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1.  Úvod 

       Volný čas je považován za jednu z nejvýznamnějších oblastí realizace životního způsobu, 

která v posledních desetiletích prošla velkými změnami (zejména co se týče  významu a délky 

volného času). Mezi životním stylem a volným časem (jeho objemem a zejména strukturou) 

funguje úzká závislost (Tuček 2003, s. 174). Dle Organizace pro hospodářskou spolupráci a 

rozvoj (OECD) patří volný čas mezi 24 sociálních indikátorů, podle nichž se určuje životní 

kvalita v určité zemi. Volný čas se stal celoživotním fenoménem, jehož rozsah a význam dále 

roste (Hofbauer 2004, s. 28). Většina teoretiků volného času se domnívá, že volný čas je 

oblastí, kde lze uplatňovat svobodná rozhodnutí o její náplni na základě vlastních potřeb, 

zájmů a hodnot než vynucených povinností. Způsob, jakým člověk tráví svůj volný čas, není 

jen záležitostí jeho vůle. To ovlivňuje řada determinujících faktorů, jako např. rodinná 

situace, materiální možnosti a okolí. Určitou roli hraje i vzdělání. V prvé řadě je to ale 

především práce. Bez práce o volném čase ani mluvit nemůžeme. Volnočasové procesy mají 

celosvětově vliv nejen na kulturu a politiku, ale také ekonomii a ekologii. 

       V současné době se volný čas utvrdil jako sociální hodnota. Volný čas „vítězí“ nad prací, 

stoupá na žebříčku sociálních hodnot. Sféra volného času je vyplněna početnějšími a 

různorodějšími aktivitami, než tomu bylo před několika let. Volný čas dnes zakládá novou 

podobu štěstí. Ten, kdo nevyužívá či neumí využívat svého volného času, již není úplným 

člověkem a nemá velkou prestiž. Společně s M. Wolfsteinovou bychom mohli říci, že již 

v šedesátých letech dvacátého století stojíme u zrodu morálky zábavy (fun morality). Nuda je 

největším nepřítelem volného času. Právě ona má negativní dopady, a to především na mladé 

lidi, kteří se jí konzumací rozličných drog pokoušejí uniknout. Právě tento únik z reálného 

světa představuje negativní stránku volného času.  

       I když význam volného času v postindustriální společnosti stále vzrůstá, sociologie, která 

se tímto sociálním časem zabývá, však stále stojí na pokraji zájmu většiny sociologů. Této 

skutečnosti odpovídá i množství prostoru, které je mu v knihách věnováno. Právě malá 

obeznámenost s problematikou volného času v české sociologii, i nedostatečná pozornost 

věnovaná tomuto sociálnímu času v česky psané odborné literatuře, byly důležitým popudem 

k napsání této práce. 

 



 9 

 

 

1. 1 Obsah a struktura práce 

  Práce by chtěla upozornit na proměny volného času v současné společnosti.  Zaprvé 

ukázat, že všechny změny, které se v postavení individua ve společnosti uskutečnily, 

vyplývají ze změny postavení volného času v životě jednotlivce. Práce chce zdůraznit 

obrovskou a neustále rostoucí moc individuality v dnešní společnosti. Chtěla by však také  

poukázat  na negativní dopady volného času na společnost. Všech těchto cílů bude dosaženo v 

průběhu komplexní analýzy volného času, jež je nejdůležitějším cílem této práce. 

  Překládaná práce má osm kapitol. Po úvodní kapitole, ve které jsou formulovány vstupní 

hypotézy, následuje kapitola druhá, která obsahuje základní informace o použitých zdrojích. 

V této kapitole se budeme také zabývat charakteristikou pojmu volného času. Tato kapitola 

přichází například s definicí a vývojem volného času doplněným historickým přehledem. Celá 

třetí kapitola bude věnována interpretaci a výkladu díla francouzského sociologa Joffre 

Dumazediera La révolution culturelle du temps libre (1966- 1988) z roku 1988. J. Dumazedier 

pokládan za hlavního teoretika zabývající se volným časem a  zmíněná publikace je 

považována pro sociologii volného času za stěžejní. Následující čtvrtá kapitola se věnuje 

pojetí, proměnám a analýze trávení volného času v Česku. Pátá kapitola upozorňuje na 

problémy, omezení a možnosti volného času dětí a mládeže. V šesté kapitole se pak snažíme 

popsat a odhadnout budoucí vývoj volného času a jeho postavení a perspektivy 

ve společnosti. Sedmou kapitolou je závěr, kde budou shrnuty základní poznatky provedené 

analýzy a zhodnoceny vstupní hypotézy. Poslední osmou kapitolu tvoří seznam použité 

literatury. 

  Problematika volného času byla vybrána proto, že volný čas je často dáván do vztahu 

s ostatními prvky společnosti kultury. To umožňuje pochopit různé problémy průmyslové 

revoluce.  

 Cílem následující kapitoly je přiblížit a charakterizovat pojem volný čas a jeho užívání v 

práci, která má převážně analytický charakter. Doplňme, že v práci byla použita především 

popisná metoda. Ve čtvrté kapitole jsme použili statistická data, která jsme utřídili do 

několika tabulek a grafů, jejichž výsledky jsme posléze analyzovali a interpretovali. 
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 Pro to, abychom mohli hovořit o volném čase, musí se sociologie volného času nejprve 

osamostatnit. Už nemůže záviset na žádném jiném odvětví sociologie, ani sociologie 

industriální, které vděčí za svůj vznik. Mnoho teoretiků volného času si myslí, že musí 

existovat spíše vztahy se všemi odvětvími sociologie, které se týkají sociálních a kulturních 

prvků působících na volný čas a opětovně jím formovaných- sociologie práce, ale také 

sociologie rodiny, politiky, zemědělská a urbánní sociologie, ekonomická a kulturní 

sociologie… Všechny podobné změny mají větší či menší vliv na volný čas. Měli bychom 

také zapomenout na systematicky ustálené vztahy mezi pracovní činností a volným časem. 

Ale jak už jsme řekli, vliv volného času na sociální a kulturní změny je v těchto změnách 

ignorován či podceňován.  

 

1. 2 Diskuse s literaturou 

       Ještě předtím, než se začneme věnovat samotné náplni práce, kterou bude teoretické 

pojednání o volném čase a  analýza proměn trávení volného času, a to především v posledních 

třiceti letech v Česku a v období společenské transformace, měli bychom se zmínit o 

stěžejních zdrojích, ze kterých jsme při psaní práce vycházeli. 

       Dá se říci, že ve francouzské poválečné sociologii byla tomuto tématu věnována největší 

pozornost. S hlubokou a obsáhlou analýzou zaměřenou zejména na bariéry, potenciály a 

dilemata volného času přichází práce francouzského sociologa Joffre Dumazediera La 

révolution culturelle du temps libre (1968- 1988) vydaná roku 1988. Tato práce pojednává o 

kulturní revoluci volného času. Práce nám zároveň poslouží jako hlavní zdroj, ze kterého 

budeme vycházet. Joffre Dumazedier bývá považován za „zakladatele“ poválečné sociologie 

volného času. Tento sociolog stojí i u zrodu prvních srovnávacích mezinárodních výzkumů o 

využití volného času. Jeho klíčové práci věnované volnému času se věnujeme ve zvláštní 

kapitole, kde interpretujeme autorovi hlavní myšlenky.  

       Bezpochyby jednou z mála do češtiny přeložených odborných prací nastiňující 

problematiku volného času je kniha dalšího francouzského sociologa Jeana Fourastiého 

40 000 hodin (1965). V dané knize autor popisuje svou vizi společnosti volného času v 21. 

století. Již v šedesátých letech dvacátého století se domnívá, že lidé budou mít stále více 

volného času, a to díky revolučním technologiím a výrobkům. I když nebyl zcela tak daleko 

od pravdy, dnes bychom jeho představu označili za poněkud utopickou. 
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 Taktéž se zmiňme o „průkopnické“ antropologické knize amerického antropologa Davida 

Riesmana Osamělý dav z roku 1956. Autor zde přichází se zajímavým rozdělením lidí do 

dvou typů: vnějškově řízený typ a vnitřně řízený (determinovaný) typ člověka.  Tyto dva typy 

obsáhle popisuje a domnívá se, že v dnešní době (tj. v postmoderní společnosti) převládá 

vnějškově řízený typ člověka. Takový typ člověka je na rozdíl od vnitřně řízeného typu zcela 

ovládán svým prostředím, je jakousi manipulovatelnou loutkou konzumního světa. 

       Nesmíme ani opomenout českou literaturu z šedesátých let dvacátého století, která nám 

posloužila ohromným zdrojem informací. Z české literatury uveďme zejména práci B. 

Filipcové Člověk, práce, volný čas (1967) a R. Seluckého Člověk a jeho volný čas (1966). 

Strukturou a obsahem se jedná o velmi podobné publikace zahrnující jak historii, tak výzkum 

i tehdejší současný stav volného času, avšak práce R. Seluckého je zaměřena spíše 

ekonomickým směrem. Práce B. Filipcové byla jednou z hlavních publikací, z které jsem 

vycházela. 

       Za zmínku rozhodně stojí i prozatím nejnovější práce o volném čase M. Tučka a kol. 

Dynamika české společnosti a osudy lidí na prahu 21. století z roku 2003, dále publikace H. 

Friedlanderové, M. Tučka a MEDIANu Češi na prahu nového tisíciletí (2000) a I. Možného 

Česká společnost (2002). Jde o vybrané české publikace zabývající se mapováním volného 

času v Česku. Především knihy H. Friedlanderové a M. Tučka a kol. považujeme za cenný 

zdroj při získávání dat mapující přeměnu společnosti po roce 1989.  

       Inspiraci jsem čerpali také z knih zabývající se pedagogikou volného času dětí a mládeže, 

jež nám překvapivě přinesly cenné informace. Jedná se především o knihu B. Hofbauera Děti, 

mládež a volný čas z roku 2004. Jde zatím o nejnovější českou publikaci o volném čase, která 

je k dispozici. Tuto publikaci hodnotím jako velmi přínosnou a užitečnou, neboť velmi 

přehledně shrnuje teoretické pojednání o volném čase. Zároveň přichází i s novými podněty a 

otázkami pro jeho studium. Podobně bych zhodnotila i knihu P. Saka  Proměny české 

mládeže (Česká mládež v pohledu sociologických výzkumů) z roku 2000.  

       Rovněž velmi zajímavou a podnětnou knihou je kniha norského sociálního antropologa T. 

H. Eriksena Tyranie okamžiku (rychlý a pomalý čas v informačním věku) z roku 2005. Tuto 

knihu bych označila za nadčasovou. Autor přichází s novými způsoby pohledu na 

problematiku dnešního zrychleného tzv. informačního věku. Tuto dobu nadále komplexně 

analyzuje a uvádí zajímavé příklady. 
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      Zmínila bych se také o diplomové práci L. Mazochové Mezigenerační a meziregionální 

rozdíly v trávení volného času (2006) . Z teoretická části této práce a uvedení do problematiky 

můžeme získat nějaké informace. Druhou část dané práce, empirický výzkum volnočasových 

aktivit, bohužel nemůžeme považovat za vyhovující a nemůže z ní čerpat, jelikož se nejedná 

se o dobře provedený výzkum.    

                  

  

      1.  3 Hypotézy a ostatní cíle práce 

Naší snahou bude ověřit platnost následujících hypotéz: 

1. Moderní technologie změnily způsob trávení volného času. Volného času je více než 

v šedesátých letech dvacátého století a kulturní a seberozvojové aktivity se díky 

pasivnějšímu trávení volného času (ovlivněného moderními technologiemi) snížily. 

2. Volný čas se více diferencuje a diferenciace je vázána na sociální status1 a příjmy. 

Lidé s nižším dosaženým vzděláním tráví čas méně hodnotně a zajímavě než lidé 

s vyšším dosaženým vzděláním. 

3. V Evropě se za posledních deset let změnila průměrná týdenní délka práce na plný a 

částečný úvazek. 

4. Volný čas žen se přiblížil volnému času mužů.  

 

2. Charakteristika pojmu volný čas  

2. 1 Stručný historický přehled volného času 

       Volný čas je pojem, který je znám již přes 2000 let, a kterému byla již mnohými řeckými 

filozofy věnována pozornost. Míra volného času, „scholé“, byla považována za míru štěstí. 

                                                 
1 Sociální status je pozice v sociální struktuře. Vztah mezi různými sociálními statusy vymezuje sociální role. 

Giddens definuje status jako prestiž, kterou má určitá skupina v očích jiných členů společnosti. Obvykle je 

spojena s charakteristickým stylem života- způsobem chovaní, který se od členů dané skupiny očekává  

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1In%C3%AD_status-22.11.2006) 
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Např. v Etice Nikomachově by měl dle Aristotela volný čas být vyplněn činností bez  

konkrétního cíle, která by byla milována pro ni samotnou.  

      V minulosti byla volnému času věnována malá pozornost, jelikož byl výsadou úzkých 

společenských vrstev. I když existují rozličné teorie o volném čase, platí však, že sféra 

volného času je chápana odděleně od sféry času pracovního jako stav, kdy můžeme dělat, co 

se nám zlíbí.  

     O volném čase jak ho chápeme dnes, můžeme mluvit až v období průmyslové revoluce, 

respektive s rozvojem kapitalistické společnosti, kdy se zavedením strojů do výroby narušil 

přirozený rytmus práce (závislý na denním světle). V předindustriální společnosti to byla 

církev se svými svátky, která omezovala pracovní dobu a ustanovovala volné dny. Někteří 

autoři jako např. A. Weber či H. W. Opachowski datují vznik volného času společně se 

vznikem protestantismu a náboženské reformace 16. století, a to jako reakci a touhu po 

svobodném světě, jehož hlavní náplní není posvátná práce („božské povolání“). Lze říci, že 

teprve industrializace vytvořila zásadní rozdíl mezi časem pracovním a časem volným, který 

je determinován pracovní dobou. „Rozsah pracovní doby činil v první polovině 19. století 12- 

14 hodin, a v důsledku vědecko- technického rozvoje a úsilí organizací pracujících se trvale 

snižoval.“ (Hofbauer 2004, s. 28). Celé 19. století je pak bojem dělnictva za vyšší mzdy a 

kratší pracovní dobu. Kolem roku 1900 v Evropě převládal ještě šedesátihodinový pracovní 

týden, počátkem třicátých let 20. století byl však v celosvětovém měřítku vytyčen  požadavek 

na jeho snížení na 40 hodin. Po válce se snahy o čtyřicetihodinový pracovní týden opět 

objevily. (Hofbauer 2004, s. 26) 

Tabulka 1: Dosavadní a předpokládaný vývoj času života 

Celkový čas 

života 

Dříve (kolem  

Roku 1800 

Včera (80. 

léta 20. stol.) 

