volné odpovědi reprezentativního 

souboru byly vypsány a postupným zobecňováním byly vytvořeny kategorie odpovědí.  Jedna z 

kategorií  volných odpovědí na otázku hlavní problém ve 14 letech  byla  „problémy s rodiči”. 

O problémech ve 14 letech nevypovídají čtrnáctiletí, ale údaje jsou výpovědí všech 

věkových skupin výběrového souboru. Jde vlastně o anamnézu jedince, který se rozpomíná na 

                                                          
3  Grant MV ČR „Diagnóza, prognóza a možnost  resocializace  skupin  ohrožených sociálně 

negativním   vývojem, se zvláštním zřetelem na mládež“
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svou minulost. Z metodologického hlediska má tato metodika své charakteristiky, včetně 

určitých úskalí. Všichni jedinci při tomto rozpomínání nejsou ve stejné situaci. Zatímco 

patnáctiletý  se nachází bezprostředně v sousedství časového bodu, o kterém vypovídá, 

padesátiletý je od tohoto bodu značně vzdálen. Časová vzdálenost  výpovědi od období, o 

němž jedinec vypovídá, umožňuje odstup a nadhled v hodnocení, ”vyprchání aktuálních 

emocí” a hodnocení z pohledu dlouhodobějších životních zkušeností a ustálených 

hodnotových orientací.

Očekával jsem v jednotlivých věkových skupinách mírné oscilace kolem celkového 

průměru četností. Předpokládal jsem, že problémy čtrnáctiletých s rodiči se vyskytují v každé 

generaci zhruba ve stejném rozsahu. Data však tuto hypotézu popírají. Generace v rozsahu od 

roku 1945 do roku 1995 prokazují ve svých odchylkách určité zákonitosti. 

1. Ve společnosti existují několikaleté cykly, v nichž narůstají a klesají problémy mezi rodiči 

a  čtrnáctiletými. Tyto cykly mají své maximum a minimum rozsahu problémů mladé 

generace s rodiči.

2. Od roku 1945 do roku  1983 narůstalo v těchto cyklech rozpětí  mezi maximem a 

minimem. 

Interpretace získaných údajů je obtížná. Situace každé rodiny je individuální a také 

vztahy mezi dětmi a rodiči jsou individuální, proto i  uváděné problémy jsou individuální. 

Rodinná situace a rodinné vztahy se však utvářejí a vyvíjejí na bázi celospolečenské situace a 

společenského vývoje a jsou do určité míry odrazem této celospolečenské dimenze. 

Ekonomický vývoj společnosti se promítá do životní úrovně rodiny, která je v případě 

výrazného ekonomického  poklesu frustrována a stresována, což se promítá do chování 

rodičů. 

Společenský pohyb, vývoj kultury, životních stylů a společenských hodnot se promítá 

do každé generace odlišným tempem a v odlišné míře. Čtrnáctiletí jsou na počátku intervalu 

sociálního věku mládeže a na počátku specifické etapy sociálního zrání novým jevům ve 

společnosti nejvstřícnější a nejotevřenější, protože sociální a psychická flexibilta mládeže 

patří k antropologické konstantě. Čím je vyšší dynamika společenské inovace, tím je také 

větší pravděpodobnost diskrepance životních pocitů a postojů generace rodičů a dětí a tím je 

také i větší pravděpodobnost disonance mezi nimi a v krajním případě i konfliktů.
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Zjištěné hlavní životní problémy v toku generací i v průřezu současné populace 

představují průsečík společenského a individuálního. Naznačují intervence společenských 

procesů do sféry intimně individuálního a zpětně naznačují působení jedinců ve společnosti.

Jednotlivé oblasti života, jako je ekonomika, kultura, životní styl, hodnotový systém atd., mají 

tendenci být v dynamické rovnováze, to znamená, že posun v jedné oblasti vyvolává tlak na 

změny i v dalších oblastech. Naopak ostatní oblasti působí proti této změně. Výsledný stav je 

kompromisem mezi tendencí ke změně v jedné oblasti a konzervativním působením ostatních 

oblastí. Komplex těchto tlaků a tendencí vyjadřuje ve svém úhrnu společenskou dynamiku.

Různé období života společnosti se vyznačují odlišnou mírou společenské dynamiky. 

Podle míry dynamiky je např. určité období vývoje české společnosti nazýváno dobou 

stagnace, devadesátá léta naopak jsou obdobím překotných změn. Etapě explozivní 

společenské dynamiky, především v politické a ekonomické oblasti, předchází různě dlouhé 

údobí méně pozorovatelných, méně nápadných změn v hodnotovém systému, v estetice a v 

morálních a sociálních normách. 

Z proměn podílu čtrnáctiletých, kteří jako hlavní životní problém uvádějí problém s 

rodiči, vyplývá určitá zákonitost. Jaký je obsah sledovaných cyklů a čím jsou způsobeny? 

Budeme-li považovat ”problém s rodiči” za indikátor určité diskrepance mezi rodiči a dětmi, 

za indikátor napětí mezi generacemi uvnitř rodiny, potom souhrn těchto dílčích rodinných 

diskrepancí vypovídá s přijatelnou nepřesností o obecné generační diferenciaci. Tato 

diskrepance překvapivě narůstá v obdobích relativně společensky klidných, avšak 

předcházejících výrazným společenským změnám. 

