
• Posun od doby postmoderní k době post-pravdivé. 



Symboly této doby 

Web – to na co se dívám, to mění moje prožívání i vnímání reality 
(koukám tedy jsem), realitu moc nepotřebuji 



Emoce jako hodnota sama o sobě

https://www.youtube.com/watch?v=nnkyInAj6Z8



Personalizace dat a jeskyně ozvěn 

„Internet ovšem vytvořil ve svých útrobách tajemná místa, kam se slézají názorově ucelené společnosti, které 
se nepřou, nevyvracejí si bludy, ale které se ve vlastních bludech utvrzují a podporují se v jejich budování.“ 



 Husákovi děti (1968 – 1982) - Mileniálové (1983 – 1997) – Generace Z (po 
1998…)



Jací jsou?
• Pesimistická, pragmatická a individualistická generace. Mají rádi své jistoty, vadí jim změny, které 

se na ně ale neustále valí. Někdy se jim říká ztracená generace. 
• Svobodu berou jako samozřejmost. Vyrostli v kultuře změn (nástup nových technologií), a tak se 

jich sami tolik nebojí. Nemají rádi klasické hierarchické uspořádání společnosti
• Narodili se v digitálním světě, odmalička jsou na Facebooku (i když museli při registraci zalhat o 

svém věku), do první třídy jdou s mobilem v kapse a s tabletem v tašce. Všechno si fotí, natáčejí a 
sdílejí na sociálních sítích. Jejich biblí je kanál Youtube, různé blogy a jejich idoly -youtubeři. 



Rodina
• V rolích rodičů bývají úzkostliví a výkonově orientovaní. Zároveň ale mnohdy – především kvůli 

možnosti podnikat po listopadu 1989 – odkládali sňatek i děti na pozdější dobu.

• Často i v dospělosti bydlí u rodičů či v pronajatém bytě. Neradi se vážou, většinou žijí „na 
hromádce“ a jejich druhou (často ovšem hlavní) „rodinnou“ jsou kamarádi, s nimiž udržují vztah i 
prostřednictvím moderních technologií. Semkli se k sobě, a příliš nevěří ani rodině, ani vzdělání, 
ani kariéře, ani státu – na vše mají ale názor a rádi ho sdělují druhým.

• Vyrůstají většinou s jedním sourozencem či jako jedináčci. Velkou část času tráví u počítače nebo 
na kroužcích. Kamarády mají proto z velké části ve virtuálním světě



Jak pracují
• „Práce má uživit“. Vydělávání peněz je nejdůležitější položka žebříčku hodnot. 

Mnozí se potýkají se syndromem vyhoření a pocitem viny, že nemají čas na své 
děti
• „Práce má bavit“. Na rozdíl od svých rodičů ochotně mění místa. Odmítají 

pracovat na úkor svých koníčků nebo vztahů s přáteli. Vyžadují „humanitu“ 
zaměstnavatelů
• Pracovat teprve budou, manuálně za ně budou pracovat téměř jen cizinci. 

Nezvládají se dlouho soustředit. 



Dominantní technologie 

• Počítač, walkman, video, mobil. Poslední, kdo si vyvolávali fotky.
• MP3, chytrý telefon, připojení k internetu. Notebook už od střední
• Svět vnímají skrze dotykové displeje.



Jak se zdravili 

• Čau vole
• Pusa na tvář 
• Whatsupp 



Co jedí 
• Cpali se utopenci a smažákem, teď začali vařit západně a kupovat si časopisy o 

jídle. Střídají období detoxu a nezřízeného pití
• Jídlo je životní styl. Vaří lokálně a zajímají se o původ potravin. Pili hlavně na 

střední, teď už jsou víc v klidu
• Mají rádi fast food, jsou dost vybíraví, pijí bubble tea 



Studium 

• Na VŠ chodili, protože to bylo lepší než jít na vojnu nebo se vdát. Od 
školy nečekali, že je musí bavit, hlavní bylo, že je pak bude to, co se 
naučili, živit. Vyučit se, nebylo bráno jako prohra. 

• Generace Erasmus, to co studuji vůbec neznamená, že se tím budu 
živit. Škola je musí bavit. Zánik učňovských oborů. 

• Generace, která se učí online, na dálku, přes YouTube.