Dnes (90. 

léta 20. stol.) 

Zítra (kolem 

Roku 2010) 

Pomět 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 440 tis. 610 tis. 670 tis. 690 tis. 1, 57 

= % 100 % 100 % 100 % 100 % - 
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Z toho čas v hodinách: 

Biolog. 

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: Opachowski in Hofbauer (2004) 

 

      V polovině padesátých let dvacátého století se již pracovní doba zredukovala a vzniklo 

právo na dovolenou. Volný (zvolený) čas začal být využíván ke konzumaci a začala se 

rozvíjet zábava a průmysl volného času. Tehdy se zrodila i sociologie volného času. Např. 

francouzský sociolog Jean Fourastié (1965) tvrdí, že již mechanizace činností v šedesátých 

letech osvobozuje lidi od netvůrčích činností a ponechává jim prostor pro tvůrčí a 

intelektuální činnost, čímž do jisté míry anticipuje základní vlastnosti terciární civilizace, 

k jejímž hlavním rysům patří zejména nárůst životní úrovně. Získaný volný čas pak dle něj 

povede k zájmu o terciární statky a služby, rozvoji vzdělanosti a ke změnám kvality ve 

využívání tohoto času. Naproti tomu se ovšem můžeme setkat s názory, že volný čas je spíše 

oblastí manipulace místo toho, aby byl prostorem pro lidskou svobodu. Tak se E. Fromm 

(1955) domnívá, že člověk současné doby je svou prací oklamán. Cítí se v ní uvězněn, a proto 

je jeho ideálem absolutní opak práce, tj, lenost a s ní spojená bezuzdná spotřeba dávající 

okamžité potěšení umožňující překlenout nebezpečí nudy, uniknout sám sobě, svému rozumu. 

Podobnou kritiku sdílejí představitelé frankfurtské školy, silně ovlivněné marxismem. 

Francouzský sociolog práce G. P. Friedmann (1965) zastává názor, že problematiku volného 

času nelze řešit izolovaně od sféry práce. Dle něj dělník ve strojové výrobě v továrně 

nenachází vlastní sebeuplatnění, které pak většinou hledá „doma“ či v „domácí práci“ (např. v 

kutilství). Věří, že v současné době je nezbytné vychovávat „člověka po práci“, tzn. soustředit 

se na výchovu dospělých lidí.  

       Vyvrcholení teorií sociologie volného času pak lze nalézt v díle J. Dumazediera (1988), 

který se domnívá, že hlavním výdobytkem lidského pokroku není materiální blahobyt, nýbrž 
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právě všeobecná existence volného času. A tak dnešní postindustriální společnost nazývá 

společností volného času. 

       Významný britský sociolog A. Giddens (2003) tvrdí, že v tradičních společnostech byl 

pojem času spojen s určitým místem, přičemž každá z těchto společností měla svůj vlastní od 

ostatních společností odlišný způsob počítání času, který byl odvislý od relativně malé 

lokality, ve které se nacházela. Radikální změnu přineslo 18. století a vynález mechanických 

hodin spojený s podrobným zmapováním světa, což mělo za následek rozdělení Země do 

časových pásem. Čas se tak stal nezávislým na prostoru a se stále se rozšiřujícím vlivem 

modernity se stal i prostor nezávislým na místě, především proto, že modernita „podporuje 

vztahy mezi „nepřítomnými“ druhými, kteří jsou místně vzdáleni od situací bezprostřední 

interakce“ (Giddens 2003, s. 25). Místo tak bylo zbaveno svého lokálního charakteru. „Tato 

skutečnost vypovídá o zásadním významu technologií ve společnosti. Modernita v mnoha 

sférách ovlivnila životy lidí“ (Mazochová 2006, s 36). 

      V současnosti existují však i tací, kteří se v současnosti snaží svou pracovní dobu 

zvyšovat (práce přes čas, nevyužití dovolené, druhé zaměstnání). Podobná tendence se týká i 

celých zemí- v důsledku potřeby zvyšovat efektivnost ekonomiky dochází ke krokům 

směřujícím k opětovnému prodloužení práce z 35 na 40 (případně i 42) hodin týdně. 

(Hofbauer, 2004, str. 28).  Společně s B. Hofbauerem (2004) bychom si v dnešní době mohli 

položit otázku, čím se práce vlastně stává. Zda je zátěží, elixírem života či luxusem.  

      Habermans pak tvrdil, že ve volném čase člověk realizuje sám sebe a jakoby doplňuje to, 

čeho se mu v zbývajícím (pracovním) čase nedostává. 

 

2. 2 Pracovní definice pojetí volného času 

Terminologie této oblasti se podobně jako sám volný čas rychle proměňovala a 

zpřesňovala zvláště ve druhé polovině 20. století (Hofbauer 2004, s. 13). 

Pro pracující a výdělečně činné osoby se čas většinou rozděluje na tři velké časové bloky:  

A, čas pracovní 

B, čas mimopracovní rozdělený na:  

       B1, vázaný čas- čas vykládaný na každodenní opakující se činnosti související s nutností 

zachování biofyziologického bytí člověka- spánek, jídlo, osobní hygiena a zajištění chodu 

rodiny a provozu domácnosti  a různé mimopracovní povinnosti 
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      B2, volný čas- nevymezovaný konkrétně ani obsahově ani časově. Časový prostot, který 

člověku zbývá po splnění pracovních a mimopracovních povinností. Komplex činností, pro 

něž se člověk rozhodl víceméně sám ze své vlastní vůle a vykonává je zpravidla pro ně samé 

(Tuček 2003, s. 175).  

C, tzv. polovolný čas (semi- loisir)- činnosti na pomezí vázaného a volného času (ruční práce, 

kutilství). Koníčky, které přinášejí radost, a které zároveň mají užitkový charakter.  

 

      O volném čase lze tedy hovořit až za podmínky, že člověk vykonal své pracovní 

povinnosti i činnosti nutné k udržení své vlastní existence, své rodiny a domácnosti. Volný 

čas je tzv. reziduální čas (zbytkový). K tomu tedy, abychom mohli zkoumat volný čas, 

musíme začít u času pracovního.  Můžeme pak říci, že volný čas závisí na délce pracovní 

doby a na náročnosti mimopracovních závazků (např. péče o děti).  „Pozitivně“ bychom pak 

mohli volný čas vymezit jako čas, který má charakteristiku neužitkovosti, bezúčelnosti, 

příznivě a uspokojivě využitelné k rozvoji osobnosti. 

 

Volný čas v jeho současném slova smyslu vytvořil ovšem až kapitalismus. Tady ve 

srovnání s předchozím obdobím získává volný čas 3 základní charakteristiky: 

A, je individualizovaný (člověk jím disponuje relativně samostatně) 

B, je všeobecný (týká se většiny členů společnosti, všech tříd a skupin) 

C, je postaven do protikladu k pracovní době 

 

Volný čas se nadále vyznačuje 3 hlavními funkcemi, pojmenované J. Dumazedierem 

(1962): 

1. odpočinek, zotavení (le délassement) 

2. rozptýlení, zábava   (le divertissement) 

3. rozvoj (osobnosti)  (le développement) 

 

Oproti tomu H. W. Opachowski (1976) uvádí sedm pojetí funkce volného času: 
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• volný čas jako kompenzace (vyrovnání toho, co se v ostatním životě nedostává či 

nedaří) 

• volný čas jako rekreace (zotavení) 

• volný čas jako katarze (osvobození a odreagování od potlačených emocí a napětí) 

• volný čas jako ventil (k uvolnění přebytečné energie) 

• volný čas jako konzum (prostředek k užívání věcí a produktů) 

• volný čas jako kontrast (protiklad vůči práci) 

• volný čas jako podoba podobná práci (kongruenční teorie) 

 

Dále uvádí šest základních prvků volného času: 

• časová variabilita 

• dobrovolnost 

• bez nátlaku 

• možnost volby 

• rozhodovací schopnost 

• vlastní iniciativa 

 

Soudobý francouzský teoretik volného času R. Sue (1993) za hlavní funkce tohoto času 

považuje především: 

• psychosociologickou (uvolnění, zábavu, rozvoj) 

• sociální (socializace) 

• terapeutickou 

• ekonomickou 

  

 Uskutečňování těchto funkcí ovšem variuje podle odlišných sociálních tříd. Informace o 

reálném rozsahu a struktuře volného času lze získat zejména technikou časového snímku. Ve 

velkém sociologickém slovníku se dočítáme, že v Česku disponuje v současné době 
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ekonomicky činný obyvatel v průměru asi 30 hod. volného času týdně a zhruba třetinu tohoto 

času věnuje sledování televize.  

Ve francouzské literatuře volný čas překládáme jako le loisir či le temps libre, 

v anglickém jazyce je to pojem leisure (volný čas, volná chvíle), free time či disponible time a 

v německém Sociologie der Freizeit (volný čas), „Erholung“ (zotavení, odpočinek) a „Musse“ 

(volná chvíle, pohoda) . 

      

      Vědeckotechnická revoluce a industrializace společnosti měly ovšem i negativní důsledky 

na společnost, které M. Vážanský (2001) rozděluje takto:  

A, ztráta smyslu práce a klesající odpovědnost v práci- většinou důsledek hromadné produkce 

a zavádění modernějších výrobních procesů redukujících obsah práce na specializovanější 

úkony 

B, oslabení pracovní a s tím související pokles životní spokojenosti- 75 % lidí zcela 

spokojených se svou prací vykazuje i spokojenost s vlastním životem 

C, neměnný časový režim a dril- člověk je často bez osobního podílu a svobodného 

rozhodování determinován povinnostmi 

D,volný čas je stále považován za zbývající dobu po práci- chápe se jako samostatná část 

doby, která je společensky neproduktivní, nesmyslná, bezcenná… 

E, stres a nuda- mnohé se stalo člověku nekontrolovatelným a nepochopitelným 

F, nezaměstnanost a tisíce lidí bez práce a uznání- vzestup procesu racionalizace a 

automatizace ve světě práce s sebou přináší pokles pracovních příležitostí a zvyšující se 

nezaměstnanost 

 

2. 3 Vzájemné vztahy mezi prací a volným časem 

      Volný čas se především rozvíjí, nastane- li zkrácení pracovní doby u dospělých a zároveň 

její odstranění u dětí. Dle Hofbauera (2004) má a volný čas také vliv značná urbanizace a 

rostoucí počet městských obyvatel. Právě zkrácení pracovní doby dospělých a dětí  

„přeměnilo významnou část jejich života z času nutnosti a podřízenosti v čas vlastní volby a 

dobrovolné účasti“ (Hofbauer 2004, s. 25). 
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       Člověk je ve volném čase determinován spoustou okolností. Ve volném čase se převážně 

projevuje jeho individualita, a to silněji než v procesu pracovním, jelikož ve volném čase 

může volit, čím se chce zabývat. Ale i volba tohoto času je determinována, je taktéž závislá na 

spoustě okolnostech. I když se tedy činnost ve volném čase z důvodu volby zdá velmi 

rozdílná, uvidíme však, že při zhodnocování empirických dat se objevují podobné trendy 

trávení volného času. To se dá vysvětlit tím, že již ve volném čase se objevuje fenomén 

masovosti. Determinujících faktorů je mnoho, nejvýznamnější jsou však věk a rozdílnost 

pohlaví. Je jasné, že mladí lidé budou svůj volný čas trávit jinak (např. počítač, internet, sport)  

než lidé v důchodu. Pro mladé lidi má volný čas také větší hodnotu než čas pracovní. Avšak 

na druhou stranu jsou mnozí ochotni strávit více času v práci proto, aby si vydělali na „lepší“ 

způsob trávení svého volného času. Mnozí sociologové dospívají k názoru, že bez práce ztrácí 

i volný čas svoji hodnotu. Dále existují rozdíly v trávení volného času mezi mužem a ženou, 

což se nejvíce projevuje zejména, když se žena stává „matkou“. Je třeba také vzít v úvahu, že 

životní styl, a tím pádem i volný čas rodiny, ovlivňuje nejen moderní technika, jako např. 

auto, rádio,  televize, počítač atd., ale i počet dětí, bytové a sociální poměry. 

      Mezi další faktory ovlivňující způsob trávení volného času bychom mohli zařadit např. 

velikost obce (a ekonomický rozvoj okresu), vzdělání dotazovaného, složitost a druh práce, 

kterou vykonává (popřípadě rozlišení zda jde o manuální či nemanuální práci), velikost 

příjmu dotazovaného a vzdělání partnera. Dále také musíme brát v úvahu, že „představy o 

konzumu, spotřebě a využívání volného času nejsou u různých skupin totožné a mají 

v jednotlivých skupinách výrazně odlišnou motivační váhu“ (Linhart in Machonin 1969, s. 

230).  

      Málo prozkoumanou složkou trávení volného času je pak udržování mezirodinných 

kontaktů, jež rovněž představují způsob trávení volného času. Avšak literatura pojednávající o 

volném čase se tomuto druhu trávení volného času málo věnuje. To platí i pro významnou 

práci J. Dumazediera. „Je přesto prokazatelné, že právě „zábavy, přátelské kontakty, 

přijímání hostí a chození na návštěvy jsou nejméně prozkoumanou složkou volného času“ 

(Petrusek in Machonin, 1969, s. 401). Mohli bychom říci, že v dnešní době jsou tyto setkání 

nahrazována večery trávenými u televize či moderními technologiemi (internet, počítač, 

mobilní telefony). Zdá se, že udržování sociálních kontaktů je úměrné kvalitě trávení volného 

času. 

        Jelikož je volný čas produktem rozvoje techniky a společnosti. Dle Seluckého (1966) si 

je třeba uvědomit, že délka pracovní doby závisí především na stupni rozvoje výroby. Tak 
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nejen rozsah, ale i náplň volného času závisí na celé společnosti. A zároveň je třeba si 

uvědomit, že technika a stroje ovládají nejen výrobu, ale i volný čas. Lidská práce je taktéž 

ovládána stroji, jež jsou zároveň jejími produkty. Taylorismus vlastně kolem roku 1911  

nastartoval v USA zrod masové výroby, a tím i masové spotřeby. Vrcholem mechanizace 

výroby je běžící pás. Dělník však v takovém pracovním procesu ztrácí svoji humanitu, práce 

ho ubíjí a nedělá ji rád. Tak se cítí nejsvobodněji mimo tuto pracovní činnost, a právě proto se 

věnuje domácímu „kutilství“ a např. zahradničení, jelikož potřebuje ve své práci nalézt určitý 

smysl. Friedmann (1965) pak soudí, že „bezduchá“ práce vede také k bezduchému trávení 

volného času. Svoboda tedy začíná tam, kde se přestává pracovat pro vnější účelnosti, nachází 

se tedy mimo materiální výrobu. Podmínkou pak je zkrácení pracovní doby.   

