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Abstrakt 

Předloţená bakalářská práce se snaţí popsat a vyhodnotit, do jaké míry se v dnešní 

době liší trávení volného času v městských a venkovských oblastech. Podrobněji budu 

zejména zkoumat frekvenci volnočasových aktivit v městském prostředí Prahy a 

venkovském prostředí Vysočiny. Součástí práce je obecná specifikace volného času, 

města a venkova, vliv jednotlivých aspektů na trávení volného času a stručný 

demografický a socioekonomický rozbor krajů Praha a Vysočina. V hlavní části práce je 

kvantitativní zpracování a analýza sekundárních dat zaměřených na trávení volného času. 

Pozornost bude dále zaměřena na trávení volného času na základě rozdílného pohlaví, 

věku, dosaţeného stupně vzdělání, příjmů a velikosti obce. Vedlejší součástí práce jsou 

strukturované rozhovory s lidmi z venkovského prostředí. 

 

Klíčová slova: volný čas, město, venkov, trávení volného času, volnočasové aktivity, 

Praha, Vysočina 

 

Abstract 

The submitted thesis deals to describe and analyze the extent to which different leisure 

activities in urban and rural regions. I will explain in more detail in particular the 

frequency of leisure activities in the city of Prague and the rural Vysočina regions. Part of 

the work is a general specification of the leisure time, city and country, the impact on 

various aspects of leisure and brief demographic and socio-economic analysis of the 

Prague and Vysočina regions. The main part is a quantitative processing and analyses of 

secondary data target the leisure activities. Attention will also focus on leisure activities 

based on different gender, age, level of education, earner and size of the village. 

Subordinated parts of this work are structured interviews with people from the rural area. 

 

Key words: leisure time, city, village, spending leisure time, leisure activities, Prague 

region, Vysočina region 
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1 ÚVOD 

Trávení volného času je důleţitou součástí našeho ţivota, a ačkoliv je téma v dnešní době 

velmi aktuální, v geografii je mnohdy opomíjenou problematikou. V práci se zaměřím na 

otázky týkající se charakteru volného času spojených především s moţnostmi jeho trávení 

ve městě a na venkově v závislosti na sociodemografických aspektech. „Volný čas 

jedinců a v jejich úhrnu volný čas společnosti představuje duchovní bohatství společnosti 

a její významnou systémovou charakteristiku“ (Sak 2000, s. 132). 

Jiţ odedávna byl volný čas součástí kaţdodenního ţivota lidí.  Česká společnost 

prošla v průběhu posledních let několika zásadními změnami, které z části ovlivnily 

trávení volného času. V minulosti se zkrátil pracovní týden na celkem pět pracovních dní 

a v důsledku toho došlo také k nárůstu volného času. V dnešní době se volnému času 

věnuje čím dál více pozornosti. Naplňuje totiţ podstatnou část dne a stává se tak pro 

mnohé z nás nedílnou součástí ţivota. Volný čas je především protiváha pracovních 

povinností či běţných starostí spojených např. s domácností a slouţí převáţně 

k regeneraci jak po stránce fyzické tak psychické.  

Ve všech etapách ţivota nás při našem rozhodování, jak strávit volný čas, ovlivňuje 

spousta faktorů. Kaţdý z nás nakládá s volným časem individuálně podle svých zájmů a 

rozdílný je i způsob jeho vyuţívání. Tyto rozdíly vznikají mimo jiné i působením řady 

objektivních i subjektivních předpokladů a vlivů, z nichţ některými se budu podrobněji 

zabývat v jednotlivých částech své práce. Málokdo si uvědomuje, ţe důleţitým aspektem, 

jak budeme trávit svůj volný čas, je prostředí, ve kterém se nacházíme a které nás 

obklopuje. To nás často ovlivňuje, jakým způsobem se svým volným časem naloţíme. 

Obecně lze říci, ţe lidé, kteří jsou vystaveni stejným vnějším vlivům prostředí, mají také 

více méně podobný způsob trávení volného času.  

Kaţdý region v Česku má svojí specifickou polohu, demografická specifika, jakoţto i 

vybavení
1
, a proto trávení volného času probíhá v kaţdém prostředí poněkud odlišně. 

Cílem této práce je zjistit, do jaké míry regionální a sídelní diferenciace působí na 

rozdílné moţnosti v trávení volného času. Mou snahou bude analyzovat vyuţívání 

volného času jak v prostředí města, tak venkova.  

 

                                                 
1
 kultura, rekreace, sport, dopravní a technická infrastruktura (např. plynofikace, kanalizace), občanské 

vybavení, obchody a sluţby 
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V úvodu práce je třeba si poloţit výzkumné otázky. V rámci práce se budu snaţit 

zodpovědět na následující otázky: 

1) Jak moc se liší trávení volného času v městských a venkovských oblastech Česka? 

Můţeme shledat určité odlišnosti v tom, jakým způsobem lidé na venkově a ve 

městě tráví svůj volný čas? 

2) Kterým aktivitám ve svém volném čase se lidé na venkově a ve městě věnují 

nejčastěji? Kterým se naopak nevěnují téměř nikdy? 

3) Převládá v obou krajích spíše pasivní nebo aktivní trávení volného času? 

4) Mají lidé ţijící na venkově a potaţmo ve městě dostatek moţností, jak vyuţít svůj 

volný čas? 

5) K volnému času neodmyslitelně patří i čas dovolených. Budu se zajímat, zdali 

více cestují lidé pocházející z městského neţli venkovského. Domnívám se, ţe 

venkovské obyvatelstvo můţe mít menší potřeby cestovat a rekreovat se. Platí 

tedy vztah, ţe čím větší sídlo, tím větší podíl na cestování? 

 

1.1 Metodika a zdroje dat 

V bakalářské práci jsem se zaměřila na kvantitativní i kvalitativní zpracování dat. V  

teoretické části bylo nezbytnou součástí nastudování odborné literatury k zadanému 

tématu. Následovně jsem se v hlavní části práce zaměřila na zpracování a rozbor 

sekundárních statistických dat. Výzkum tedy bude především zaloţen na porovnávání 

„číselných a zobecněných dat“. Ve vedlejší části práce se věnuji menšímu kvalitativnímu 

výzkumu, konkrétně strukturovaným rozhovorům s šesti informátory bydlících ve 

venkovské obci na Vysočině. Jsem si vědoma, ţe se jedná o malý vzorek, důvodem je 

navázat na analýzu sekundárních dat a více prohloubit nabitá zjištění problematiky trávení 

volného času především na venkově.  

V této práci jsem si vybrala za cíl porovnat dva odlišné kraje. Jelikoţ je rozsah 

bakalářské práce omezen, byla potřeba zvolit dva zcela odlišné regiony, které vykazují 

velký podíl městského a venkovského obyvatelstva a z toho vyplývající i rozdílný způsob 

ţivota. Jako jednoznačně městský kraj jsem zvolila Prahu
2
. Za venkovský region jsem 

pak vybrala území Vysočiny, kde je velký počet venkovského obyvatelstva (podrobněji 

                                                 
2
 Prahu taktéţ velmi dobře znám, protoţe zde mám trvalé bydliště, takţe výsledky práce mohu lépe 

srovnávat. 
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viz podkapitola 3.1). K lepšímu pochopení charakteru trávení volného času a jeho 

moţnostem, je součástí práce stručná charakteristika obou zmiňovaných krajů. 

Podstatná část zpracovaných dat byla pouţita ze dvou poměrně rozsáhlých 

dotazníkových šetření, které byly mimo jiné zaměřeny na rozbor trávení volného času 

české populace. Realizátorem těchto statistických šetření byla agentura Median a GfK 

Czech. Z těchto datových souborů byla ovšem pouţita jenom část vyhovujících dat 

týkající se této práce, a to především se zaměřením na frekvenci jednotlivých aktivit 

v závislosti na různých aspektech (pohlaví, věk, vzdělání, příjem, velikost bydliště). 

Výzkumy proběhly v roce 2008, první v období od 1.1.-31.3.
3
 (dále „Data 2008“) a druhý 

v rozmezí od 1.7.-17.12.
4
 (dále „Data II“).  

Mezi základní data, kterých vyuţívá tato práce, patří ještě statistické údaje Českého 

statistického úřadu (ČSÚ). Tato data jsou potřebná pro informace o struktuře obyvatel, 

ekonomice nebo občanské vybavenosti v krajích. Všechna data jsou volně dostupná na 

stránkách ČSÚ (www.czso.cz). K nejaktuálnějším demografickým údajům pouţívám 

aktualizované Statistické bulletiny a ročenky krajů Praha a Vysočina. 

K sociodemografické analýze krajů a velikostních kategorií obcí jsem se snaţila vyhledat 

a pouţít nejnovější dostupná data (SLBD 2001). Starší data pouţívám k srovnání 

časových řad k vyjádření postupných změn a trendů.  Vypracované výstupy jsem pro 

větší věrohodnost a lepší upřesnění srovnávala s dřívějšími výzkumy trávení volného 

času. Vyuţila jsem některých šetření provedených M. Tučkem a kol. (2003) v knize 

„Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí“. Při rozborech stavu 

české společnosti v r. 1999 autoři vycházeli z výzkumu „Deset let transformace české 

společnosti“. Tato data jsou dostupná v Archivu dat Sociologického ústavu
5
.  

Data jsem zpracovávala z převáţné většiny ve statistickém programu SPSS. Přičemţ 

při porovnávání dat na základě pohlaví, věku, stupně dosaţeného vzdělání, příjmů a 

velikosti obce jsem vyuţila zpracování pomocí kontingenčních tabulek, kdy zadáváme 

vztah mezi závislou a nezávislou proměnnou. Pro lepší názornost a přehlednost jsem 

některé výsledky dat upravovala v programu MS Excel. Mapové podklady jsem 

zpracovala v programu ArcGis 9.  

                                                 
3
 celkem 15 167 respondentů: Praha 1660, Vysočina 821  

4
 celkem 14 747 respondentů: Praha 1603, Vysočina 814 

5
 Dostupné online na <www.soc.cas.cz>. Reprezentativní soubor zahrnuje celkem 4 750 osob ve věku 

20-69 let (z toho 3 120 osob ekonomicky aktivních). 
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2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA A TEORETICKÉ 

ZARÁMOVÁNÍ PROBLEMATIKY 

2.1 Vymezení pojmu volný čas 

Volný čas, tak jak je chápán dnes, se datuje velmi krátce. Nástup průmyslové revoluce je 

spojován s postupným vznikem volného času, to se vysvětluje rozmachem v technické 

sféře (zavedením strojů do výroby) a změnám v sociální struktuře. K čemuţ přispělo i 

zkracování délky pracovní doby. Jako hromadný jev je spojován především s obdobím 

kapitalistické společnosti (Duffková a kol. 2008).  

Charakteristik volného času je bezpočet. Dovolím si citovat definici volného času 

podle francouzského sociologa J. Dumazediera (1962): „Volný čas je pohyblivá a 

komplexní soustava činností, jimž se jednotlivec věnuje dobrovolně buď proto, aby si 

odpočinul či se pobavil, nebo proto, aby rozvíjel své společenské aktivity, své záliby, své 

vědomosti, své znalosti či své schopnosti, poté, co se osvobodí ode všech svých 

profesionálních, rodinných či sociálních povinností“. Pod pojmem volný čas si jistě 

kaţdý z nás představí něco jiného. Pod nejdůleţitějšími slovy, kvůli kterým se věnujeme 

volnočasovým aktivitám, se skrývají slova jako odpočinek, zábavní činnosti či rekreace. 

Faktory jako pohlaví, věk, dosaţené vzdělání, zdravotní předpoklady, psychika, ţivotní 

styl, okolí, ve kterém se nacházíme (rodina, škola, zaměstnání atd.) hrají velkou roli v 

rozdílném chování při trávení volného času (Pávková 2002). 

Z volnočasových aktivit vyčleňujeme pracovní činnosti, povinnosti v domácnosti a 

zaměřujeme se na činnosti, které nás baví, uspokojují naše potřeby, přinášejí psychickou i 

fyzickou úlevu. Kvůli nevhodnému vyuţití volného času a s tím spojených zájmových 

činností mohou člověka provázet pocity jako špatná nálada, stres, nespokojenost, vedoucí 

někdy i k celkovému narušení psychiky (Pávková 2002). Téměř kaţdý den máme čas a 

prostor na uskutečňování různých aktivit v našem volném čase, protoţe tvoří nezbytnou 

součást našeho ţivotního stylu. Důleţitým kritériem při výběru aktivit jsou odlišné 

potřeby, cíle či tuţby jednotlivce (Duffková a kol. 2008).  

 

 

2.1.1 Struktura času  

Celý náš ţivot je rozdělen do určitých časových fází. Důleţitost volného času se 

v průběhu let úměrně zvyšuje. Dochází totiţ k plynulému nárůstu jeho objemu a to 

především na úkor pracovního času a biologických potřeb (tab. 1). Kdyţ budeme 
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předpokládat průměrnou délku lidského ţivota na osmdesát let v r. 2010 (celkem 690 tisíc 

hodin), bude objem času k dispozici, včetně volného času, činit 52 % z celkového 

mnoţství času. Zaujímá tak první místo. Biologické potřeby jsou na druhém místě (42 %) 

a naopak práce se posouvá na poslední místo s 6 % (Hofbauer 2004).  

 

Struktura času se trochu liší u osob, které nejsou výdělečně činné
6
. Tuček a kol. (2003) 

dělí čas ekonomicky aktivních dle těchto kritérií:  

a) Čas pracovní – vymezený obsahově i časově, vše co souvisí s pracovní činností 

b) Čas mimopracovní, který dále dělíme: 

 Vázaný čas - je to čas věnovaný pro nezbytné biologické přeţití člověka a časově 

vymezován není. Typická je jeho kaţdodenní opakující se rutinní náplň – strava, 

péče o zdraví včetně hygieny, spánek. Součástí je i obstarávání chodu 

domácnosti a rodiny (vaření, úklid, nákup, péče o děti) a mimopracovní aktivity.  

 Volný čas – není časově ani obsahově vymezován. Jedná se o zbývající časový 

úsek po dokončení pracovních a mimopracovních činností. Zpravidla jsou to 

činnosti, které člověka baví a pro které se sám rozhodl, ţe je bude vykonávat 

 Někdy se vyčleňuje ještě tzv. čas polovolný, který je na rozmezí volného a 

vázaného času. Má určitý zištný cíl a v podstatě uţitkový charakter. Patří zde 

např. ruční práce, výkonností sporty, modelářství, kutilství, práce pro profesní 

zdokonalování apod. (Duffková a kol. 2008). 

                                                 
6
  Především děti, studenti, nezaměstnaní, ţeny na mateřské dovolené nebo v domácnosti.   

Celkový čas 
života 

Kolem r. 1800 
Osmdesátá 

léta 20. století 
Devadesátá léta 

20. století 
Kolem roku 

2010 

Poměr 
mezi roky 

1800 a 
2010 

Roků 50,2 69,6 76,5 78,8 1,57 

= dní 16 333 25 417 27 917 28 750 1,57 

= hodin (tis.) 440 610 670 690 1,57 

= % 100 100 100 100 - 

z toho čas v hodinách  

Biologické potřeby 188 tis. = 41 % 255 tis. = 42 % 270 tis. = 40 % 290 tis. = 42 % 1,61 / 1,02 

Práce, povolání 150 tis. = 34 % 75 tis. = 12 % 60 tis. = 9 % 40 tis. = 6 % 0,27 / 0,18 

Čas k dispozici 110 tis. = 25 % 280 tis. = 46 % 340 tis. = 51 % 360 tis. = 52 % 3,27 / 2,08 

Zdroj: Hofbauer (2004), s.27 

Pozn.: čas k dispozici zahrnuje: volný čas, cestu do práce a z práce, péči o děti 

 

Tab. 1: Dosavadní a předpokládaný vývoj času života 
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V této práci mne bude zajímat hlavně úsek, který zaujímá čas volný, ovšem i ten je 

úzce propojen s časem pracovním. Volný čas pro většinu pracující populace nastává aţ po 

ukončení pracovní doby a veškerých povinností s tím spjatých. Zároveň i po vykonání 

mimopracovních činností (Tuček a kol. 2003). „Pozitivně bychom mohli volný čas 

vymezit jako čas, který má charakteristiku neužitkovosti, bezúčelnosti, příznivě a 

uspokojivě využitelné k rozvoji osobnosti“ (Borovská 2006, s. 16). Na druhé straně někteří 

lidé mohou pociťovat, ţe ţádný volný čas nemají a naopak jiní ho mohou mít aţ příliš. 

Tím jsou myšlení především lidé, kteří ztratili práci nebo odešli do důchodu. Tito lidé jiţ 

nerozlišují pomyslnou hranici mezi zbývajícími časy – volným a vázaným. Můţe se stát, 

ţe tato skupina osob nedokáţe smysluplně naplnit zbývající čas. Někteří tak propadají 

stresu a negativním pocitům nejen ze ztráty smyslu ţivota, nýbrţ i celkového vyřazení ze 

společnosti (Duffková a kol. 2008). 

Změny v trávení volného času v posledních desetiletích jsou ovlivněny zejména 

částečnou proměnou způsobu ţivota lidí. Pod těmito změnami si můţeme představit např. 

různé návyky chování ve společnosti, kaţdodenní činnosti a jejich realizaci v běţném 

ţivotě. Trávení volného času determinují určité faktory, např. věk, pohlaví, vzdělání, 

zdravotní a rodinný stav, vliv rodinného prostředí a kultura.  Kaţdý z těchto faktorů se 

přímo dotýká samotné osobnosti člověka spolu s jeho potřebami, zkušenostmi, 

dovednostmi, hodnotovými ţebříčky a schopnostmi. Dalšími podstatnými faktory jsou ty, 

které nás obklopují z venku, zahrnující např. geografické (bydliště), ekonomické 

(materiální zajištění, profese) nebo biologické faktory. V průběhu let taktéţ došlo 

k rozvoji moderních technologií (počítače, internetové sítě, mobilní telefony), které jenom 

urychlily částečnou proměnu způsobu ţivota (Tuček a kol. 2003). 