Symbol doby když byli mladí 

• Disko, panelák, večerníček, Porta, spartakiáda, Mladý svět, televize

• Bravo, Nova, Superstar, změna režimu  

• Selfie, Youtubeři, Filmy v originálním znění, Instagram, Facebook 



Víra 
• Vychováváni v ateistické společnosti, víru si většinou spojují s katolickou církví podle 

     vzoru Slunce, seno…

• K víře otevřenější, obávají se, že je víra bude omezovat, jsou tolerantní a otevřenější 

    pro duchovní svět, ale odmítají se vázat na jednu víru a církev

• Víra se jim nespojuje s jejich každodenním životem



CB
• Pravidelné chození do sboru, disciplína, důraz na službu a oddělení se od světa, sklony k zákonické 

morálce, CB patriotismus, vyžadování, aby děti dávali přednost církvi před např. sportem, 
kancionály, písničky na cestu 

• Do sboru chodím, ale necítím se sborm nijak vázán, ekumenicita, důraz na osobní svobodu, sklony 
k liberalismu, volnější výchova, chvály ale i katolická spiritualita 

• Do sboru chodím, protože tam chodí rodiče nebo kamarádi a ideální je, když tam není nuda. S 
každým ve sboru si tykám. Občas mě rodiče vedou k tomu, že sport nebo hudba je důležitější, než 
neděle nebo dorost. Je super, že jsem prolomil wi-fi heslo ve velkém sále. 



Generace mileniálů, Y, Havlovy děti – rozhovor s Do Thu Trang 

• Je jí 27 a v Česku žije přes dvacet let. Rodný jazyk svých rodičů moc 
neumí, za to ji zajímá, co se děje v anglicky a německy mluvících zemí. 
Vystudovala PR a marketing a také česko-německé vztahy. Cítí se být 
světoobčankou a už osm let bloguje. Za svůj blog Asi.jatka letos 
dostala Novinářskou křepelku, cenu pro mladé publicisty a 
nominovaná byla i na Magnesii literu. 

• Na život si ale vydělává v korporátu, i když taky trochu netradičně – 
pracuje totiž jako happiness manažerka 
v IT společnosti.



Generace mileniálů, Y, Havlovy děti – rozhovor s Do Thu Trang 
• Jaká je tvoje generace?
• Co jsou podle tebe nejsilnější a nejslabší stránky mileniálů?
• V čem se tvoje generace liší od té tvých rodičů?
• Jak dlouho bys zvládla vydržet bez internetu?

Všechny odpovědi zde: http://generace.forbes.cz/mame-milion-moznosti/



• Byli vychováváni tak, že když si půjdou za svým, mohou mít, co si zamanou. (Pokud 
dříve platilo moc si o sobě nemysli, dnes platí, že velikou pohromou je mít nízké 
sebevědomí)

• Nezřídka bojují s autoritami, ale jsou přesvědčení, že právem: protože vědí, umí a 
jdou si za svým.
• Chtějí být oblíbení, svůj život do určité míry žijí pro své instagramové účty, nad 

nimiž pak trpívají depresemi z toho, jestli žijí dostatečně naplno v porovnání s 
přáteli 
• Jejich životním cílem je vydělávat, mít se dobře, užívat si (a zase to pak sdílet na 

Instagramu). I proto si jako svou práci vybírají to, co je baví. 
• Jsou nervově dost labilní 
• Mohou mít (skoro) všechno velmi rychle a toto vyžadují od života



Generace Z (také internetová generace) je společný název pro skupinu lidí narozených od 
zhruba roku 1998 do současnosti.
Jiné označení: 
- Generace M (M jako multitasking)
- Generace I (I jako internet)
- Generace 11. září odkazující na mladou populaci narozenou v době útoků z 11. září      
2001



Generace Z 
• Digitální domorodci - jejich svět jsou sociální sítě a jiný nezažili 
• Jejich světu jen těžko rozumíme i když ho jsme schopni popsat 
• Jejich svět nás provokuje svojí pasivitou „nečtou, nestudují, 

nesportují, nekochají se krásami přírody, jen čučí do mobilu“
• Často vyrůstají jen s jedním rodičem
• Jsou to děti postpravdivé či postfaktické doby a to má a bude mít svoje 

důsledky  
• Na respekt k autoritám se v jejich přítomnosti příliš hrát nedá. Stejně 

nemají čas je poslouchat – sluchátka v uších, oči upřené do monitoru 
tabletu nebo telefonu, který je samozřejmostí od první třídy základní 
školy (nejpozději)



Generace Z

• Nekomunikují skrze e-maily a proto na ně neodpovídají
• Nejsou „odkojeni“ televizí a skoro ji nesledují 
• Většina z nich nečte časopisy (to spíše knížky- pokud čtou) 
• Rádio je pro ně cizí médium
• Každý den stahují nové aplikace, moc nerozumějí tomu, proč by se 

měli ještě učit psát rukou. 
• Brzy si najdou svého oblíbeného youtubera nebo sami založí kanál, 

aby světu zprostředkovával svůj názor na cokoli (nebo jen přenášel 
střípky ze svého cool života).