       Práce je opravdu nejvýznamnějším faktorem, který ovlivňuje zájmy člověka. Jelikož stále 

více lidí pracuje a žije ve městě, mají potřebu k jakémusi „návratu“ k přírodě, což se 

projevuje vyjížďkami na víkend, na chaty, dovolené.  

       Svět práce a volného času se odehrává v rovině produkce a konzumu. Prostředky se 

stávají cílem lidského života. Dnešní dobu bychom mohli nazvat dobou konzumu. Americký 

antropolog David Riesman (1958) považuje přechod od výroby ke konzumu za hlavní znak 

přechodu od společnosti „industriální“ ke společnosti „postindustriální“. Výroba pro spotřebu 

je však neefektivní, neboť dle R. Seluckého (1966) prodlužuje neúčelná výroba a spotřeba 

délku pracovní doby, a to na úkor volného času. 

       Již Dumazedier v šedesátých letech dvacátého století tvrdil, že největší budoucnost mají 

tzv. kvarterní povolání, tj. ty, které se zabývají potřebami volného času a vzdělání a vydělují 

se ze skupiny povoláních terciárních.  

       Paradoxem volného času je pak tzv. demonstrativní konzum (Selucký, 1966), kdy lidé 

konzumují proto, aby demonstrovali svou koupěschopnost a zvýšil tím svou sociální prestiž. 

Existuje teorie, že tato okázalá spotřeba, která vyžaduje další výdělečnou činnost, vzniká 

důsledkem nedostatečného sebeuplatnění v práci, kdy se člověk snaží získat vyšší 

společenskou prestiž ne zásluhou svých schopností, ale svou spotřebou typickou pro vyšší 

sociální vrstvy. „Konzumace je především uspokojení uměle stimulovaných fantazií“ (Fromm 

1955, s. 134). 

      Většina sociologů zabývajících se volným časem v šedesátých letech (Dumazedier, 

Fourastié, Filipcová) se domnívala, že pracovní doba se bude postupně zkracovat a důležitost 

práce se stane pro člověka druhotná. Délka i význam volného času pro něho bude naopak  
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vzrůstat. Např. podle teorie J. Fourastiého (1965) by se lidé práci věnovali průměrně 3 hodiny 

denně. Dle sociologů způsob, jakým 19. století ustanovilo práci jako základní lidskou 

kategorii, to samé dělá 20. století s volným časem. Zmínění sociologové měli jakousi vizi, že 

práce přestane být převážně prostředkem k existenci lidí, respektive k naplnění jejich 

materiálních potřeb a stane se sama potřebou. Také měli představu, že se lidé emancipují od 

domácích prací prostřednictvím mechanizace, tzn. používáním „moderních“ spotřebičů 

usnadňujících život (mixéry atd.), to se ovšem nestalo. Avšak „úroveň mechanizace 

domácnosti je nadto velmi přesnou mírou všeobecné kulturní úrovně“  (Linhart in Machonin 

1969, s. 223 ). Ve volném čase zvláště pak u mladých lidí  převládá touha po zábavě. Zábava 

přináší „osvěžení“ do každodenního monotónního života a může tak podpořit chuť do práce, 

do které se pak člověk „ukojen“ zábavou a odpočat rád navrací.  

       Filipcová (1967) je názoru, že se nesmíme na konzum, který je důsledkem volného času 

dívat jen jako na „zotročené“ výrobky, ale i jako na jakousi sféru realizace člověka. V dnešní 

době je to především reklama, která utvrzuje člověka v tom, že právě v konzumu se realizuje 

jako člověk. Zároveň  vytváří stále nové potřeby ke konzumaci. „Produkt, který kupuje, se 

pro něj stává zhmotněním racionálního vynaložení peněz a jeho užívání symbolem 

racionálního jednání“ (Bauman 2003, str. 83 ). Tak lze na trhu spotřebního zboží a služeb 

získat svobodu a jistotu téměř bez jakékoli námahy. To je důležitý výdobytek trhu. Lidé jsou 

pomocí reklam přesvědčování o své závislosti na trhu a neschopnosti. Proto jedinou jistotu 

představuje „podlehnutí“ trhu. „Ti, kdo se k nákupu neodhodlají, si nemohou být jisti svým 

racionálním chováním“ (Bauman 2003, s.83).    

       Dle Baumana (2002, s. 34) je v postmoderní společnosti „každý dosažený stav 

prozatímní, je dočasný… Povolání vznikají a zanikají, znalosti a dovednosti včera nabyté se 

dnes stávají neužitečnými… Práce není celoživotní a zřídkakdy je dlouhodobá…hodnoceny 

jsou jiné vlastnosti: elasticita zájmů, rychlost jejich změny, pružná adaptace, připravenost 

učit se a schopnost zapomínat to, co se již nedá použít“ . 

       Dnešní postmoderní doba je charakteristická vznikem tzv. průmyslu volného času, jehož 

názorným příkladem jsou např. fitcentra. Při této příležitosti můžeme pozorovat tendence 

vzniku jakýchsi továren na trávení volného času, jako např. Faktory Pro na Smíchově- 

budova, jež je podobna továrně a nachází se v ní mnoho různorodých aktivit na trávení 

volného času, z nich jmenujme např. fitness, bowling, solárium. Aktivity v těchto centrech 

jsou zaměřeny především na podporování tzv. kultu těla, který je pro dnešní společnost 

příznačný a hraje důležitou roli. O tomto kultu se zmiňuje již Dumazedier (1988) ve své 
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stěžejní práci o kulturní revoluci volného času, poznámka však nechybí ani u významného 

sociologa  Baumana (2002) reflektujícího dnešní postmoderní společnost2. 

      To, v čem dnes lidé hledají smysl, je především práce na sobě, kterou mohou ovlivnit. 

Tady bych se zmínila o relativně „novém“ životním způsobu mladých lidí nazývaných bobos 

(z angl. bohemian bourgeois). Jedná se o tzv. vzdělanou třídu, která se dívá na svět z dvou 

odlišných pohledů- bohémského a buržoazního zároveň. „Být schopen vyrazit na cestu a 

hledat nový smysl, kdykoliv se objeví můra fádnosti, je rozhodujícím znakem privilegovaného 

postavení. Sebekultivace je imperativem…toto je bobo- kapitalismus v kostce: vysoká škola, 

studium, růst, cestování, postup výš, objevování sebe sama…Z práce se tak stává skutečné 

povolání, poslání, métier (z fr. povolání). Používáním frází jako “trh idejí“, „intelektuální 

vlastnictví“ a „ekonomika pozornosti“ spojujeme sféru myšlení se sférou trhu“ (Brooks 

2001,s. 136).   

       Nesmíme ani opomenout skutečnost, že volný čas také ovlivňují etnické změny 

(imigrace) v různých zemích, a to zejména v zemích západní Evropy. Dle Hofbauera (2004) 

se jedná především o náboženské a etické zvláštnosti. Dále tvrdí, že na projevy a objem 

volného času má podstatný vliv značný růst urbanizace. Městské prostředí je poněkud 

specifické a nabízí mnohé možnosti ve využití volného času. Jedná se jak o možnosti 

seberozvojové, tak i skupinové.  Ve městě však na druhou stranu roste anonymita a nebezpečí 

sociálně patologických jevů (násilí, závislosti na omamných a jiných látkách, 

bezdomovectví…). „Počátkem 19. století v městech žila pouze 3 % světové populace, v roce 

1950 bezmála 30 % a ve druhé polovině devadesátých let minulého století 45 %“ (Hofbauer 

2004, s. 30). Z tohoto důvodu se právě ve městech začaly vytvářet různé instituce a sdružení 

pro využití volného času. „Rostoucí rozsah volného času a jeho pokračující kumulace tak i 

v tomto ohledu staví před města a mnohé jejich mladé obyvatele nové, náročné výzvy a 

požadavky“ (Hofbauer  2004, str. 32).  

Tabulka 2: Počet obyvatel žijících ve městech v roce 1993- 1995 v % 

Země Počet obyvatel žijících ve městech v roce 

1993- 1995 v % 

                                                 
2 Postmodernismus je evropský myšlenkový směr koncem 20. století. Tento pojem vznikl na základě knihy  J.-F. 
Lyotarda- O postmodernismu. Základním prvkem postmoderny je pluralita názorů a jejich zrovnoprávnění a 
pohled na dějiny jako na proces překonávání dřívějších fází (http://cs.wikipedia.org/wiki/postmoderna  22. 
11.2006) 
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Francie 73 % 

Německo 86 % 

Švédsko 87 % 

Velká Británie 90 % 

Rusko 76 % 

Česko 65 % 

Zdroj: Hofbauer (2004) 

   

     Jedním z dalších problémů ve volném čase je nezaměstnanost. Nezaměstnaní lidé mají 

volného času nadbytek a ne vždy vědí, jak ho využít. Tak tráví svůj život ne příliš hodnotně, 

bez plné životní satisfakce. V současnosti existují i však tací, kteří se snaží svou pracovní 

dobu zvyšovat (workoholismus, práce přes čas, nevyužití dovolené, druhé zaměstnání). 

„Podobná tendence se týká i celých zemí- v důsledku potřeby zvyšovat efektivnost ekonomiky 

dochází ke krokům směřujícím k opětovnému prodloužení práce z 35 na 40 (případně i 42) 

hodin týdně.“… „Podle Bílé knihy Japonského ústavu volného času z roku 1998 52 % 

respondentů hodnotilo práci stejně jako volný čas, zatímco v USA volný čas preferovalo 64, 4 

% a v Německu 71, 8 %  dotázaných“ (Hofbauer 2004, s. 41). Tak bychom se společně s  

Hofbauerem (2004) mohli položit otázku, čím se práce vlastně stává. Zda je zátěží, elixírem 

života či luxusem.  

        

2. 4  Metody výzkumu volného času 

       Ve velkém sociologickém slovníku se dovídáme, že volný čas je v sociologii zkoumán 

především metodou časového snímku. V užším významu je časový snímek instrument 

výzkumu časových rozpočtů. Předpokladem časového popisu činností je pak jejich 

klasifikace. Dosud nejrozšířenější je klasifikační schéma používané v sociologii volného času, 

jehož základem je rozčlenění komplexu činností na: 1. čas práce, 2. mimopracovní čas a 3. 

volný čas. Zdrojem informací o struktuře činnosti je sebepozorování, pozorování jiné osoby 

(či její výpověď).  
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       Další metoda užitečná ve zkoumání volného času je tzv. time space geography, jež 

vychází z předpokladu, že prostor a čas jsou základními kategoriemi, které omezují aktivitu 

jedince. Time-space geography se zabývá vztahy mezi aktivitou – místem – pohybem. Za 

hlavního představitele tohoto směru je považován švédský geograf  T. Hägerstrand, který 

začal přemýšlet o jednotlivci a jeho biografii jakožto dráze v prostoru a čase (60. léta 20. 

stol.). Využití času a prostoru při zkoumání volnočasových aktivit je centrálním problémem. 

Životy lidí a jejich chování se liší. Záleží na jejich přáních, možnostech, omezeních 

(Mazochová 2006, s. 22). 

      Život jednotlivce je různě omezován, ať už se týká o omezení fyziologické, soukromé či 

společenské. T. Hagerstrand definuje tři základní skupiny omezení, které mnohdy působí 

paralelně: 

 

1. skupina: omezení schopností (capability constraints) se týkají vlastních fyzických 

schopností jednotlivců a prostředků, kterými disponují- například nutnost jíst a spát, 

přičemž tyto potřeby podmiňují sled následných událostí. Dalším omezením je 

nemožnost být ve stejném čase na různých místech a zároveň také překonávání 

určitých vzdáleností při přesunu z jednoho místa na druhé.  

2. skupina: styková omezení (coupling constraints) určují kde, kdy a jak dlouho byl 

jednotlivec ve styku s dalšími jednotlivci, nástroji či materiálem za účelem tvorby, 

jednání a spotřeby. Patří sem např. pracovní doba, která determinuje charakter volného 

času a dovolená. Dále otevírací doba v obchodech či na úřadech, ale i respektování 

jízdních řádů.  

3. skupina: teritoriální a správní omezení (authority of „steering“ constraints) regulují 

denní rutiny z vyšších úrovní – ze strany vlády a správy, soukromých a veřejných 

společností. Příkladem může být odlišné trávení volného času za socialismu, kdy byly 

možnosti limitovanější, a nyní.  

 

2. 5 Některé problémy výzkumu volného času 

      Teoretici volného času si nejsou vědomi, zda do volného času řadit nejrůznější formy 

studia a sebevzdělávání směřující k profesionálnímu zdokonalení a společensko- politická 
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aktivita (Filipcová 1967, s. 143). Tyto činnosti dle Filipcové (1967) totiž tvoří přechod mezi 

prací a volným časem především díky třem hlavním znakům: 

• Vykonávání takových činností vyžaduje určitý rytmus povinností a jejich plnění je 

někdy i sankciováno 

• Vzdělání směřující k hlubšímu ovládnutí profese probíhá částečně v pracovní době a 

částečně ve volném čase. Zároveň existuje celý systém úlev pro různé formy studia 

při zaměstnání. 

• Subjekt tyto činnosti může chápat jako velmi hodnotné naplnění svého volného času, 

ale stejně tak i jako jeho ochuzení 

Filipcová (1967) zmíněné činnosti chápe jako součást volného času, ve které člověk přispívá 

k rozvíjení určitých společenské předpoklady, které zpětně vytvářejí předpoklady pro 

humanizaci volného času. Volný čas je totiž průsečíkem individuální a společenské oblasti. 

Člověk sice jedná podle svých vlastních zájmů, ale zároveň „ tím přispívá (ať už si to 

uvědomuje či ne) k utváření historie své doby (Filipcová  1967, s. 144).  

Dumazedier (1962) činnosti volného času rozčleňuje do pěti základních kategorií: 

1. fyzické 

2. praktické 

3. kulturně umělecké 

4. intelektuální 

5. společenské 

 

Filipcová se domnívá, že by se sociologie volného času měla určitě nejprve zaměřit jednak na 

rozsah volného času, ale také na rozložení jednotlivých činností se specifikací dle věku, 

pohlaví, sociálně profesionálních kategorií, úrovně vzdělání, stupně urbanizace, s ohledem na 

různé časové cykly, v nichž se volný čas odvíjí, tj. každodenní, týdenní, o dovolené 

(každoroční).  

