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Abstrakt  

V diplomové práci s názvem Proměna životního stylu české mládeže po roce 1989 

se zabývám proměnami české mládeže po roce 1989 v kontextu jejich životního 

stylu. Uplatněný koncept životního stylu v sobě zahrnuje především tématiku 

trávení volného času a hodnot této mládeže. Od počátku svobodné české společnosti 

jsme totiž svědky postupující globalizace a rozvoje nejen technologií a internetu, 

což má vliv na způsoby trávení volného času a utváření životních stylů. Cíle práce 

jsou (1) zmapovat proměnu frekvence aktivit, které v této práci tvoří životní styl, 

u české mládeže po roce 1989, (2) zjistit, zda se proměnila struktura a obsah 

volnočasového směřování a (3) určit, jaké determinanty ovlivňovaly dané 

volnočasové tendence české mládeže. K naplnění takto určených cílů jsem využila 

komparativní sekundární analýzu dat z výzkumu mládeže Transformace sociální 

struktury 1991 a z mezinárodního výzkumu žáků PISA-L 2003. 
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Abstract 

In my diploma thesis The transformation of lifestyle of Czech youth over 1989 I 

focus on the transformations of the Czech youth after 1989 in terms of their 

lifestyle. The concept of lifestyle that I work with incorporates primarily the subject 

of free time spending and of this youth‘s values. Ever since the birth of the liberal 

Czech society, we have been witnessing the progressing process of globalization 

and development in the field of technologies and internet which are influencing the 

ways how the leisure time is being spent and how the lifestyles are being shaped. 

The main goals of this work are (1) to examine the transformation of the frequency 

of activities those are in this work defining the concept of lifestyle among Czech 

youth after 1989, (2) to determine whether the structure and content of leisure 

activities have changed, and (3) to ascertain which determinants were influencing 

free-time tendencies of the Czech youth. In order to meet the above-mentioned 

goals I applied comparative secondary data analysis based on the research called 

Transformation of Social Structure 1991 and on international research on pupils 

PISA-L 2003. 
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Úvod 

V dnešní době je pojem životního stylu velmi často užívaným a dalo by se říct 

i oblíbeným pojmem jak v médiích, jako jsou lifestylové časopisy a blogy, tak na 

populárně-naučné i akademické půdě v podobě publikací o nejrůznějších sociálních 

skupinách a subkulturách. Najdeme ho ve spojení s určitým typem stravování, 

se zdravím, s bydlením i zahradou a setkáme se s ním i na letáčku vyzývající 

k návštěvě lekcí aikida, tedy také ve spojení se sportovním vyžitím a životním 

postojem, životní filozofií. V této práci se budu životním stylem mládeže jako 

sociologickým konceptem zabývat v kontextu dvou hlavních složek, které ho utváří: 

trávení volného času a hodnot, konkrétně půjde o hodnotové preference spjaté 

s podmínkami dosažení úspěchu v životě. Cílem práce je prozkoumat proměnu 

takto pojatého životního stylu české mládeže z generace X (počátek 90. let 

minulého století) a z generace Y (počátek 21. století).  

Téma této práce jsem si zvolila s ohledem na svůj zájem o téma životního 

stylu, jímž jsem se zabývala už ve své bakalářské práci s názvem Životní styl 

a životní strategie basketbalistů ve sportovní mládežnické organizaci Basketbalové 

centrum mládeže Nymburk, díky které jsem poprvé nahlédla také do problematiky 

sociologie mládeže. Motivací pro výběr tématu mé diplomové práce byly 

společenské, kulturní, ekonomické i politické proměny české společnosti na 

přelomu milénia, v širším kontextu probíhající již od počátku devadesátých let 20. 

století, které, jak předpokládám, měly významný vliv na proměnu způsobu trávení 

volného času a změny důležitosti hodnotových orientací, tedy na proměnu životního 

stylu. Mládež je pak sociální skupinou, do které se tyto proměny promítají 

nejviditelněji. 

