
 

 

Generační rozdíly 

 
Jana Peclová 

www.janapeclova.cz 

2018 

 
 
 



Generační rozdíly 

✔Co to je? 

✔Z čeho to vychází? 

✔Proč se tím zabývat? 

✔Popis a příklady 

 
 
 



Co to je? 

✔Hypotéza 

✔Pohled na současného člověka 

 
 
 



Z čeho to vychází? 

Kulturní události, které zažijeme ve formativním 

období ovlivní na celý život naše: 

✔Očekávání 

✔Rozhodování 

✔Cíle 

✔Začlenění do společnosti  
 
 



Proč se tím zabývat 

Více informací k  

✔Sebepoznání  

✔Pochopení druhých  

✔Volbě vhodného chování  

 
 
 



Generační rozdíly 

✔Baby Boomers (1964 a víc) 

✔Generace X (1965-1980) 

✔Generace Y (1980 - 1995) 

✔Generace Z (mladší 1995) 

 
 
 



Baby Boomers (54 a víc) 

Velká generace 

✔Vychoval mě komunismus 

✔„Buduj vlast – posílíš mír!“ 

✔„Slibuji vám jenom krev, pot a slzy.“ 

 

 



Baby Boomers (54 a víc) Práce 

✔Mám dokonalé pracovní návyky 

✔Odpočinek je jiný druh práce 

✔Moje děti a vnuci jsou flákači a to mě frustruje 

 

 

 



Generace X (38-54) 

První zkažení, Husákovy děti 

✔Zažil jsem komunismus  

✔A nově nabytou svobodu   

✔Chci být rebel i boháč 

✔Toužím po svobodě 

✔Jsem v zásadě vzteklý rebelant 

✔Peníze jsou pro mě hodnota 

 



Generace X (38-54) Práce 

✔Je pro mě důležité si udržet dobré pracovní místo 

✔Jsem individualista, velmi nerad patřím do skupiny 

✔Mám sklon k despektu a nechuť k autoritám 

✔Respektuji toho, kdo má charakter, ne postavení 

 

 

 

 
 
 



Generace Y (23-38) 

Generace peciválů, Generace Why? 

✔To co bylo pro BB skvělá budoucnost, pro X 

zajímavá výzva je pro Y hořké probuzení ze snu 

✔Peníze jsou prostředek ne cíl 

✔Měním systém zevnitř místo rebelie 

✔Rodina, vztahy a volný čas jsou nejdůležitější 

(odmítám obětovat práci osobní život) 

 

 



Generace Y (23-38) 

✔Nebojím se změn 

✔Jsem velmi flexibilní 

✔Záleží mi na otevřené komunikaci 

✔Nechci se nudit, změna je život   

✔Svobodu beru jako samozřejmost 

✔Mám vlažný vztah k tradicím 

 

 

 
 
 



Generace Y (23-38) Práce 

✔Práce je snadný způsob jak zaplatit účty 

✔Očekávám, že se v práci prosadím hned první den 

✔Jestli jsem se nadřel na škole, tak teď už něco chci  

✔Mám na víc, ale nemám příležitost 

✔Jsem z toho depresivní a zklamaný 

✔Chci změnu, kreativitu, ne nudu 

✔Zpochybňuji status quo 

 



Generace Y (23-38) Práce 

✔Očekávám jasnou strukturu na pracovišti 

✔Autority uznávám 

✔Jsem orientován na tým, a dobře se socializuji 

 

 

 

 



Generace Z (-23) 

Generace M, Internetová generace 

✔Žiji v digitálním světě  

✔Jsem větší individualista než Y (je to vůbec 

možné?) 

✔Upřednostňuji vzdělávání a rozvoj 

 

✔Sebevědomí, soustředění, netrpěliví 

✔Sebestřední 

 

 
 
 



  

 

 

 

Děkuji Vám za pozornost a přeji vše dobré  

v pracovním i osobním životě! 

  
 
 