Ve sféře volného času je však třeba nalézt způsoby, jak ho prozkoumat ještě hlouběji. Vhodné 

se mi zdají návrhy Dismanovy (1964): 



 26 

1. získat obraz o rozvrstvení aktivity či pasivity, s níž je určitá činnost provozována a 

jejím kritériem nemohou být kvantitativní měřítka 

2. porovnat získaný obraz „skutečného“ volného času s tím, co si lidé přejí, do jaké míry 

jsou spokojeni či nespokojeni s jeho dosavadní podobou 

3. zjistit, co vytváří způsob prožívání volného času a nových potřeb, které se takto 

vytvářejí, tak i názory na volný čas jako lidskou hodnotu. Jaké faktory je třeba brát 

v úvahu.  

Ty nám umožní nepřijímat holá data a skutečnost, tak jak jsou, ale zaměřit se na praxi a 

jakousi předpověď budoucího vývoje volného času. Filipcová je toho názoru, že pro tuto 

předpověď jsou především nutné následující metodologické přístupy:  

1. výzkumy empirické, statistické, historické 

2. výzkumy prováděné na úrovni interdisciplinárních a mezinárodních komparací.  

3. výzkum zaměřený k budoucímu vývoji, který předpokládá vybrat proměnné jak ve 

sféře volného času (proměnné endogenní), tak proměnné, které ovlivňují volný čas 

zvnějšku (proměnné exogenní) 

 

 2. 6 Životní styl 

       Machonin (1996, s. 106 ) vysvětluje, že „životní styl byl redukován na spotřebu a trávení 

volného času a podle toho byl také operacionalizován“. Dále si myslí, že životní styl pomáhá 

utvářet sociální status, jelikož se váže ke sféře volného času, „jež vždy byla a je sférou relativně 

nejsvobodnějších rozhodnutí individua, pokud jde o participaci na kultuře“  (Machonin 1996, s. 

107). Následovně uvádí jednotlivé kulturní aktivity mimopracovní doby:  1. návštěva divadel, 

koncertů, výstav 2. studium odborné literatury, jazyků 3. chození do přírody, sport, turistika 4. 

četba krásné literatury 5. návštěvy přátel 6. návštěva restaurací, kaváren, zábav  7. rukodělné 

koníčky 8. náročnější fyzické práce doma 
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Tabulka 3: Přehled determinant, které ovlivňovaly kulturní úroveň aktivit volného času 

1984 a 1993 a pořadí intenzity jejich vlivu 

 

                                                1984                                           1993 

Proměnná Ekon. aktivní Všichni Ekon. aktivní Všichni Trend 88- 93 

Kulturnost 

rodičů 

- - 1 1 - 

Vzdělání 

dotázaného 

2 1 2 2 > 

Třídně prof. 

Postavení 

1 - 3 - >> 

Složitost 

práce 

4 - 4 - 0 

Vzdělání 

rodičů 

3 3 5 3 > 

Vybavenost 

domácnosti 

- 4 - 4 > 

Velikost 

bydliště 

5 2 6 7 >> 

Příjem 8 *** 7 6 << 

Postavení 

v řízení 

6 - 8 - > 

Věk  7 5 9 5 > 

Pohlaví 9 6 *** *** > 

Zdroj: Machonin (1996) 
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1- nejvyšší intenzita, > mírný pokles vlivu, >> značný pokles vlivu, << značný 

vzestup vlivu, 0 beze změny, - nezjišťováno, *** statisticky bezvýznamné 

[Data 1984], [Data 1993]  

 

       Jak vidíme v tabulce 1, faktor, který na rozdíl od osmdesátých let vzrostl a má vliv na 

kulturnost trávení volného času, je příjmová úroveň. To souvisí nejspíše s komercionalizací 

kulturních služeb. Vlivy, které nejvíce poklesly jsou velikost bydliště a třídně profesionální 

postavení.   

        Machonin (1996, s. 113) ve svém šetření také zjistil, že „lidé se ve volném čase věnovali 

těm činnostem, jimž dávají současně subjektivně přednost a nejsou v zásadě  odděleny od života 

domácnosti či rodiny“.  

        Poznamenává, že slabá vazba příjmu na vzdělání, složitost práce a kulturnost způsobu 

života a jejich silnější vazba na řídící postavení charakterizuje život v československu za dob 

socialismu. S příjmovou dominantou se v devadesátých letech mnohem těsněji spojuje řídící 

pozice, zahrnující do jisté míry vlastnicko- třídní postavení ve prospěch samostatně činných, 

také však vzdělání a složitost práce. (Machonin 1996, s. 121) To pak má vliv na kulturní život.  

 

3. kapitola: Problematika volného času podle Joffre Dumazediera  

3. 1 východiska, základní teze 

        Kulturní revoluce ve volném čase by se dala přirovnat k revoluci politické. Kulturní 

revoluce volného času je však úplně odlišná. Je tichá a často skrytá. Obejde se bez násilí a  

bojů. Již dříve proběhlo mnoho různých revolucí, jako např. revoluce těla, sexuální revoluce, 

revoluce do it yourself, revoluce cestování… Zmíněné revoluce však spolu souvisí. 

Vycházejme ze situace konce roku 1960 a zkoumejme volný čas takový, jak je v těchto letech 

prožíván, a to u všech věkových kategoriích a sociálních tříd. Začneme však rokem 1968, 

jelikož se domníváme, že právě studentské manifestace v tomto roce uskutečněné, odhalily 

fakt, že se v daném roce jednalo spíše o revoluci kulturní, než o revoluci politickou. 

 Volný čas vzniká tehdy, nastane- li zkrácení času pracovního. Narůstání objemu volného 

času vyplývá z opakovaných krizí nezaměstnanosti, jak tomu bylo např. v letech dvacátých či 

čtyřicátých. Tím, že podniky zlepšily své vybavení a organizaci, umožnily  zvyšování 
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produktivity a ušetření počtu hodin. Za více než jedno století se průměrná  délka pracovní 

doby dělníka snížila z 4 000 hodin na přibližně 1 600 hodin za rok. 

 Týdenní délka volného času je individuální. Délka volného času manažerů se liší od 

délky volného času chudých lidí či žen v domácnosti. Nejdůležitější je však skutečnost, že 

týdenní délka volného času dospělých lidí poprvé v historii překročila délku času pracovního.  

 

Tabulka 4: Délka odlišných sociálních časů od roku 1975 do roku 1985 (včetně sobot a          

nedělí) ve Francii v hodinách a minutách za týden  

 1975 1985 

- Volný čas 

- Čas věnovaný práci 

v rodině  

- Čas pro profesní 

práci,  dobrovolné 

vzdělávání 

24 h 16´ 

31 h 02´ 

 

28 h 07´ 

28 h 28´ 

31 h 37´ 

 

 24 h 44´ 

Zdroj: Dumazedier (1988) 

 Období sedmdesátých let bychom mohli nazvat boomem volného času, kde má převahu 

sledování televize. Tato činnost zabírá až polovinu volného času (16 hodin). Zmíněné období 

je také příznačné vznikem masového turismu. Dříve byly cesty do vzdálených zemí záležitostí 

aristokratickou, obchodní, vojenskou či objevitelskou. K této skutečnosti vzniku masového 

turismu bezesporu přispělo vydobytí víkendu a prázdnin. Nejvíce odjíždějí na prázdniny 

obyvatelé velkých měst a aglomerací. Nejvíce vyjížděk na prázdniny a víkendy na konci 

padesátých let je uskutečněno automobilem, který má na turismus evidentně největší vliv. 

 Významný je také nárůst sportovních a jiných, např. kulturních, činností volného času. 

Poznamenání hodná je nadále skutečnost, že církev již přestává ovlivňovat  a zasahovat do 

života jedince.  

 Další oblíbenou aktivitou trávení volného času se na konci padesátých let stala návštěva 

kina. Stejně jako u televize, většina dotazovaných uvádí, že nejčastějším důvodem k návštěvě 

kina je vyhledávání imaginárního života. Lidé touží po tom, aby pocítili emoce a zakusili city. 

„Každý zde má schopnost „vizualizovat si své sny“... televize přináší bezprecedentní 
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prostředek být přítomný ve světě. Může být  také prostředkem k tomu, aby učinila společnost 

průhlednější, konkrétnější, reálnější v očích všech“  (Dumazedier, 1962, s. 172). 

       Na příkladu rozvojových zemí třetího světa pak můžeme vidět, že problémy volného času 

se netýkají jenom určitých společností: „konstatovali jsme, že  sdružení volného času, jež 

zahrnují fotbalové kluby, jsou nejpočetnějšími uskupeními. Jsou třikrát početnější než 

syndikáty, pětkrát početnější než základní křesťanské komunity…“ (Dumazedier 1988, s. 52) 

     

3. 2 Antropologický pohled  

       Ve společnosti volného času se individualita stává sociální hodnotou. Ve skutečnosti se 

jedná o velké osvobození z institucionálního vlivu. Duamzedier (1988) je názoru, že volný čas 

ovšem nemůžeme nařknout z narcistických či egoistických tendencí, jak by tomu bylo 

v dřívějších dobách. Je to odmítnutí závazků, které jsou individuem považovány za zbytečné 

či degradující, a které se mohou  pod institucionálními povinnostmi skrývat. Volný čas nám 

také umožňuje zpomalit náš pracovní rytmus. Je to čas, který vede k lepšímu sebevyjádření 

se. Dle Liptovetského (1983) tomu tak zcela není. Liptovetsky (1983) dnešní společnost 

naopak označuje za narcistickou: „narcismus vznikl ze všeobecného odklonu od společenských 

hodnot a cílů vyvolaného procesem personalizace“ (Liptovetsky, 1983, s. 66). „Narcismus se 

jeví jako zcela nová forma apatie. To lze vysvětlit záplavou informací, která se na nás valí, a 

rychlostí, s níž se střídají události prezentované ve sdělovacích prostředcích a která nám 

brání v trvalejších emocí“ (Liptovetsky 1983, s. 67). Vzrůstající objem volného času dává 

vzniknout novým odvětvím a zájmům k jeho vyplnění. Tyto zájmy jsou většinou zaměřeny na 

individualitu člověka a snaží se nějak vyplnit jeho prázdnotu v individualistickém světě (po 

rozbití základních sociálních institucí) a dát jeho bytí smysl, proto mají většinou povahu 

duchovní. Liptovetsky (1983) jmenujme např. o gestalltherapii, bioenergie, tcha či, hypnózu, 

meditace, Reichovu terapii, jógu.  

S nástupem „moderního volného času“ pak upadají praktiky tradičních svátků. Existují- li, 

jsou většinou spíše dobrovolnické a méně rituální. Dumazedier (1988) si všímá, že tradiční 

svátky zde bývají nahrazeny poněkud odlišnými svátečními shromážděními- turistické 

podívané, festivaly umění atd. Takové svátky jsou nezávislé na institucích a událostech, podle 

různých definicích pojmů můžeme tvrdit, že moderní společnosti svátek neznají. Nad svátky 

sakrálního typu převažují svátky spíše profánní- jejich výrobci pak jsou rodiny, podniky či 
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školy. Abychom mohli lépe uchopit protikladné charakteristiky dnešních svátků, musíme 

nejprve uvést charakteristiky svátků dřívějších prezentované J. Dumazedierem (1988): 

 1. V tradiční společnosti je svátek produkován společností (většinou zemědělskou). 

Společnost je ovládána kolektivními a náboženskými hodnotami. Tyto hodnoty jsou 

ukotveny v institucích, kostelech, rodinách, komunách atd., které ve svátku nacházejí 

posvátný zdroj sociální soudržnosti a duchovních oslav. V institucích, které vytvářejí   

zábavu, hry a různá představení.  

2. Svátek je vykonáván v ritualizovaném čase a v pevných datech. Data jsou symbolická 

a navracejí se k přírodním událostem (roční období) či událostem společenským 

(významné historické události či legendy), jejichž pravidelný návrat má sklon v institucích  

rozvíjet kontinuitu, a tím věčnost.  

3. Individuum má málo autonomní existence. Většinou je integrováno v  komunitu. 

Pokud komunitou integrováno není, stává se marginální, opuštěné a zavrhnuté. Jeho 

chování je zcela socializováno. Jedině ve slavnostech má individuum právo na různá 

sebevyjádření, která jsou v každodenním životě zakázaná.  

4. Čas soukromého života je zcela podřízen času upravenému zákonem sociálními, 

náboženskými či sekulárními autoritami.  

 

       V dnešní urbanizované a postindustriální společnosti je však situace poněkud odlišná. 

Tato společnost kolektivní život sekularizovala. Již nepodléhá omezení tradičních institucí. 

Vznikly však nové, oddělenější instituce, které život jedince řídí svobodněji- instituce  

profesní, rodinné, duchovní, politické. Kalendářní svátky sice nadále zůstávají, ale jsou méně 

významné nebo mají pozměněný význam. Naproti tomu se znásobily svátky civilní. Svátky 

soukromé pak nabývají větší důležitosti. Instituce „vyrábějí“ na každou příležitost velký počet 

malých či větších svátků. Svátky ale změnily své poslání. Takové svátky jsou příležitostí 

kolektivní či individuální konzumace vytvářené obchodními společnostmi za účelem zisku. 

Právě ona má i negativní dopady, a to především na mladé lidi, kteří se  konzumací rozličných 

drog pokoušejí uniknout z reálného světa, což představuje negativní stránku kulturní revoluce 

volného času.  
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3. 3 Praktiky volného času v předproduktivním věku  

Sociální čas dítěte netvoří pouze školní docházka, ale také volný čas po škole. A právě 

díky praktikám v tomto čase vykonávaných, můžeme lépe porozumět sociálnímu zařazení, 

touhám či obtížím školních dětí. Dumazedier (1988) tento čas nazývá paralelní školou, 

pokládá ho za „skrytou tvář výchovy“ a navrhuje jeho analýzu. Paralelní školou právě proto, 

že volný čas po škole dává dětem prostor pro jejich zájmy a vášně, který vede 

k dobrovolnému získávání znalostí, jelikož se děti v tomto čase cítí svobodnější a 

iniciativnější než v čase školním. Z Dumazedierova výzkumu (1988) vyplývá, že 90, 4 % lidí 

se ve volném čase cítí šťastnější než ve škole, 72, 4 %  pak svobodnější. 57 % se domnívá, že 

nejdůležitější momenty dne se nacházejí mimo školní uspořádání. Tyto výsledky byly stejné, 

ať se jednalo se o děti z prostředí privilegovaného či prostého. Všechny školní reformy však 

základu nic podstatného nezměnily.  

 

3. 4 Volný čas ve věku produktivním 

   I když je většina lidí se svoji prací spokojeno, čas mimopracovní jim přináší větší 

uspokojení než čas strávený v práci, a tomu tak je ve většině zemí. Větší uspokojení než volný 

čas vyvolává práce jen v některých málo rozvinutých zemí jako např. Filipíny. 

