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Anotace: 
Projekt se prostřednictvím kombinace kvantitativních a kvalitativních metod zaměřuje na 
studium partnerských vztahů a tranzic v pozdějším věku (v generaci 50+). Jeho cílem je 
zmapovat hodnoty a praktiky spojené s partnerstvím ve vyšším věku a jejich širší souvislosti. 
Konkrétně se zabývá tím, jak vztahové postoje a situace lidí v pozdějším věku souvisí s jejich 
předchozí rodinnou a partnerskou historií, současnými vztahy s dalšími členy rodiny či přáteli 
a zkušeností stárnutí. Zároveň studuje, jakým způsobem jsou dílčí partnerské situace a tranzice 
zažívány v pozdějším věku a jak ovlivňují zkušenost stárnutí. Projekt využívá data z již 
zrealizovaných mezinárodních kvantitativních šetření (SHARE a Gender and Generation 
Programme) a vlastní kvalitativní data, která vzejdou s rozhovorů s vybranými skupinami osob 
ve vyšším věku. 
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Abstract: 
The project utilized the combination of quantitative and qualitative methods to study intimate 
relationships and partnership transition in later life (in generation 50+). Its aim is to map the 
values and practices associated with intimate relationships in later life and their wider social 
context. It particularly focus on the way the attitudes to intimate relationships and the 
partnership situation in later life are affected by the previous partnership trajectories and current 
relationships with family members and friends. The project study, how are particular 
partnership situation and transition experienced in later life and how they affect the experience 
of ageing. The project employs data from international quantitative researches (SHARE and 
Gender and Generation Programme) and qualitative data from in-depth interviews with older 
people that will be conducted as part of the project. 
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