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Abstrakt: Projekt se zaměřuje na zkoumání forem prarodičovství v současné české společnosti 
s důrazem na heterogenitu současných rodinných uspořádání a proměňující se reprezentace 
stárnutí. Usiluje o zmapování významů, které jsou roli prarodiče přiřazovány a způsobů, 
jakým se k ní různí aktéři v rodině vztahují. Projekt se prostřednictvím kvalitativní 
metodologie zaměřuje na jednotlivé aktéry v rodině. Zajímá se o při tom o to, jak chápou, co 
to znamená být prarodičem a jak je konkrétné forma zapojení prarodičů vyjednávána. První 
část výzkumu se zaměřuje na zkušenosti generace žen s důrazem na roli starší generace při 
harmonizaci péče o malé děti v rodině. Druhá část výzkumu se zaměřuje na zkušenost mužů-
prarodičů a vnoučat. Důraz je kladen na heterogenitu vzorců prarodičovství v kontextu 
různých rodinných uspořádání se specifickým zřetelem na případný dopad rozvodu na 
zapojování prarodičů. Zajímáme se přitom o genderovou dimenzi prarodičovství a způsoby, 
jakým je role prarodiče zapojována do konceptualizace stáří a života po odchodu do důchodu. 
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Abstract: The research project analyzes practices and meanings of grandparenthood in the 
Czech Republic with particular respect to the heterogeneity of family life and changing 
representations of aging. It maps the ways meanings of grandparenthood are constructed by 
various actors in the family and how intergenerational solidarity is negotiated. A qualitative 
methodology is utilized to analyze what it means to be a grandparent in current Czech society. 
The first part of the research focuses on mothers and grandmothers with particular emphasis 
on their role in the management of the care of young children. The second part of the research 
looks into the perspectives of grandfathers and grandchildren. Emphasis is put on the 
heterogeneity of the grandparent role with respect to the diversity of family formations and 
the impact of the divorce of parents of grandchildren on the practices of grandparenthood. The 
project pays special attention to the gendered dimension of the grandparent role and the way it 
is integrated into the subjective meanings of old age and retirement and cultural 
representations of aging 
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