 

2.1.2 Vliv prostředí na utváření jedince a výběr volnočasových aktivit 

Obecně lze konstatovat, ţe moţnost výběru z volnočasových aktivit je podmíněna 

prostředím, kde člověk ţije, jeho rozhodnutím a osobním výběrem (Mazochová 2006). 

Chováním jedinců v závislosti na prostorovém uspořádání obyvatelstva blíţe zkoumá 

behaviorální geografie. Behaviorální geografie vznikla v 60. letech 20. století jako 

součást socioekonomické geografie. Vychází ze zásad a pojetí psychologického směru 

behaviorismu. V tomto směru se lidské chování řídí podněty a ty vzbudí následné reakce. 

V této geografické disciplíně se do popředí dostává člověk, u kterého se následně 

zkoumají tzv. poznávací procesy. Tyto procesy ovlivňují lidské vnímání geografického 
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prostoru, který je obklopuje (Drbohlav 1990). Behaviorální geografie má tedy čtyři nosné 

pilíře: reálné prostředí, poznávací proces, představy ve smyslu preferencí a výsledné 

chování (Drbohlav 1995). Není tedy důleţité pouze vnější fyzikální prostředí, ale i vnitřní 

„behaviorální prostředí“. Drbohlav (1995, str. 6) povaţuje za klíčové, „…že prostorové 

chování člověka není ovlivněné objektivní realitou, nýbrž lidskou subjektivní interpretací 

této krajiny“. 

Je nepochybné, ţe prvotní vliv na vývoj jedince má prostředí, do kterého se narodil, 

kde v průběhu ţivota vyrůstá a socializuje se. Celý ţivot, den za dnem, je člověk 

v kontaktu s tímto prostředím. Ať uţ se jedná o přírodní, sociální, kulturní prostředí anebo 

prostor pro trávení volného času. Zde udrţuje určité vztahy mezi lidmi, sociální normy, 

hodnoty a vzorce chování. Na druhou stranu člověk svými činnostmi mění prostředí a to 

na něj pak zpětně působí. Do jaké míry prostředí zapůsobí na kaţdého jedince, závisí na 

tom, jak ho člověk přijímá, ztotoţňuje se s ním (se zvyky, způsoby chování apod.) 

(Hanuliaková 2010). Kraus (2001) typizuje prostředí na základě charakteru území: 

venkovské prostředí, městské prostředí, velkoměstské prostředí a sídlištní prostředí. A 

podle povahy činností na pracovní prostředí (kde jedinec pracuje, kancelář, škola) a 

obytné a rekreační prostředí (kde jedinec ţije a tráví volný čas). Volnočasové aktivity a 

oblíbené zájmy, kterým se člověk rád věnuje ve svém volném čase, nejsou člověku 

vrozené. Na vzniku těchto zájmů a jejich směřování se podílejí některé faktory, které se 

dělí na vnitřní a vnější (Pávková a kol. 2002).  

Vnitřní faktory se dále dělí na psychologické a biologické (zdravotní omezení, fyzická 

kondice a předpoklady k činnostem jako je sport). Psychologické faktory jsou především 

temperament člověka či rozumové schopnosti. Jsou to faktory, které jsou výsledkem 

dědičné dispozice (Pávková a kol. 2002). 

Pávková a kol. (2002) do vnějších faktorů zahrnuje sociální prostředí (rodina, škola, 

zařízení pro volný čas, vrstevnické skupiny, hromadné sdělovací prostředky) a kulturní 

prostředí. Na způsob trávení volného času má nesporný vliv místo bydliště, je rozdíl, 

pokud jedinec ţije na venkově nebo ve městě. Velmi významný je vliv rodiny na pozdější 

utváření volnočasových aktivit jedince. Rodiče jsou pro mnohé děti vzory (ať uţ 

negativní nebo pozitivní). Ve funkčních rodinách se klade důraz na to, jak dítě tráví svůj 

volný čas (Šimonová 2009). A je třeba zaměřit pozornost na velký význam kvalitního 

trávení volného času dětí a mladé generace. „Jestliže společnost zabezpečí kvalitní 

trávení volného času dětí a mládeže, urychlí tím rozvoj obecných i specifických 

schopností mladé generace a potlačí rozvoj negativních sociálních rysů“ (Sak 2000, s. 
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131). Sak (2000) vysvětluje, ţe děti a mládeţ mají oproti dospělým větší sociální 

flexibilitu a dynamiku. Pouze v dětství a mládí se dokáţí zajímat o široké spektrum 

aktivit. Další vývoj jedince je v podstatě redukcí zájmových aktivit a prohlubování pouze 

určitého zájmu. V ţivotním cyklu dospívání patří kromě rodiny k významným 

výchovným činitelům škola a vrstevnické skupiny. Tyto skupiny často vznikají zcela 

spontánně. Příslušnost k těmto skupinám podmiňuje podobné trávení volného času. Členy 

těchto skupin sdruţuje zájem o nějakou volnočasovou činnost. Ke kvalitnímu trávení 

volného času je potřeba i zařízení pro volný čas. Tato zařízení mají nejenom dětem 

nabídnout různé aktivity, které je budou podporovat v jejich činnosti. Objem těchto 

zařízení se poněkud liší na venkově a ve městech. Na menších sídlech není tak velká 

nabídka zařízení pro volný čas a tak některé aktivity mohou být velmi stereotypní. 

Zařízení pro volný čas nám poskytují prostor pro sociální kontakty a rozvíjení 

seberealizace (Šimonová 2009). 

Stále významnější součást volného času společnosti představují média (hromadné 

sdělovací prostředky). Masová média mají zásadní význam pro manipulaci s potřebami 

lidí (Mucha 2004). Masmédia ovlivňují velké skupiny lidí najednou a také jejich aktivní 

zapojení do komunikace. Nové formy komunikace (počítače, internet aj.) se staly 

s nebývalou rychlostí a razancí součástí kaţdodenního ţivota u značné části společnosti. 

Média mohou mít někdy pozitivní vliv (nové informace) i zcela opačný. Podle Muchy 

(2004) je v posledních třiceti letech nejvýznamnějším trendem v oblasti médií rostoucí 

vliv televize. Upozorňuje, ţe pokud bude tento trend pokračovat, tak děti dnes 

přicházející na svět, stráví před televizní obrazovkou více času neţ při jakékoliv jiné 

činnosti (kromě spánku). Podle Habermase (cit. v Mucha 2004, str. 251) masová kultura 

představuje odpočinek a zábavu pro spotřebitelské skupiny s relativně nízkým vzděláním. 

Regionální kulturní prostředí je silně propojené se sociálním prostředím. Toto 

prostředí je dále determinováno jeho konkrétní podobou, venkovem nebo městem. 

V kaţdém regionu jsou typické např. tradiční prvky, lidová kultura aj. Jedinec tedy 

pociťuje, ţe patří pod určité regionální společenství, které má odlišný ţivotní styl, 

hodnoty a normy neţ v jiných regionech. Často tak vzniká regionální identita člověka 

(Hanuliaková 2010).  
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2.1.3 Vliv pohlaví, věku, vzdělání a příjmů na volnočasové aktivity 

Před vyhodnocením samostatných statistických dat chci v teoretické části shrnout 

dosavadní poznatky, které prokazují vliv pohlaví, věku, vzdělání a příjmů na výběr 

volnočasových aktivit. Důleţité výzkumy v tomto směru prováděl Tuček a kol. (2003) 

z roku 1999. Ve svých výzkumech aplikoval regresní model na sociální podmíněnost 

způsobů trávení volného času tří faktorů v závislosti na různých aspektech, včetně 

velikosti obce. Volnočasové aktivity shrnul a strukturoval do těchto tří faktorů
7
: 

1. faktor: orientace na vyšší kulturu spojená s vysokou pracovní vytíţeností 

(samostatné studium, návštěva divadel, práce s PC, četba knih, práce navíc) 

2. faktor: orientace na zábavu a odpočinek (zahrnuje četbu časopisů, schůzky 

s přáteli, pasivní odpočinek, sport, vycházky, sledování TV, koníčky, záliby, 

restaurace, diskotéky) 

3. faktor: orientace na děti a domácnost (domácí práce, péče o děti, četba knih, 

nakupování, pasivní odpočinek) 

Je třeba zmínit, ţe z těchto orientací budu nadále vycházet v teoretické části. Výsledky 

výzkumu jsou upraveny v tabulce 2. Vysvětlení je takové, ţe čím je vyšší hodnota v 

tabulce, tím větší je vliv proměnné na diferenciaci aktivit v dané kategorii (vyšší kultura, 

rodina, zábava, odpočinek).  Záporná hodnota naopak znamená, ţe vliv proměnné je 

obrácený, tudíţ v podstatě má velmi malý vliv na diferenciaci aktivit. Z regresního 

modelu je patrné, ţe u vyšší kultury je shledána největší závislost tří proměnných, na 

dosaţeném stupni vzdělání, věku a příjmu. Vyčerpaná pětiprocentní míra variance u 

zábavy a odpočinku ukazuje spíše na individuální charakter těchto činností. Orientace na 

děti a domácnost (tzv. rodina) je nejvíce závislá na pohlaví a rodinném stavu (mnohem 

více se v rodinách těmto činnostem věnují ţeny). 

Jelikoţ budu ve svých šetřeních sledovat vliv velikostí obcí na trávení volného času, je 

potřeba zdůvodnit, proč je tento vliv velikosti obce na různé způsoby trávení volného 

času velmi malý (tab. 2). Tento výsledek je zkreslen v důsledku zpracování tohoto 

modelu za celou ČR. Musíme si uvědomit, ţe např. ţivotní styl obyvatel v malé obci 

v příměstské oblasti nebo na periferii bude vykazovat více či méně odlišný ráz. S ohledem 

na tyto skutečnosti byl zvolen jako typicky městský region Praha a zároveň příznačný 

                                                 
7
 Faktorová analýza je statistická metoda seskupování dat, která spolu korelují a redukce počtu 

původních proměnných (v našem případě volnočasových aktivit) na menší počet faktorů nebo tzv. 

kategorií. 
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venkovský region Vysočina. V obou případech je velká pravděpodobnost, ţe zde bude 

převaţovat charakteristický městský a venkovský způsob ţivota. 

 

 

Rozdílným způsobům trávení volného času v závislosti na věku se blíţe věnovala 

Mazochová (2006). „Způsob trávení volného času měnící se s věkem respondenta je zcela 

samozřejmý a přirozený“ (Mazochová 2006, s. 59). Kaţdý jedinec má zcela jiné 

předpoklady pro vykonávání pestré škály volnočasových aktivit. A tak není neobvyklé, ţe 

sportovní aktivity vyuţívají především nejmladší věkové skupiny a méně náročné fyzické 

činnosti zase starší lidé. Avšak v různých fázích ţivotního cyklu disponujeme i různým 

objemem volného času. Děti, studenti i lidé důchodového věku mají větší objem volného 

času. Kdeţto lidé ekonomicky aktivní ho mají značně méně a díky tomu rozdílně 

uzpůsobují volný čas. Jak zmiňuje Mazochová (2006), populace středního věku se 

v závislosti na rodinném statusu věnuje často domácím pracím a péčí o děti. Sak (2000) 

klasifikuje frekvenci aktivit dle věku: existují aktivity s věkem rostoucí (četba novin a 

časopisů, poslech rozhlasu, ruční práce), aktivity s věkem klesající (výtvarné aktivity, 

turistika, chov zvířat, hry, studium), aktivity a věkem rostoucí do určitého věku a pak 

klesající (návštěva kin, schůzky s partnerem, poslech hudby, diskotéky, nicnedělání) a 

aktivity s věkem klesající do určitého věku a pak rostoucí (četba knih, domácí práce). 

Souvislost výběru aktivit ve volném čase s dosaţeným vzděláním byla jiţ několikrát 

prokázaná sociologickými výzkumy od šedesátých let dvacátého století (Šafr, Špaček 

2008). Tyto výzkumy (ISSP 2007) prokazují, ţe jedinci, kteří mají vyšší sociální 

postavení, upřednostňují návštěvu divadel, galerií, výstav nebo poslech váţné hudby (tzv. 

vyšší kultury) neţ je tomu u lidí, kteří mají niţší sociální postavení. Opakem je tzv. 

masová (také populární) kultura, u které se předpokládá menší náročnost účastníků. Mimo 

jiné je s ní spojována i standardizovaná produkce pro spotřebitelský trh (Šafr, Špaček 

2008). Lidé z niţší sociální vrstvy upřednostňují masovou kulturou, např. sledováním 

televizních seriálů nebo si častěji zajdou do hospody, často také inklinují k hraní na 

r. 1999 Vyšší kultura Zábava, odpočinek Rodina 

Věk 0,14 - - 

Pohlaví - 0,09 0,25 

Rodinný stav - - 0,15 

Vzdělání 0,29 - - 

Příjem 0,19 - - 

Složitost práce 0,11 - 0,09 

Velikost obce -0,05 -0,05 -0,05 

Vyčerpaná variance 43,4 % 5,1 % 11,7 % 

Zdroj: Tuček a kol. (2003), ekonomicky aktivní N = 3 084 

 

Tab. 2: Trávení volného času v závislosti na sociální podmíněnosti 
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výherních automatech (příloha 2). U rozdílného stupně vzdělání jsou taktéţ významné 

genderové (= rodové) rozdíly. U niţších vrstev jsou volnočasové aktivity rozdílnější u ţen 

i muţů, kdeţto u vyšších vrstev se tyto rozdíly mezi pohlavím stírají. Lidé s niţším 

sociálním postavením vykazují určitou kulturní pasivitu. Poněkud méně často vyhledávají 

kulturní akce či aktivně sportují, zato se s oblibou věnují sledování TV (ţeny sledují 

seriály, telenovely, muţi zase sportovní pořady), videa a schůzkám s přáteli (Šafr, Špaček 

2008). Tuček a kol. (2003) potvrzují tyto výsledky a doplňují, ţe zároveň lidé s vyšším 

pracovním vytíţením (podnikatelé, vyšší odborníci) se méně orientují na aktivity spojené 

s odpočinkem a zábavou. Nejvýraznější rozdíly, na základě postavení v sociální struktuře, 

jsou tedy u orientace na vyšší kulturu. U ostatních volnočasových aktivit (orientací) jsou 

menší diferenciace podmíněné vzděláním. V důsledku nárůstu sociálně ekonomických 

nerovností a odlišnou sociální stratifikací, tak dochází k prolínání různých ţivotních stylů 

kaţdého jedince (Tuček a kol. 2003). 

V neposlední řadě ovlivňuje výběr volnočasových aktivit i velikost příjmů. 

Příjmovými charakteristikami jsou obvykle myšleny celkový příjem domácnosti a příjem 

na „hlavu“. Příjem „na hlavu“ lépe vyjadřuje příjmovou úroveň domácnosti v rámci 

kaţdodenního ţivota, protoţe přemítá velikost domácnosti, respektive počet osob. Např. 

početná domácnost utratí více za potraviny, ale spotřebuje i více elektřiny, vody apod. 

(Friedlanderová, Tuček 2000).  Lidé s vyšším příjmem si mohou dovolit trávit volný čas 

více diferencovaně (finančně náročnější aktivity, např. zábavné parky, divadla apod.), neţ 

lidé, kteří mají příjem niţší, který sotva vystačí na pokrytí biologických potřeb. Finanční 

důvody tak mohou být v důsledku významnou bariérou při výběru volnočasových aktivit i 

při trávení dovolené. Například u orientace na vyšší kulturu, jak ji definuje Tuček a kol. 

(2003), má příjmová diferenciace velmi významný vliv (viz tab. 3). 

 Diferenciace pracovního příjmu závisí především na několika aspektech, které blíţe 

popisuje Duffková a kol. (2008). První aspekt je odvětví, kdy jsou dnes vysoké příjmy 

spojovány s peněţnictvím, bankovnictvím a naopak nízké příjmy se školstvím, 

zemědělstvím, zdravotnictvím. Druhým aspektem je profese v zaměstnání, kdy k dobře 

placeným zaměstnáním patří např. vysoké manaţerské pozice nebo sport na profesionální 

úrovni. Dalším aspektem je region. Zvláštní postavení má v tomto ohledu Praha, kde se 

koncentruje řada významných institucí a firem. Tím pádem je zde velké mnoţství 

vhodných pracovních příleţitostí. Na druhou stranu jsou v Praze vyšší ţivotní náklady. 

Neopomíjeným aspektem je určitě vzdělání jedince. Obecně lze říci, ţe čím je vyšší 

dosaţené vzdělání, tak je vyšší platové hodnocení. Toto tvrzení ale ne vţdy platí, vliv 
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určují i jiné faktory (např. ve školství). Posledním aspektem je pohlaví jedince. Nejenom 

v ČR obecně platí, ţe ţeny mají niţší platy neţ muţi. Ţeny většinou zastávají niţší pozice 

a pracují v odvětvích, které jsou spojovány s niţším platem (Duffková a kol. 2008). 

2.2 Definice venkova a města 

Do začátku 19. století převládalo bydlení na venkově. Městské obyvatelstvo tak bylo 

spíše výjimkou. Obrat nastal v polovině 19. století, kdy docházelo k zvyšování počtu 

městského obyvatelstva, tzv. urbanizaci. V této fázi je růst měst vyvolán hlavně migrací 

venkovského obyvatelstva do měst kvůli přebytkům v zemědělské výrobě (Šimon 2006). 

V kaţdé zemi urbanizace probíhala jinou rychlostí a v jiném časovém sledu. Spolu s 

výhodnou polohou sídla, koncentrací obyvatel a různých činností byly vytvořeny 

podmínky pro pozdější rozvoj města (Kubátová 2010). V současné době se hranice mezi 

městem a venkovem stírají a ţivotní styl obyvatel venkova a města je úzce propojen. 

„Dochází k tzv. nepřímé urbanizaci, kterou chápeme jako přenesení městského stylu 

života na venkov“ (Maříková 2009, s. 14). Hofbauer (2004) se domnívá, ţe právě 

urbanizace a zvyšování počtu lidí ve městech výrazně ovlivňuje proměnu volného času. 

