Téma venkova a jeho změn se v současnosti ve sdělovacích prostředcích a na
internetových portálech, které jsou na tuto problematiku zaměřené, občas objeví.
Málokdy ale tyto informace vyzní optimisticky. Častěji jsou autoři těchto
zpráv rozčarováni úpadkem tradičního venkova. Ve své práci "Životní styl na venkově
mezi světovými válkami a v současnosti" chci především přiblížit styl života na
českém venkově v době meziválečné a ukázat na rozdíly i shody s vesnickým životem
současným.
Nejsilnějším motivem k napsání této studie pro mě byla otázka, zda u nás je
opravdu aktuální proces upadání vesnic, jak dnes z mnoha stran slyšíme. Zda se tak
stírají rozdíly mezi vesnicí a městem, zda mizí tradiční vesnice a jejich charakter. Další
motivací bylo využít paměti a ochoty starších obyvatel venkova a nechat se při jejich
povídání zanést do časů mládí, kdy cesty byly ještě prašné a plné volně pobíhajících
slepic, večer se v domech svítilo petrolejkou a pro vodu se chodilo do studny.
Ze sociologického pohledu je pro mě nejzajímavější životní styl venkovských
obyvatel. Budu se proto zabývat právě životním stylem a faktory, které ho ovlivňují.
Zaměřím se zejména na změnu obživy a s ní související stravy, trávení volného času
dětmi i dospělými, na vývoj zvyků, tradic, spolků, svátků, na strasti a radosti
dospívání, migrace, ale i na změnu oděvu, obydlí či názoru na výchovu dětí. S tímto
souvisí i hodnoty, zájmy, životní cíle, mezilidské vztahy a charakter obyvatel venkova.
Procházka českou vesnicí v současnosti vypadá úplně jinak, než kdybychom se
procházeli před několika desetiletími. 1 Změnily se nejen stromy, které vyrostly
a domy, které se zmodernizovaly podobně jako obdělávací stroje. Především se
změnili lidé a jejich životní příběhy.
Faktorem, majícím výrazný vliv na životní styl, je soudobá ideologie
a politická situace, které v našem státě hrály důležitou roli především v prvním
zkoumaném období. Proces vývoje venkova je složitý a pozvolný.
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