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Abstrakt 

  

Tato diplomová práce se zaměřuje na volnočasové aktivity a místa, která preferuje pro trávení 

svého volného času městská mládež. Mým cílem je přiblížit a zmapovat nový trend v oblasti 

trávení volného času dnešních teenagerů – pasivní trávení volného času ve velkých nákupních 

centrech. Nákupní centra jsou dnes velmi vyhledávaným místem pro realizaci volnočasových 

aktivit, a to nejen mezi mládeží. V mé práci však hraje klíčovou roli právě mládež, neboť tuto 

skupinu populace chápu jako tu část společnosti, jež do určité míry, předurčuje budoucí 

společenský vývoj a ukazuje na celkovou atmosféru, která ve společnosti vládne. Klíčové je 

pochopit, proč teenageři svůj volný čas tráví tímto způsobem, a zjistit, co je vede k pasivitě při 

realizaci jejich volnočasových aktivit, co jim tato forma trávení volného času přináší a čím je pro 

ně specifický prostor obchodně-společenského centra, kde takto svůj volný čas tráví. Chci 

pochopit prostorové aspekty jejich pobytu v mikroprostoru obchodního centra a také poznat roli 

širšího společenského kontextu. V rámci mé práce byly použity metody zúčastněného 

pozorování, dotazníkového šetření, strukturovaných rozhovorů a také terénního výzkumu ve dvou 

obchodních centrech v Praze: Centrum Chodov a Palác Flóra. Tato obchodní centra nebyla 

zvolena náhodně, ale na základě terénního výzkumu, který předcházel mé práci. Jejich výběr 

pramení z výzkumného záměru, kdy chci porovnat mládež vyskytující se na pražské periferii 

a v centru města. Dále mě zajímalo, jaká je situace v obchodních centrech v dalších velkých 

městech Česka  (Brno, Hradec Králové a Plzeň). Klíčový je zejména závěr mé diplomové práce, 

neboť chci shrnout a zobecnit své poznatky z výzkumů a rovněž chci přispět k diskusi 

o této velice zajímavé a nové problematice, která je stále velice málo zmapována. 
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