Venkov má své typické znaky a k jeho vymezení se nahlíţí z pozice různých hledisek 

za pouţití odlišných kritérií. Např. pro vymezení venkova demografy je specifická nízká 

hustota obyvatel, v očích sociologa ţivotním stylem a způsobem ţivota, a nakonec 

v rámci urbanistického nahlíţení je speciální typem zástavby. Nejčastěji se pak pouţívá 

vymezení z hlediska statistického, kdy má venkov méně neţ pevně stanovený počet 

obyvatel. V ČR je hranicí pro vymezení venkovských sídel méně neţ dva tisíce obyvatel 

(Majerová 2009). „Venkov je obydlený prostor mimo městské lokality tradičně 

charakterizovaný orientací na zemědělství a menší hustotu obyvatel, ale i jiným způsobem 

života, většinou propojeným s přírodou, a také s jinou sociální strukturou ve srovnání 

s městem“ (Linhart, Vodáková a kol. 1996, s. 1380). Dnes jiţ ale význam zemědělství na 

venkově značně upadá. Podíl osob pracujících v zemědělství neustále klesá a pro venkov 

uţ nemá tak zásadní význam. Mezi nejčastější funkce spjaté s venkovem řadíme 

zemědělskou, obytnou, rekreační a odpočinkovou (Maříková 2009). 

Při definování města existuje více přístupů a zcela jednoznačně město vymezeno není. 

Vedle jiţ zmiňované hranice vymezení velikosti obce na základě počtu obyvatel a s tím 

spojené vysoké hustoty zalidnění, charakterizuje Slepička (1981) město na základě funkcí 
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ekonomické, sociální a správní
8
. Právě funkce často odlišují městská sídla od 

venkovských. Carter (1995) k nim ještě přidává jako hlavní funkci střediskovou, kterou 

můţeme chápat jako sluţby, které město poskytuje. Vedle toho Carter (1995) vymezuje 

ještě vedlejší funkci obytnou, pracovní a obsluţnou. Podle Blaţka (1998) je 

nejdůleţitějším symbolem města jeho centrum, kolem kterého se město postupně 

rozšiřovalo.  

Specifičnost volnočasových aktivit z hlediska lokální či regionální roztříštěnosti je 

typická v různých typech sídel, ať uţ na venkově nebo ve městě. V kaţdém regionu i 

různě velkém sídle existovaly, a vţdy budou, ekonomické, demografické nebo sociální 

odlišnosti (Kostelecký 1996). Důleţitost a význam městského/venkovského prostředí, 

jako jeden z determinantů rozdílného trávení volného času, se mění díky spolupůsobení 

ještě jiných determinantů. Hušták (1978) zdůrazňuje, ţe někdy je ale velmi obtíţné 

vymezit, jaký determinant je v daném okamţiku rozhodující. Různým aktivitám ve 

volném čase věnujeme odlišnou dobu trávení. Často aktivity mívají rozdílnou atraktivitu, 

frekvenci, intenzitu a dostupnost (prostorovou, ekonomickou, časovou). 

2.2.1 Trávení volného času ve městě 

V městském prostředí je typická izolace člověka od přírody, velká diferenciace a 

hustota obyvatel. Vysoká hustota způsobuje, ţe mezi lidmi je častý vzájemný styk 

(Průcha, Walterová, Mareš 1995). Městskými prostory k trávení volného času jsou např. 

parky, náměstí, ulice a dnes často i obchodní a nákupní centra. Dohromady tato místa 

tvoří prostor pro setkávání různých skupin a pro spontánní aktivity (Slepička 1981). 

Některé městské prostory se záměrně vyuţívají k sportovním, diváckým, kulturním 

(festival) a rekreačním účelům. K rekreačním účelům slouţí především parky a zahrady. 

Na různých místech se pro širokou veřejnost staví víceúčelové haly (míčové, pohybové 

aktivity), pro děti dětská hřiště a ostatní zařízení pro trávení volného času (Slepička 

1981). Diverzifikace, kdy kaţdá část města má různé funkce (bydlení, obchodní, 

průmyslová), způsobuje počátek specifického způsobu ţivota. Obyvatelé města mají 

vhodnější moţnosti společenského ţivota a lepší dostupnost škály sluţeb. I z tohoto 

důvodu můţe mít městský způsob ţivota odlišnou podobu neţ ţivot na venkově (Grospič 

a kol. 2008, cit. v Zapletalová 2009, s. 12). 

                                                 
8
 např.: centrum sluţeb a obchodu, průmyslová výroba, významný dopravní uzel  
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Důleţitá je i samotná osobnost jedince. Ve městě je typická individualita člověka, 

plynoucí z pocitů neustálé změny vnitřních a vnějších dojmů. Kubátová (2010) vyjádřila 

myšlenku, ţe městský člověk se na rozdíl od venkovského nechová emociálně, ale hlavně 

rozumově. Ve městech se při volnočasových aktivitách také uplatňuje anonymita, která 

částečně přispívá ke zrodu individuality. Bartuňková (2004, cit. v Mazochová 2006, s. 27) 

blíţe specifikuje ţivot ve městech: „Městský způsob života se vyznačuje zejména 

formalizací života a sekundárními vztahy. Společnost ve městě je velmi heterogenní a 

výrazně hierarchizovaná. Jde zde větší intimita soukromého života, prostorová mobilita a 

odlišné trávení volného času. Společenský život je více ovlivňován různými institucemi. 

Lidé žijí v uměle vytvořeném prostředí, které se vyznačuje horší kvalitou přírodních složek 

životního prostředí. Obecně mají ale vyšší životní úroveň.“ 

2.2.2 Trávení volného času na venkově 

Maříková (2009) vymezuje venkovské prostředí v protikladu k městskému prostředí 

těmito znaky: menší variabilitou profesních moţností, sociální diferenciací a sociální 

mobilitou, typické jsou silnější vazby na tradici a determinaci k přírodnímu prostředí. 

Podle Herové (2009) je jedním z tradičních rysů na venkově udrţování příbuzenských 

vazeb. Lidé jsou na venkově v častém kontaktu se svými sousedy, denně se setkávají a 

pomáhají si. „Venkované znají lidi, s nimiž žijí. Znají všechny své sousedy, a to nejenom 

jejich tváře, jména a povolání, ale i jejich osudy a momentální problémy, zvláště jistě 

proto, že jsou s mnoha z nich pokrevně sblíženi…“ (Blaţek 2004). 

Většina menších obcí má zakotveny určité tradiční rituály. Tyto rituály jsou mnohdy 

jediným způsobem, jak udrţovat společenský ţivot v obcích. Jedná se např. o různé 

zvyky spojené s oslavami tradičních svátků, které mohou v obyvatelích venkova 

podporovat sounáleţitost, ochotu podílet se na společném ţivotě a pomoci ostatním. 

Nejčastějšími místy, kde se odehrávají společenská setkání a kulturní akce jsou zejména 

hospody, restaurace, kulturní domy, místnosti obecního úřadu, prostory škol, knihoven či 

církevních institucí. V jednotlivých obcích se na rozvoji venkova často podílejí i aktivity 

místních iniciativních skupin a zájmové spolky, které zde působí. Nejaktivnějšími 

sdruţeními jsou hasiči, myslivci, sportovci aj. Na venkově se také často pořádají akce na 

zvelebení obce, v mnoha případech mají kladné výsledky a sjednocují občany (úklid 

veřejného prostranství, opravy cest, hřišť, péče o zeleň apod.). Herová (2009) ještě 

zmiňuje, ţe důleţitou roli, ačkoliv dnes uţ ne tak intenzivní, hraje na venkově 

náboţenský ţivot (především u starších občanů). 
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3 CHARAKTERISTIKA KRAJŮ PRAHA A VYSOČINA 

3.1 Sídelní struktura 

Jak je známo, dnes je celé území kraje Praha tvořeno jedním rozsáhlým velkoměstem. 

Praha se v průběhu let rozvíjela a expandovala směrem od svého historického jádra. 

V dnešní době se Praha skládá z 57 samosprávných městských částí, které nejsou 

výhradně homogenní (ČSÚ 2007). Tyto nestejnorodé městské části mají rozdílný ráz. 

Některé tvoří centrum, jiné mají obytný či průmyslový charakter, převaţující zástavbu 

panelového typu nebo příměstský charakter (Toušek a kol. 2005).  Některé z okrajových 

částí Prahy vznikly postupným připojováním venkovských obcí v okolí Prahy. Dále se od 

sebe městské části vzájemně liší např. počtem obyvatel a jeho sloţením, úrovní 

urbanizace nebo také sociálně ekonomickými podmínkami ţivota obyvatel (ČSÚ 2007). 

Kostelecký (1996) typizuje Prahu vysokou hustotou obyvatelstva, koncentrací správních, 

kulturních a hospodářských funkcí, vysokou vzdělaností obyvatel, nejvyšším podílem 

zaměstnaných v terciéru a kvartéru, vysokou ţivotní úrovní, starší populací, destabilizací 

rodin, malou porodností a menším počtem rodinných domů. 

Vysočina má zcela vnitrozemskou polohu, administrativně se kraj člení na 5 okresů 

(Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Ţďár nad Sázavou) a ty se dále člení na 15 

obcí s rozšířenou působností (ORP) a 26 obvodů pověřených obecních úřadů (POÚ). Pro 

všechny tyto obvody je charakteristické převládající sloţení z obcí venkovského typu
9
 

(ČSÚ 2008). Vysočina jako celek je obecně charakterizována stabilním obyvatelstvem 

(nejniţší intenzita stěhování), průměrnou urbanizovaností, vyšší demografickou vitalitou 

a niţšími mzdy (Kostelecký 1996). 

Území Vysočiny je charakteristické rozdrobenou sídelní strukturou s velkým počtem 

menších venkovských obcí (viz příloha č. 1). V roce 2008 bylo na území Vysočiny 704 

obcí (tab. 3), z toho pouze 28 bylo městského typu. Zbývajících 676 venkovských obcí se 

rozkládá na 83 % rozlohy kraje a ţije v něm 44 % obyvatel Vysočiny (ČSÚ 2008).  

V kraji jsou nejvíce zastoupeny obce do 500 obyvatel, z celkového počtu obcí tvoří aţ 80 

% a ţije v nich přes 20 % obyvatel. Typické je toto rozloţení na severu a západě území, 

ve vyšších nadmořských polohách (Sankotová 2007). Pouze čtyři města mají více neţ 20 

                                                 
9
 ČSÚ vymezuje venkovský prostor následovně: „Venkovským prostorem jsou myšleny všechny obce s 

velikostí do 2 000 obyvatel a dále obce s velikostí do 3 000 obyvatel, které mají hustotu zalidnění menší neţ 150 

obyvatel/km
2
, pokud nejsou sídlem alespoň správního obvodu obce s rozšířenou působností“.  
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tis. obyvatel (tab. 3). Z toho je krajské město Jihlava jediným městem s více neţ 50 tis. 

obyvateli. Dále se jedná se o okresní města Třebíč (38,5 tis.), Havlíčkův Brod (24,5 tis.), 

Ţďár nad Sázavou (23,7 tis.). Páté okresní město Pelhřimov má pouze 16,6 tis. obyvatel 

(ČSÚ). Na rozdíl od Prahy poskytuje území Vysočiny nízkou míru znečištění, kriminality 

a výskyt sociální rizikových skupin populace (ČSÚ). 

 

 

3.2 Obyvatelstvo 

Některé změny v demografii jsou typické pro celé území bez ohledu na kraje. Matějů a 

Večerník (1999) uvádějí, ţe došlo k postupným změnám v chování české populace. 

Všeobecně dochází k úbytku sňatků a počtu narozených dětí. Tyto trendy se přibliţují 

evropským a mohou být důsledkem deformace populační struktury, touhou po 

seberealizaci, coţ souvisí s posunem zaloţení domácnosti a tím zvýšením věku 

prvorodiček. Nejvíce jsou tyto změny patrné ve větších městech, kde jsou časté 

jednočlenné domácnosti (tzv. single domácnosti). V Praze je jednočlenných domácností 

38,5 % (z podílu na celkovém počtu domácností), na Vysočině pouze 24,3 % (ČSÚ 

2009). V současně době, tak mnoho mladých lidí můţe trávit volný čas diferencovaně, tj. 

přizpůsobují volnočasové aktivity jenom sami sobě a svým potřebám, bez ohledu na 

potřeby rodiny (např. jim odpadají starosti s péčí o děti).  

Hl. m. Praha je největším městem ČR s počtem obyvatel 1 258 106 (31. 3. 2011), 

rozkládá se na ploše 496 km
2
, počtem obyvatel představuje 12 % obyvatel státu (ČSÚ). 

Hustota zalidnění je 2 536 obyv./km
2
 (nejvyšší v ČR). Dle ČSÚ se v posledních letech 

počet obyvatel v Praze zvyšuje, je to zejména dáno větší mírou migrace (převaţující 

cizinci) a zvyšujícím se přirozeným přírůstkem
10

. Naopak při vystěhování z Prahy 

převaţují čeští občané a následně občané Ukrajiny
11

. Charakteristickým rysem Prahy je 

zvyšování průměrného věku, který je na území Prahy nejvyšší ze všech krajů. Index stáří 

                                                 
10 rozdíl mezi počtem ţivě narozených a zemřelých během roku 
11

 celkem vystěhovaných včetně cizinců: 24 402 obyvatel v r. 2009 (ČSÚ) 

VELIKOST OBCE 
POČET OBCÍ POČET OBYVATEL VĚKOVÁ SKUPINA (%) 

abs.  (%) abs. (%) 0-14 15-59 > 60 

do 999 obyv. 639 90,8 169 338 32,9 17,5 62 20,5 

1 000 - 4 999 obyv. 47 6,7 91 692 17,8 17,7 64,1 18,2 

5 000 - 19 999 obyv. 14 2 116 730 22,7 17,4 65,3 17,4 

20 000 - 99 999 obyv. 4 0,5 137 651 26,6 16,7 66,6 16,7 

celkem 704 100 515 411 100 - - - 

Tab. 3: Sídelní a věková struktura podle velikostních skupin obcí na Vysočině v r. 2001 a 2008 

Zdroj: ČSÚ Jihlava (2008), SLBD 2001 
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se pohybuje na hodnotách 129,5 (tab. 4). To znamená, ţe podíl osob v předproduktivním 

věku je niţší neţ ve věku poproduktivním.  

Rozdíly ve věkové struktuře jsou rozeznatelné z tabulky 4. Změny ve věkové struktuře 

jsou dány stěhováním mladší populace s dětmi do zázemí Prahy. Naopak lidé ve věku 15-

64 let se stěhují do Prahy za prací. Pozitivním jevem je naděje doţití, která je v Praze opět 

nejvyšší ze všech krajů (tab. 4), je to dáno i tím, ţe je zde velmi dobrá dostupnost 

lékařské péče (ČSÚ). 

 

 

Vysočina se rozprostírá se na ploše 6 796 km
2
 a svým územím zabírá 8,8 % z celé 

republiky. Podle nejnovějších údajů ČSÚ (31. 12. 2010) má Vysočina 514 569 obyvatel. 

Hustota zalidnění je 75,7 obyv./km
2
. V roce 2009 dle údajů ČSÚ ve městech ţilo 58 % 

obyvatel Vysočiny a tak je stupeň urbanizace poměrně nízký
12

. Nízký přirozený přírůstek 

(0,7 ‰) má v některých případech za následek vylidňování menších obcí především 

kvalifikovanými a mladými obyvateli (ČSÚ 2009). To následně vede ke zhoršování 

kvality i kvantity poskytovaných sluţeb v kraji. Tato situace není kompenzována ani 

imigrací, protoţe v roce 2009 byl přírůstek stěhováním -1,5 ‰. Stárnutí populace má za 

následek větší podíl populace ve věku 65 a více a naopak se dlouhodobě sniţuje populace 

do 14 let (tab. 4). Index stáří tak dosahoval hodnoty 107,5 (r. 2009). Plynule se zvyšuje 

průměrný věk, v r. 2009 dosahoval 40,5 let.  

Jisté rozdíly ve věkové struktuře existují na Vysočině i mezi jednotlivými 

velikostními skupinami obcí (viz tab. 3). Ve venkovských obcích je větší podíl nejmladší 

věkové skupiny (do 14 let) ve srovnání s většími městy na Vysočině. Největší podíl 

dětské sloţky je ve střední kategorii obcí 17,7 % (5 000-19 999 obyv.) a v nejmenších 

obcích 17,5 %. Vůbec nejmenší podíl nejmladší věkové skupiny byl v Jihlavě (15,5 %) a 

                                                 
12 Městským prostorem všechny obce s velikostí nad 2 000 obyvatel a zároveň ty, které mají větší 

hustotu zalidnění neţ 150 obyvatel/km
2
. Pro srovnání např. Středočeský kraj má podíl městského 

obyvatelstva 54,5 %, Jihočeský 64,5 %, Plzeňský 78 % a Ústecký 80 % (ČSÚ). 

Věková skupina (v %) 
1993 2009 

ČR PRAHA VYSOČINA ČR PRAHA VYSOČINA 

 0-14 19,4 16,8 20,7 14,2 12,4 14,5 

15 -64 67,6 67,4 66,5 70,6 71,5 70 

65 + 13 15,7 12,8 15,2 16,1 15,5 

Průměrný věk (let) 36,8 39,3 36,1 40,6 41,6 40,5 

Index stáří 66,8 93,6 66,8 107 129,5 107,5 

Naděje dožití (let) 
muži 69,3 70,4 70 74,2 76,25 75,1 

ženy 76,4 76,9 77,4 80,1 80,8 81,1 

Tab. 4: Věková struktura obyvatel ČR, Prahy a Vysočiny v r. 1993 a 2009 

 

Zdroj: Demografická ročenka krajů ČR 1993 a 2009 (ČSÚ) 
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taktéţ v okresních městech s více neţ 20 tis. obyvateli (16,7 %). Jinak je tomu u podílu 

osob v produktivním věku (15-59 let). Tato věková skupina má naopak větší podíl v 

okresních městech nad 20 tis. obyvatel (66,6 %). A nejniţší je u obcí do 999 obyvatel (62 

%). Věková skupina poproduktivního věku (nad 60 let) má větší zastoupení v nejmenších 

obcích (20,5 %). Opačně tomu bylo ve velkých městech nad 20 tis. obyvatel, kde je podíl 

těchto osob o něco menší (16,7 %). 

