
Vývoj generace a generace seniorů v historii společnosti 
teoreticko analytická studie

doc. PhDr. Petr Sak, CSc.

Název projektu

Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. 

Příspěvek k sociologii třetího věku.

Projekt 2D06021

Číslo aktivity: A90602

Název (cíl) aktivity: Studie "Vývoj generace a generace seniorů v historii společnosti" 

Aktivita se vztahuje k dílčímu cíli: V006 - Postižení vývoje generace seniorů ve společensko 
historickém rozměru

ASOV (příjemce) - ASOV (řešitelské pracoviště)
Doc. PhDr. Petr Sak, CSc

Praha, 2009



2

O B S AH

1. K metodologii generační analýzy

2. Generace Února 1948, Pražského jara 1968 a Listopadu 1989

2. 1. Politická historie generace

2. 2. Sociologický obsah generace

3. Generační rozhraní gramotné kultury a kyberkultury

4. Propast generací, mezník věků

Závěrem



3

1. K metodologii generační analýzy

V předchozí studii „Generace a její vztah ke společnosti a ke společenskému vývoji“  

sleduji generaci především jako obecnou kategorii, utvářenou a působící v obecné společnosti. 

V této studii se chci zaměřit na konkretizaci generace, která probíhá v konkrétních 

společenských podmínkách v určitém historicky definovaném úseku vývoje společnosti, který 

se noří do minulosti a v reflexi společnosti se stává historií, jejíž součástí je i její  generace. 

Následné generace pak opakovaně nepoučeně, bez empatie a bez znalostí hledí na tuto 

generaci jako na vypreparovanou entitu bez společenského a historického kontextu nebo 

dokonce příslušníci následných generací vnášením aktuálně preferovaných hodnotících 

standardů zlepšují svou pozici v „nové době“. 

Každá generace a dokonce každý člověk si vytváří svůj svět, žije svůj život  a žije ve své 

společnosti prostřednictvím svého individuálního životního pole. Jistě nelze vyloučit 

hodnotící přístup ke komukoliv a k čemukoliv, avšak výsledek vždy bude poplatný 

metodologické kvalitě tohoto hodnotícího přístupu. 

Domnívám se, že hodnotící přístup by měl mít několik rovin. 

Jedna z nich je filozoficko-evoluční. Ta dává nejobecnější rámec hodnocení a také 

limity. Např. křesťan by měl důsledně vycházet z kritérií obsažených v poselství Krista, 

marxista z vize Marxovy komunistické společnosti, liberální neodarwinista z teze, že 

společnost je prostor k boji všech proti všem s cílem maximalizovat vlastní prospěch, v němž 

vítězí ten nejsilnější a tak dále. Tím jsou již předem v zásadě dány výsledky hodnocení. 

Druhá rovina je dána znalostmi a kognitivními kompetencemi. Známá jsou nedávná 

hodnocení českých politiků, kteří ztotožnili německý nacionální socialismus  se socialismem. 

Jejich znalosti jsou tak povrchní a chabé, že jim postačilo slovo socialismus v názvu, aby 

Hitlerův režim ztotožnili se socialismem. V současnosti je v médiích opakovně šířen názor, že 

před dvaceti lety v Československu padl komunismus. V primitivním českém mediálním 

diskurzu stačí k charakteristice předlistopadové společnosti jako komunistické  skutečnost, že 

mocenský monopol měla komunistická strana.      

První rovina hodnocení generace by měla vycházet z všelidských hodnot, které jak jsem 

ukázal, jsou diferencované podle filozofického zakotvení subjektu. Druhá rovina hodnocení 

by měla vycházet z dobových reálií, z étosu a z vize generace, z poznání jejich společenských 

podmínek a limitů, včetně mezinárodního kontextu. Takový přístup bývá nazýván jako 

historický. Je poměrně vzácný, zatímco majoritní a nejčastější je hodnocení generace a jejího 

chování podle principu „co je současné je správné, co bylo předtím je špatné“.  
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Určitým generačním paradoxem je, že generace je socializována určitými 

společenskými podmínkami, společenskou skutečností a tuto skutečnost generace svým 

působením přetváří. Tedy neguje to, co jí utvářelo.  

2. Generace Února 1948, Pražského jara 1968 a Listopadu 1989

V řetězci generací nás nejvíce zajímá generace současných seniorů. Generaci 

předcházející a následnou sledujeme jako určitou projekční-kontrastní plochu pro 

porovnávání a definování této generace.  Demograficky ji vymezme zhruba věkovými ročníky 

narození 1925 - 1945. 