• Otázkou zůstává, nakolik byl na příchod takto digitálně zdatných dětí 
připravený školský systém. 
• Další otázkou je, jak moc je na jejich příchod připravena církev. Zvláště 

na děti, které natáhne příroda, klasická hudba, skauting, studium



Generace X – test z kulturní antropologie 
• Skin 

• Plebík 

• Afkovat 

• Flexit 

• Vloger

• Letsplayer 

• Gejmr 

• Čilovat 

• Nerd 

• Rektit 

• Cancer 

• Noob 

• Nafídit 

• Streamer

• Nový vzhled předmětu ve hře
• Ten kdo nic nedá streamerovi 

• Opustit hru
• Flákat se

• Někdo kdo dělá videa ze svého života
• Někdo kdo dělá videa z her

• Youtuber

• Odpočívat
• Někdo, kdo si nenajde holku (např. kvůli 

učení ale i hrám)
• Někoho setřít
• Otravný člověk

• Když je někdo v něčem špatný 
• Úmyslně umírat aby z toho měl nepřítel 

výhody
• Ten kdo vysílá v přímém přenosu 



Generace X
Na co se dívají: TVTwix, Tary, GogomanTV, Ment, Baxtrix, Vláďavideos, 
Fayne… 
• Baví se tím, že dívají, jak se baví jiní… 
Charakteristika: snaží se bavit lidi tím, že něco předvádí (parkur, lovení 
pokladu pomocí magnetu, výlet do Černobilu, reakce na různé youtube 
kanály, naschvály  atd)  



https://www.youtube.com/watch?v=LBIfn8XQ8rA

Video naschvály s Niky

https://www.youtube.com/watch?v=LBIfn8XQ8rA


TVTvix 3,7 mil zhlédnutí

https://www.youtube.com/watch?v=8Q0PPxYLgFA



Generace Z

Co poslouchají: 
• Lil Pump, 
• 6ix9ine 
• Ektor 
• Yzomandias 
• Victor Sheen 
• Ed Sheeran 
• Epic music 



Rappeři Lil pump

https://www.youtube.com/watch?v=DPxL7dO5XPc



Čeští rappeři Milion+

https://www.youtube.com/watch?v=NIj4Gz6RQOE&has_verified=1



Pandora – epic music

https://www.youtube.com/watch?v=RUg2RkE3T7Y



Generace Z

Hry téměř vždy v síti – nikoli proti počítači
- Fortnite 
- League of Legends
- Counter strike go 
- FIFA 18  



Gameplay ze hry Fortnite

https://www.youtube.com/watch?v=oJYtauvqI3Q



Gameplay ze hry Legaue of Legends

https://www.youtube.com/watch?v=iFqOV5NXelc



• I z jejich slovníku, youtube kanálů, hudebních žánrů vidíme, že mají 
svůj svět a my mu moc nerozumíme… 



A co církev? 

• Jsme otevření pro mileniály? Gen Z?
• Reflektujeme jejich svět evangeliem? Pokoušíme se o to? 
• Víme, na co se dívají a co poslouchají – především „zetka“?
• Doceňujeme důležitost dorostu? Mládeže? 
• Dokážeme s nimi komunikovat? 
• Dokážeme jim svěřit zodpovědnost? 
• Dokážeme je konfrontovat? 
• Nebojíme se nastupující generace „Y“? 



• Nenechme se vyvést z míry, že jejich světu nerozumíme
• Pokusme se nevidět v sociálních sítích Armagedon, jednou je to 

přestane bavit, jakkoli s. s. mají svoje jasná úskalí a o těch je třeba 
mluvit
• Něco je a bude nadčasové vždy – příklad, vztahy, rodina
• Nesnažme se z nich udělat „CB děti“ (hudební nástroj, gymnázium a 

pak VŠ, záliba v přírodě, v četbě krásné literatury atd.) 
• Hledejme co nejširší platformu jak s nim být



Zdroje

Simon Sinek: Problém dnešní generace Y (youtube)
F. Zimbardo: Odpojený muž 
DVTV: Doba postfaktická? Emoce vítězí. Pravdu má ten, kdo má nejvíce 
lajků, volíme baviče.
Forbes speciál: www.generace.forbes.cz
Vlastní potomci, praxe SŠ učitele, tajemníka pro mládež a kazatele 

http://www.generace.forbes.cz/

	Snímek 1
	Symboly této doby
	Emoce jako hodnota sama o sobě
	Personalizace dat a jeskyně ozvěn
	Snímek 5
	Jací jsou?
	Rodina
	Jak pracují
	Dominantní technologie
	Jak se zdravili
	Co jedí
	Studium
	Symbol doby když byli mladí
	Víra
	CB
	Generace mileniálů, Y, Havlovy děti – rozhovor s Do Thu Trang
	Generace mileniálů, Y, Havlovy děti – rozhovor s Do Thu Trang
	Snímek 18
	Snímek 19
	Generace Z
	Generace Z
	Snímek 22
	Generace X – test z kulturní antropologie
	Generace X
	Snímek 25
	TVTvix 3,7 mil zhlédnutí
	Generace Z
	Snímek 28
	Snímek 29
	Snímek 30
	Generace Z
	Snímek 32
	Snímek 33
	Snímek 34
	A co církev?
	Snímek 36
	Zdroje