 

3.2.1 Ekonomická aktivita obyvatel 

Celkový počet obyvatel ekonomicky aktivních
13

 (dále EA) ve věku 15 a více let je 

v Praze 1 096,8 tisíc a na Vysočině 440,2 tisíc (ČSÚ 2010). Rozdílné je zastoupení EA na 

Vysočině v jednotlivých skupinách obcí. Malé zastoupení EA na celkovém počtu 

obyvatel byl 46,7 % v obcích do 999 obyvatel. Čím větší velikost obce, tím roste i podíl 

EA. U největších měst nad 20 tisíc obyvatel přesahuje polovinu z celkového počtu 

obyvatel. V r. 2001 bylo nejvíce EA v Jihlavě (53,4 %). V rámci věkové struktury je 

ekonomická aktivita v Praze i na Vysočině nejvyšší u osob od 45–59 let. U obou regionů 

větší míru ekonomicky neaktivních nalezneme ve věkové skupině 30–44 let (souvisí 

s péčí o děti a pozdějším věkem matek, jak jsem specifikovala výše). Obecně neaktivními 

jsou lidé důchodového věku a studenti škol. Zvláště v Praze se jedná o studenty SŠ a VŠ 

(celkem 28 %, ČSÚ 2009).  

 V odvětvové struktuře nastaly na území Česka v průběhu let jisté změny související 

s transformačními procesy. Typickým rysem je pokles zaměstnanosti v priméru a 

sekundéru na úkor terciéru. Ačkoliv tyto zásadní změny postihly celou ČR, na území 

Vysočiny byly změny v odvětvové struktuře méně znatelné. Především pak v oblasti 

sekundéru nedosahovaly takových intenzit jako v celé ČR (Čermák 2006). Při porovnání 

zaměstnaných osob dle odvětví zjistíme (příloha 3), ţe existují rozdíly v odvětvové 

struktuře. V jednotlivých odvětvích je na Vysočině oproti Praze více zaměstnaných v 

zemědělství. V roce 2009 byl na Vysočině podíl zaměstnaných v odvětví zemědělství, 

rybářství a lesnictví 9,1 % a v Praze 0,4 % (průměr celé ČR je 3,1 %). Ze všech krajů 

v ČR je zde zaměstnanost v zemědělství vůbec nejvyšší. Ačkoliv k tomu nemá Vysočina 

vhodné přírodní podmínky, uplatnění si našlo např. pěstování brambor, olejnin, chov 

                                                 
13

 Dle ČSÚ se mezi ekonomicky aktivní osoby řadí ty, které mají více neţ 15 let a zároveň v rozhodný 

okamţik uvedly, ţe patří mezi zaměstnané osoby (dále jsou to např. osoby samostatně činné, pracující 

důchodci, studenti a učni, ţeny na mateřské dovolené). 
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skotu aj.  Dále je na území Vysočiny více jak 30 % osob zaměstnaných v  

zpracovatelském průmyslu, v Praze je to pouze 8,6 %. Je zde také nepatrně vyšší podíl 

zaměstnaných ve stavebnictví (9,9 %). V Praze převaţuje velkoobchod a maloobchod 

(14,7 %), v kraji Vysočina je to o něco méně (12,5 %). V kulturní, zábavní a rekreační 

činnosti je zaměstnáno na Vysočině pouze 0,7 %, v Praze je to 3,2 %. V průběhu let 

vznikají nová pracovní místa v obchodě a sluţbách a tento trend se dotýká i venkovských 

oblastí (Maříková 2009). Aţ na některé specifické odvětví jsou v Praze ostatní činnosti 

celkem rovnoměrně rozloţeny.  

V rámci velikostních skupin obcí v jednotlivých odvětvích je EA obyvatelstvo více či 

méně rozloţeno poměrně vyváţeně. Některá z odvětví (hlavně sluţby) jsou spíše 

městského rázu a tak podíl EA v těchto odvětvích stoupá s velikostí sídla (např. obchod, 

školství, zdravotnictví, sociální sluţby aj.). Opět můţeme shledat jistou výjimku u odvětví 

zemědělství. V zemědělství pracuje nejvíce obyvatel pocházejících z nejmenších obcí. 

Např. do 999 obyvatel je to 19,5 %, v obcích s 5 000 aţ 19 999 obyvateli 5,3 % a v 

městech nad 20 tis. obyvatel pouze 2,1 %. Ve všech velikostních skupinách obcí jsou 

rovnoměrně rozloţeny odvětví jako průmysl, stavebnictví a pohostinství s ubytováním 

(SLBD 2001). 

Míra registrované nezaměstnanosti na Vysočině meziročně stoupá a k r. 2010 dosáhla 

10,7 %. Naproti tomu Praha poskytuje mnoho pracovních příleţitostí, coţ se odráţí na 

vysokém podílu zaměstnaných osob a malým zastoupením osob nezaměstnaných. Podle 

ČSÚ (2009) je tato situace vzhledem k celé ČR dlouhodobě stálá a v podstatě se nemění. 

Tento trend byl narušen v r. 2008 kvůli změnám ekonomických podmínek a to nejenom 

v Praze. Přesto je v Praze stále nejniţší nezaměstnanost ze všech krajů ČR. 

 

3.2.2 Vzdělanostní struktura a příjmy obyvatel 

Vzdělanostní úroveň je v Praze vůbec nejvyšší ze všech krajů ČR. Na přelomu let 

2008/2009 vystudovalo úspěšně vysokou školu 119 tis. absolventů. Kraj Vysočina se ve 

vzdělanostní struktuře obyvatel řadí mezi kraje s horší strukturou (tab. 5). Je zde menší 

zastoupení absolventů středních škol (s maturitou) a vysokých škol. Ačkoliv z časových 

řad ČSÚ je zřejmé, ţe vzdělanostní struktura se během let vyvíjí příznivě. Dochází 

k postupnému zvyšování obyvatel starších 15 let se středoškolským a vyšším vzděláním. 

Vůbec nejvíce zaměstnaných je na Vysočině ve středoškolském stupni vzdělání bez 
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maturity (39,7 %). Podíl osob s ukončeným základním vzděláním je skoro dvojnásobný 

oproti Praze. 

Zajímavé je i srovnání vzdělanostní struktury obyvatel mezi jednotlivými velikostními 

skupinami obcí na Vysočině, v Praze a v celorepublikovém srovnání (tab. 5). Je očividná 

závislost na rozloţení osob dle nejvyššího ukončeného vzdělání na základě velikostní 

kategorie obcí. Obecně lze konstatovat, ţe čím větší sídlo, tím je vyšší vzdělanostní 

úroveň obyvatel. Ve venkovských obcích na Vysočině je jednoznačně větší podíl osob se 

základním vzděláním
14

 a vyučených neţ v městech (Praha, okresní města Vysočiny). 

V obcích do 999 obyvatel je přes 30 % osob starších 15 let se základním nebo 

neukončeným vzděláním. V okresních městech větších neţ 20 tis. obyvatel je to naproti 

tomu necelých 20 %. V Praze je to pouze 10,7 %. Na druhou stranu je v nejmenších 

obcích na Vysočině nejmenší podíl osob s VŠ a SŠ vzděláním. V nejmenších obcích je 

podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí pouze 3,8 % z obyvatel starších 15 let. Naopak ve 

středních sídlech od 20 tis. obyvatel a v Praze je patrná vysoká koncentrace osob 

s ukončeným středním vzděláním s maturitou. Okresní města Vysočiny nad 20 tis. 

obyvatel mají největší podíl osob s ukončeným středoškolským vzděláním bez maturity 

(36 %). Praha má podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí dokonce 25,8 %. Maříková (2009) 

usuzuje, ţe toto rozloţení zhoršuje uplatnění venkovských obyvatel na trhu práce. 

Zároveň se vzdělanostní struktura můţe více odráţet v rozdílném způsobu trávení 

volného času ve městech a na venkově. 

 

 

 

                                                 
14

 Základní ukončené vzdělání zahrnuje osoby s neukončeným vzděláním a osoby bez vzdělání. 

VELIKOST OBCE 

Obyvatelstvo 
ve věku 

15 let a více 
celkem (tis.) 

Podíl obyvatel podle dosaženého vzdělání (%) 

Základní, 
neukončené a 
bez vzdělání 

Střední bez 
maturity 

(učňovské) 

Střední s 
maturitou 

vysokoškolské 

r.
 2

0
0

9
 

ČR  9 015 400 16,6 35,4 34,2 13,7 

Praha 1 088 990 10,7 20,3 43,2 25,8 

V
y
s
o
č
in

a
 r

. 
2
0

0
1
 

Do 999 143 087 30,8 43,8 21,6 3,8 

1 000 – 4 999 78 148 25,8 43,7 25,3 5,1 

5 000 – 19 999 92 977 21,9 39,5 30,6 8,1 

20 000 a více 115 271 20,2 36 33,7 10,1 

Kraj celkem 429 483 23,4 39,7 28,7 7,4 

Tab. 5: Obyvatelstvo podle vzdělání v ČR, Praze a velikostních kategorií obcí na Vysočině 

v r. 2001 

Zdroj: Ročenka krajů 2009 a SLBD (2001), muži a ženy celkem 
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Při výběru, jak strávíme svůj volný čas, je důleţitým faktorem finanční příjem. 

Velikosti příjmu, ať uţ rodiny, nebo jednotlivce nám dopředu určuje, které druhy aktivit 

si budeme vybírat, popř. jak často se jim budeme věnovat. Lidé s vyšším příjmem si 

mohou dovolit častěji cestovat nebo navštěvovat finančně náročnější aktivity.  

Struktura průměrné hrubé měsíční mzdy v regionech Praha a Vysočina je velmi 

odlišná. V roce 2009 byla v hlavním městě hrubá měsíční mzda 28 410 Kč (největší ze 

všech krajů). Kraj Vysočina má pátou nejniţší hrubou mzdu ze všech krajů ČR, 19 642 

Kč (ČSÚ). V Praze jsou přirozeně vyšší celkové měsíční náklady domácnosti na bydlení
15

 

(6 435 Kč), na Vysočině je to dva tisíce méně (4 125 Kč, ČSÚ 2009). Průměrné hrubé 

měsíční mzdy zaměstnanců ve vybraných odvětvích jsou na Vysočině nejniţší v 

velkoobchodu/maloobchodu a zemědělství (od 16 000 do 17 000 tisíc Kč). Nejvyšší pak 

v průmyslu (přes 21 tis. Kč). Zajímavé je, ţe nejvyšší příjmy v Praze jsou ve 

velkoobchodu/maloobchodu (přes 27 tis. Kč). Nejniţší příjmy jsou v hlavním městě 

v zemědělství, rybolovu a lesnictví (kolem 16 tis. Kč) a ve vzdělávání (kolem 21 tisíc 

Kč.). Celkově u všech odvětví jsou niţší příjmy na Vysočině neţli v Praze (jedinou 

výjimkou je zemědělství). 

 

3.3 Občanská vybavenost a zařízení pro volný čas 

Při trávení volného času je důleţitá občanská vybavenost obcí. Zvláštní roli hrají v ţivotě 

lidí na venkově i ve městě kulturní, sportovní a různé volnočasové instituce. Pro některé 

obyvatelé mají tyto instituce velký význam, protoţe v nich tráví podstatnou část volného 

času. Je nesporné, ţe velikost sídla předurčuje rozdílnou kvantitu občanské vybavenosti. 

To ovlivňuje, ţe lidé přizpůsobují svoje volnočasové aktivity v závislosti na vybavenosti 

obcí či přilehlého okolí. Někteří lidé, především z menších obcí, musí často dojíţdět za 

různými koníčky do větších obcí v okolí.  

Struktura občanské vybavenosti je přirozeně nejvyšší v Praze, na Vysočině pak 

v Jihlavě a okresních městech. Čím menší je velikost obce, tím klesá i mnoţství vhodných 

zařízení pro trávení volného času. Majerová (2009) popsala vybavení obcí na základě 

statistických šetření (pro ČR). Zjistilo se, ţe v obcích do 199 obyvatel je typickým 

prvkem prodejna potravin a druhým nejčastějším knihovna (53 %), hospoda (50 %), méně 

pak restaurace. Specifickou sloţkou kaţdé obce je kostel, který je i v nejmenších obcích a 

některým obyvatelům poskytuje místo k jejich setkávání. Za ostatními sluţbami musí 

                                                 
15

 nájemné, elektřina, plyn, vodné a stočné, teplá voda 
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obyvatelé dojíţdět do jiných obcí. Obce do 499 obyvatel mají podobnou vybavenost, 

ovšem s větší četností. Důleţitým přelomem jsou pak obce od 500 do 999 obyvatel. 

Dochází k nárůstu občanské vybavenosti, především restaurací a hospod. Veřejné 

knihovny jsou dostupné v 83 % obcích. Kino se nachází minimálně. Avšak obce mezi 

1 000-2 000 obyvateli umoţňují lidem uţ poměrně velký výběr institucí a většina zařízení 

je dobře dostupná, včetně kina (18,2 %). Na Vysočině je nedostatečné vybavení některých 

menších obcí z hlediska technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, plynofikace). 

Vybavení technickou infrastrukturou často reflektuje kritérium kvality ţivota v obcích a 

také je jedním z předpokladů jejího rozvoje (Maříková 2009). Ačkoliv se v tomto směru 

zvyšuje vybavenost, tak v menších obcích (do 199 obyv.) je minimálně zavedená 

kanalizační síť a hned za ní rozvod plynu.  

Na obrázku 1 názorně vidíme rozloţení kulturních a sportovních zařízení na Vysočině 

v jednotlivých obcích s rozšířenou působností. Praha oplývá hustou sítí kulturních i 

zařízení, z nichţ některá mají celostátní význam. Jde zde mimořádně velké zastoupení 

sportovních aktivit všeho druhu. Na Vysočině není příliš velké zastoupení kulturních 

aktivit. Problémem je, ţe muzea a galerie přitahují pouze úzký okruh návštěvníků a 

potýkají se tak s malou návštěvností. Mezi nejnavštěvovanější muzea na Vysočině patří 

Muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově, které je v tomto směru určitou výjimkou 

(Sankotová 2007). Vybavenost sportovišti pro širší veřejnost je v kraji ve srovnání s ČR 

mírně nadprůměrná, především vybavenost tělocvičnami, stadióny a školními sportovišti 

s přístupem veřejnosti. Toto však v ţádném případě neznamená, ţe vybavenost 

sportovními zařízeními (a kulturními) je v jednotlivých obcích kraje dostačující a 

vyhovující, také to nic nevypovídá o technickém stavu těchto zařízení. Kraj Vysočina 

zůstává mírně pod celorepublikovým průměrem v počtu krytých bazénů. Velkým 

problémem je, ţe se tato zařízení koncentrují do okresních měst a jejich přístupnost ze 

vzdálenějších obcí je značně omezená dopravní dostupností. Důleţitá je činnost 

sportovních jednot a klubů, které jsou na venkově organizátorem kulturního a 

společenského ţivota. Jednoty a kluby zajišťují i veřejnou tělovýchovu. 

V závěru je třeba ještě zmínit vybavenost domácností informačními a komunikačními 

prostředky, tzn. osobní počítač a s tím související připojení na internetové sítě. V dnešní 

době tyto aktivity nesporně vyplňují velkou část volného času u některých skupin 

populace. Vybavenost domácností počítači a připojením k internetu se kaţdoročně 

zvyšuje. V Praze osobní počítač vlastní aţ 63,7 % obyvatel a připojením k internetu 
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disponuje 59,4 %. Na Vysočině vlastní 50 % všech domácností osobní počítač a 

připojením k internetu disponuje 46,2 % populace (ČSÚ 2009).  

 

 

Jelikoţ má městská hromadná doprava v Praze poměrně hustou síť a dobře fungující 

systém, umoţňuje tak i dobrou dostupnost v rámci trávení volného času (dojíţďka za 

sportovními, kulturními činnostmi apod.). Na Vysočině je silniční síť poměrně hustá a 

propojuje všechny obce v kraji. V důsledku špatné finanční situace na údrţbu a opravu 

silnic je stav vcelku špatný a kaţdým rokem se zhoršuje. Zvláště silnice niţší třídy (II. a 

III. tříd). Pravidelné spojení mezi obcemi zajišťuje hromadná autobusová doprava, jeţ má 

poměrně hustou síť a zajišťuje nejenom meziokresní spojení, ale i dálkové spoje v rámci 

celé ČR. Negativním jevem, nejenom na Vysočině, je ubývající mnoţství spojů, coţ má 

za dopad hlavně špatnou dostupnost malých obcí (Sankotová 2007). To souvisí i horší 

dopravní dostupností volnočasových aktivit ve větších městech. 

 

  

Zdroj: ČSÚ 2006 a 2009 

 

Obr. 1: Kulturní a sportovní zařízení na Vysočině a v Praze v r. 2006 
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4 HODNOCENÍ STATISTICKÝCH ŠETŘENÍ  

Vedle zkoumání frekvencí jednotlivých činností na Vysočině a v Praze mne bude zajímat 

hlavně jejich rozloţení na základě sociodemografických a ekonomických aspektů včetně 

velikosti obce (věk, pohlaví, vzdělání, příjem). Zároveň chci zjistit, jestli jsou v dnešní 

době stále významné rozdíly v trávení volného času na venkově a ve městě.  

Nejdříve je nezbytné specifikovat základní poznatky o respondentech ze statistických 

šetření k bliţšímu pochopení rozloţení aktivit volného času v krajích a u velikostních 

skupin obcí. V rámci pohlaví jsou v Praze o něco více zastoupeny ţeny (55 %). Na 

Vysočině je pohlaví zcela symetrické, ţeny 50,2 %, muţi 49,8 %. Ve velikostních 

kategoriích jednotlivých obcí jsou ţeny i muţi více či méně rovnoměrně zastoupeni.  