Tato generace prožila významné historické události, byla objektem i subjektem 

technologických inovací, významných společenských procesů, změny životního stylu, 

proměny vybavenosti domácnosti a bydlení. Tato generace je generací rozhraní gramotné 

kultury a kyberkultury. 

2. 1. Politická historie generace

Starší složka generace prožila ve svém dětství v podmínkách stabilizované kulturní 

středoevropské demokracie nástup fašismu, hrůzy 2. světové války, v mládí poválečný 

optimismus, který byl spolu s prožitky 2. světové války a předcházejících událostí z konce 

třicátých let zdrojem vizí nové společnosti  a pionýrského étosu. Následovala etapa, v níž byla 

realizace  těchto vizí deformována tlakem velmocenského zájmu SSSR a tato generace si 

postupně uvědomovala posun společnosti od poválečných vizí  ke  zdeformované stalinistické  

společnosti. 

Na tento posun reagovala generace v rovině intelektuální a umělecké pojmenováním 

společenských deformací, analýzou jejich příčin a emocionálně silnou uměleckou výpovědí. 

Především tato generace vycházela z reflexe společenských deformací a analýz a stala se 

subjektem historicky poučené a kvalitativně nové vize společnosti, kterou bychom mohli 

shrnout pod pojmy „třetí cesta“ a „demokratický socialismus.“ 

Tato vize byla strukturovaná a vyjádřena v šedesátých letech v originálních,  

intelektuálně precizních a sofistikovaných textech. Ve filozofii např. v „Dialektice 

konkrétního“ Karla Kosíka (tato práce se stala ve světě nejznámějším českým filozofickým 

textem a byla přeložena do více než dvaceti jazyků), v interdisciplinárním pohledu na význam 

vědy pro moderní společnost „Civilizace na rozcestí“ týmu Radovana Richty, po revitalizaci 

sociologie v polovině šedesátých let v empirické reflexi společnosti „Československá 

společnost“ týmu Pavla Machonina, ve filozofickém zhodnocení vývoje přírodních věd 
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Miroslava Krále „Věda a civilizace“, nový pohled na ekonomii přinášeli ekonomové v čele 

s Otou Šikem.  

Také v umění se jedná o jedno z nebohatších a nejzajímavějších období české kultury. 

Pro literaturu se jedná o období zajímavých autentických děl a mimořádných osobností. 

V této době se formovala umělecká osobnost, v současnosti jednoho ze světově 

nejuznávanějších spisovatelů Milana Kundery. Tehdy také tvořil básník světového významu 

Vladimír Holan. 

Rovněž český film tehdy patřil ke světové špičce. Nešlo jen o experimentální díla tvůrců 

nové české vlny, experimentální filmy mladých režisérů byly doplňovány klasicky 

vyváženými filmy režisérů střední a starší generace. Jejich mistrovská díla se stala součástí 

zlatého fondu české a světové kinematografie. Nešlo o dva či tři režiséry, ale o plejádu 

minimálně dvou desítek výrazných tvůrčích osobností, které pravidelně získávaly na 

filmových festivalech umělecké ceny. Dva z příslušníků nové české vlny se stali držiteli  

amerických Oscarů.  

Divadelní kultura byla tvořena desítkami divadelních scén v Praze i mimo Prahu. 

Divadelní kultura obsahovala nejrůznější žánry a formy. Špičkovou úroveň měla klasická 

divadla jako např. Divadlo na Vinohradech, Komorní divadlo, Národní divadlo, Činoherní 

divadlo, divadlo Na Zábradlí, divadlo Za Branou, ale tyto pilíře tehdejší divadelní kultury 

byly po celé republice protkány stovkami divadel typu Semaforu.  

V šedesátých letech prožívala vrchol také česká opera, která byla schopna uvádět 

nejnáročnější díla operního repertoáru pouze s vlastními pěvci. Zpěváci této éry se stali 

legendami, aniž by proto museli zpívat v Metropolitní opeře či na jiných světoznámých 

operních scénách.  