  Obecně také platí, že nejvíce uspokojení ve své práci nacházejí lidé „svobodných 

zaměstnání“, jako např. intelektuálové, umělci, manažeři či podnikatelé. Dumazedier (1988) 

zjistil, že většina francouzské populace ekonomicky aktivních obyvatel (59%) by ve své práci 

pokračovala, i kdyby již měla mnoho peněz pro pohodlné žití, 39 % pak uvedlo, že by 

pracovat přestalo. Naprostá většina uvede, že důvodem pro pokračování v práci je vydělávat 

peníze. Marxovská devisa o práci jako první lidské potřebě tu tedy neobstojí. Stroje zavedené 

do pracovní činnosti sice zmírňují námahu, ale žít s nimi znamená podrobit se jejich 

mechanickému užívání času. Volný čas je opačný. Jiné omezení přichází ze zákona trhu. Dle  

Dumazediera (1988) se přibližně jen jedna čtvrtina pracovníků domnívá, že má volného času 

dostatek. Volný čas lidí v produktivním věku je důsledkem požadavku mít tohoto času více, 

ne požadavku po redukci času pracovního. Práce změnila svůj status. I když práce přináší 

uspokojení pouze jedné čtvrtině, společnost bez práce není myslitelná. Závěrem bychom 

mohli říci, že kvalita života v produktivním věku závisí na vyváženém vztahu času 

pracovního a volného.  
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3. 5 Situace generace nazývané „neaktivní“   

       Skutečnost, že většina pracovníků odchází do důchodu, není způsobená ani společností 

ani špatným zdravím, ale tím, že zábava a odpočinek je pro ně přitažlivější než práce. Dle 

Dumazediera (1988) má důchodce z denního pořádku průměrně 8 hodin volného času. Čas 

není nadále omezován profesní prací, která vymizela, ale jen prací rodinnou a nezbytnostmi 

osobní péče. Disponibilní čas se skoro zdvojnásobil ve srovnání s časem, jímž každý před 

důchodem průměrně disponuje. Proto důchodcům hrozí pocit sociální osamocenosti a hořkost 

z nudy mnohem více. Pro důchodce má volný čas hlubší význam než pro pracujícího, 

nejčastěji je to stav jeho osobní satisfakce. Není tedy jen časem zbytkovým, ale také 

existenciálním. To, že práce pro velkou většinu důchodců vymizela, nám dovoluje pochopit 

vše, co může pro naplnění života představovat aktivitu volného času. Dumazedier (1988) 

tvrdí, že pro mnoho starých osob se jedná o nové právo nebýt omezeni pasivním čekáním na 

smrt, úkoly, které jim dospělí, jež jsou zároveň jejich dětmi, předepisují. Dumazedier (1988) 

se domnívá, že pro padesátileté a víceleté pracovníky je práce jen nezbytností. Zkušenost 

volného času, která ve třetím věku života převládá, nám může dovolit lépe probádat význam 

dobrovolných aktivit volného času pro seberealizaci. Dumazedier (1988) z toho vyvodil, že 

nuda obyčejně připisovaná životu v důchodu je z velké části mýtická. Nudu totiž pozorujeme 

v každém věku života, ve škole, v práci, stejně jako po práci.  

        B. Hofabauer (2004) se taktéž domnívá, že bychom se této generaci měli v budoucnu 

více věnovat, neboť seniorů v současnosti stále přibývá. „V období 1950- 2000 stoupl celkový 

počet lidí starších 60 let na celém světě ze 213 na 600 miliónů (tedy 2, 8 krát) a tvořil plnou 

desetinu lidstva…. V Evropě tvoří senioři v současnosti 35 % celé populace“ (Hofbauer 2004, 

s. 29). 

 

3. 6 Volný čas a sociálně politické činnosti 

      Dumazedier (1988) si myslí, že seskupení, asociace či nadace mají sklon obnovovat 

nadšení a regenerovat staré ideály. Od roku 1901 se ve Francii s rozvojem redukce času práce 

a valorizací aktivit volného času rozvinuly ve všech třídách společnosti všechny druhy 

sdružení, mezi nimi např. sdružení sportovní, rekreační, kulturní. Se vzrůstem počtu volných 

večerů, víkendů, prázdnin a volného času důchodu, se znenáhla začala objevovat spousta 

sdruženích a shromážděních, a to zejména  sportovních, mimosportovních a uměleckých.  
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        Ještě je třeba zmínit další sdružení ve Francii jako např. vzdělávací foyer (267 v roce 

1937, 1 706  v roce 1982), sdružení rodičů žáků (50 v roce 1937, 1 104 v roce 1982), 

svobodná rádia (1 235 v roce 1982), sdružení třetího věku: 24 v roce 1937, 1 126 

ustanovených v roce 1982 v daleko rozsáhlejším celkovém počtu, které mají skutečnou 

činnost bez oficiálního prohlášení.  

  Dle Dumazediera (1988) se volný čas nezbytným fungováním profesních, rodinných či 

školních institucí stává čím dál tím víc časem realizace obsažených či potlačených přání. Ale 

toto přání je vnuceno vynalézavým a účinným trhem, který má v kapitalistickém systému 

tendenci dělat z přání zdroj zvýšené konzumace.  

 Převaha volného času  prosadila prestiž nových individuálních a sociálních hodnot tohoto 

sociálního času a nového modelu sociální kontroly, kde se část individuálního vyjádření 

zvětšila a část institucionální moci zredukovala. 

 

 

4. Volný čas v Česku 

       „V české společnosti došlo bezpochyby k největším změnám jak ve způsobu života obecně, 

tak i v náplni volného času po roce 1990, kdy se značně rozšířil prostor pro individuální a 

svobodnou volbu, radikálně se změnila hodnotová orientace společnosti i jednotlivce a 

zvětšila se diferenciace mezi lidmi v jejich životním stylu“ (Mazochová 2006, s. 39). Dalším 

podstatným faktorem byl rozvoj technologií (internet, osobní počítač, mobilní telefony) a 

zvýšená možnost cestování do zahraničí (masová turistika). Jedno je však jisté, „nikdy nebyla 

česká společnost tak zjevně a sebevědomě různorodá, nikdy v ní nežilo vedle sebe tolik 

různých životních stylů a nikdy nenabízela takový individualizovaný výběr životního způsobu“ 

(Možný 2002, s. 145).  

 

4. 1 Pracovní doba 

Tabulka 5: Kolik hodin pracují ti, kte ří pracují (14- 79 let) 

 Procenta 

Do 2 hod.   2, 3 
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2- 4 hodiny   3,0 

4- 6 hod.   9,0 

6- 7, 5 hod.   6, 4 

8 hod. 36, 2 

8, 30 hod. 14, 8 

9 hod. 13, 6 

9- 10 hod.   9, 8 

Více než 10 hod.   4, 2 

Zdroj: Median, Komplet 1998 ČR in Friendlanderová (2000) 

 

       Z uvedené tabulky 5 vyplývá, že většina Čechů pracuje průměrně osm či osm a půl 

hodiny denně. Většinou se jedná o lidi, jejichž pracovní doba je vymezena pracovními 

hodinami. „Méně než osm hodin denně pracuje jedna pětina dotázaných. Lidí v produktivním 

věku je mezi nimi minimálně, zhruba kolem 10%. Jde především o studenty, (pracující) 

důchodce, ženy na mateřské dovolené, pracující doma na smlouvy atd.“ (Friedlanderová 

2000, s. 84). Celkem 27, 6 % pak pracuje více než osm a půl hodiny denně. Daný stav 

nevytváří pouze workholici, ale také lidé, kterým pouze jedno zaměstnání nezajišťuje 

dostatečný příjem. Proto pracují přes čas či si hledají druhé zaměstnání. V neposlední řadě se 

dle Friendlanderové (2000) jedná také o lidi, kteří se více angažují v práci pro to, aby dosáhli 

zvýšené kvality života, kterou nabízejí především nové možnosti, jak utrácet peníze.  
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Tabulka 6: Pracovní aktivity navíc, tj. práce doma, přesčas nebo vedlejší pracovní 

činnost podle sociálně třídního postavení (EGP) v roce 1999 a 1984 v % 

 

                                                       1999                                                      1984 

 Denně Nikdy Denně Nikdy 

Podnikatelé+zaměstnanci 45,3 8,5 - - 

Vyšší odborníci 17,6 19,5 13,3 36,2 

Samostatně činní 34,7 16,2 - - 

Střední odborníci 17,5 31,1 7,2 43,3 

Úředníci 8,6 41,9 6,8 50,7 

Kval.dělníci 7,1 52,8 8,6 37,2 

Nekval.dělníci 9,1 58,3 6,2 54,6 

Celkem 16,3 39,6 8,2 45,9 

Zdroj: Tuček (2003) 

 

Tabulka 7: Průměrná týdenní pracovní doba (v hodinách) podle sociotřídní klasifikace 

EGP 

                                                 1993                                                     1999 

 Průměr Směrodatná 

odchylka 

Průměr Směrodatná 

odchylka 

Podnikatelé se 

zaměstnanci 

63,0 15,1 56,4 13,5 

Vyšší odborníci 56,1 16,9 45,1 9,9 
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Samostatně činí 57,2 19,7 52,3 14,2 

Střední 

odborníci 

52,0 15,3 42,1 9,0 

Úředníci 50,6 16,5 42,5 6,5 

Mistři 49,9 12,5 46,3 8,2 

Kvalifik.dělníci 52,8 15,3 44,5 6,7 

Nekval.dělníci 52,6 16,5 43,7 9,6 

Zemědělci 58,7 18,1 44,8 6,6 

Celkem 53,4 16,6 45,0 10,1 

Zdroj: Tuček (2003) 

 

   

    Budeme- li vycházet z tvrzení, že objem volného času přímo závisí na délce pracovní doby, 

znamená to, že pracovní doba determinuje čas mimopracovní. Podstatný je fakt, že hned po 

transformaci se zvýšil objem pracovního času, což souvisí také se vznikem „podnikatelské 

vrstvy“, vzrůstem práce přesčas a ve vedlejších úvazcích.  

 

Tabulka 8: Struktura pracovního a mimopracovního času  

Ukazatel Dělník Zaměstnanec Dělnice Zaměstnankyně Žena 

v dom. 

Prac.č.celkem(v 

hodinách za 

týden)  

53, 16 53,13 46,35 46,35 - 

Podíl z celk. čas. 

týd.fondu 

31,7 31,7 27,7 27,7 - 
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v % 

Práce 

v mimoprac.č. (v 

hodinách za týden) 

12,19 11,59 37,56 34,07 63,16 

Podíl z celk. 

čas.týd.fondu v % 

7,3 7,1 22,6 20,3 37,7 

Volný čas (v 

hodinách za 

týden) 

34,01 35,56 18,47 21,07 28,46 

Podíl 

z celk.čas.týd.fondu 

v % 

20,2 21,4 11,2 12,6 17,1 

Jídlo a spánek 

v hod. za týden 

60,53 59,28 56,49 56,68 62,28 

Jídlo a spánek- 

podíl v % 

89,0 88,9 87,8 86,0 83,1 

Péče o dítě v hod. 

za týden 

2,13 2,28 2,52 3,36 7,24 

Péče o dítě- podíl v 

% 

3,2 3,7 4,4 5,4 9,8 

Dom.práce celkem 

v hod. za týden 

9,00 9,05 35,48 32,31 58,08 

Dom.práce celkem- 

podíl v % 

5,4 5,4 21,3 19,4 34,6 

Zdroj: J. Bezouška, J. vytlačil: Šetření o využití času v československu, demografie č. 4, 1963 

in Filipcová (1967) 
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 Porovnáme- li tabulku z let šedesátých (tab. 8) a tabulku z roku 1993, 1999 (tab. 7) a 2000 

(tab. 5) zjistíme, že čas věnovaný práci se postupně snižuje. V roce 1967 se pracovní čas 

v hodinách za týden průměrně pohyboval mezi 46, 4 (ženy) a 53, 1 (muži). Ačkoli je v roce 

1993 průměrná pracovní doba ještě vysoká, což nejspíše souvisí se vznikem podnikatelské 

vrstvy po roce 1989, v roce 2000 převažuje osmi a půl hodinová pracovní doba za týden. 

Předpokládáme- li, že lidé pracují od pondělí do pátku, tj. pět dní v týdnu, pak z toho vyplývá, 

že průměrná pracovní doba za týden tedy činí 42, 5 hodiny (a to i s podnikateli), což je přibližně 

o 10, 5 hodiny méně než v roce 1967 a v roce 1999.  

 

Tabulka 9: Počet skutečně odpracovaných hodin osob pracujících na plný úvazek podle 

pohlaví 

                                    Skutečně odpracované hodiny         Rozdíl skutečných a obvykle             

                                                                                              odpracovaných hodin týdně 

 Muži Ženy Muži Ženy 

Celkem 40, 4 33, 8 - 4, 2 - 7, 3 

Zaměstnanec 37, 7 32, 9 - 4, 5 - 7, 5 

Podnikatel 50, 1 41, 2 - 3, 2 - 5, 0 

Zdroj: CZSO (2003) 

 

Počet skutečně odpracovaných hodin bývá menší než počet obvykle odpracovaných hodin. 

Počet skutečných hodin sice zahrnuje všechny skutečně odpracované hodiny včetně přesčasů, 

ale jeho výši snižuje nepřítomnost v práci z různého důvodu (dovolená, nedostatek práce, která 

závisí na sezóně apod.). Vysoký je především rozdíl mezi skutečnou a obvyklou dobou u žen. 