  

 

 

 

 

Věkové sloţení zachycuje tabulka 6. Struktura respondentů dle nejvyššího stupně 

ukončeného vzdělání za Prahu i Vysočinu se nachází v tabulce 7. Abych lépe srovnávala 

frekvenci aktivit dle nejvyššího ukončeného stupně dosaţeného vzdělání respondentů, tak 

jsem v tomto případě eliminovala respondenty věkem. Brala jsem v potaz osoby, které 

VELIKOST OBCE 
Věk (%) 

12-29 let 30-59 let 60-79 let 

Praha 30,2 39,5 30,3 

Vysočina celkem (průměr) 17,9 48,4 33,7 

z toho obce na Vysočině:  
do 999 obyv. 18,7 48,1 33,2 
1 000 – 4 999 obyv. 14,6 47 38,4 

5 000-19 999 obyv. 20,3 50,7 29 
20 000- 99 999 obyv. 17 47,2 35,8 

VELIKOST OBCE 

Podíl respondentů podle dosaženého vzdělání (%) 

Základní a 
bez vzdělání 

Střední bez 
maturity 

Střední s 
maturitou 

Vysokoškolské 

Praha 3,6 27,3 51,4 17,7 

Vysočina celkem (průměr) 9,1 45,9 36,2 8,7 

z toho obce na Vysočině:  

do 999 obyv. 12,9 53,5 25,3 8,3 

1 000 – 4 999 obyv. 11,4 45,7 35 7,9 

5 000-19 999 obyv. 6,5 43,8 41,8 8 

20 000- 99 999 obyv. 6,1 39,9 43,4 10,6 

Zdroj: Data 2008, Praha  N=1 660, Vysočina N= 821 

 

Zdroj: Data 2008, soubor ekonomicky aktivních (19 let a více) Praha  N=1 443, Vysočina N= 756 

 

Tab. 7: Vzdělanostní struktura respondentů v Praze a na Vysočině 

Tab. 6: Věková struktura respondentů v Praze a na Vysočině 
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mají více neţ 19 let
16

. U vzdělanostní struktury je důleţité povšimnout si toho, ţe čím 

menší je kategorie obcí na Vysočině, tím je horší vzdělanostní struktura. Tato zákonitost 

je patrná i v reálné struktuře obyvatel (tab. 5). V šetřeních převaţují osoby zaměstnané. 

V Praze je 45 % zaměstnaných a na Vysočině 37 %. Druhý nejvyšší podíl představují 

nepracující důchodci (Praha 28 %, Vysočina 34 %). V šetřeních jsou dále zastoupení 

studenti (21,6 % studentů v Praze, na Vysočině 10 %). V krajích je nejmenší zastoupení 

nezaměstnaných osob a v domácnosti (např. mateřská dovolená). 

Nejprve neţ bude diskutováno o způsobu trávení volného času, je třeba říci, ţe 

k většímu zpřehlednění zkoumaných aktivit, jsem je rozčlenila do obecnějších celků. 

Vytvořila jsem celkem tři orientace (viz 2.1.3), jak je aplikuje a definuje Tuček a kol. 

(2003). Přičemţ jsem disponovala pouze těmi, které byly k dispozici. Do vyšší kultury 

jsem zahrnula četbu knih, kulturní aktivity, sebevzdělávání a práci na PC. Do orientace 

na zábavu a odpočinek jsem zařadila sledování TV, pasivní odpočinek (nicnedělání), 

schůzky s přáteli, sportovní aktivity (týmové, individuální, kondiční), návštěvu 

restauračních zařízení, společenských akcí, diskoték a nákupních a zábavních center. 

Do orientace na děti a domácnost jsem vybrala domácí práce (včetně kutilství), starost o 

děti, péči o zvířata a zahrádkaření. Zbylé aktivity, které se nehodily do těchto orientací, 

jsem zahrnula do celku „Ostatní volnočasové aktivity“ (cestování, chataření a 

chalupaření, poslech hudby, technické práce, ruční aktivity). 

Hodnoceny byly vţdy kraje Praha a Vysočina jako celek a zároveň jednotlivé 

velikostní kategorie obcí. Následně jsem zastoupení jednotlivých aktivit sledovala 

z hlediska pohlaví, věku, nejvyššího dosaţeného vzdělání a příjmů. V důsledku velkého 

mnoţství zkoumaných volnočasových aktivit (celkem 24 aktivit) a omezeného rozsahu 

bakalářské práce, jsem se pro větší přehlednost v následujícím textu omezila pouze na 

vyhodnocení a grafickém zobrazení nejzajímavějších výsledků. Jelikoţ absolutní čísla 

v tabulkách nejsou příliš vyuţitelná pro srovnávání, je zde třeba provést relativní srovnání 

v procentech. To podstatně lépe vyjadřuje jednotlivé vztahy a vazby.  

Základní přehled všech frekvencí zkoumaných volnočasových aktivit za kraj Praha a 

Vysočina je kvůli jeho značnému rozsahu uveden v příloze č. 4. 

                                                 
16

 U těchto osob předpokládám, ţe většina z nich má ukončený střední stupeň vzdělávání. Nebylo by 

logické brát v úvahu mladší respondenty do 19 let věku, kdy by značná část uváděla nejvyšší dosaţený 

stupeň vzdělání základní (v rozhodný okamţik stále studující na středních školách). Mladší respondenti by 

v tomto případě zkreslovali do určité míry výsledky dat. Např. kvůli svému věku budou vykazovat větší 

podíl ve sportovních aktivitách, ovšem ne kvůli ukončenému nejvyššímu stupni vzdělání, který nás v tomto 

případě zajímá. 
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4.1 Analýza volnočasových aktivit dle orientace na vyšší kulturu 

Četba knih 

Z mnoha médií můţeme slýchat, ţe česká společnost vůbec nečte a to hlavně v důsledku 

rozmachu moderních technologií. Opak je pravdou, z výzkumů (Čtenáři a čtení v ČR v 

roce 2007) vyplynulo, ţe v období mezi roky 1996 a 2007 se sniţuje popularita rozhlasu, 

televize a tisku a naopak se zvyšuje obliba u aktivit, jako jsou internet, video a knihy 

(Heřmanová 2009). Zkoumala se i návštěvnost veřejných knihoven dle velikostní 

kategorie obcí v celé ČR. Zjišťoval se podíl těch, kteří v uplynulém roce navštívili 

knihovnu alespoň jednou do roka a těch co jí nenavštívili vůbec. Nejčastěji chodili do 

knihoven lidé z obcí od 2 000- 4 999 obyv. (48 %) a od 5 000 do 19 999 obyvatel (45 %). 

Nejméně byly zastoupeny malé obce do 1 999 obyvatel (38 %) a velká města od 20 000 

obyvatel. Heřmanová (2009) se domnívá, ţe lidé v městech spíše vyuţívají knihy ze své 

domácí knihovny a méně tak navštěvují knihovny. Dále jsem z výzkumů zjistila, ţe do 

knihoven chodí téměř 50 % občanů, co mají vyšší vzdělání a méně neţ jedna třetina těch, 

kteří mají vzdělání niţší. 

Četba knih je vůbec jednou z nejčastějších aktivit, coţ je velmi příjemné zjištění. 

V obou krajích čte denně nebo alespoň jednou týdně 46 % respondentů. Nejméně čtou 

lidé v obcích do 999 obyvatel (39 %). Přes polovinu všech respondentů čte v obcích od 

5 000 do 19 999 obyvatel. Pravdou tedy je, ţe denně nebo jednou týdně čtou více 

respondenti z větších měst (od 5 000 obyvatel). Souvisí to s rozdílnou vzdělanostní 

strukturou. Ta je přirozeně niţší v menších obcích neţ v městech. Tudíţ se této aktivitě 

v menších obcích věnuje méně obyvatel. 

 

Z hlediska pohlaví čtou knihy častěji ţeny neţ muţi (graf 1), více pak ve větších 

obcích (v Praze a okresních městech čte denně 55 % ţen). Na venkově (do 999 obyv.) čte 

49 % ţen. V Praze platí, ţe čtení knih stoupá s věkem. Toto ovšem neplatí u obcí na 

Zdroj:  Data 2008, N = 1 660

 

Data 2008, N = 1 660  
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Graf 4: Frekvence četby knih v Praze v závislosti na pohlaví 
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Graf 1: Frekvence četby knih v závislosti na pohlaví v Praze 
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Vysočině. Mladí lidé (12-29 let) ve všech obcích čtou podstatně více neţ v Praze (např. 

v obcích od 5 000 obyv. je to 55 % a v Praze pouze 37 %). U věkové skupiny 30-59 let se 

četba knih sniţuje u všech kategorií obcí. Rozdíly s Prahou jsou značné, někde aţ o 18 % 

čtou více EA v Praze. Naopak u nejstarší skupiny dochází k výraznému růstu četby knih a 

to bez rozdílu na velikost obce. Čtení knih klesá s niţším stupněm dosaţeného vzdělání. 

Nejpatrnější je to v Praze a v nejmenších sídlech do 999 obyvatel. I kdyţ v obcích od 

5 000 obyvatel je podíl občanů se základním vzděláním, kteří čtou knihy stejný, jako u 

vysokoškoláků.  

 

Kulturní aktivity (návštěva kulturních akcí, divadel, kin) 

Měsíčně a ročně navštěvuje aţ 64 % Praţanů kulturní akce (Vysočina pouze 46 %). Jedná 

se o velmi podstatný rozdíl. U velikosti sídel jsou určité odchylky. Pravdou je, ţe na 

venkově lidé méně vyhledávají kulturu (měsíčně pouze 13 %). Poněkud větší je 

zastoupení respondentů u obcí od 5 tis. obyvatel (26 %) neţ v okresních městech. Ovšem 

hlavnímu městu se tyto frekvence zdaleka nevyrovnají (graf 2).  

 

 

Oba dva kraje potvrzují, ţe kulturní aktivity zajímají více ţeny. Zároveň nejvíce se 

těmto aktivitám věnují lidé do 29 let a nejméně starší občané. Mladí lidé v Praze a 

okresních městech Vysočiny navštěvují kulturní akce v podobné měsíční frekvenci 

(kolem 45 %). Ale na venkově je to pouze 24 % respondentů do 29 let. Větší frekvence 

návštěvnosti kulturních aktivit je zcela jednoznačně u vysokoškolsky a středoškolsky 

vzdělaných osob. Bezprostředně větší zastoupení osob s vyšším vzděláním je v hlavním 

městě a okresních městech. Vysokoškoláci na venkově chodí na kulturní akce jen zřídka. 

Kulturní akce navštěvují více lidé s vyšším příjmem (nad 20 tis. Kč na osobu). 
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Návštěvnost se tedy odráţí i v závislosti na velikosti příjmů. Některé kulturní aktivity 

jsou náročné na finance a tak není divu, ţe lidé z menších sídel, z nichţ někteří mají 

menší příjmy, upřednostňují levnější způsoby trávení volného času. Návštěva kulturních 

aktivit je zcela jistě podmíněná velikostí obce. Vybavenost kulturními zařízeními je na 

Vysočině dosti podprůměrná a lokalizována pouze na největší města v kraji. 

Předpokládám, ţe kvůli horší dostupnosti zařízení a niţší vzdělanostní struktuře, je tato 

aktivita o dost méně zastoupena na venkově. 

 

Počítače a multimédia 

Práci na počítači se věnuje téměř denně přes 50 % respondentů Prahy. Na Vysočině je to 

o 10 % méně. Naproti tomu hraní her na PC je velmi specifikou aktivitou, kterou hraje 

vyhraněná část osob. Obecně v Praze je to jenom 17 % a na Vysočině 10 %. Zajímavé je, 

ţe po Praze hrají hry na počítači nejvíce lidé v obcích do 999 obyvatel (14 %). Vysvětluji 

si to tím, ţe hry hrají spíše muţi neţ ţeny a zároveň i mladší generace. Právě v obcích do 

999 obyv. bylo 55 % muţů. V Praze i v obcích do 999 obyvatel byl i mnohem větší podíl 

respondentů mladších 19 let. Studenti mnohem častěji hrají hry neţ starší populace, která 

na to spíše nemá čas a určitě volí jiné aktivity ve volném čase. Nejfrekventovanější jsou 

denní práce a hraní her na PC u studentů a osob ekonomicky aktivních (samostatně 

činných). Čím byla věková skupina starší, tím klesala intenzita práce na PC a hraní her. 

Např. ve věku 60-79 let nepracuje na PC přes 90 % osob. Přičemţ hry na PC mají 

značnou frekvenci u lidí se základním a středoškolským (bez maturity) vzděláním. To se 

potvrzuje jak v Praze, tak ve velikostních skupinách obcí. Ve venkovských obcích hraje 

hry na PC okolo 14 %, ale v Praze je to aţ 50 % respondentů. V souvislosti s rostoucím 

významem počítačů při trávení volného času zhodnotím vyuţívání internetu. Ti, co 

vyuţívají internet, činí tak většinou denně (v menších venkovských sídlech je pouţívání 

internetu menší). Při podrobnějším zkoumání vyplývá, ţe nejčastěji mají tazatelé přístup 

na internet doma, dále v práci a ve škole. Mladší a střední věková skupina na něm tráví 

svůj volný čas téměř denně, popř. několikrát do týdne. Nejčastěji ho pak pouţívají 

k vyhledávání různých informací pro své osobní potřeby, psaní e-mailů atd. Dále ho 

vyuţívají v souvislosti s hledáním informací potřebných do zaměstnání nebo školy. Mladí 

lidé ho často vyuţívají pro různá fóra, chaty (ICQ). Skupina od 30 let také často sleduje 

zpravodajství, popř. kupuje na internetu zboţí. 
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Práci na PC a taktéţ hraní her ovlivňují do značné míry samotné vlastnosti 

respondenta (věk, vzdělání), časové moţnosti respondentů a v podstatě i samotné 

vlastnictví osobního počítače.  

 

Sebevzdělávání 

Sebevzdělávání je činnost, která je zastoupena vůbec nejméně ze všech aktivit 

orientovaných na vyšší kulturu (ale i všeobecně). Zahrnuje jak přípravu ke studiu, tak do 

zaměstnání. V hlavním městě se vzdělávacím aktivitám téměř nikdy nevěnuje 51 % 

občanů, na Vysočině je to aţ 79 %. Ve velikostních kategoriích obcí na Vysočině se této 

činnosti věnují v obcích, kde je větší podíl mladších respondentů (obce do 999 obyvatel a 

obce 5 000-19 999, tab. 8).  

Sebevzdělávání je vyšší u muţů v Praze. Avšak na Vysočině je vyšší u ţen. 

S rostoucím věkem se zmenšuje počet respondentů, kteří se ve volném čase věnují 

sebevzdělávání, frekvence je nejvyšší u respondentů mladších 29 let. U vzdělání jsem 

eliminovala respondenty věkem min. 19 let. Jednoznačně vyšel větší zájem o tuto činnost 

u osob s vyšším dosaţeným vzděláním, zvláště pak vysokoškolským. Obecně lze říci, ţe 

zájem trávit volný čas touto činností je velmi malý. Z hlediska zaměstnanecké pozice se 

samostudiu věnují vrcholoví manaţeři (v Praze 33 %). Duffková a kol. (2008) uvádí, ţe 

význam sebevzdělávání stoupá v souvislosti s nároky informační společnosti. Vzdělávací 

aktivity byly nejvíce modifikovány v souvislosti s masovým šířením nejnovějších a 

komunikačních technologií (PC, internet). 

 

4.2 Analýza volnočasových aktivit dle orientace na zábavu a 

odpočinek 

Sledování televize 

Sledování TV je jedna z nejfrekventovanějších činností vůbec. V Praze (78 %) i na 

Vysočině (80 %) jako celku je sledovanost téměř kaţdý den nebo několikrát za týden 

vyváţená. Frekvence denní sledovanosti TV byly v podstatě podobné ve všech kategorií 

obcí. Nejvíce však byly v obcích od 5 tis. do 20 tis. obyvatel (87 % respondentů). 

Frekvence sledovanosti TV se v podstatě neliší v pracovních dnech a víkendech. 

 U sledování TV mezi ţenami a muţi byly jisté výkyvy. V Praze a u všech skupin obcí 

na Vysočině převaţují ve sledovanosti jednoznačně ţeny. V okresních městech (nad 20 

tis. obyv.) byl tento rozdíl aţ o 17 % oproti muţům. Při sledovanosti TV dle věku platí, ţe 
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čím vyšší věk, tím větší sledovanost. Mladí respondenti na venkově sledují TV méně (51 

%), nejvíce v obcích od 5 tis. obyvatel do 19 tis. obyv. (71 %). V Praze je to asi 66 %. 

Střední věková skupina sleduje nejméně TV v obcích do 5 tis. obyvatel (75 %), nejvyšší 

je sledovanost opět u obcí nad 5 000 tis. obyvatel (aţ 89 %). V Praze je to 77 %. 

Nejčastěji sleduje TV nejstarší věková skupina (všude přes 90 %). Sledovanost dle 

dosaţeného vzdělání prokázala, ţe nejvíce je u skupin se středním vzděláním bez maturity 

a na Vysočině se k tomu přidává skupina lidí se základním vzděláním. Je překvapující, ţe 

u osob se ZV je třetí nejmenší sledovanost v Praze. Nejméně se dívají vysokoškolsky 

vzdělaní lidé. Z hlediska mzdy sledovanost TV nehraje velkou roli, téměř všichni 

respondenti se dívají na TV bez rozdílu příjmu. Dlouhodobé výzkumy (Tuček a kol. 

2003, Maříková 2009) potvrzují, ţe dennodenní sledování TV je jednou z vůbec nejčastěji 

provozovaných aktivit u všech respondentů bez rozdílu věku nebo pohlaví, avšak já jsem 

zjistila, ţe je poněkud větší u ţen neţ u muţů.  

 

Pasivní odpočinek (lenošení, nicnedělání) 

Pasivní odpočinek se řadí mezi nejčastěji provozované aktivity ve volném čase. Denně 

nebo několikrát za týden se jim shodně věnuje kolem 60 % občanů z obou krajů. Poněkud 

méně si ovšem dopřávají odpočinek lidé v menších obcích. Domnívám se, ţe je to kvůli 

starostem okolo domu a tak nezbývá moc času na tuto aktivitu. 

V Praze odpočívají více muţi, avšak na Vysočině jsou to spíše ţeny, coţ je zvláštní, 

čekala bych, ţe kvůli starostem okolo domácnosti mají ţeny méně času na tuto aktivitu. 

Z hlediska věku zcela jednoznačně nejvíce si dopřávají pasivní odpočinek skupiny 60 let 

a starší, kde je to zcela přirozené (denně a několikrát do týdne). Avšak ve větších městech 

i v Praze odpočívají starší lidé mnohem více, neţ na venkově. U ekonomicky aktivních 

osob je odpočinek zastoupen nejméně. Zvláště pak ve velkých okresních městech (34 %). 