Osobnosti jako je Milan Kundera, Miloš Forman, Vladimír Holan, Jaroslav Seifert, 

Karel Kosík  jsou jen špičkou ledovce. Vedle nich působila celá plejáda dalších kvalitních 

umělců a myslitelů a vytvářela specifické generační, intelektuální, umělecké, mravní a 

spirituální společenské klima. Jak toto klima charakterizovat? Nazval bych ho směsí 

tolerance, zvídavosti, otevřenosti, tvořivosti, autentičnosti a občanské, umělecké a 

intelektuální odvahy. Praha s nadšením vítala osobnosti, jejichž díla znala, jako byl Jean Paul 

Sartre, Alan Ginsberg, … V šedesátých letech se u této generace objevil také zájem o 

východní spiritualitu. Začali se pořádat přednášky a kurzy s touto tématikou  a vycházet knihy 

o buddhismu a józe. 1

                                               
1 Zlatým fondem se stala „Joga“ kolektivu autorů.
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Nebývalá dynamika společenského vývoje přinášejícího nový obsah sociálna byla také 

nebývalým způsobem zastavena. Jedné noci bylo Československo obsazeno půlmilionovou 

armádou členských států Varšavské smlouvy. Následovaly dramatické hodiny, které 

rozhodovaly nejen o osudu malé země uprostřed Evropy, ale také o společenském 

experimentu, přinášejícím lidstvu do spektra společenských modelů novou variantu. 

Osud této generace byl jedinečný, v každé z životních fází, jimiž prochází každá 

generace, byla tato generace subjektem a následně i objektem radikální společenské změny. 

Jako děti a mladiství prožívali ztrátu státní suverenity a německou okupaci a konec války. Ve 

fázi mládeže byli účastníky „Února 1948“. Zde dochází k prvnímu rozdělení generace.  Dělící 

čáru tvoří politické postoje k únorovým událostem a následně dva odlišné modely odvíjející 

se životní dráhy. Zde se také vynořil startovací bod první vlny emigrace této generace. 

Jako střední generace naplňovala šedesátá léta originálním obsahem a byla generačním 

subjektem Pražského jara. Po následné okupaci dochází opět k dělení generace a objevuje se 

druhá generační emigrační vlna. Generace a její další životní dráha se dělí na základě 

adaptace na normalizační realitu, vyplývající z přítomnosti sovětské armády a z podepsaných 

moskevských protokolů. Paradoxně, čím vyšší politická a společenská pozice, tím je 

obtížnější si udržet status a tím přesvědčivěji musí deklarovat loajalitu k novým politickým 

poměrům. Reakce na nedostatečně vyjádřenou loajalitu postupují směrem od členů 

předsednictva ÚV KSČ k bezpartijní populaci. V tomto směru klesá síla reakce a zpomaluje 

se její čas. Dalším paradoxem je, že často funkcionáři KSČ, kteří v roce 1967 byli na straně 

konzervativců reprezentovaných tehdy vedoucím tajemníkem ÚV KSČ a prezidentem 

republiky Antonínem  Novotným, byli vyloučeni ze strany a stali se obětí dalších represí. 

Podle řady znaků specifická část generace byla vysunuta z dosavadní trajektorie své 

životní dráhy, včetně profesní dráhy. Často dosažená vysoká kvalifikace se dostala mimo 

možnost využití a potenciál této části generace se pro společnost dočasně a „prvoplánově“ 

ztratil. 

Další společenskou změnou, společenským převratem, na němž se generace podílela byl 

Listopad 1989. Zde se již generace nedělila, jen se  převrátily její role. Z vyloučených se staly 

vylučovatelé a z normalizačních vylučovatelů vylučovaní.  Nové v této fázi generační historie 

bylo spojení dvou segmentů generace, vyloučených v normalizaci a segmentu poražených 

z Února 1948. Avšak v další fázi se toto dočasné pragmatické spojenectví dvou segmentů 

generace, dvou poražených, v únoru 1948 a v normalizaci,  rozpadlo. 

Další vývoj již probíhal po osách, tvořených jinými znaky. Po první fázi převratu, který 

měl politický charakter, se začala naplňovat ontická podstata převratu a to majetková. Nad 
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specifikami generační historie a jejích důsledků pro současnost, začala převládat pozice 

v procesech majetkového převratu (privatizace, restituce, tunelování, korupce) a úspěšnost 

v těchto procesech. 

Hranice mezi jednotlivými historicky vytvořenými segmenty generace se začaly 

rozmazávat skupinami na obou stranách subgenerací podle sociální, politické a ekonomické 

adaptability, flexibility a sociální kompetence k zaujetí výhodné pozice v procesech 

majetkové redistribuce. Příkladem může být těsné spojenectví tří osob: Václava Havla, vůdce 

disentu; Mariána Čalfy, předlistopadové ministra, předsedy KSČ na Úřadu vlády a tvůrce 

pendrekového zákona a Václava Junka, polistopadového člena ÚV KSČ a agenta STB.  