Práce si klade za cíl objasnit charakteristiky ve změně životního stylu mezi českou 

mládeží generace X na počátku svobodné společnosti a stejně starými zástupci v 

generaci Y a zjistit, jaké faktory měly vliv na utváření životního stylu české 

mládeže. Hlavní výzkumná otázka, která prostupuje celou analýzou, zní, 

zda se mezi generací X a Y proměnily charakteristiky, frekvence, struktura a také 

determinanty utvářející jejich životní styl. Takto široce pojatá otázka je dále 

rozdělena do dílčích výzkumných otázek – Jak se u české mládeže proměnila 
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frekvence trávení volného času? Jak se u české mládeže proměnily hodnoty spjaté 

s podmínkami úspěchu? Proměnila se struktura způsobů trávení volného času české 

mládeže? Proměnila se struktura hodnot v podobě podmínek dosažení úspěchu 

v životě? Docházelo v čase k individualizaci volného času mládeže? Zesiluje vliv 

vzdělání (jak rodičů, tak i vzdělanostní dráhy adolescentů dané typem navštěvované 

školy) na hodnotové preference spjaté s podmínkami dosažení úspěchu v životě? 

V práci pak ověřuji platnost teoretické hypotézy o tom, že životní styl mládeže 

generace Y narozené na konci 80. let bude rozmanitější než u jejich předchůdců 

z generace X narozené v 70. letech. Tato hypotéza vychází z předpokladu, že 

střídání generací je mechanismem vývoje společnosti a sociální změny a že „každá 

nová generace sice navazuje na dílo předchozích generací, ovšem obohacuje ho 

a někam ho posunuje“ [Kubátová H. 2010: 224]?  

Ke zmapování této změny byla využita data z výzkumu Transformace 

sociální struktury z roku 1991, která zastupují mládež generace X, a z české části 

mezinárodního srovnávacího výzkumu PISA 2003, v rámci kterého byla v České 

republice realizována rozšířená studie PISA-L, jež zastupuje mládež generace Y.
1
 

Samotná práce je strukturována do tří částí. První část čtenáře seznamuje 

s dosavadním teoretickým i empirickým poznáním, jehož jsem nabyla studiem 

literatury, kterou shledávám stěžejní vzhledem k tématu mé práce. V druhé části 

představuji postup a metodologii analýzy a konečně třetí část čtenáře seznamuje 

s výsledky analýz. 

  

                                                           
1
 K naznačení trendů v současnosti, zejména vstupu ICT do života mládeže, využívám též doplňkově data 

z výzkumu Jeden svět na školách provedeným společností Median v roce 2014. Tato data ovšem neumožňují 
přímou komparaci s výše uvedenými výzkumy.  
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1. Stav dosavadního poznání 

V nadcházejících kapitolách představuji teoretické i empirické poznatky, jež jsem 

nabyla studiem literatury, kterou shledávám stěžejní vzhledem k tématu mé práce. 

Kapitoly jsem rozdělila do čtyř pasáží, přičemž v první čtenáře seznamuji 

s disciplínou sociologie mládeže jako teoretického východiska této práce a také 

s jejími přístupy. Ve druhé pasáži se zabývám mládeží, a to jako teoretickým 

konceptem v kontextu společenských věd, tak i jako reálnými skupinami osob, které 

na přelomu tisíciletí prožily důležité historické mezníky a byly ovlivněny nástupem 

demokratické a kapitalistické společnosti a nových technologií včetně internetu. 

Třetí pasáž je věnována představení konceptu životního stylu obecně, od kterého 

přecházím k životnímu stylu mládeže a jeho hlavním komponentám, jimiž je trávení 

volného času a hodnoty české mládeže. Nedílnou součástí je i podkapitola věnující 

se socializaci jako procesu, prostřednictvím kterého je možné životní styl (nejen) 

mládeže interpretovat. Poslední pasáž Stavu dosavadního poznání je pak věnována 

poznatkům třech výzkumných šetření z období na přelomu nového milénia, díky 

kterým bylo možné nastínit proměnu životního stylu české mládeže v empirické 

rovině. 