Průměrná délka pracovní doby v roce 2003 pak byla 44, 6 hodin týdně u mužů a 41, 1 u žen 

(CZSO), což je přibližně stejná hodnota jako v roce 1999 (viz tab. 7). Ženy pak pracují 

v průměru o 3, 5 hodiny méně než muži. 
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Tabulka 10: Počet hodin odpracovaných týdně na zkrácený úvazek a na plný úvazek 

(hodiny) ve státech EU, Norsku a Švýcarsku v letech 1994- 2004 (hodiny za týden) 

(Pramen: Eurostat 2004 in M. Fassmann, Stínová ekonomika III, Sondy 2006) 

 1994 2004 

Nizozemí 17,8/41,4 19,1/45 

Švýcarsko  19,8/42,6 

Norsko  19,4/39,3 

V. Británie 17,3/44,7 18,6/43,4 

Švédsko  22,3/40,8 

Dánsko 19,5/40,6 18,9/40,3 

Německo 19,8/41,2 17,4/41,3 

Rakousko  21,7/45 

Belgie 20,9/40,2 22,9/41 

EU-15  19,4/41,7 

Eurozóna  19,6/41,4 

Luxem. 20,8/41,3 21/41 

EU-25  19,6/41,9 

Irsko 18,8/43,8 18,6/40,7 

Francie 22,4/41,4 23,1/40,7 

Finsko  20,6/40,4 

Itálie 24,9/40,5 20,7/41,4 

Portugalsko 24/43,6 19,2/41,8 
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Lotyšsko  22,6/43,3 

Polsko  21,8/43,4 

Rumunsko  26,5/41,5 

Slovinsko  18,3/42,9 

Španělsko 18,3/42,2 18,4/44,1 

Chorvatsko  21,9/42,7 

Kypr  20,7/42,4 

Litva  22,3/39,4 

Malta  20,7/41,7 

Estonsko  21,6/41,6 

ČR  23,4/42,9 

Řecko 23,6/44,7 21/41,7 

Maďarsko  23,5/41,3 

Bulharsko  21,3/41,8 

Slovensko  21,8/41,2 

Zdroj: Eurostat 2004 in M. Fassmann, Stínová ekonomika III, Sondy 2006 

 

Tabulka 11: Délka pracovní doby  

 1958 1962 

Francie 45,6 46,1 

NSR 45,7 44,9 
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USA 40,1 40,1 

Velká Británie 46 47 

Zdroj: Filipcová (1967) 

 

Z uvedených dvou tabulek o celosvětové délce pracovní doby v šedesátých letech (tab. 

11) a v  roce 1994 a 2004 (tab.10) vyplývá, že v šedesátých letech se pracovní doba 

pohybovala mezi 40- 47 hodinami týdně (z celkového týdenního počtu 168 hodin). V roce 

1994 to je mezi 40- 45 hodin týdně, takže jak vidíme, délka pracovní doby se nezkrátila. 

V porovnání s rokem 2004 zůstávají uvedené hodnoty přibližně stejné (mezi 40- 45 hodinami 

týdně). Jak vidíme, z uvedené tabulky tedy nemůžeme potvrdit hypotézu, že ve více 

rozvinutých zemí pracují lidé méně než v zemích s nižší ekonomickou úrovní. Práce na 

částečný úvazek zůstává mezi roky 1994 až 2004 taktéž konstantní, a to v průměru 18 až  25 

hodin.  

 

4. 2 Chataření a chalupaření 

     „Chataření a chalupaření se od 60. let do 90. let minulého století jedním z typických 

českých fenoménů a jakožto tzv. druhé bydlení se těšilo značné popularitě“  (Tuček 2003, s. 

194). V té době se jednalo o dostupný a příjemný způsob, jak trávit dovolenou a víkendy. 

V současnosti se chaty a chalupy přeměňují na objekty stálého obývání, jelikož lidé hledají 

klid a únik z města. Díky vyspělým technologiím lze i v tomto prostředí vzdáleném z města 

vykonávat pracovní činnost. „Objekty druhého bydlení jsou na území Česka zastoupeny 

přibližně 20 % z úhrnu všech obytných staveb“ (Mazochová 2006, s. 46). 

 

Tabulka 12: Frekvence pobytů na chatě či chalupě v %- podsoubory ekonomicky 

aktivních 

 Týdně Měsíčně Ročně Nikdy 

1991 18,4 11,2 12,8 57,6 
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1998 13,1 10,3 16,4 60,2 

Data 1991 N= 1 762, Data 1998 N= 7 855 Zdroj: Tuček 

 

 

 

4. 3 Dovolená 

       Významný zlom v rámci českých zemí nastal za první republiky, kdy ustanovení 

osmihodinové pracovní doby bylo považováno za jednu z nejdůležitějších sociálních reforem. 

„K uvolnění pár dní v měsíci, přesněji dvou sobot, došlo díky Vyhlášce č. 62/1966 Sb. 

Československo dále usilovalo o zkrácení pracovního týdne na 40-42 hodin“ (Selucký 1966, 

s. 52) a na konci 70. let 20. století se zvolil pětidenní pracovní týden, který byl zakotven 

Vyhláškou č. 63/1968 Sb. (Vágner in Mazochová 2006, s. 41). 

       Selucký (1966) tvrdí, že dovolená se zaměstnáním úzce souvisí, neboť je protikladem, ale 

zároveň produktem pracovní doby. Tuček (2003, s. 197) ji charakterizuje jako „delší časový 

úsek volna v ročním rytmu práce a volného času zachovávající si všechny základní funkce 

volného času (tj. relaxaci, zábavu a vzdělávání) a vyznačující se obvykle dočasnou změnou 

životního stylu či alespoň jeho podmínek, okolností součástí“.  

 

Tabulka 13: Dovolená v roce 1998 podle socioprofesní kategorizace v % 

 Bez 

dovolené 

Doma Chata, 

chalupa 

ČR Slovensko Evropa Jinde v 

zahr. 

Podnikatelé+ 

Zaměstnanci 

41,4 6,0 6,9 4,3 - 29,3 12,1 

Vyšší 

odborníci 

24,9 6,2 8,5 18,9 3,9 26,9 10,6 

Samostatně 41,7 5,3 3,4 15,3 0,6 23,4 10,3 
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činní 

Střední 

odborníci 

26,3 7,0 8,0 25,4 3,7 22,0 7,6 

Nižší 

úředníci 

23,5 10,0 6,7 23,5 3,5 25,9 7,0 

Kvalifik. 

Dělníci 

36,0 12,3 8,1 21,3 2,1 16,1 4,1 

Nekval. 

Dělníci 

37,9 15,3 6,0 23,0 2,1 13,0 2,6 

Celkem 32,6 10,1 8,9 21,1 2,5 20,2 6,5 

Zdroj: Tuček (2003) 

 

 

 

 

 

 

4. 4 Kulturní prom ěny trávení volného času 

Tabulka 14: Návštěvnost divadel, koncertů a výstav a výkony veřejných knihoven dle 

statist. výkaznictví 

 1977 1983 1989 1990 1992 1999 

Divadla 

státní (stálá) 

62 63 67 75 81 84 

Představení  16 960  16 646 15 834 16 319 15 792 14 454 
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Počet 

diváků (tis.) 

7 343 6 843 6 291 5 834 4 426 4 443 

Návštěvnost 

% 

84,5 85,3 86,5 78,6 71,4 82,3 

Koncerty 2 648 3 474 3 328 3 100 2 109 1 670 

Počet 

posluchačů 

1 582 845 981 565 445 448 

Výstavy 2 387 1 949 1 782 1 140 678 578 

Počet 

návštěvníků 

(tis.) 

3 643 4 086 3 432 2 303 1 689 1 462 

Registr. 

Čtenáři 

1 558 1 764 1 708 1 561 1 182 1 347 

Výpůjčky 

(tis.) 

56 568 62 934 62 560 54 397 56 565 62 339 

Soukromá divadla: rok 1998: 18 divadel, počet představení 5 757, počet diváků 1 192 tis., 

návštěvnost 81, 3%, rok 1999: 32 divadel, 8 520 představení, návštěvnost neuvedena. 

Zdroj: Tuček (2003) 

 

Tabulka 15: Návštěvnost divadel, koncertů a výstav a výkony veřejných knihoven dle 

statist. výkaznictví 

Ukazatel 2000 2001 2002 2003 2004 

Státní 

divadla 

52  52 51 50 49 

Představení 14 196 14 198 13 837 13 409 13 506 
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Diváci (tis.) 4 289 4 105 3 989 3 837 4 391 

Soukromá 

Divadla 

65 75 59 51 70 

Představení 7 801 9 752 7 020 6 838 10 026 

Hud. 

Soubory 

29 29 30 27 30 

Koncerty 1 947 2 267 2 276 2 490 2 370 

Návštěvníci 

(tis.) 

402 442 408 465 464 

Veřejné 

knihovny 

6 009 6 081 6 043 6 032 5 870 

Výpůjčky 64 181 64 094 62 628 63 238 56 578 

Registr. 

Čtenáři (tis.) 

1 358 1 341 1 311 1 304 1 111 

Kina 690 660 665 623 544 

Návštěvníci 

(tis.) 

8 719 10 363 10 693 12 140 12 046 

Představení 

(tis.) 

197 253 306 341 327 

Zdroj: Statistická ročenka 2005 

 

        Podíváme- li se na uvedené tabulky, zjistíme, že ačkoli mezi roky 1977 a 1999 (tab. 14) 

přibyl počet státních divadel (až 20 nových divadel v roce 1999), počet návštěvníků klesal. 

Nejvyšší návštěvnost pak zaznamenal rok 1977, a to 7, 3 tisíce diváků. Díky vzniku 

soukromých divadel v roce 1998 (18 soukromých divadel) a v roce 1999 (32 soukromých 



 47 

divadel) se návštěvnost opět zvýšila. Z údajů z let 2000 až 2004 vyplývá (tab.15), že počet 

státních divadel klesal, zatímco počet soukromých přibýval. Návštěvnost státních divadel se 

již od roku 1992  konstantně pohybuje okolo 4 tisíc. Započteme- li ke státním divadlům 

soukromá divadla, celková návštěvnost se zvýší. Uvedené údaje o návštěvnosti soukromých 

divadel však, bohužel, nemáme k dispozici. 

       Počet koncertů se po roce 1989 snížil, a nezměnila to ani skutečnost, že přibyl počet 

nestátních zařízení. Rekordní počet návštěvníků zaznamenal opět rok 1977.  

       Počet registrovaných čtenářů v knihovnách se po roce 1989 taktéž snížil, a to 

z rekordních 1 764 návštěvníků v roce 1983 na 1 347 v roce 1999 a  1 111 v roce 2004. Počet 

výpůjček se až na malé výjimky (rok 1977, 1992, 1999, 2004) pohybuje okolo 62 - 64 tisíc.   

 

Tabulka 16: Frekvence četby beletrie v % 

 Denně Týdně  Měsíčně Ročně Vůbec ne 

1978 21,5 23,7 17,0 19,0 18,7 

1984 15,6 29,7 8,9 21,1 24,7 

1991 21,8 13,7 18,6 28,8 17,1 

1993 14,8 11,6 17,4 43,1 13,2 

1999 9,8 25,6 24,3 20,0 18,3 

Zdroj: Tuček (2003) 

     Počet periodik vydávaných v České republice se v posledním desetiletí 20. století zvýšil 

pětkrát: Vzrostl ze 772 titulů v roce 1989 na 3 894 titulů v roce 1999. Počet deníků vzrostl 

z 30 na 208. Zatímco v roce 1989 bylo u nás registrováno 45 nakladatelství, na konci 

devadesátých let jich bylo skoro patnáct set (Možný 2002, s. 150). 
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Tabulka 17: „Kolik času ve srovnání s rokem 1989 věnujete následujícím aktivitám?“ v 

% (zbytek do 100 % je stejně) 

 Méně Více 

Divadla, koncerty, výstavy 30,2 5,3 

Četba knih (beletrie) 22,7 7,3 

Studium jazyků, odbor.knihy 18,5 9,8 

Sport, vycházky 22,5 13,6 

Restaurace,taneč.zábavy 32,6 5,7 

Práce mimo prac. dobu 11,3 25,2 

Sledování TV 15,3 20,2 

Dom. práce,zahrada 13,4 21,5 

Koníčky 25,4 11,8 

Pasivní odpočinek 18,6 11,0 

Schůzky s přáteli 19,9 7,4 

Četba časopisů 14,8 15,0 

Práce s počítačem  7,8 21,4 

Péče o děti 30,2 17,4 

Zdroj: Tuček (2003) 

 

      Z tabulky č. 17, která srovnává, kolik času lidé věnují určitým aktivitám v porovnání 

s rokem 1989, vyplývá, že méně času věnují návštěvám divadel, koncertů a výstav a četbě 

knih (což jsme si již všimli v tabulkách předchozích- tab. 14). Další aktivity, kterým věnují 

méně času pak jsou: sport, studium jazyků a odborných knih, koníčkům, schůzkám s přáteli, 
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pasivnímu odpočinku. Méně také chodí do restaurací a na taneční zábavy. Méně se věnují 

dětem. Aktivity, kterým oproti roku 1989 věnují více času je: práce mimo pracovní dobu, 

sledování televize, domácí práce a práce na zahradě, četba časopisů a práce s počítačem. Dalo 

by se tedy říci, že lidé tíhnou k pasivnějšímu trávení volného času a trávení volného času  

v domácím prostředí.  

 

 

 

 

Tabulka 18: Návštěvy „vyšších“ kulturních akcí, četba literatury apod. podle třídních 

kategorií v % 

                                          Nejméně jedenkrát měsíčně                           Vůbec ne 

Divadla,koncerty,výstavy 1999 1984 1999 1984 

Podnikatelé,zaměstnanci 23,4  26,2 - 

Vyšší odborníci 31,7 31,2 15,6 23,8 

Samostatně činní 18,8  37,6 - 

Střední odborníci 23,3 15,1 24,3 44,0 

Nižší úředníci 22,3 20,7 23,9 35,9 

Kvalifikovaní dělníci 9,6 6,0 52,8 68,8 

Nekvalif.děl.,zemědělci 10,6 4,5 56,8 77,2 

Celkem 18,1 12,2 37,9 57,3 
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                                               Denně                                                 Vůbec ne 

Četba beletrie 1999 1984 1999 1984 

Podnikatelé, 

zaměstnanci 

5,7  24,1  

Vyšší odborníci 16,1 25,0 7,6 8,5 

Samostatně 

činní 

12,2  26,2  

Střední 

odborníci 

15,2 16,3 10,3 15,1 

Nižší úředníci 16,2 22,6 10,9 10,4 

Kvalifikovaní 

dělníci 

8,6 11,6 22,1 32,6 

Nekval.děl., 

zeměd. děl. 

8,8 12,4 26,5 37,9 

Celkem 11,9 15,9 18,3 25,4 

Zdroj: Tuček (2003) 

  

Tabulka 18 ukazuje, že divadla, koncerty a výstavy jsou nejčastěji navštěvované skupinou 

vyšších odborníků (jak v roce 1984, tak i v roce 1999), dále pak podnikatelskou vrstvou a 

zaměstnanci (pouze rok 1999), středními odborníky a nižšími úředníky. Mezi skupinami, 

které divadla, koncerty a výstavy nejvíce nenavštěvují se řadí nekvalifikovaní dělníci a 

zemědělci (rok 1984 i rok 1999) a dále kvalifikovaní dělníci. Podobnou tendenci pak můžeme 

pozorovat u samostatně činných a podnikatelů se zaměstnanci (rok 1999). Viděli jsme však, 

že podnikatelé a zaměstnanci patří zároveň mezi skupinu, která tyto kulturní akce navštěvuje 

nejvíce ze všech ostatních profesních skupin alespoň jednou měsíčně. Z toho tedy můžeme 

vyvodit, že návštěvnost zřejmě nesouvisí s tím, že by o podobné akce neměli zájem, ale spíš 

s jejich nedostatkem času (spojeným s prací) na návštěvu kulturních akcí. S četbou beletrie se 
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to má následovně: po transformaci nejvíce čtou a před transformací četli vyšší odborníci a 

nižší úředníci. Nejméně pak nekvalifikovaní a zemědělští dělníci, kvalifikovaní dělníci a 

v roce 1999 se k nim přidala také vrstva podnikatelů a samostatně činných. 