Fundamentální přestala být příslušnost ke generační skupině, ale politická a mravní 

adaptabilita na nové poměry. Proto nebyla, v normalizaci perzekuovanému a po listopadu 

1989 rehabilitovanému Karlu Kosíkovi, prodloužena pracovní smlouva na Filozofické fakultě 

UK a Karel Kosík opět musel z této fakulty odejít. Také perzekuovaný a rehabilitovaný 

Miloslav Král byl opět vyhozen z Filozofického ústavu  na příkaz  předsedy ČAV ředitelem 

FÚ.  

Tragédií této generace je, že všechny společenské změny, na nichž se generace  podílela, 

dopadly zcela jinak, než bylo jejich cílem. Únorová změna se pod tlakem SSSR spíše než 

východiskem k budování socialistické společnosti stala počátkem k vytváření stalinistické 

totalitní společnosti. Snaha o korekci společenských deformací, které navodil Únor 1948, 

„Pražským jarem“ skončila sovětskou invazí a okupací a poslední pokus o společenskou 

změnu v Listopadu 1989 se nachází ve stavu mravního a hodnotového rozvratu. 

Nejfrekventovanějšími společenskými tématy jsou korupce politiků a to, že nejsou peníze na 

důchody. Po nahrazení neefektivní plánované ekonomiky tržní ekonomikou, polistopadové 

politické elity vytvořily státní dluh přesahující bilion korun a po zmizení státního majetku 

v hodnotě několika bilionů korun, se stát nachází před bankrotem. Tyto elity dokázaly to, co 

by nedokázal ani kouzelník David Copperfield, rozprodat několikabilionový státní majetek 

s výsledkem bilionového dluhu. Je pravdou, že na těchto ekonomických procesech se tato 

generace již podílí marginálně, nicméně sehrála zásadní roli pro jejich nastartování.     

Výraznou součástí politických a sociálních mechanismů využívaných touto generací 

jsou prověrky a kádrování na obou stranách prověřování. Jako studenti vylučovali své 

vysokoškolské učitele a spolužáky, aby řada z nich byla po roce 1968 vylučována ze strany a 

po roce 1989  se vrátila na stranu těch, kteří prověřují a vylučují. 
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2. 2. Sociologický obsah generace

S jakými procesy a společenskými změnami je spojena tato generace? Jedná se o 

generaci, která byla přelomovým subjektem emancipace žen. S mimořádnými nároky na ženy 

je spojena kombinace rolí v pracovním procesu a v domácnosti. Ženy této generace ještě 

v plném rozsahu naplňovaly role matky ženy podle tradičního modelu patriarchální rodiny, 

přežívajícího ještě z tradiční společnosti. K tomu se však u velkého podílu ženské části 

generace připojily aktivity v pracovním procesu. Sladit obě role bylo mimořádně náročné, ale 

výsledkem byl všestranný rozvoj osobnosti ženy. K řešení konfliktu obou rolí sice přispívaly 

zařízení pro děti, především školky, jejichž síť byla hustší než v současnosti, ale celkově 

služby napomáhající  ženám byly nedostatečně rozvinuté.  

Ekonomická aktivita žen je spojena i s rozvojem vzdělanosti. Již v 1. republice padly 

formální přehrady v přístupu žen ke vzdělání, avšak tradiční normy a jejich proměny mají 

jinou temporalitu než formální standardy. Vzdělávání žen a jejich vzdělanost zaostávala i za 

první republiky a poválečná generace byla první generací, v níž došlo k masivnějšímu nástupu 

žen i na vysoké školy. I když dnes je žen na vysokých školách více než mužů, není to tak 

převratné, jako poválečný atak žen na vysokoškolské vzdělání. Lze dokonce říci, že dnešní 

ženy na vysokých školách jsou důsledkem  vzdělanosti žen v předchozích  generacích. 