Nelze říci, že by v rámci nabytých teoretických poznatků bylo nějaké dílo 

stěžejní, spíše shledávám důležitými několik zdrojů v rámci každé z představených 

pasáží. Hluboký vhled do problematiky české sociologie mládeže a její 

institucionalizace mi poskytly příspěvky renomovaného českého sociologa této 

disciplíny Petra Saka [2005; online], zatímco do vzniku sociologie mládeže jako 

takové mě zasvětil Velký sociologický slovník a příspěvek Bassové [in Bryant, Peck 

(eds.) 2007: 140-147]. Do problematiky teoretického konceptu mládeže mě uvedli 

společenští vědci zabývající se právě tímto tématem, jako je již zmiňovaný Petr Sak 

[1985, 2000], Blahoslav Kraus [in Kraus et al. 2006] a Alexander Fazik [in Fazik 

2011]. Byli to právě čeští autoři, „protože se jedná o publikaci o české mládeži a ne 

o mládeži obecně, využití zahraničních pramenů bylo možné jen v omezené míře.“ 

[Sak 2000: 11] Co se pak týče konkrétních proměn české mládeže, důležitých 

historických i společenských milníků, které se dobře odrážejí v konceptu generací 

[Tuček in Tuček a kol. 2003: 351], nebyla jsem odkázána ani tak na vědecké 
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autority, jako spíše novináře, blogery [Chum 2013; online;] a výzkumné projekty 

veřejné [Národní institut dětí a mládeže MŠMT 2008; Generace X 2012; online, 

Generace Y 2012; online; Generace Z 2012; online] i soukromé sféry [TNS Aisa 

2016]. V tomto směru se tak zdá, že akademické podložení poznatků o generacích 

mládeže i generacích jako takových by mělo být velkou výzvou 

společenskovědních disciplín. Monografie Heleny Kubátové [2010] a Duffkové, 

Urbana a Dubského [2008] byla stěžejní pro představení životního stylu včetně 

volného času a hodnot (nejen) mládeže ve třetí pasáži teoretické části práce. 

Tyto zdroje doplňovaly pak publikace cizojazyčné, přičemž nejpřínosněji hodnotím 

tu od Furlonga a Cartmela [2007]. Pro sepsání poslední pasáže o proměně životního 

stylu české mládeže v empirické rovině byly stěžejní závěrečné zprávy ze tří 

výzkumů – Hodnotová orientace a využití volného času dětí a mládeže z roku 1997 

[Kolář], Aktuální problémy mladé generace ČR z roku 2006 [Štursová, Bocan] 

a TRU 2017: Mladí Češi z roku 2017 [TNS Aisa]. 
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1.1 Sociologie mládeže jako teoretické východisko práce 

Tuto kapitolu o disciplíně sociologie zaměřené na mládež a jejím rozvoji 

v mezinárodním i českém kontextu jsem se rozhodla do této práce začlenit z toho 

důvodu, že je jejím jakýmsi teoretickým východiskem, jehož prostřednictvím 

na mládež jako na objekt sociologického bádání nahlížím.  

K rozvoji sociologické disciplíny zaměřující se na mládež, tedy sociologie 

mládeže
2
, došlo mezi světovými válkami. Ve svých začátcích se tato disciplína 

zaměřovala na mládež jako na objekt výchovy a vzdělání. Po druhé světové válce se 

hlavní téma zvláště americké a německé sociologie mládeže přesunulo 

k problematice socializace a také specifické kultury mládeže [Petrusek a kolektiv 

autorů 1996: 1098-1099], protože „kultura mládeže bývá chápána jako bezpečnostní 

ventil k odreagování napětí, které vzniká při začleňování mládeže do společnosti, 