Na venkově (do 999 obyv.) je to asi 52 %. Ve všech obcích i v Praze platí, ţe nejvíce si 

odpočinek dopřávají lidé s nejniţším vzděláním (základní, bez maturity). Denně nebo 

alespoň týdně to odpovědělo přes 70 % všech respondentů (v Praze i na Vysočině). 

Naproti tomu pouze okolo 40 % lidí s vyšším vzděláním odpočívá (v Praze i v obcích na 

Vysočině). 

 

Schůzky a posezení s přáteli 

Posezení s přáteli je aktivitou, která se ve volném čase těší velké oblibě. Obecně více je to 

v Praze, kdy týdně nebo aspoň měsíčně 90 % všech respondentů navštěvuje své přátele. 
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V okresních městech jsou tyto frekvence taktéţ větší neţ na venkově, coţ je překvapivé, 

vzhledem k tomu, ţe setkávání s přáteli je jednou z oblíbených činností na venkově. 

V kraji Vysočina i Praha je tato aktivita bliţší muţům, kteří si na přátele najdou více času. 

Ovšem to je individuální. V rámci věku se nejvíce scházejí s přáteli mladí lidé do 29 let. 

To platí jak pro Prahu, tak obce na Vysočině. Je pravdou, ţe mladí lidé tráví s vrstevníky 

více času ve škole, scházejí se s nimi po škole nebo se věnují společným koníčkům. 

Frekvence této činnosti ubývá s věkem, takţe nejstarší lidé uţ této činnosti nevěnují tolik 

prostoru. Vzdělanostní struktura nehraje v tomto případě ţádnou roli, v Praze i na 

Vysočině je frekvence vyrovnána. Zajímavé bylo zjištění, ţe v hlavním městě se nejméně 

této činnosti věnují lidé, kteří mají největší příjem (na Vysočině to tak zcela neplatilo). 

 

Sportovní aktivity, návštěva sportovních utkání 

Všeobecně v Praze nejvíce převládala návštěvnost kondičních cvičení (posilovna, aerobic, 

gymnastika). Kondičnímu cvičení se denně a několikrát do týdne nejvíce věnují Praţané 

(42 %). Následně lidé z okresních měst nad 20 tis. obyvatel a to poloviční měrou vůči 

Praze (21 %). Na venkově pouze 9 %. Zde je vidět posloupnost těchto aktivit v zavilosti 

na velikosti sídla (graf 3).  

 

 

Na Vysočině u jednotlivých skupin obcí převládají individuální sportovní aktivity (běh, 

cyklistika, turistika). Týmové sporty byly nejméně provozovanou činností v kraji 

Vysočina (např. fotbal, volejbal, basketbal). Je pravdou, ţe lidé z venkova jsou spíše 

odkázáni na sportovní aktivity, které nejsou vázány na občanskou vybavenost obce, např. 

bicykl vlastní značná část lidí na venkově (často na nich dojíţdějí za prací nebo do škol). 

Na Vysočině všechny tři klasifikované sportovní aktivity prokazovaly mnohem vyšší 

zastoupení v obcích, kde byl větší počet mladých respondentů (do 999 obyv. a od 5 000 
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Graf 3. Frekvence kondičních cvičení podle velikostí obcí na Vysočině a v Praze 
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aţ 19 999 obyv., tab. 8). V týmových sportech vévodí zcela jistě Praha (při frekvenci 

denně, týdně a měsíčně je to 32 %) a následně největší města na Vysočině nad 20 tis. 

obyvatel. Poněkud zajímavé je, ţe ačkoliv má Praha velmi dobré podmínky k návštěvě 

celého spektra sportovních utkání, tak týdně nebo měsíčně je sleduje pouhých 13 % 

tazatelů. V obcích do 999 obyvatel je to dokonce o jedno procento výš (14 %), ačkoliv 

k tomu nemají zcela ideální podmínky. U ostatních sídel je to shodně okolo 20 % aţ 22 

%. Myslím si, ţe místní sportovní utkání (převáţně fotbalová) jsou na venkově oblíbenou 

činností, která umoţňuje setkávání s lidmi ze stejné obce a někdy je to jedna z mála 

činností, kde se lidé setkávají, podívají si a tráví tak spolu volný čas. 

Převaha muţů byla u návštěvy sportovních utkání, týmových i individuálních sportů. 

Zato ţeny upřednostňují spíše kondiční sporty. Obecně frekvence u kondičních a 

týmových sportů jsou niţší ve venkovských sídlech neţ ve větších sídlech a v Praze.  

Z výsledků vyplývá, ţe věková skupina 12-29 let má přirozeně nejvyšší zastoupení u 

sportovních aktivit všeho druhu (včetně návštěvy sportovních utkání) a s pozdějším 

věkem tato aktivita rapidně klesá. V Praze oproti venkovským sídlům do 999 obyv. 

mnohem více navštěvují mladší respondenti kondiční a týmové sporty. Zájmové sportovní 

krouţky velmi často navštěvují městské děti. Někdy i kvůli přání a naléhání rodičů neţ, 

ţe by se tak sami rozhodli. Mladší generace na venkově nemá tak často k sportovním 

zájmovým krouţkům příleţitosti, nebo jsou vzdálené ve větších městech. Děti na 

vesnicích tráví čas nejčastěji individuálními sporty, popř. v menší míře týmovými. 

Budeme-li brát v úvahu sportovní aktivity z hlediska stupně dosaţeného vzdělání, tak 

zcela jednoznačně vyplynulo, ţe podíl na těchto aktivitách stoupá s vyšším stupněm 

dosaţeného vzdělání. Např. u kondičních sportovních aktivit týdně sportuje 7,2 % se 

základním vzděláním na Vysočině a v Praze 7,7 %. S vysokoškolským vzděláním je to 

27,2 % osob na Vysočině a v Praze aţ 40 %. Podobná je tato tendence i u ostatních 

sportů. Sportovní utkání také více navštěvují lidé s vyšším vzděláním neţ lidé s niţším 

ukončeným vzděláním. To platí jak pro Prahu, tak pro skupiny obcí na Vysočině. 

V podstatě méně tedy sportují tazatelé z menších venkovských sídel. Do značné míry 

to odráţí nedostatečnou vybavenost a připravenost obce, např. sportovním sálem, hřištěm, 

posilovnou. 
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Návštěva restaurací, společenských akcí, diskoték, zábavních a nákupních center 

Všechny uvedené aktivity v své podstatě reflektují nízkou občanskou vybavenost v kraji 

Vysočina, jelikoţ jsou zde o dost méně zastoupeny. Menší rozdíly mezi Prahou a 

Vysočinou jsou pouze u návštěvy restauračních zařízení (hospody, bary, kavárny). 

Největší rozdíly jsou u velkých zábavních a nákupních center, kdy v Praze je týdně a 

měsíčně navštěvuje aţ 55 % a na Vysočině pouze 14 % tazatelů. Praha je v tomto směru 

centrem těchto aktivit. V rámci regionu Vysočina se potvrzuje, ţe čím menší velikost 

obce, tím méně se lidé těmto aktivitám věnují. Jedinou výjimkou je pouze návštěva 

restauračních zařízení, které jsou celkem vyrovnané u všech skupin obcí. 

U muţů jsou mnohem větší frekvence u návštěv restaurací, barů a hospod. Naproti 

tomu ţeny dominují zase v návštěvě zábavních a nákupních středisek. Ve venkovských 

obcích jsou návštěvní frekvence u muţů i ţen menší. V závislosti na věku je návštěvnost 

u kaţdého zařízení různá. Obecně ale platí, ţe čím starší věková skupina, tím menší podíl 

na frekvenci zmiňovaných aktivit. Restaurace navštěvují nejvíce mladí lidé do 29 let 

v Praze i ve velkých městech na Vysočině (asi 50 %). Opačně je tomu v obcích do 999 

obyvatel, kde mladí lidé navštěvují restaurace o dost méně (necelých 20 %). Diskotéky a 

taneční zábavy také spíše navštěvují mladí lidé. Na Vysočině to bylo hlavně v obcích od 

5 000 do 20 tis. obyv. (zde byl největší počet mladých respondentů, viz tab. 6). Obdobně 

tomu bylo u společenských akcí a večírků, zábavních a nákupních center, kde opět 

převaţovali mladí respondenti. Např. v Praze nákupní centra navštíví alespoň měsíčně 55 

% mladých tazatelů, v obcích do 999 obyvatel je to pouze 16 %. Největší rozpor ve 

frekvenci návštěvnosti v závislosti na vzdělání je u společenských akcí a večírků. 

Vysokoškolsky vzdělaní navštěvují tyto akce nesrovnatelně více. Vzdělanější lidé (včetně 

respondentů s maturitou) taktéţ navštěvují častěji restaurace, kavárny, bary zábavní, 

nákupní centra (v Praze je to týdně a měsíčně přes polovinu tazatelů, na Vysočině 23 %). 

Přičemţ frekvence jsou mnohem častější v Praze a okresních městech neţli ve 

venkovských obcích (souvisí s vzdělanostní strukturou, která je horší na venkově). 

Zároveň se frekvence návštěvnosti těchto zařízení odvíjí i díky tomu, ţe méně 

vzdělanějším tazatelům to nedovolují jejich finanční příjmy. Po podrobnějším zkoumání 

jsem zjistila, ţe ti co měli větší příjem (20 tis. Kč a výše), tak navštěvovali tyto aktivity 

více, neţ osoby, kteří např. mají příjem pouze do 10 tisíc Kč. 
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4.3 Analýza volnočasových aktivit dle orientace na děti a domácnost 

Péče o domácnost a rodinu, nakupování  

Značnou část dne vyplňují domácí práce, které jsou nezbytnou součástí fungování 

domácnosti, ačkoliv do volného času zcela nepatří. Na Vysočině se jí věnuje téměř kaţdý 

den 55 % respondentů, v Praze je to pouze 38 % (graf 4). Zřejmě to souvisí velkou mírou 

vlastnictví rodinných domů na území Vysočiny a nezbytnou prací okolo rodinného domu. 

Na Vysočině má 64 % respondentů rodinný dům a v hlavním městě převaţuje bydlení 

v bytech (64 %). V závislosti na velikosti sídla jsou větší frekvence prací na domě 

(respektive kutilství) v menších obcích. Coţ bude v kontextu s větší kaţdodenní (týdenní) 

starostí o hospodářství a prací kolem rodinného domu. V obcích do 999 obyvatel se jim 

věnuje aţ 37 % tazatelů, naproti tomu v Praze pouhých 15 %.  

Důleţité rozdíly mezi ţenami a muţi jsou u domácích prací. Tuček a kol. (2003) 

zmiňuje, ţe jejich frekvence je podmíněna závazky vůči jiným osobám a zřetelně 

zmenšuje objem volného času. Dále zjistil, ţe nejčastěji se jim věnují právě ţeny 

(v domácnosti 81 % denně) neţ muţi, a to i bez ohledu na rozdílnou profesní náročnost 

ţen. To se následně potvrdilo i z mého šetření. Na Vysočině domácí práce vykonává 

téměř denně 80 % ţen a v Praze 58 %. Na základě velikosti obce vykonávají muţi více 

domácí práce ve venkovských sídlech (do 999 obyvatel 34 % muţů). V okresních 

městech to je 21 % a v Praze 12,3 %. Vyšší procento muţů na Vysočině podle mne odráţí 

fakt, ţe muţi do této činnosti mohou zahrnovat kupříkladu práci v domácí dílně, 

dennodenní práce okolo hospodářství domu (krmení zvířat, práce na poli, stavební 

činnosti na domě apod.). Je třeba si uvědomit, ţe vymezení domácích prací s sebou nese 

jistá rizika. Kaţdá dotázaná osoba v sobě má jistý postojový charakter, jak tyto činnosti 

vnímat a následně vymezit. Tak můţe docházet k nejednotnosti vnímání těchto prací, na 

které nejsou v těchto případech odpovědi
17

 (Friedlanderová, Tuček 2000). Přirozeně 

nejvíce v domácnosti pracují lidé ekonomicky aktivní (30-59 let), kterým tato činnosti 

podstatně zkracuje volný čas. Poté jsou to lidé starší 60 let. Nejméně je tato činnost 

zastoupena u mladých respondentů. Ačkoliv jsem předpokládala, ţe mladí lidé na 

venkově budou mnohem častěji pomáhat rodičům s hospodářstvím, zvířaty atd., není 

tomu tak.  Domácím pracím se v Praze více věnují lidé se základním vzděláním (čím 

vzdělanější respondenti, tím menší podíl na domácích pracích). Překvapivé je, ţe 

                                                 
17

 Příklad: někdo povaţuje za vykonání domácích prací několika minutové uvaření večeře a jiný 

několika hodinové ţehlení, uklízení, praní a vaření. 
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v nejmenších obcích do 19 999 obyvatel se jim věnují všichni stejně bez rozdílu vzdělání, 

včetně vysokoškolsky vzdělaných lidí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelikoţ v aktivitách z šetření Data 2008 nebyla doslova činnost péče o děti, zahrnula 

jsem do ní aktivitu vycházky, hry, sportování s dětmi nebo vnoučaty. Na Vysočině je tato 

činnosti zastoupena podstatně více neţ v Praze, aţ o 20 %. Více či méně je péče o děti 

starostí ţen neţli muţů. Největší rozdíly jsou u nejmenších obcí, kde je tato činnost 

mnohem více v kompetenci ţen. Ve větších městech jsou tyto rozdíly mnohem menší. 

Zajímavé je, kdyţ sledujeme starost o děti dle věkových skupin. Ačkoliv v Praze je tomu 

tak, ţe věková skupina do 29 let se jí věnuje nejméně ze všech tří skupin (asi 17 %), jinak 

je tomu na venkově. V obcích do 999 obyvatel a 1 000-4 999 obyvatel se o děti stará 

denně průměrně 55 % tazatelů (v okresních městech je to okolo 38 %). Podle mě to odráţí 

fakt, ţe na venkově mnohem dříve mladí lidé zakládají rodiny neţ ve městech. Na 

venkově je pořád silná vazba na tradiční roli ţeny, jako matky. Také zde mladí lidé 

mohou více vypomáhat svým rodičům s péčí o děti. Největší frekvence péče o děti je 

přirozeně u střední věkové skupiny. Rozdíly v tomto směru nebyly zaznamenány u 

různých vzdělanostních skupin. 

V Praze i na Vysočině je poměrně rovnoměrně rozloţena činnost nakupování. 

Nejčastěji lidé nakupují v rozmezí jedenkrát aţ čtyřikrát během 10 dnů.  

 

Péče o zvířata, zahrádkaření 

Na Vysočině je zahrádkaření oblíbenou a běţnou volnočasovou aktivitou. Majerová 

(2009) ve své práci zmiňuje, ţe většina obyvatel na venkově povaţuje vlastnictví zahrady 

za velmi důleţité. Většina lidí na venkově vlastní zahradu, kde mohou pěstovat různé 
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Graf 4: Frekvence domácích prací podle velikostí obcí na Vysočině a v Praze 

 



 42 

druhy zeleniny nebo ovoce pro svoji soukromou potřebu (a často také chovají 

hospodářská zvířata, jak budu zmiňovat níţe). Ve velkých městech je pochopitelně malé 

zastoupení této aktivity, z důvodu malého počtu respondentů vlastnících zahradu. Na 

Vysočině se tedy oproti Praze mnohem více lidé věnují zahrádkaření (71 % vlastní na 

Vysočině zahradu). Průměrně v kraji Vysočina je to (denně a alespoň týdně) 45 % 

občanů, v Praze pouze 18 %. Právě v nejmenších obcích je nevětší zastoupení této 

aktivity (denně a alespoň týdně 58 %). V městech nad 20 tis. obyvatel je to okolo 30 % 

respondentů. Z hlediska pohlaví není u zahrádkaření velká diferenciace. V podstatě 

shodně se jim věnují jak ţeny, tak muţi. Frekvence této činnosti stoupá s věkem 

respondentů, tzn., ţe nejvíce se jí věnují starší 60 let a dále EA obyvatelé. 

Při frekvenci denně a alespoň jedenkrát týdně se zahrádkaření věnuje přes polovinu 

respondentů se základním vzděláním (v Praze pouze 5,8 %). Ačkoliv se zahrádkaření na 

Vysočině věnují především lidé s niţším vzděláním, odráţí to fakt, ţe ve venkovských 

obcích je větší podíl osob se základním vzděláním a jak je výše uvedeno, právě v těchto 

obcích je to velmi oblíbená volnočasová činnost. V Praze se zahrádkaření věnují lidé 

se středním vzděláním bez maturity (týdně a měsíčně je to 38 % respondentů). 

Nesmím opomenout i péči o zvířata, protoţe mezi Prahou a venkovem jsou jisté 

rozdíly. Péče o zvířata zcela převaţovala v kraji Vysočina ve venkovských sídlech, právě 

zde má velká část obyvatel nějaké domácí zvíře (nebo hospodářská zvířata). V obcích do 

999 obyvatel se stará o domácí zvířata 59 %, v hlavním městě je to 33 %. V okresních 

městech je to o něco více neţ v Praze, musíme brát v úvahu, ţe i lidé ve městech chovají 

domácí zvířata, ačkoliv to můţe být pouze kočka nebo pes. 

 

4.4 Analýza ostatních volnočasových aktivit 

Cestování, chataření a chalupaření 

Alespoň jednou do roka značná část respondentů vycestuje (spíše mimo hranice ČR). 