Vzdělanost a ekonomická aktivita žen má za následek další fenomén a tím je rozvod a 

jeho masový růst. Rozvod pochopitelně byl možný a existoval i u předchozích generací, 

jednalo se však o marginální sociální jev. Teprve s touto generací se stal přijatelným 

způsobem řešení obtížné životní situace v manželství. Společenská a ekonomická situace žen 

předchozích generací ženám jen těžko umožňovala počítat s rozvodem jako se standardní 

formou řešení. Potenciální možnost řešení tíživé situace rozvodem dala ženám větší 

samostatnost v rozhodování,  a také sebevědomí a důstojnost. I když stále existovaly ženy, 

které dávaly před krokem do náročného neznáma přednost životu v nedůstojných 

podmínkách, ukázaly se nové formy řešení, legitimita určitých životních událostí a nová 

životní dráha.  Jiná věc je, kam až otázka rozvodů došla. K větší části rozvodů dochází z 

iniciativy ženy, oba partneři v současné společnosti vstupují do manželství s nižší sociální 

kompetencí ke společnému životu a výrazně klesá snaha obou partnerů při manželské krizi  

hledat řešení a nalézat kompromisy. 

Sledovaná generace je také první generací, u níž došlo k novému vybavení domácností a 

materiálnímu zázemí života. Teprve v této generaci se stal samozřejmým standardem běžné 

domácnosti splachovací záchod, koupelna, automatická pračka, lednička, televize a dokonce 

již i v seniorském věku si část této generace pořídila počítač a internet. 
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Na počátku vzdělávací dráhy této generace bylo zavření vysokých škol. Po válce byl u 

této generace mimořádný hlad po vzdělání a to nejen ve smyslu formálním, získání 

vysokoškolského diplomu, ale i jako zdroje poznání. Mimořádná touha po poznání patří 

k jednomu z atributů této generace. U této generace se rozšířil podíl vysokoškolsky 

vzdělaných lidí, zvláště žen. Masovější však byl nárůst středoškolského vzdělání. 

3. Generační rozhraní gramotné kultury a kyberkultury

Sledovaná generace vedle svého sociologického a politického určení má také významné 

místo v historii technologického definování generace a v redefinici civilizace v důsledku 

technologických  proměn.  Tato generace se stala generací na rozhraní gramotné kultury a 

kyberkultury.  

Gramotná kultura tištěného jazyka nastoupila s vynálezem knihtisku a s postupným 

šířením gramotnosti všemi vrstvami společnosti. Kniha jako informační konzerva a síť 

knihoven stála na počátku vědecko technické revoluce a moderní společnosti. Vyvrcholením 

gramotné kultury bylo 20. století. 

Největší tma je před svítáním a ve vrcholícím fenoménu je již obsaženo jeho překonání 

novou formou. Do kulminující gramotné kultury po celé 20. století pronikala nová média 

využívající zvuk (telefon, rozhlas, gramofon, magnetofon) a obraz (film, televize, video). 

Nová elektronická média vstupovala do lidské civilizace za stále rostoucí četby a využívání 

knih. Nová média byla chápána jako konkurence a nebezpečí pro stávající média, ale film 

nevytlačil divadlo a televize nevytlačila film. Nová média se přiřazovala ke stávajícím a 

obohacovala sociální komunikaci a kulturu. 

Avšak od devadesátých let neustále akcelerují ve společnosti procesy, které ji zásadním 

způsobem proměňují. Jedná se o komputerizaci společnosti, kterou tvoří vybavování 

společnosti hardwarem a softwarem informačních technologií, osvojování počítačové 

gramotnosti populací a využívání informačních technologií v tradičních i nových aktivitách a 

oblastech lidské činnosti. Výsledkem komputerizace je posun od industriální k informační 

společnosti.

Každý živý společenský proces má své nositele, své subjekty, sociální skupiny, které na 

společenském procesu diferencovaně participují. Od začátku devadesátých let se na 

komputerizaci české společnosti významně podílely děti z osmdesátých let, které se v Atari 

klubech a v dalších zařízeních pro volný čas seznamovaly již v osmdesátých letech v 

předstihu s počítači a osvojovaly si počítačovou gramotnost. Realita a jí postihující empirické 



10

výzkumy od počátku procesů komputerizace a informatizace ukazovaly na silný generační 

aspekt těchto procesů, který se stále prohluboval.

Graf 1 ukazuje pomocí indexu disponibility průběh penetrace osobního počítače 

věkovými skupinami, resp. generacemi v průběhu let 1992 až 2005. Index je průměrem 

z hodnot znaku vlastnictví počítače, (hodnoty znaku: 1-nevlastní, nemá k dispozici, 2- má 

k dispozici, nevlastní, 3- vlastní, má k dispozici). Skupině starší 56 let index od roku 2000 

stoupá a v roce 2005 se již blíží hodnotě indexu věkových skupin 15 – 25 v roce 1996. 