 

Tabulka 19: Využití volného času v ČSSR - v hodinách za týden  

Ukazatel Dělník Zaměstnanec Dělnice Zaměstnankyně Žena v dom. 

Volný č. 

celkem 

34,01 35,56 18,47 21,07 28,46 

Sebevzdělání 7,14 10,14 2,44 4,23 4,12 

Veřejná 

činnost 

2,34 3,44 0,49 1,26 0,31 

Aktivní 

odpočinek 

4,08 4,11 2,50 3,01 3,33 

Pasivní 

odpočinek 

14,33 13,31 9,24 9,23 13,45 

Ostatní volný 

čas 

5,32 4,16 3,00 2,54 6,45 

Zdroj: Filipcová (1967) 

 

4.  5 Informační technologie 

 Tabulka 20: Použití osobního počítače jednotlivci v Česku v % 

                                               Uživatelé os. počítače       Uživatelé os. počítače, kteří ho užívali   

                                                                                                         alespoň jednou týdně                

Ukazatel 2003 2004 2003 2004 

Celkem 37, 6 42, 0 - 35, 8 
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jednotlivci 15+ 

Muži 40, 2 44, 9 - 38, 6 

Ženy 35, 2 39, 3 - 33, 3 

Věková skupina: 

15- 24 let 

72, 1 77, 9 - 68, 7 

25- 34 let 46, 2 53, 2 - 68, 7 

35- 44 let 49, 2 51, 8 - 44, 5 

45- 54 let 35, 9 42, 5 - 43, 0 

55- 64 let 17, 7 21, 6 - 18, 6 

Vzdělání: 

Základní 

30, 4 31, 3 - 27, 2 

Střední bez 

maturity 

18, 2 21, 4 - 14, 8 

Střední 

s maturitou 

56, 1 64, 2 - 57, 1 

Vysokoškolské 75, 0 81, 8 - 76, 3 

Ekonomická 

aktivita: 

Zaměstnaní 

 

47, 2 

 

53, 0 

 

- 

 

45, 8 

Nezaměstnaní 22, 1 23, 4 - 15, 7 

Neaktivní 26, 7 29, 2 - 24, 8 

Studenti - 93, 5 - 2, 6 



 53 

Důchodci - 4, 5 - 2, 6 

Zdroj: Statistická ročenka 2005 

 

      Z tabulky 20 vyplývá, že užívání osobního počítače se zvýšilo z 37, 6 % v roce 1993 na 

42, 0 % v roce 2004. Více než ženy osobní počítač používají muži. Nejvíce pak mladí lidé ve 

věku 15 až 24 let, studenti (93, 5 %) a lidé s vysokoškolským vzděláním (81, 8 %). Nejméně 

pak důchodci (4, 5 %) a lidé se středním vzděláním bez maturity.   

 

Tabulka 21: Použití internetu v Česku v % 

                                      Uživatelé internetu                            Uživatelé internetu- alespoň  

                                                                                                            jednou týdně 

Ukazatel 2003 2004 2003 2004 

Celkem 

jednotlivci 15+ 

28, 0 31, 6 - 24, 5 

Muži 30, 8 34, 3 - 27, 6 

Ženy 25, 3 28, 9 - 21, 6 

Věková skupina: 

15- 24 let 

59, 5 64, 5 - 49, 5 

25- 34 let 35, 1 39, 7 - 31, 0 

35- 44 let 35, 4 39, 1 - 30, 5 

45- 54 let 23, 4 29, 3 - 23, 2 

55- 64 let 11, 4 14, 1 - 10, 8 

65 let a více 1, 5 1, 7 - 1, 3 
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Vzdělání: 

Základní 

24, 1 24, 1 - 18, 0 

Střední bez 

maturity 

10, 5 11, 8 - 7, 4 

Střední 

s maturitou 

42, 1 49, 6 - 39, 3 

Vysokoškolské  64, 1 74, 2 - 63, 9 

Ekonomická 

aktivita: 

Zaměstnaní  

34, 0 39, 0 - 30, 7 

Nezaměstnaní  15, 6 14, 2 - 9, 7 

Neaktivní  21, 5 23, 5 - 17, 8 

Studenti  - 80, 1 - 61, 8 

Důchodci  - 2, 4 - 1, 4 

Zdroj: Statistická ročenka 2005 

 

       Užívání internetu vykazuje podobné tendence jako užívání osobního počítače (tab. 21). 

Internet nejvíce používá věková skupina 15 až 24 let, lidé s vysokoškolským vzděláním a 

studenti, a to více v roce 2004 než v roce 2003.  Nejméně pak důchodci.  

 

Tabulka 22: informační a komunikační technologie v domácnostech v % 

 2002 2003 2004 

Internet 15, 0 14, 8 19, 4 

PC 24, 6 23, 8 29, 5 
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Mobil 64, 6 66, 0 73, 8 

Kabelová TV 24, 9 -  22, 2 

Zdroj: Statistická ročenka 2004- 2005 

 

4. 6 Domácí práce 

       I když již v šedesátých letech 20. století nastala v České republice plná zaměstnanost žen, 

rozhodně se „nezměnilo jejich postavení v rodině a domácnosti. Stále platí, že muž vydělává 

peníze a žena se stará o domácnost“ (Friedlanderová 2000, s. 98).  „Konkrétně 56 % mužů je 

přesvědčeno, že domácí práce by měly vykonávat především ženy, a stejný názor zastává 43 % 

(zaměstnaných) žen…Pro plnost dodejme, že to souvisí i s věkem a vzděláním…svobodné ženy 

podporují „tradiční“ model jen v 38 %“ (Friedlanderová 2000, s. 100).  

       Friedlanderová (2000) nadále tvrdí, že rozdíl ve vzdělání či velikosti rodiny není při 

celkovém počtu hodin věnovaných domácím pracím a starostmi o rodinu zcela prokazatelný. 

V průměru se „třetinový úvazek (na základě časového snímku) týká všech žen bez větších 

rozdílů…u mužů tvoří tento „úvazek“ zhruba deset procent pracovní doby“.  (Friedlanderová 

2000, s. 103). 

Tabulka 23: Podíl mužů a žen, kteří se, podle vlastního vyjádření, vůbec nevěnují 

domácím pracím (úklidu a vaření) v % 

                                                 Všední den                                              Víkendy 

 Muži Ženy Muži  Ženy  

Jednotlivci 13,7 2,4 9,6 3,6 

Manželský pár 

bez dětí 

36, 8 4, 2 24, 3 2, 0 

Manželský pár  

po odchodu dětí 

33, 4 3, 7 27, 3 3, 1 

Pár s dětmi 43, 5 6, 6 29, 6 3, 5 
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Pár s dětmi a 

prarodiči 

48, 1 7, 2 32, 8 6, 1 

Zdroj: Friedlanderová (2000) 

   

Tabulka 24: Procento mužů a žen v úplných rodinách, kteří se hlásí k domácím pracím 

a k péči o rodinu (ekonomicky aktivní, věk 26 až 49) 

                                                Všední dny                                              Víkend 

 Dom. práce Péče o rodinu Dom. práce Péče o rodinu 

Muži 53, 4 71, 0 69, 9 79, 4 

Ženy 96, 4 85, 4 98, 6 89, 4 

Zdroj: Friedlanderová (2000) 

 

 

 

Tabulka 25: Kolik času věnují muži a ženy péči o domácnost a rodinu (v hodinách a 

desetinách hodin). První dva řádky se týkají všech (zaměstnaných) osob, žijících v úplné 

rodině, druhé dva řádky těch z nich, které uvedly nějaký časový údaj 

                                                  Všední dny                                              Víkend 

 Dom. práce Péče o rodinu Dom. práce Péče o rodinu 

Muži  0, 6 1, 2 1, 2 2, 4 

Ženy 2, 0 1, 6 2, 9 2, 5 

Muži 1, 1 1, 7 1, 9 3, 0 

Ženy 2, 0 1, 9 3, 4 2, 8 

Zdroj: Friedlanderová (2000) 
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Tabulka 26: Průměrný počet hodin věnovaných týdně domácím pracím a péči o rodinu 

v roce 1993, porovnání s rokem 1989- retrospektivní subjektivní odhad dotázaných v % 

                                Týdně                     Více času v r. 1993            Méně času v r.1993   

 Muži Ženy Muži Ženy Muži  Ženy 

Podnikatelé, 

zaměstnanci  

9,1 26,7 4,4 11,1 66,7 61,1 

Vyšší 

odborníci 

13,5 26,4 19,8 17,6 36,9 44,1 

Samostatně 

činní 

14,4 26,4 21,5 4,8 40,8 46,8 

Střední 

odborníci 

16,5 27,6 29,9 18,1 23,4 25,3 

Úředníci 16,3 28,7 21,3 14,1 25,5 29,0 

Mistři 13,1 30,0 7,8 20,0 31,4 10,0 

Kval.děl. 16,6 28,1 23,8 12,0 21,2 32,0 

Nekval.děl. 17,8 31,1 22,5 12,1 20,4 29,4 

Zeměděl.děl. 19,5 34,5 23,4 11,0 17,2 11,3 

Celkem 16,0 29,0 22,1 13,6 27,0 30,4 

Zdroj: Tuček (2003) 

 

     Srovnáme- li tabulku 8 v kapitole 4. 2 s tabulkou 25 zjistíme, že v roce 1967 se ženy 

věnovaly domácím pracím věnovaly více než v roce 1993. Muži se domácím pracím v roce 

1967 věnovali průměrně 9 hod. a ženy 34 hodin (pomineme- li ženy v domácnosti) a 

započteme- li ženy v domácnosti, pak dostáváme průměr 42 hodin. V roce 1993 věnují  ženy 

domácnosti průměrně 29 hodin týdně a muži 16 hodin týdně (tab. 26).  
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     Porovnáme- li pak péči o děti v tabulce 8 v kapitole 4. 2 s tabulkou 25, zjistíme, že v roce 

1967 muži pečovali o děti průměrně 2,2 hodiny týdně a ženy (bez žen v domácnosti) 2, 94 

hodin týdně, počítáme- li ženy v domácnosti, pak je to 4, 3 hodiny týdně. V roce 2000 (tab. 

25) ženy věnovaly péči o děti průměrně 1, 5 hodiny týdně a muži 1, 8 hodiny.  27 mužů a 30, 

4 žen pak odhaduje, že péči o rodinu a domácím pracím věnovali méně času v roce 1993 než 

v roce 1989. Z uvedených údajů lze tedy odvodit, že počet hodin věnovaných jak péči o 

domácnost, tak péči o děti se s postupem doby snižuje. Je však zajímavé, že ačkoli se muži 

domácím pracím věnují daleko méně než ženy, péče o děti je téměř vyrovnána.  

 

4. 7 Televize  

     Vezmeme- li v úvahu, že „ve všední den v průměru pracujeme osm a půl hodiny, o hodinu 

méně prospíme, tři hodiny uklízíme (především ženy) a hodinu až dvě věnujeme péči o rodinu, 

více než hodinu projíme a kolem hodiny strávíme na cestě do práce, z celého dne nám zbudou  

v průměru dvě hodiny, které většina z nás stráví u televizní obrazovky“ (Friedlanderová 200, 

s. 107). Důchodci pak tráví sledováním televize jednou tolik času.  

 

Tabulka 27: Sledovanost televize z odhadů denního programu- sledování televize jako 

hlavní činnost (v hodinách a desetinách hodin) 

                                                  Všední den                                               Víkend 

 Průměr  Směrodatná 

odchylka 

Průměr Směrodatná 

odchylka 

Zaměstnanci  1, 67 1, 02 2, 80 1, 44 

Podnikatelé 1, 61 1, 00 2, 59 1, 46 

Studenti 1, 50 1, 02 2, 51 1, 38 

Důchodci 3, 02 1, 49 3, 46 1, 58 

Celá populace 1, 96 1, 28 2, 90 1, 50 

Zdroj: Friedlanderová (2000) 
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Tabulka 28: Sledování televize v % - podsoubory ekonomicky aktivních 

 1984 1999 

2 a více hod. 23,8 31,3 

Méně než 2 hod. 30,9 32,4 

Několikrát za týden 30,9 24,7 

1 týdně 6,8 5,5 

1- 2 měsíčně 0,9 4,3 

Méně často 4,4 1,0 

Nikdy 2,3 1,0 

Zdroj: Tuček (2003) 

 

5. Volný čas dětí a mládeže 

       Kapitolu o volném čase dětí a mládeže pokládám také za nutné zařadit do práce 

pojednávající o volném čase, jelikož volný čas této kategorie nám toho hodně vypovídá o 

životním stylu volném čase celkově a to ze dvou důvodů: 1. „Potvrdila se hypotéza, že těžiště 

tvorby životního stylu je v období od šestnácti let. Tehdy se utvářejí  kulturní a volnočasové 

orientace. V dalším vývoji dochází především k redukci spektra činností, případně 

prohlubování zájmu o realizaci činností“  (Sak 2000, s. 141). 2. Je třeba se věnovat volnému 

času dětí a mládeže, abychom podpořili rozvoj schopností a zájmů mladých a eliminovali 

riziko používání drog a omamných látek. Volný čas navíc může vyrovnávat nedostatky 

školního systému.  