Velmi důleţité a zajímavé je porovnání cestování (do zahraničí, i v rámci Česka) dle 

velikosti sídla, ve kterém respondenti ţijí (graf 5 a 6). Z grafu vyplývá, ţe častěji cestují 

v rámci státu obyvatelé středních a velkých sídel včetně Prahy. Vůbec nejméně je to u 

obcí do 999 obyvatel. Herová (2009) uvádí jako jednu z příčin starost o hospodářství 

(zahrnující zahradu a také péči o domácí zvířata), neboť pro některé respondenty můţe 

být náročné sehnat někoho, kdo by se postaral o chod hospodářství v době jejich 

nepřítomnosti. A tak se často uchylují pouze k moţnosti strávit dovolenou v místě svého 
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bydliště, popř. spíše cestují v rámci ČR neţ cestováním do zahraničí (je otázkou, zda 

respondenti do cestování po ČR zahrnovali denní výlety a turistiku). Zajímavé je zjištění, 

ţe v  podstatě stejně často (v rámci ČR) vycestují obyvatelé menších sídel na Vysočině, 

jako osoby bydlící v středně velkých sídlech do dvaceti tisíc obyvatel. Dokonce jedenkrát 

ročně vycestují obyvatelé z obcí od 1 000-4 999 obyvatel stejně často, jako v Praze. Tento 

trend je moţno vysledovat hlavně v rámci cestování po naší vlasti neţ v cestování za 

hranice Česka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cestování je velmi individuální aktivitou a mezi pohlavími jsem neshledala významné 

výkyvy. Obecně platí, ţe cestování se nejvíce věnují nejmladší respondenti, s věkem tato 

aktivita klesá. To platí jak pro Prahu, tak pro kategorie všech obcí na Vysočině. Je třeba 

brát v úvahu, ţe i kdyţ hojně cestují mladí lidé, bude to dáno tím, ţe často jezdí na 

dovolenou spolu s rodiči. Není překvapením, ţe lidé s vysokoškolským vzděláním častěji 

cestují. V rámci ČR alespoň jedenkrát do měsíce v Praze 42 % a v kraji Vysočina 

průměrně 36 %. Za hranice ČR alespoň jedenkrát ročně vycestuje 65 % vysokoškolsky 

vzdělaných respondentů z Prahy, na Vysočině je to 52 %. Lidé se základním vzděláním v 

obcích do 999 obyv. necestují téměř nikdy. Jednou z nesporných příčin mohou být téţ 
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Graf 6: Frekvence cestování mimo hranice ČR podle velikosti obce 

Graf 5: Frekvence cestování po Česku podle velikosti obce 
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finanční důvody. Za hranice alespoň ročně vycestuje v Praze nejvíce osob s příjmy mezi 

20-40 tis. (65 %).  U respondentů s příjmy do 10 tis. Kč je to pouze 35 %. 

Očividnou souvislost mezi volnočasovou aktivitou a velikostí obce, odkud respondent 

pochází, je moţné shledat u chataření a chalupaření. Praţští občané mnohem více 

navštěvují chaty a chalupy. Vůbec Praha jako kraj zcela dominuje ve vlastnictví chat a 

chalup (hlavně v okolí hlavního města). V Praze a větších městech nejčastěji respondenti 

uváděli, ţe navštěvují chatu (chalupu). Ovšem lidé z menších sídel nemají potřebu 

navštěvovat chaty nebo chalupy. V obcích do 999 obyvatel uvedlo 97 % respondentů, ţe 

nevlastní chatu  a v obcích od 1 000 do 4 999 obyvatel to je 94 % respondentů. Jenţe 

v Praze je přes 30 % respondentů, kteří chatu/chalupu vlastní a ve větších okresních 

městech je to okolo 20 %. Fialová, Vágner a kol. (2004) zdůrazňují, ţe v Praze je 

absolutně (i relativně) největší počet vlastníků a uţivatelů objektů druhého bydlení. 

Souvislost je taková, ţe lidé, kteří většinou pocházeli z venkova, se koncem 50. let stěhují 

do Prahy. Později zakládají chaty a chalupy právě v zázemí Prahy. V minulosti je k tomu 

vedly mimo jiné i společensko-ekonomické důvody. Častým důvodem zakládání chat je, 

ţe lidé z města velmi často postrádají kontakt s přírodním prostředím. Docházelo tak k 

ţivelnému stavění chat v zázemí hlavního města (Fialová, Vágner a kol. 2004). Tento 

specifický způsob trávení volného času charakterizují Fialová, Vágner (2004) jedním 

z mnoha body, např. i útěkem od stresů městského ţivota. 

 

Poslech hudby 

Oblíbenou nenáročnou činností, nejenom po stránce finanční, je poslech hudby (CD) nebo 

také rozhlasu. Frekvence poslechu hudby stoupá s velikostní kategorií sídel a největší je 

městech nad 20 tis. obyvatel. 

V podstatě denně poslouchá hudbu mladá generace a následně lidé od 30-59 let. Lidé 

starší 60 let neposlouchají hudbu málokdy. Nejčastěji volí poslech hudby lidé se středním 

a vyšším vzděláním. Např. v Praze denně a alespoň týdně poslouchá hudbu 35 % občanů, 

v největších městech na Vysočině je to 66 % (s VŠ vzděláním). Naproti tomu je to pouze 

17 % lidí z nejmenších obcí, kteří mají učňovské vzdělání. Konečně jistou souvislost jsem 

našla i s velikosti příjmů. Je zajímavé, ţe respondenti, kteří vydělávali více, poslouchali 

hudbu častěji, neţ lidé, kteří mají menší příjem. 
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Technické zájmy a ruční práce 

S technickými zájmy je spojena práce na autě, ručními aktivity jsou myšleny šití a pletení. 

Při srovnání obou krajů, více se těmto činnostem věnují na Vysočině (asi o 5 %). Ačkoliv 

je značná část osob, co se těmto aktivitám nevěnují, přesto jsou zde v tomto směru určité 

rozdíly. Např. znatelněji se jim věnují lidé z menších obcí, přičemţ nejvíce v obcích do 

5 000 obyvatel (to platí u obou aktivit).  

Typickou muţskou činností jsou technické zájmy včetně práce na autě, ţeny se této 

činnosti nevěnují v podstatě nikdy. Např. technické zájmy týdně aţ měsíčně provozuje aţ 

36 % muţů na venkově, v městech nad 20 tis. obyvatel i v Praze je to o 15 % méně. Ruční 

aktivity (šití, pletení) jsou vyloţeně tradiční aktivitou ţen. Přičemţ ve venkovských 

sídlech do 999 obyv. se jí denně a alespoň jedenkrát do týdne věnuje 36 % ţen, oproti 

tomu v městě Praha je to přesně polovina (18 %). 

Ručním pracím se nesrovnatelně více věnují ţeny, kterým je více jak 60 let. Starší lidé 

spíše udrţují tyto tradiční způsoby trávení volného času. Technické zájmy zase 

upřednostňují muţi, kterým je mezi 30-59 roky. Dále se těmto aktivitám více věnují lidé 

se středním a vyšším vzděláním. Zajímavé je zjištění, ţe daleko více se ručním pracím 

věnují ţeny se základním vzděláním. V obcích na Vysočině je to jedna třetina ţen a 

v Praze je to necelé 2 % ţen se základním vzděláním. Vysokoškolsky vzdělaní lidé 

ručním pracím věnují minimum času. Takţe platí, ţe čím vyšší vzdělání, tím opět menší 

frekvence těchto aktivit. 

 

4.5 Vyhodnocení analýzy 

Kdyţ shrnu následnou analýzu, prvotní zjištění je, ţe v dnešní době bez ohledu na kraje 

převaţuje pasivní trávení volného času. Jsou to především aktivity jako sledování TV, 

odpočinek nebo četba knih. Zvláště frekvence četby knih bortí mýtus, ţe dnešní 

společnost vůbec nečte. Neméně oblíbené činnosti bez ohledu na velikost obce jsou 

schůzky a posezení s přáteli nebo poslech hudby.  

Nejméně jsou zastoupeny aktivity, které jsou do jisté míry velmi specifické, jako jsou 

ruční práce, technické zájmy, hraní her na PC, také kupodivu sportovní aktivity (to podle 

mne do značné míry ovlivňuje to, ţe nepracující důchodci, byli po EA druhou největší 

skupinou zastoupenou u respondentů, viz kap. 4). 

Velké rozdíly mezi Prahou a Vysočinou v tomto směru byly zaznamenány. Jelikoţ má 

území Vysočiny velký počet malých obcí, jsou zde největší rozdíly u zájmových aktivit 
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orientovaných na vybavení obce. Na Vysočině se s větší četností u některých aktivit 

vyskytovalo, ţe se jim obyvatelé nikdy nevěnují, např. návštěva kulturních a 

společenských akcí, sportovní kondiční a týmové hry, sportovní utkání, velmi málo lidé 

navštěvují nákupní a zábavní centra. Jmenované aktivity ve své podstatě reflektují nízkou 

občanskou vybavenost v kraji Vysočina. Lidé z venkova v podstatě vůbec nenavštěvují 

chaty a chalupy, coţ je přirozené, sami bydlí v přírodě a tak se nepotřebují tímto 

způsobem rekreovat. Také nesrovnatelně méně cestují neţ lidé ve městech, coţ souvisí 

s prací na hospodářství a také tím, ţe na venkovech je horší vzdělanostní struktura, která 

se prolíná s horším platovým ohodnocením. Dnes není tedy raritou tradiční dojíţdění 

městských lidí do venkovského prostředí na chaty a chalupy, a naproti tomu dojíţdění 

venkovských občanů do měst za prací, studiem a zábavou. Jak doplňuje Blaţek (2004), je 

to zájem lidí pobývat zároveň v obou těchto oblastech a jednu doplňovat druhou.  

Takţe lze konstatovat, ţe mezi venkovským a městským prostředím můţeme 

pozorovat některé závislosti. V podstatě lidé z malých venkovských obcí mnohem častěji 

volí aktivity, které jsou lépe dostupné v místě bydliště. Skoro vůbec nepracují na PC, 

ačkoliv vybavenost je vcelku přiměřená. Pokud na venkově někdo pracuje s počítačem, 

jsou to spíš mladí lidé a střední věkové skupiny, které s ním přicházejí do styku. V Praze 

pracuje na počítači mnohem více respondentů. Jelikoţ lidé nemají tak velké spektrum 

činností jako v menších sídlech, mnohdy volí činnosti jako zahrádkaření, posezení 

v restauracích (hospodách). Těmto aktivitám se dá často věnovat i v menších sídlech. 

Blaţek (2004) nedostatky venkova vnímá pozitivně. Za kaţdým nedostatkem, který na 

venkově vidíme, se skrývá dlouhý seznam dalších jiných šancí. Například nedostatek 

sluţeb vede venkovany k tomu, ţe kaţdý musí alespoň trochu kutit. Venkovan jako 

hospodář nebere svoji práci jako zaměstnání, ale jako péči o to, co mu bylo svěřeno. 

Existují i genderové rozdíly. Ţeny na venkově spíše vykonávají činnosti, které jsou 

podmíněny rodem. Hodně času věnují domácím pracím neţ je tomu v Praze.  

 

V závěru této podkapitoly bych chtěla ještě popsat poslední zajímavé šetření (Data II.) 

Zjišťovalo se, jak probíhá trávení celého dne respondentů. Hodinu po hodině, od pěti 

hodin ráno do půlnoci, měli respondenti uvádět, čemu se přesně věnují. Já jsem zjišťovala 

první a druhou nejčastější aktivitu zastoupenou u tazatelů během celého dne. Tento rozbor 

jsem aplikovala na Prahu a všechny velikosti obcí na Vysočině. Chtěla jsem zjistit, jestli 
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hierarchie rozloţených aktivit je podobná nebo mohu najít významné rozdíly ve 

venkovských a městských oblastech. 

Poněkud zajímavé bylo zjištění, ţe lidé v menších městech odcházejí velmi brzo do 

práce (zaměstnání mimo domov zhruba od 7 hodin), zatímco ve větších městech se teprve 

do práce chystají nebo dokonce stále spí. Ve větších městech jde většina respondentů do 

práce od 8 aţ 9 hodin. Tím pádem také jejich pracovní doba končí později neţli lidem na 

venkově. V době, kdy je podstatná část respondentů v práci, se ti, co zůstali doma, věnují 

na druhém místě domácím pracím nebo péči o děti (ve 12 hodin to nahrazuje stravování). 

Z práce chodí lidé v menších obcích okolo 15 hodiny, lidé z větších měst okolo 17 

hodiny. Po práci se nejčastější provozované aktivity různí dle velikosti sídel. 

V nejmenších venkovských sídlech (do 999 obyvatel a od 1000 do 4 999 obyvatel) 

nastává tzv. druhá směna v podobě práce v domácnosti a péče o děti. Která převaţuje od 

14-15 hodin do 18-19 hodiny. V malých obcích jako druhá činnost následuje volný 

čas/koníčky doma, které se tazatelé věnují asi 3 hodiny. Ve středně větších městech se na 

druhém místě (na prvním jsou také domácí práce/péče o děti) střídají činnosti jako volný 

čas/koníčky doma, se zábavou mimo domov (např. restaurace, kino, hospoda). Taktéţ 

v Praze a v největších městech na Vysočině od 20 tis. obyvatel lidé nejvíce uváděli na 

druhém místě zábavu mimo domov neţ volný čas strávený doma. Bez ohledu na venkov 

nebo město následně po těchto činnostech začíná čas strávený u televize. Přímo bych 

vyslovila aţ „televizní maratón“. Zhruba od 19 do 22 hodin je u většiny respondentů 

uváděna činnost sledování TV/DVD/videa. Přičemţ platí, ţe čím pozdější hodina, tím je 

větší nárůst respondentů, kteří sledují TV. V 19 hodin je to zhruba 20 % tazatelů ale mezi 

20-21 hodinou jsou tyto frekvence nejhojnější (35 – 48 %). I kdyţ v Praze je moţno 

pozorovat menší zastoupení sledovanosti (od 20-26 %). V obcích do 999 obyvatel a od 

5 000 do 19 999 obyv. se po televizi na druhém místě lidé věnují spíše opět domácím 

pracím/péčí o děti. V Praze se na druhém místě za televizí umístila činnost 

zábava/koníčky mimo domov. Stejně tomu bylo v okresních městech (od 20 tis. 

obyvatel). Po 22 hodině uţ převaţuje u podstatné části respondentů spánek a na druhém 

místě stále sledování TV.  

Rozdíl oproti lidem z venkova je hlavně v tom, ţe lidé po práci dost času věnují 

domácím pracím a upřednostňují koníčky doma neţ zábavu mimo domov. Ve středních a 

velkých městech (od 5 tis. obyvatel) se respondenti po konci pracovní doby do cca 18 

hodin mnohem méně věnují domácím pracím a spíše volí zábavu mimo domov, 

v některých výjimkách i volný čas strávený doma. Přičemţ platí, ţe ţivotní rytmus 
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obyvatel Prahy je z velké míry podobný lidem z  měst s více neţ 20 tis. obyvatel (pouze 4 

města). Lidé z velkých měst volí zábavu mimo domov, hlavně díky dobré dostupnosti 

různých sluţeb. Naproti tomu respondenti bydlící v menších sídlech nemají takový výběr 

aktivit. I kdyţ lidé z venkova mohou trávit svůj volný čas ve větším městě v okolí, můţe 

být někdy náročné dostat se z měst do místa bydliště. Počty dopravních spojů s pozdější 

hodinou klesají a také to můţe být pro některé finančně náročné.  Menší podíl 

respondentů sledující TV ve večerních hodinách v Praze můţe reflektovat vyšší 

zastoupení respondentů s vyšším stupněm vzdělání. Tito lidé zřejmě nemají tak velkou 

potřebu sledovat TV, neţ lidé v menších sídlech, kde je horší vzdělanostní struktura 

obyvatel.  

 

4.6 Shrnutí výsledků průzkumu 

V této části shrnu nejzajímavější informace, které jsem zjistila ze strukturovaných 

rozhovorů v jedné venkovské obci na Vysočině. Výzkum probíhal v obci Sázavka, která 

má celkem 325 obyvatel a leţí v okrese Havlíčkův Brod. S prvními dvěma informátory 

jsem byla jiţ dopředu domluvená, přičemţ tito respondenti mi dali následně doporučení 

na jiné osoby z obce. Výběrová skupina je tvořena 6 lidmi rozdílného věku, vzdělání a 

rodinného statusu (tab. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V rámci průzkumu jsem se ptala na předem dané otázky: 

1. Kterým aktivitám se nejčastěji věnujete ve svém volném čase v průběhu 

pracovního týdne, popř. o víkendu? 

2. Kde nejčastěji trávíte svůj volný čas, např. doma, v místě vašeho bydliště, 

v okolním městě apod. 

3. Máte dostatečný počet moţností, jak trávit svůj volný čas?  

Informátor 
Pohlaví, věk, nejvyšší dokončené vzdělání, 

rodinný status 

I1 Muţ, 65 let, vyučen, ţenatý 

I2 Ţena, 64 let, ZŠ, vdaná 

I3 Muţ, 43 let, ZŠ, ţenatý 

I4 Ţena, 40 let, SŠ, vdaná 

I5 Ţena, 26 let, SŠ, svobodná 

I6 Ţena, 17 let, ZŠ (studuje), svobodná 

Tab. 8: Základní informace o informátorech 

Zdroj: vlastní šetření 
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4. Jaké jsou moţnosti ve vaší obci pro realizaci sportovních aktivit, společenského 

ţivota, kulturních aktivit? Máte dostatečný počet obchodů a sluţeb v místě vašeho 

bydliště? Které moţnosti při trávení volného času všeobecně nejvíce postrádáte? 

5. Hlavní důvody, které vám brání v ideálním trávení volného času. Kdybyste měl/a 

více volného času, co byste dělal/a? 

 

Informátorů jsem se dopředu zeptala, zda si mohu během rozhovoru dělat poznámky, 

ze kterých jsem následně utvořila tento malý průzkum. Pokud to bylo vhodné, text jsem 

proloţila citacemi informátorů, které jsem pro větší věrohodnost gramaticky 

neupravovala. Ačkoliv bylo informátorů málo, některé jejich výpovědi jsem zobecnila na 

celou obec. Způsob trávení volného času na venkově můţe připadat některým lidem 

monotónní, zahrnující stále se opakující činnosti. Je pravdou, ţe lidé z venkova nemají 

takové moţnosti jako je tomu ve městech, i přesto probíhá čas na venkově svým 

specifickým způsobem, který ne u všech je zcela stejný.  