Graf 1. Vývoj disponibility počítačem ve věkových skupinách v letech 1992 - 2005
index
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Pramen: Reprezentativní výzkumy realizované v letech 1992 – 2005 v rámci grantů, jejichž 
řešitelem byl P.Sak. Jejich charakteristiky (Sak 2007, s.279; Sak 2004, s.217-230)

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, 

ale i ve faktu, že vážou, jednotlivce ke skupině, že působí socializačně. (Mannheim, 2007, 

s.31).“ Klasickou definici generace zde záměrně opět uvádím, protože následně se pokusím 

uvedené pojetí generace přesáhnout.

Mladá generace je nejflexibilnější sociální skupinou, která nejrychleji přijímá inovace a 

v primární socializaci je interiorizuje. Tempo socializace (osvojení společností) nových 

informačních a komunikačních technologií; mobilního telefonu, osobního počítače a posléze 

internetu, nemá v lidské historii obdoby. Zatímco v minulosti cyklus socializace inovace 
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přesahoval generaci, komputerizace se odehrávala v rozpětí sociálního věku jedné generace 

(např. u mobilního telefonu se jedná o pět let, v rozmezí let 1997 – 2002). A to přitom ještě  

uvnitř generace lze rozeznávat diferenciaci podle nástupu nových generací softwaru a 

hardwaru. Každá další věková skupina začínala s vyspělejší technologií, umožňující další a 

další aktivity.

Graf 2. Vývoj disponibility technickými mediálními prostředky ve věkové skupině 15 -
30 let v letech 1992 - 2005
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Pramen: Reprezentativní výzkumy realizované v letech 1992 – 2005 v rámci grantů, jejichž 
řešitelem byl P.Sak. Jejich charakteristiky (Sak 2007, s. 279; Sak 2004, s. 217-230)

Index disponibility ukazuje u mladé generace od roku 1997 do roku 2002  skokový 

nárůst a nasycení mobilním telefonem, u internetu se jedná o období až do roku 2005. 

Vybavení počítačem bylo nejdelší, ale v roce 2000 již byla vybavenost mladé generace touto 

technologií vysoká a v roce 2005 šlo již v podstatě o  nasycenost všech skupin mladé 

generace počítačem. 

Důsledkem byl postupný přesun nejrůznějších aktivit mladých lidí z reálného života 

přirozeného světa na počítač a do kyberprostoru (komunikace prostřednictvím elektronické 

pošty, facebook, psaní textů, poslech i skládání hudby, sledování televize, rozhlasu, filmů, 

…). Přeměna aktivit na virtuální v úhrnu znamenala změnu životního stylu, který se 

digitalizoval a také digitalizaci životního pole. 

Tyto změny probíhaly pochopitelně několikanásobně rychleji v rámci mladé generace, 

zatímco střední a především staré generace zaostávaly. Mladá generace nejenže si rychleji 
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osvojovala virtuální aktivity pomocí počítače a internetu, ale také rychleji opouštěla tradiční 

aktivity resp. je ani v rámci socializace nepřijímala do svého životního stylu. 

Nová média přinášejí nové možnosti, nové aktivity, nový životní styl a nové životní 

pole. Úhrn všech možností a změn vytvořil nový život, novou generaci a nového jedince. 

Jedná se o generaci vytvořenou technologiemi oproti minulým generacím „společenské 

události“. Proč tomu tak nebylo dříve? V historii lidstva je to poprvé, kdy technologie 

ontického charakteru nastupují tak dynamicky a jsou socializovány uvnitř jedné generace a 

vytvářejí příkop kolem této exkluzivně komputerizované generace.

Graf 3. Vliv komputerizace na kulturní život - vysokoškolsky vzdělaní do 30 let 2
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Pramen: Výzkum „Osobní počítač a internet v české populaci“. Reprezentativní výběrový 
soubor 1900 respondentů, sběr dat technikou standardizovaného rozhovoru v roce 2000.