či jako subkultura nebo kontrakultura ve vztahu k stávající kultuře dané 

společnosti“ [ibid.: 1099]. V poslední čtvrtině 20. století se sociologie dětí 

a mládeže zaměřuje na jejich konkrétní témata a problémy, jako je vztah ke drogám, 

technologiím, nezaměstnanost apod. [ibid.]. V tomto období, konkrétně od konce 

80. let, přibývalo mnoho příspěvků týkajících se studia dětí a mládeže a tak si tato 

interdisciplinární společenskovědní disciplína
3
 vydobyla legitimní působení na poli 

sociologie. V první polovině 90. let v USA vznikla v rámci Americké sociologické 

asociace Sekce sociologie dětí a mládeže, čímž Childhood Studies získaly pevnou 

půdu pod nohama a začala vznikat výzkumná centra a vysokoškolské programy 

zaměřující se na problematiku dětí a mládeže. [Bass in Bryant, Peck (eds.) 2007: 

140, 142-145, 146] 

Se sociologickou disciplínou zaměřenou na mládež se v českém, 

potažmo československém prostředí setkáváme v průběhu šedesátých let, kdy 

hlavním předmětem jejího výzkumného i teoretického záměru bylo vysokoškoláci, 

                                                           
2
 V anglicky psané literatuře se pak setkáváme i s názvy sociologie dětí a mládeže neboli Sociology of 

Children and Youth jinými slovy nazývanou i jako Childhood Studies [Bass in Bryant, Peck (eds.) 2007: 140-
147]. V textu budu vzhledem k obsáhlosti a stěžejnosti jednoho ze zdrojů používat termín sociologie dětí 
a mládeže případně Childhood Studies. 
3
 Badateli na poli childhood studies jsou antropologové, učitelé, historici, psychologové a sociologové [Bass 

in Bryant, Peck (eds.) 2007: 140]. 
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studentská hnutí a jejich úloha ve společnosti
4
. [Petrusek a kolektiv autorů 1996: 

1099; Sak 2005; online] To právě v československém kontextu souvisí i s politickou 

situací poloviny šedesátých let, kdy „„v předjaří Pražského jara“ představitelé 

studentského hnutí v předstihu před spisovateli a dalšími protagonisty Pražského 

jara nastolovali závažná společenská témata“ [Sak 2005; online]. Dále se sociologie 

mládeže zaměřovala na mapování vztahu společnosti a mládeže v obecné rovině
5
  

a na konflikty mezi generacemi. V tomto období také došlo k institucionalizaci 

sociologie mládeže, když pod Pedagogickou fakultou UK vznikl Ústav sociálního 

výzkumu mládeže a výchovného poradenství, který vydával periodikum Mládež 

a společnost a dále také Sborník vědeckých prací Ústavu sociálního výzkumu 

mládeže a výchovného poradenství. V sedmdesátých letech 20. století tato disciplína 

ustupovala do pozadí a až od let osmdesátých se na poli sociologie dostává znovu 

do popředí spolu se zájmem o téma hodnot, životních cílů, volného času, vzdělání, 

politických aktivit apod. V této době vzniklo samostatné Vědeckovýzkumné 

středisko ÚV SSM, které se empiricky zabývalo výše uvedenými tématy, 

které souvisely s aktivitami Socialistického svazu mládeže, tedy s mládežnickou 

organizací. O pár let později vznikla další instituce, tentokrát akademické povahy, 

Odbor pro výzkum mládeže v rámci Ústavu pro filozofii a sociologii ČSAV
6
. 

Významným zástupcem sociologie mládeže v českém prostředí je Petr Sak, který se 

zabývá mnoha tématy spojenými s mládeží – např. hodnotami, volným časem, 

spiritualitou, digitalizací společnosti, médii apod. [Petrusek a kolektiv autorů 1996: 

1099; Sak 2005; online] 

V rámci sociologie dětí a mládeže se setkáváme se čtyřmi přístupy k jejímu 

bádání. Je jím přístup kulturní neboli sociálně-konstruktivistický, sociálně-

strukturální, demografický a socializační. První zmíněný přístup, tedy kulturní 

neboli sociálně-konstruktivistický
7
, ze strany sociálních antropologů poznamenává, 