Ovšem některé činnosti jsou u dospělých lidí víceméně podobné, jako je tomu ve 

městech. Po práci, ze které většinou přijíţdějí z měst v okolí, dělají povinnosti spjaté 

s domácností nebo se věnují dětem. Některé činnosti jsou velmi individuální. Pokud to 

počasí dovolí, tak tráví svůj čas co nejvíce venku, okolo domu nebo na zahrádce
18

. Během 

dne chodí navštěvovat své známé, příbuzné nebo sousedy, muţi zase chodí do místní 

hospody. K večeru často odpočívají, relaxují u televize, čtou zábavné časopisy nebo 

knihy. O víkendech někteří uváděli, ţe pokud mají čas, rádi vycestují na nějaký výlet. I2: 

„Volný čas trávím hlavně doma. Hodně dělám takový ty činnosti okolo domu, vařím, 

uklízím a tak…, taky jsem často venku na zahradě, každý den je potřeba něco udělat. 

Chodí k nám i vnoučata, bydlí tu totiž i náš syn s rodinou. Po večerech se ráda podívám 

na televizi. Při televizi luštím křížovky nebo sudoku a pak jdu spát…“. I6: „Po škole 

trávím čas hlavně s kamarády venku na vesnici. Občas, když se jedu odpoledne bavit do 

města s holkama a zůstanu tam do večera, tak se o mě máma zase bojí, takže spíš 

posedáváme tady ve vesnici. Jinak mě baví tanec, ale tak často se mu zase nevěnuju“. 

Informátoři zejména rádi poslouchají rádio při vykonávání domácích prací nebo prací 

okolo domu, rádio je samozřejmou součástí kaţdé domácnosti. I3: „Když pracuju na 

zahradě nebo něco dělám na domě, tak si k tomu pustím rádio, to mě baví“. Tři 

informátoři uváděli, ţe se věnují práci na počítači (hlavně čas strávený na internetu). 

                                                 
18

 všichni informátoři bydleli v rodinném domě se zahradou, popř. hospodářstvím 
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Muţi pak často večer chodí do místní restaurace, která je takovým centrem schůzek a řeší 

se všechny události spojené s vesnicí. I3: „Tak tu je večer mrtvo, a jediná možnost, kam 

můžeme s chlapama zajít, je do hospody. Tam se schází skoro všichni“. Ačkoliv jedna 

informátorka uvedla, ţe ţeny restauraci tak často nenavštěvují. Pokud ano, tak spíše 

s celou rodinou. Starší občané se chodí často procházet po vesnici, nebo občas chodí na 

místní hřbitov. Všichni informátoři oceňovali, ţe mohou kdykoliv zajít do okolní přírody. 

Někteří informátoři zmiňovali, ţe zde mají dostatečně vybavenou knihovnu, kterou hodně 

občanů vyuţívá nejenom k půjčování knih. Lidé tam často chodí ve volném čase na 

internet, čtou noviny či se tam scházejí s kamarády nebo známými. Starší informátoři 

v převáţné většině tráví svůj čas po příchodu z práce v místě svého bydliště. Jinak je 

tomu u mladších informátorek, které občas vycestují mimo bydliště. A někdy ve městě 

setrvávají po ukončení pracovní doby nebo školy. 

 Moţnosti, které lidem na vesnici nejvíce chybí, jsou velmi individuální podle 

preferencí kaţdého jedince. I6: „Teď v létě mi docela vadí, že tu není koupaliště, je tu jen 

rybník. A taky mi tu chybí kino nebo nějaká cukrárna“. Vesměs se ale všichni shodovali 

na tom, ţe obecně jsou to kulturní a sportovní aktivity, které postrádají. Lidé by ocenili, 

kdyby se tu konaly kulturní a sportovní akce častěji. I1: „Teď tu zrovna nedávno byl na 

hřišti turnaj v malé kopané, tak jsem se tam byl podívat, ale ty akce tu nejsou tak často“. 

Ve vesnici se také ve volném čase pořádá tzv. brigáda na úklid a zkrášlení obce. I4: „Já 

jsem tam teda teď nebyla, ale chodí tam známá ze sousedství. Pořádá se to o víkendech a 

někdo například zametá chodník nebo seká trávu, to je různý. Večer se pak většina lidí 

sejde v hospodě a jen tak klábosí“. Takové akce jsou prý na vesnici velmi vítané, lidé se 

odreagují a přijdou na jiné myšlenky, potkají tam své známé, takţe je to příleţitost se 

setkávat. Působí tu i svaz dobrovolných hasičů, v něm se ale informátoři neangaţují. Ţeny 

si stěţovaly, ţe tu je málo obchodů (potraviny) a tak jsou nuceny často jezdit za nákupy 

do měst. I5:„Jsou tu sice dva obchody (pozn. smíšené zboží), ale nemají tam takový výběr 

a taky je to tam dražší…Proto spíše nakupuju ve městě. Když je potřeba, tak se dohodnu 

tady se sousedy. Když jedou do města, tak mi nakoupí, co potřebuji nebo se do města 

svezu s nima“. Pomoc druhým lidem je na venkově zcela samozřejmá pro všechny, 

vzhledem k tomu, ţe většina sluţeb je ve vesnici nedostupná. Komplikovanou situaci 

nedostatečného rozvoje svých zájmů a koníčků, řeší velmi konstruktivně a zásadně jim to 

nebrání v rozvoji. Domnívám se, ţe nedostupnost některých aktivit vede na druhé straně k 

většímu rozvoji samostatnosti všech občanů venkova. Lidé si tak často sami nacházejí 

alternativy, kterým se ve volném čase mohou věnovat a nacházet v nich potěšení.  
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I1: „Tady v garáži mám dílnu a často tam spravuji motorky, to mě hodně baví. Chodí za 

mnou i lidi z vesnice, když chtějí něco opravit a neví si s tím rady“. Ţeny říkaly, ţe si zase 

rády ve volném čase chodí popovídat se známými a kdyţ někdo něco potřebuje, tak jim 

rády vyjdou vstříc a naopak. Vzájemné návštěvy tak všichni informátoři, nehledě na věk, 

popisují jako běţnou součást kaţdodenního koloběhu. Informátoři také oceňovali to, ţe na 

venkově kaţdého znají a hned ví, kdyţ do vesnice přijde někdo nový. Nebojí se o děti, 

kdyţ si hrají venku, protoţe na ně celá vesnice v podstatě dohlíţí. Ačkoliv si to lidé 

nepřipouští, to jsou hodnoty venkova, které ve městě uţ najdeme jen velmi zřídka. 

 Hlavní důvody, které informátorům brání v ideálním trávení času, je hlavně pocit 

jeho celkového nedostatku, dále to byly finanční důvody či zdravotní důvody u starších 

informátorů (popř. únava). I6: „Postrádám více času na věnování se svým koníčkům. 

Důvodem je to, že musím dojíždět do práce a taky její náročnost. Ale i tak se snažím 

udělat nějaký ten čas na koníčky a spojit příjemné s užitečným. I když je fakt, že pak 

člověk nestačí odpočívat…Ráda bych jezdila na různé výlety a častěji na dovolenou, 

hlavně do zahraničí. Na to ale bohužel nedochází tak často, jak bych si přála“. Někteří 

informátoři se shodli na tom, ţe jim do jisté míry vadí časté dojíţdění za prací, studiem 

nebo za zábavou do měst
19

. Ovšem dodávali, ţe jsou na tuto skutečnost zvyklí delší dobu 

(respektive někteří od narození), a tak uţ to spíše vnímají jako určitou součást ţivota. 

Z poskytnutých informací vyplývá, ţe pro informátory je zde ţivot v porovnání s městem 

na jednu stranu bezpečnější, zdravější a méně nákladnější, na druhou stranu však 

sloţitější. To pravděpodobně pramení především z nezaměstnanosti, nízkých příjmů, 

nedostatečné občanské vybavenosti, špatnou dopravní dostupností do okolních měst a 

obcí. Kdyţ jsem se jich zeptala, zda by se kvůli tomu nechtěli přestěhovat do města, tak 

čtyři informátoři se shodli na tom, ţe by tam ţít nechtěli. O přestěhování ovšem do 

budoucna uvaţovaly dvě nejmladší informátorky. Vylidňování mladých občanů, tak můţe 

mít za následek další zhoršování poskytovaných sluţeb. 

 I3:„Já bych ve městě bydlet nechtěl, jsem radši doma na statku, kde mám svůj klid a 

taky tu mám zvířata, o který se musím starat“.  

I4: „Na Vysočině je krásně, jinde v Česku bych bydlet nechtěla, natož někde v Praze, 

ale je to věc názorů a zvyků…“. 

  

                                                 
19

 pozn.: většinou do Světlé nad Sázavou vzdálené cca 8 km jakoţto centrum této lokality 
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5 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo zjistit, jak probíhá trávení volného času ve venkovských a 

městských oblastech. První kapitola uvádí do problematiky, vymezuji si výzkumné 

otázky a rozvádím metodiku dat. Druhá kapitola definuje pojmy, které prolínají celou 

práci (pojmy jako volný čas, venkov, město). Dále jsou přiblíţeny stručné charakteristiky 

kraje Praha a Vysočina k lepšímu pochopení zkoumaných lokalit. Zaměřila jsem se na 

kvantitativní i kvalitativní šetření. V praktické části jsem zkoumala jednotlivé 

volnočasové aktivity ze sekundárních statistických dat se zřetelem na jejich rozdílné 

trávení v Praze a na Vysočině. Zároveň jsem u těchto aktivit sledovala souvislosti a 

rozdílné preference mezi pohlavím, věkem, vzdělanostní strukturou, příjmy a velikostí 

místa bydliště. Na závěr jsem doplnila některé obecné poznatky získané pomocí 

strukturovaných rozhovorů uskutečněných ve venkovské obci na Vysočině. Rozhovory 

slouţily především k hlubšímu pochopení trávení volného času na venkově. 

 

Výsledky průzkumů dávají odpověď na výzkumné otázky poloţené v úvodu práce: 

 V současné době je městské prostředí s venkovským silně provázané. Rozdíly 

mezi venkovem a městem se tak postupem času do jisté míry stírají. Přesto byly shledány 

značné rozdíly mezi těmito lokalitami, coţ potvrdily výsledky průzkumu. V rámci krajů 

jako celků nebyly rozdíly tak zřejmé, jako tomu bylo mezi jednotlivými velikostními 

strukturami obcí na Vysočině a v městském prostředí. Dnes jsou hodnotové preference 

v jednotlivých kategoriích sídel značně rozrůzněné a můţeme zde téţ shledat diferenciace 

u jednotlivých skupin obyvatel na základě rozličných aspektů. Domnívám se, ţe 

obyvatelé pocházející z městského prostředí se více přibliţují vzdělanostní a informační 

společnosti. Výsledky poukazují na to, ţe do určité míry mají lidé na venkově menší 

ţivotní aspirace. Upřednostňují volnočasové aktivity, které jsou spojené na jednu stranu 

s odpočinkem, ale zároveň na psychicky nenáročnou zábavu. Poněkud častěji se zaměřují 

na masovou kulturu, neţ lidé z urbanizovaných oblastí, ačkoliv v některém směru nejsou 

rozdíly tak patrné (např. sledovanost TV). S tím souvisí i horší vzdělanostní struktura 

obyvatel venkovských obcí, která odráţí to, jak lidé naloţí se svým volným časem.  

 Ve výzkumech se potvrdilo, ţe vůbec nejfrekventovanější aktivitou ve volném 

čase je sledování televize. Tato oddechová a zároveň nenáročná aktivita vyplňuje volný 

čas lidem jak na venkově, tak ve městě. Zjistila jsem, ţe televizi sledují spíše ţeny neţ 

muţi. Největší frekvence sledovanosti je u nejstarších osob (více jak 60 let), nejméně u 
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osob mladších 29 let. Také se této činnosti věnují lidé s menším dosaţeným vzděláním. 

V Praze je další nejčastější činností pasivní odpočinek, četba knih, sportovní aktivity nebo 

posezení s přáteli. Velmi specifickou činností, které se lidé v Praze věnují nejméně, jsou 

technické zájmy a hraní her na počítači. Tyto činnosti jsou velmi individuální. Lidé na 

venkově se častěji věnují péči o zvířata, pasivnímu odpočinku, četbě knih, domácím 

pracím a zahrádkaření. Kdyţ pominu velmi vyhraněný způsob trávení volného času - 

chataření a chalupaření, tak na Vysočině se lidé věnují minimálně sebevzdělávání, 

sportovním aktivitám (kondičním a týmovým sportům) a stejně jako v Praze hraní her na 

počítači. 

 Zcela jednoznačným trendem jak ve městě, tak na venkově je určitý sklon spíše 

k pasivnějšímu a nenáročnějšímu trávení volného času. Aktivní způsoby trávení nejsou 

z tak velké míry zastoupeny. Vedle sledování televize, jak jsem specifikovala výše, je 

také značná frekvence u druhé pravidelné činnosti, kterou je pasivní odpočinek (lenošení, 

nicnedělání). V neposlední řadě to je četba knih, která do značné míry bortí mýtus, ţe 

česká společnost nečte. Alespoň v Praze a na Vysočině (i u jednotlivých skupin obcí) 

tomu zdaleka tak není.  

 Lidé bydlící ve městech mají mnohem větší škálu volnočasových aktivit, je to 

přirozené, spektrum aktivit stoupá s velikostí obce. V Praze je přirozeně nejvyšší a zcela 

vyhovující zastoupení aktivit téměř všeho druhu. Jinak je tomu v nejmenších obcích na 

Vysočině. Zastoupení kulturních aktivit je velmi malé, tyto aktivity navštěvuje ve volném 

čase jenom vyhraněná skupina obyvatel. Vybavenost sportovními zařízeními pro 

veřejnost je sice v kraji Vysočina poměrně velká, to však neznamená, ţe je plně 

dostačující a vyhovující v jednotlivých obcích, a také to nic nevypovídá o jejich 

technickém stavu. Problémem je, ţe se tato zařízení vyskytují hlavně v největších 

okresních městech, tím se sniţuje jejich přístupnost pro vzdálenější obce v periferních 

oblastech Vysočiny. To se následně potvrdilo i z průzkumu v obci na Vysočině. 

Informátorům na venkově chybí větší dostupnost obchodů a sluţeb, lepší dopravní 

obsluţnost, počet společenských akcí a také moţnost sportovního vyţití. Mnozí by rádi 

věnovali více času sportovním nebo kulturním aktivitám, ale mnohdy nemají čas na 

pravidelné dojíţdění za těmito aktivitami (popř. finanční prostředky). Lidé na venkově si 

tak hledají jiné způsoby, jak vyuţít svůj volný čas. Zaměřují se na specifické činnosti, 

které jsou lidem ve městě méně blízké, jako jsou ruční aktivity, kutilství, technické zájmy, 

opravy motorových vozidel aj. 
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 Zajímavé výsledky přinesly rozbory z trávení volného času ve smyslu 

dovolených. Nepotvrdil se obecně přímý vztah: čím větší sídlo, tím větší potřeba 

cestování. Ten platí jen do určité míry. Ukazuje se, ţe zvláště platí uvnitř regionu 

Vysočina pro cestování za hranice Česka neţli u cestování v rámci státu. V menších 

sídlech je frekvence cestování po ČR vcelku homogenní jako u větších měst. Cestování za 

hranice ČR je ovšem mnohem častější roční aktivitou obyvatel měst. Důvodů je hned 

několik. Především je to otázka finančních příjmů. V Praze i větších okresních městech na 

Vysočině je koncentrace osob s vyšším stupněm dosaţeného vzdělání, a jak je známo, ti 

ve většině případů mají vyšší příjmy neţ lidé se základním vzděláním. Právě v menších 

sídlech je větší zastoupení osob s niţším vzděláním. Na druhé straně lidé z venkova tráví 

hodně času starostí o své hospodářství. Mají povinnosti okolo rodinného domu, statku a 

zahrady, coţ je do jisté míry můţe omezovat vycestovat na delší dobu. 

 

Venkov a město, jako takové, má rozdílné problémy, potenciály rozvoje, či problémy 

vyţadující odlišné přístupy při jejich řešení. Pokud se některé problémy nebudou včas 

řešit, mohou se rozdíly mezi kvalitou ţivota na venkově a ve městě nadále více 

prohlubovat, coţ můţe mít dopad na ţivot zejména v nejmenších venkovských obcích. 

Dochází zde totiţ k vylidňování mladého obyvatelstva. Ti zde nejsou spokojeni se 

způsobem ţivota (důvody jako pracovní příleţitosti, více moţností pro trávení volného 

času apod.). Na venkově tak zůstává velká část starších obyvatel, kteří mají jiné nároky na 

trávení volného času neţ mladší obyvatelé. Televize je tak často jediným naplněním 

volného času a spojením se světem pro všechny bez rozdílu věku.  

Celkově by bylo vhodné upravit nabídku volnočasových aktivit u jednotlivých skupin 

obcí. Jednou z moţností, jak napomoci větší škále aktivit pro volný čas, by bylo provést 

hlubší analýzu v jednotlivých oblastech Vysočiny a v jednotlivých skupinách obcí. Přitom 

by bylo vhodné koncipovat tyto nabídky s ohledem na rozdílné sloţení obyvatel na 

venkově (např. rodiny s dětmi, mladí a aktivní, starší lidé, lidé s menší náročností na 

provozované aktivity atd.) Ty by mohly být vytvořeny na základě informací získaných z 

analýzy současného stavu. Otázky související s vyuţíváním volného času patří 

k aktuálním problémům současnosti. Řešení těchto problémů je nejenom na straně státu, 

veřejné správy, soukromého sektoru ale i jiných institucí. Zejména malé obce nemají 

dostatečné finanční ani personální kapacity ke zvládnutí aktivního rozvoje obce. Obec 

nemůţe být rozvíjena, pokud se nezačne rozvíjet sama s vyuţití vnitřní a vnější pomoci. 

Kraj by se měl postarat o volný čas občanů prostřednictvím veřejných iniciativ a zároveň 



 55 

jejich podporováním vycházejících od občanů, rodin či sdruţení. Základním aspektem 

můţe být v důsledku samotná snaha člověka rozvíjet se a spolupracovat ve společnosti. 

Coţ můţe vést ke vzniku různých spolků či sdruţení především ve venkovském prostředí. 

Důleţité tedy je, aby se lidé sami začali angaţovat na zlepšování kvality nabízených 

sluţeb, spojených s trávením volného času. Obce se tak mohou posouvat kupředu, aniţ by 

ztrácely své zvyky a tradiční hodnoty.  
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