Graf ukazuje na věkově  a vzdělanostně homogenním souboru vliv míry komputerizace 

na kulturnost jedince, přičemž tato kulturnost je objektivizována počtem a uměleckou 

kvalitou uměleckých děl, které jedinec četl, viděl, slyšel. Čím vyšší hodnotu má kulturní 

                                               
2

Konstrukce kulturního indexu navazuje na výsledky expertního výzkumu „standardizace hodnocení umělecké 
úrovně“. Experti hodnotili 5 literárních děl, 6 hudebních děl a 11 filmů. Pokud respondent některé z těchto děl 
uvedl, byl mu  přidělen kód podle hodnocení expertů v rozmezí 1 - 5. Respondent se vyjadřoval jaký viděl film, 
jaké hudební dílo poslouchal a jakou knihu četl. Index je součet jednotlivých bodů za jednotlivá díla podle 
hodnocení expertů. Index dosahuje hodnot v rozmezí  0 - 65. Vzhledem k nízkým četnostem takového indexu 
byl index překódován do hodnot znaku v intervalu 1 – 5, čímž vzniklo pět skupin populace podle velikosti 
indexu kultury.  Index komputerizace je tvořen 4 znaky: počet hodin strávených používáním internetu, počet 
hodin věnovaných počítači, vlastnictví počítače, používání e-mailu. Z kontinua získaných hodnot jsme vytvořili 
5 kategorií, přičemž 1 znamená nejnižší hodnotu  a 5 nejvyšší hodnotu komputerizace. Tato 5. skupina nejvíce 
času tráví u počítače, vlastní ho, využívá internet a používá e-mail
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index, tím vyšší je kulturnost. Reprezentativnímu výzkumu  předcházel expertní výzkum, 

který stanovil zařazení uměleckých děl do pěti kvalitativních skupin.  

Čím více je jedinec „ponořen“ do informačních technologií, tím méně konzumuje 

tradiční kulturu. 

4. Propast generací, mezník věků

Protikladný vývoj mladé a staré generace kulminoval kolem roku 2000. Stará generace 

roku 2000 byla mezním sociálním subjektem gramotné kultury, která v této generaci 

kulminuje i odchází. Když padesátníci a šedesátníci byli v mládežnickém věku, knihy 

čtenářského klubu mládeže Máj a Klubu přátel poezie, ale i dalších čtenářských klubů, 

vycházely ve stotisícových nákladech. I když tato doba bývá charakterizována cenzurou a 

železnou oponou, tehdejší mladá a střední generace znala světovou literaturu, včetně světové 

poezie, nesrovnatelně lépe než současná mladá generace. Jedná se o generaci, která ze všech 

dosavadních generací nejvíce četla poezii. 

Naopak mladá generace kolem roku 2000 již výrazně pokročila v osvojování virtuálních 

aktivit prostřednictvím počítače a je již u ní dostatečně patrný ústup od tradičních aktivit 

gramotné kultury. Je to první generace, která rozsahem svých aktivit již spíše než do 

gramotné kultury, patří do kyberkultury.

Graf 4. Průměrný počet hodin věnovaných týdně četbě knih v letech 2000 a 2005
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Pramen: Reprezentativní výzkumy realizované v letech 2000, 2005 v rámci grantů, jejichž 
řešitelem byl P. Sak. Jejich charakteristiky (Sak 2007, s. 279; Sak 2004, s. 217-230)
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Graf ukazuje výsledky opakovaného výzkumu pomocí časového snímku. Za pět let 

nejvýraznějšího nástupu internetu došlo k poklesu četby u celé populace. Největší propad je 

však u věkové skupiny 19 – 25 let, která je již silně ponořena do aktivit kyberkultury. 

Podobné výsledky jsem získal také u sledování vlastnictví počítače a osobní knihovny. Od 

počátku devadesátých se prudce proměnil poměr vlastnictví počítače a knihovny, především u 

nejmladší věkové skupiny.  Obě metodiky přinášejí shodnou výpověď o ústupu četby u mladé 

generace. 

Vzdalování těchto dvou historicky konkrétních generací má ještě další dimenzi. 

Poslední generace gramotné kultury má těžiště v národní kultuře, z níž se pak vydává 

k seznamování se světovou a národními kulturami. První generace kuberkultury je spojena 

globálními sítěmi a s produkty globální kyberkultury. Mladá generace je nejen virtuálně 

socializována, ale také je socializována směrem ke globálním virtuálním produktům různého 

druhu. Jestliže česká identita byla nově vytvářená v 19. století především prostřednictvím 

národní kultury, generace globální kyberkultury tuto národní kulturu opouští 

s pravděpodobnými dopady na českou identitu.            

Protikladný vývoj staré a mladé generace vedl k nejhlubší generační propasti mezi 

mladou a starou generací. Tato propast není dána tak jako v minulosti politicko-společenskou 

událostí, ale je příkopem vedoucím mezi věkem gramotné kultury a věkem kyberkultury. Na 

jedné straně příkopu je stará generace jako poslední generace gramotné kultury a na druhé 

straně  příkopu je mladá generace jako první generace kyberkultury. Jedná se o historicky 

ojedinělou situaci, kdy generační propast je současně propastí věků. 