        Volný čas je vždy nutně svázán s typem společnosti, jejími hodnotami, institucemi, 

vzorcem chování… Podobně tomu bylo i před rokem 1989, kdy byl volný čas také svázán 

s daným politickým systémem. „Současnost představuje přechodný stav mezi těmito dvěma 

systémy, socialistickým a liberálním, a proto i volný čas vypovídá o určitém bodu společenské 
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transformace“ (Sak 2000, s. 131). Transformace se projevuje například v komercionalizaci 

kultury, zanikání institucí zájmové umělecké činnosti a současně ve vytváření nových 

programů a projektů. Volný čas opravdu zastává důležitou funkci ve společnosti, neboť právě 

v oblasti volného času dochází ke společenským inovacím jako např. p. Sakem zmíněná 

komputerizace společnosti. Dle Saka (2000) byly počítače nejprve koníčkem nejmladší 

věkové skupiny mládeže a teprve pak masově pronikly do české společnosti. Jak jsme se již 

v definici o volném čase zmínili, v sociologickém pojetí je volný čas je považován za čas, 

v němž si samotný jedinec (na základně různých kritérií) vybírá svou činnost podle svých 

zájmů. Volnočasové aktivity mládeže jsou specifické. Právě v této době se utváří hodnotový 

systém jedince, který se promítá do jeho životního způsobu. „Jeho významnou součástí je 

způsob trávení volného času a propojení pracovních a volnočasových aktivit … V žádném 

dalším životním  období není jedinec schopen zajímat se o tak široké spektrum zájmových 

aktivit jako v dětství a mládí…Další vývoj jde spíše cestou redukce zájmového spektra a 

prohlubování určitého zájmu“ (Sak 2000, s. 133). Sak (2000) nadále tvrdí, že obsah volného 

času v dětství a v mládí vypovídá o vyhraněné profesní orientaci v dospělosti, a právě proto 

má oblast volného času význam pro celoživotní orientaci jedince. Činnosti člověka ve volném 

čase jsou vyjádřením jeho individuality, zájmů a potřeb. „Zájmy  a aktivity jedince navazují 

na hodnotovou orientaci, kulturu a způsob života jeho rodiny. Obdobně navazuje mládež na 

společnost, v níž probíhá její sociální zrání“  (Sak 2000, s. 133).  

     V této práci použijeme dostupných materiálů, které nám ukazují pořadí vykonávání 

činností ve volném čase. Budeme především vycházet z údajů sesbíraných z let  před a po 

sametové revoluci (1982, 1984, 1992, 1996) a ty srovnáme s údaji nejnovějšími z roku 1998 a 

2000. To především z toho důvodu, neboť „mládež devadesátých let obrazně řečeno stojí 

„jednou nohou v socialismu a druhou v kapitalismu. Z toho vyplývá mimořádně zajímavá a 

cenná situace z hlediska společenských věd a výzkumu. Navíc tato mládež nepřekračuje jen 

z jednoho společenského systému do druhého, ale i z jednoho tisíciletí do druhého…Evropský 

proces, informatizace a medializace společnosti vytvářejí novou sociální skutečnost“ (Sak 

2000, s. 14).              

„ Česká mládež ve věku 15- 29 let měla v roce 1996 denně průměrně 5 hodin 53 minut volného 

času“ (Hofbauer 2004, s. 44). 
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Tabulka 29: Aktivity mládeže (15- 24 let)  

 

                                                      2 000                                                      1998 

Pravidelné  

Činnosti 

 

Pořadí 

 

Procenta 

 

pořadí 

 

Procenta 

Schůzky s přáteli 1 78 2 53 

Poslech hudby 2 69 3 52 

Sledování televize 3 64 1 61 

Sport 4 56 4 48 

Čtení 5 54 5 47 

Kino,divadlo,koncerty 6 52 7 32 

Práce s počítačem 7 45 9 29 

Procházky, projížďky 8-9 38 6 43 

Pomoc v domácnosti 8-9 38 8 30 

Nákupy 10 35 12 16 

Zdroj: Eurobarometr (2000) 

 

 

Tabulka 30: několik údaj ů z výzkumu z (mezi 16- 18 letými): 

Aktivita 1982 1984 1992 1996 

Poslech rozhlasu 1 2 2 4 

Četba novin a 2 3 4 5 
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časopisů 

Sledování TV 3 1 1 1 

Poslech 

magnetof., CD 

4 4 3 2 

Četba knih 5 5 6 7 

Povídání si 

s přáteli 

6 6 5 3 

Návštěva kina 8 8 8 12 

Aktivní 

sportování 

9 9 9 11 

Odpočinek, 

nicnedělání 

10 10 21 6 

Divadlo 17 21 18 19 

Koncerty pop. 

Hudby 

18 15 13 14 

Zdroj: Sak (2000) 

 

       Z uvedených údajů můžeme vyčíst, že mládež tíhne spíše k pasivnímu trávení volného času 

(sledování televize, poslech CD…). To jednak souvisí s medializací současné generace 

mládeže, která je ovlivněna masovou kulturou, a to zejména komerční televizí. Sport je už něco, 

co je pro tuto mládež namáhavé. Ale pokles provozování sportovních aktivit zdaleka nesouvisí 

jen s touto skutečností. Na poklesu sportovních aktivit se podílí také komercionalizace sportu, 

kdy se „normální“ sportování stává ekonomicky neúnosné.  

      Návštěvy divadel, kin, výstav a galerií vykazují podobný pokles jako sportovní aktivity. 

Příčinou je opět komercionalizace kultury, z čehož vyplývá její nedostupnost a pasivní forma 

trávení volného času. Mnoho aktivit ve volném čase mládeže ustupuje (např. kutilství) a je 
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nahrazováno novými aktivitami (např. internet, využití PC). K nejvýraznějšímu nárůstu pak 

došlo u aktivity „povídání si s přáteli“.   

       Sak (2000) se domnívá, že rodina ovlivňuje připravenost dítěte především v těchto 

směrech: sociální aspekt aktivity, materiální prostředky aktivity, dovednosti, znalosti, potřeba a 

zájem a životní styl. Jak jsme se již výše zmínili, mládež má významnou a nezastupitelnou 

funkci ve společnosti, proto je nutné se jí zabývat a věnovat. Z tohoto důvodu bych se chtěla 

v následující kapitole alespoň okrajově zmínit o pedagogice volného času. Pedagogika volného 

času je obor, který se začal pomalu utvářet od šedesátých letech dvacátého století jako reakce na 

skutečnost, že se sociologové volným časem a jeho důsledky začali zabývat. Výraznějšího 

rozvoje tento obor ovšem dosáhl až v devadesátých letech dvacátého století. Cílem oboru 

pedagogiky volného času je tvořivější a zodpovědnější nakládání s volným časem individua. 

Pedagogika volného času vychází z předpokladu, že  „volný čas a systém jeho aktivit a institucí 

je dynamickou a málo ustálenou, mimořádně nadějnou a současně rizikovou oblastí života 

současného člověka“  (Hofbauer 2000, s. 11).  

 

6. Budoucí vývoj 

     Jak jsme se již zmínili, v tradičních společnostech to byla církev, která vytvářela obraz 

světa, vysvětlovala jednotlivé události a diktovala, co je dobré a co ne. Dnes to vypadá, že 

toto vše zastanou rozličná média. Právě tuto skutečnost můžeme označit za převládající 

životní způsob našeho století a většiny společnosti. Nabídku rozšířil rozvoj elektronických 

médií. Stále však najedeme lidi, kteří návštěvou divadla potvrzují „svůj“ životní styl. 

Otevřená společnost pak umožňuje žít nejrůznější životní způsoby a různost alternativních 

jednání (Možný 2002, s. 145).  

    Zajímavé bude také dále sledovat, kolik budou mít lidé volného času v budoucnosti. 

V dnešní době je totiž paradoxní, že ačkoli existuje nepřeberné množství informačních 

technologií, lidé pociťují, že mají mnohem méně volného času než dříve. Jak je to možné? 

Osobně souhlasím s názorem norského sociálního antropologa T. H. Eriksen (2005), že je to 

právě nadbytek těchto technologií a informací, které nám volný čas „kradou“. Eriksen (2005) 

ve své knize zmiňuje, že v dnešní době rostou informace rychleji než počet obyvatel, a tím 

pádem připadá na každého z nás stále více a více informací. Dnešní 21. století bychom 

dokonce mohli nazvat dobou informačního věku. V knize již zmíněného autora se však 

dočítáme, že 21. století začíná již v roce 1991! To je jistě pozoruhodné a neobvyklé tvrzení. 
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Takové tvrzení podpořila skutečnost uvedení internetu na trh. Eriksen (2005) píše, že od roku 

2000 do roku 2005 zaznamenalo používání internetu ve světě 253 %nárůst! Podobné je to i 

s mobilními telefony.   Počet www stránek stoupá nesmírným tempem. Dnešní společnost je 

přesycena informacemi natolik, že v 90. letech vznikla i nová profese „informačních 

konzultantů“. Je sporné, zda nadbytek informací vede k lepšímu chápání světa. Můžeme 

mluvit o novém paradigmatu? O novém souboru pravidel, které převládnou v naší kultuře?  

Možná. Je zjevné, že nás informační technologie „naučily“ zrychlenému způsobu života. 

Eriksen (2005) se domnívá, že přivykne- li si člověk rychlému času v určité sféře, nevědomě 

tuto potřebu vyžaduje i v jiných sférách svého života. V Itálii bylo dokonce již v roce 1987 

založeno hnutí flow food, což chce být opakem tzv. fast foodu.  

      Podobný trend přesycenosti informacemi sledujeme i na příkladě televize: o zmenšující 

prostor se přetahuje stále více a více zpráv, zřejmým důsledkem je, že každý z nás musí omezit 

množství času, jež jednotlivým zprávám  věnuje.  (Eriksen 2001, s. 102) 

      Na trhu práce vznikají nové místa v oblastech jako např. webový design, elektronický 

obchod, reklama… Začátkem 90. let se rozšířila práce doma a práce na dálku. V mnoha 

podnicích není ani vyžadována fyzická přítomnost na pracovišti během pracovní doby. Lidé 

pracují, kde se dá- doma, v letadlech, v parku… „Nová flexibilita vede k tomu, že rozdíl mezi 

prací a volným časem mizí. Řada lidí nemá nikdy úplně volno, dokonce, i když jsou na 

neschopence, odpovídají na e- maily“ (Eriksen 2005,s. 128). Lidé často střídají zaměstnání, 

dnes je úplně běžná práce na částečný úvazek, práce na volné noze, na dohodu či fakturou. 

„Veškeré plánování se přeměňuje na krátkodobé, protože nikdo neví, jak bude svět vypadat za 

5 let (trhy, poptávka, studenti)“ (Eriksen 2005, 130). Lidé musí být na pracovní trhu 

připraveni na rychlé změny, musí být flexibilní a téměř vždy k dispozici (např. „na mobilu“), 

aby je „nesmetly“ konkurenční firmy.  

     Jedním z fenoménu dnešní společnosti je masový turismus. „Množství pasažérů, které 

přicestuje do USA stoupl z 79 mil. v roce 1993 na 121 mil. v roce 2001 a následně na 226 mil. 

v roce 2010“ (Eriksen 2005, s. 96). Cestování letedlem dřív platilo za luxusní a nákladnou 

záležitost. Podobné to bylo i s telefonováním. Turistika se hned po obchodu se zbraněmi a 

narkotiky stala třetím největším ekonomickým sektorem ve světě. „Podíváme- li se na údaje o 

počtu turistů, zjistíme, že se toto číslo za posledních 50 let zvýšilo na dvacetinásobek“  

(Eriksen 2005, s. 97).  
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7. Závěr 

Volný čas se stal námětem této práce z důvodu jeho celosvětově rostoucího významu a 

velkého dopadu na řadu společenskovědních disciplín.   

Hlavním cílem bylo blíže obeznámit s pojmem volný čas, jeho vymezením a historií. Dále 

pak specifikovat faktory, které ovlivňují trávení a rozvoj volného času. Také jsme se pokusili 

popsat vývoj a změny, kterými prošel volný čas v české společnosti. V teoretické části jsme 

chtěli poukázat na silné postavení individua v dnešní společnosti. Na to, jak těsně je vývoj 

individuality spjat s rozvojem volného času,  jsme se snažili poukázat především ve třetí 

kapitole interpretující významné díle o volném čase francouzského sociologa J. Dumazediera. 

Zdůrazňujeme zde, že se zmenšením objemu pracovní doby a zvětšením objemu volného času 

se individuum osvobodilo od institucionální závislosti a nátlaku.  

Pokusili jsme se také zhodnotit situaci v Česku, a to především porovnáním údajů 

z šedesátých let dvacátého století s volnočasovými aktivitami v letech osmdesátých, které 

nadále porovnáváme s aktivitami po roce 1989. Dosažené dílčí závěry budou  použity pro 

zhodnocení vstupních hypotéz.  

 Viděli jsme, že na volnočasové aktivity dětí a mládeže bychom měli taktéž zaměřit naši 

pozornost. Dozvěděli jsme se, proč je důležité přemýšlet a provádět výzkumy o těchto 

volnočasových aktivitách a k čemu slouží relativně nový a neznámý obor pedagogika volného 

času.  

   Snažili jsme se také podtrhnout, jakou moc mají v dnešní společnosti média a   

informační technologie a jak působí na oblast práce a pracovních příležitostí. Zmínili jsme se 

o nových dříve bezprecedentních fenoménech jako je např. masový turismus.   

     Dílčí závěry této práce jsou následující: 

1. Hypotéza, že v současnosti je více volného času než v šedesátých letech dvacátého 

století se nepotvrdila. Z analýzy dat sice vyplývá, že délka denní pracovní doby se 

snižuje a denní podíl volného času se zvyšuje. Snižuje se i čas věnovaný údržbě o 

domácnost, ale nemůžeme jednoznačně tvrdit, že dnes máme více volného času než 

v šedesátých let. Tato skutečnost je způsobena také faktem, že informační technologie 

nám čas sice ušetřují, ale zároveň také vytvářejí nové možnosti, jak volný čas trávit a 

jak nás o něj „okrádat“. Tudíž hypotéza o tom, že se díky moderním (informačním) 
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technologiím stalo trávení volného času pasivnějším a seberozvojové (především 

kulturní) aktivity se snížily, se  potvrdila.   

2. Hypotéza o tom, že se volný čas více diferencuje a diferenciace je vázána na sociální 

status a příjmy se potvrdila. Tento fakt spolu souvisí a má vliv především na 

kulturnější trávení volného času. Taktéž se potvrdila hypotéze, že lidé s vyšším 

vzděláním tráví čas hodnotněji než lidé s nižším vzděláním. 

3. Hypotéza o tom, že se v Evropě za posledních deset let změnila průměrná týdenní 

délka práce na plný a částečný úvazek (v hodinách) se nepotvrdila. Tato délka  zůstává 

ve všech státech téměř stejná. Výjimku ovšem tvoří některé bývalé socialistické země. 

Tam daná data srovnáváme od roku transformace společnosti.  

4. Hypotéza o tom, že volný čas žen se přiblížil volnému času mužů se zcela nepotvrdila. 

Jak jsme viděli,  ženy v zaměstnání tráví sice o něco méně času než muži, ale tento 

čas, který získají je věnován údržbě domácnost (vaření a úklid) a péči o děti. Domácí 

práce tak pro ženy představují průměrně třetinový úvazek, který se týká téměř všech 

žen. 
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