Takováto období charakterizují postupné změny především v oblasti společenského 

vědomí. Mění se postoje, názory, objevují se nové ideje, anebo se aktualizují některé staré 

ideje, posouvá se estetický názor a estetická norma a ve svém úhrnu všechny změny vytvářejí 

nové společenské klima  a nový životní styl. 

Tyto změny zasahují v rodině čtrnáctileté a jejich rodiče v jiných rolích, v jiném 

sociálním postavení a v jiné životní fázi. U mládeže dochází v tomto věku k nejvýznamnější 

fázi sociálního zrání. Uvedené nové společenské skutečnosti vstupují do života společnosti 

souběžně se vstupováním do sociálního pole mládeže, aniž by narážely na protikladné a 

konkurenční interiorizované hodnoty a normy. Nové skutečnosti se stávají předmětem 

primární socializace mladé generace. 

U rodičů je však situace jiná. Jejich hodnotový systém je již dávno utvořen, sociální a 

morální normy mají zvnitřněné, estetický a světový názor a životní styl je stabilizovaný. V 
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této situaci jsou nové společenské skutečnosti do určité míry vnímány jako cizorodé vůči 

interiorizovaným společenským systémům. Zatímco u mládeže jde o socializaci, přijetí 

společenských inovačních prvků generací rodičů znamená  do značné míry resocializaci. 

Přístup mládeže k inovacím ve společností je proto vstřícnější. Odlišná míra a rozsah  

akceptace inovací dětmi a rodiči vytvářejí základnu pro napětí, disonanci a konflikty mezi 

dětmi a rodiči. 

Vztah mezi jedincem a společností je individuální a zprostředkovaný jeho sociálním 

polem. Specifikem jedince je dána i jeho reakce na společnost, její změny a dynamiku. I při 

specifičnosti každého jedince můžeme mezi různými jedinci nalézat určitou shodu sociálních 

a psychických znaků, kterými je vymezen. Některé z těchto znaků mají generační charakter a 

tím je dán i generační charakter vyrovnávání se se sociálními jevy a procesy. Obecně platí, že 

příslušníci mladé generace disponují větší schopností vstřebávat inovace, akceptovat 

společenské změny, včlenit je do své struktury osobnosti a chování. Odlišná disposice 

přijmout společenské inovace a změny je  zdrojem psychosociálního napětí mezi generacemi, 

které se projevuje i v rodině. Přitom odlišná generační dispozice v přístupu k inovacím a 

změnám je  společensky vysoce pozitivní. Vstřícný bezbariérový přístup mladé generace dává 

společnosti dynamiku, energii a vývojový potenciál, skeptičtější přístup starších generací 

znamená racionální posuzování a oponenturu nových prvků a jevů ve společnosti. 

Uvedený sociální mechanizmus je pouze jeden z řady, přičemž jejich působení v 

rodinách je odlišné podle charakteru rodin a specifik rodičů, např. podle vzdělání. Některé 

skupiny generace rodičů také mohou být subjektem nastupujících společenských změn. 

Časová řada údajů o vztazích generací v rodině indikujících pohyb společnosti a 

generací naznačuje, že tak jako v přírodě, tak i ve společnosti mohou existovat určité cykly 

spojené s pulzací společnosti. 

Podobný jev spojený s odlišným tempem osvojování sociálních fenoménů generací 

rodičů a dětí popisuje Chaim Adler (Adler; 1989) u rodin imigrujících do Izraele. Podle autora 

se mezigenerační odcizení a rozpory objevují v podmínkách rychlé transformace ve směru  

přizpůsobení se imigrační izraelské společnosti. Děti se své roli přizpůsobují rychleji než 

jejich rodiče. Za těchto okolností rodiče mohou stěží hrát roli vzoru pro své děti. Mohou se 

objevit problémy s potřebnou podporou dětí a  komunikační problémy. To samozřejmě 

snižuje šanci vytvoření či udržení rodinné solidarity. Zároveň se často zvyšuje rozpor mezi 

dětmi a rodiči tím, jak rodiče lpějí na  starých zásadách a  na udržování  tradičních  rituálů,  

které jsou cizí jejich potomkům.
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Z vnějšího pohledu jde o odlišné situace. V Izraeli přichází rodina do odlišné 

společenské skutečnosti, na kterou se flexibilnější dítě lépe a rychleji adaptuje, zatímco v 

druhém případě se dítě adaptuje na změny v rámci jednoho společenského systému, jedné 

kultury. Ve své podstatě jde však o jeden sociální fenomén - o odlišnou schopnost generací 

vyrovnat se s inovacemi, odlišnou kulturou, která se projevuje i v generacích v rámci rodiny. 

Zatímco v jednom případě jde o změny, které probíhají uvnitř jedné společnosti, do níž je 

rodina i se svými generacemi vnořena, v druhém případě jde o rodinu se svými generacemi, 

v jednom okamžiku vrženou do jiné kultury. Lze také říci, že u dětí jde o původní socializaci 

a rodičů o resocializaci. V obou případech jde o odlišnou schopnost generací, která je zdrojem 

mezigeneračního napětí.  
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