Tento z hlediska historie časový bod generační propasti generací a věků, je rychle 

překonáván. Mizení propasti má dva hlavní důvody, demografický - do generace seniorů 

vstupují nové populační ročníky s vyšší počítačovou gramotností a disponibilitou PC a 

druhým důvodem je rychlá komputerizace seniorů. Komputerizace střední a starší generace je 

také důsledkem generační edukační inverze, v níž se mění role dětí, rodičů a prarodičů a děti 

učí své předky.  

Tento trend ukazuje graf 5. Vidíme jak se vyvíjelo užívání elektronické pošty v rámci 

ČR, Evropy a USA  ve věkových skupinách v rozmezí let 2000 až 2005. Do roku 2000 se 

podíl seniorů používajících elektronickou poštu pohyboval těsně nad nulou a od roku 2002 

vidíme růst podílu komunikujících seniorů, v roce 2005 se tento podíl již blíží 10 %. 

Přestože od devadesátých let společnost prochází hlubokými změnami, pro mladou 

generaci jsou zásadnější změny, které přinášejí nové technologie.
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Oproti dosavadní tradici sociologie generace, dominantní zdroj utváření  mladé generace 

počátku tisíciletí není společenský obsah - událost a sociální podmínky, ale technologie.  

Graf 5. Využívání elektronické pošty ve věkových skupinách v letech 2000, 2002 a 2005
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Pramen: Reprezentativní výzkumy realizované v letech 2000 – 2005 v rámci grantů, jejichž 
řešitelem byl P.Sak. Jejich charakteristiky (Sak 2007, s.279; Sak 2004, s.217-230)

Ontické zakotvení generace v technologiích má široké konotace a hluboký dosah 

v budoucnosti. Byl zahájen vývoj, v němž si jdou vstříc dva procesy, v jednom jde o 

dovedení počítače k umělé inteligenci, v druhém se člověk přizpůsobuje  „myšlení“ počítače a 

jeho možnostem, digitalizuje své myšlení a přístup ke světu a k životu, stává se jakýmsi 

přídavným zařízením PC a dokonce propojováním svého těla s technickými prvky směřuje 

k tomu stát se kyborgem. Co tyto komplementární procesy budou znamenat pro takové 

atributy člověka jako je spiritualita,  mravnost a obecně lidskost? Jak bude vypadat společnost 

a svět až dosáhnou maxima trendy vytvořit inteligentní počítač a přetvořit člověka v kyborga? 

Nevím, ale vím, že tento proces byl zahájen a na jeho počátku byla generace roku 2000. 
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Závěrem

Historie analyzované generace je mimořádně zajímavá a bohatá. Opakované 

společenské tlaky na generaci, která vstupovala do života s mimořádnými 

zkušenostmi, silným entusiasmem, velkou vizí a  touhou po poznání přes neúspěchy všech 

jejích společenských projektů, selhání jedinců i generační chyby, je hlavním subjektem nové 

společenské kvality, nového typu „sociálna“ a svým způsobem předjímala civilizační vývoj. 

Generací vytvářené „nové sociálno“ bylo reakcí na stalinistické deformace a stalo se 

stimulem pro Michaela Gorbačova a jeho pokusy o společenskou změnu velmoci bipolárního 

světa. Asi není náhodou, že podobně jako Pražské jaro, ani sovětská přestavba nedopadla 

úspěšně. Nicméně potenciál „nového sociálna“ vyprodukovaného československými 

šedesátými lety není vyčerpán. Je předjímanou reakcí na krizi kapitalismu, o které již 

nehovoří pouze marxisté či levicově uvažující intelektuálové. Finanční krize odstartovaná 

americkými bankami  a nutnost jejího řešení staví před civilizaci naléhavé otázky. Privatizace 

příjmů obyvatelstva soukromými bankami a socializace ztrát bank, což je vlastně privatizací 

budoucích příjmů obyvatelstva a svým způsobem privatizací jejich budoucnosti ve prospěch 

úzké privilegované skupiny je pro budoucnost lidské civilizace nepřijatelné. Lidstvo potřebuje 

řešit globální problémy a rozvoj člověka a ne být nástrojem k uspokojení hrabivosti několika 

tisíc příslušníků světové oligarchie.     
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