že děti a mládež by měly být pojímány jako autonomní skupina oproštěná od zájmu 

dospělých a naopak definovaná svými vlastními příběhy, pravidly, rituály 

                                                           
4
 Touto problematikou se zabývali např. M. Kubíčková, J. Šiklová, J. Vláčil [Sak 2005; online]. 

5
 Touto problematikou se zabývaly např. A. Šilhanová, M. Kubíčková [Sak 2005; online]. 

6
 V něm působil např. A. Kabátek, H. Jeřábek, P. Matějů či P. Sak [Sak 2005; online]. 

7
 Odkazuje na přístup sociálních antropologů, na který navazuje přístup sociologů v podobě sociálního 

konstruktivismu [Bass in Bryant, Peck (eds.) 2007: 142]. 
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a společenskými normami. Na to navazují sociologové, kteří životy dětí a mladých 

interpretují prostřednictvím jejich jednání a každodenních aktivit, jejich zkušeností 

a skupin, jichž jsou součástí. Metodologicky jsou nejčastěji používány etnografické 

techniky, které právě poskytují obšírné vyjádření mladého jedince. [Bass in Bryant, 

Peck (eds.) 2007: 142-143] 

Druhým přístupem studia Childhood Studies je sociální strukturalismus, 

který se dětmi a mládeží zabývá ze dvou úhlů pohledu. První rozlišuje jejich 

zkušenost podle věku a druhý z hlediska příslušnosti k dané generaci. [ibid.: 143-

144] 

Třetím přístupem je demografická perspektiva k sociologickému studiu dětí 

a mládeže, která předpokládá, že konkrétní situace dítěte či mladého jedince je 

propojena s širšími rodinnými charakteristikami a strukturou. Např. rozvod, 

nedostatek financí a nezaměstnanost rodičů může ovlivňovat dětství a dospívání 

dítěte. Demografické studium dětí pracuje s předpokladem, že demografické znaky 

rodin přináší důsledky pro jejich děti. Dětství bývá v tomto přístupu orámováno tím, 

že světy dětí a mladých jsou odvozovány od širších sociálních struktur a sil, 

přičemž je, oproti sociálně-konstruktivistickému přístupu, velmi málo kladen důraz 

na jejich jednání. [ibid.: 145] 

Poslední přístup se na problematiku sociologie dětí a mládeže dívá 

prostřednictvím procesu socializace, který, podle výzkumů, může ovlivňovat vývoj 

dítěte či mladistvého i rodiče, a aspektů socializace, jako je konzumerismus, dětská 

práce a práva, což jsou síly, které mají vliv na prožívání mládí a dětství i jejich 

významovou konstrukci ve společnosti. [ibid.: 145, 146] Tento přístup, resp. proces 

socializace, je důležitý i z hlediska životního stylu mládeže a jeho interpretace (viz 

kapitola 1.3.3). 
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1.2 Mládež jako objekt sociologického zkoumání 

V této kapitole se budu zaobírat tématikou mládeže, a to jak v té obecné rovině, 

tedy jak je pojímána jako teoretický koncept i s ohledem na to, jak se jí zabývám 

v této práci, tak v té konkrétnější, čímž mám na mysli specificky českou mládež po 

roce 1989 do současnosti. Specificky zde dále představuji mladé zástupce generací 

X, Y a Z tedy ty mladé, kteří v tomto období prožívali dětství, vyrůstali a dospívali, 

jejich znaky a charakteristiky a důležité milníky nejen jejich mládí. 

 

1.2.1 Mládež jako teoretický koncept 

Období mládeže je životní etapa mezi dětstvím a dospělostí a jedinci, kteří se 

nacházejí právě v této fázi života, jsou členy sociální skupiny zvané mládež [Kraus 

in Kraus et al. 2006: 9]. Mládež je pojímána jako specifická sociální skupina z toho 

důvodu, že „jedinci zařazováni do této skupiny jsou jedinci nezralými sociálně. Tito 

jedinci plní v rámci struktury společenských činností dané společnosti specifické 

úkoly (…). Nezastávají zatím plně všechny role dospělého (…), ale na plnění těchto 

rolí se teprve různě připravují. Nezastávají ještě plně úkoly spjaté s fungováním 

společenského, politického, kulturního, ekonomického atd., systému, ale nacházejí 

se ve fázi intenzivní přípravy na převzetí těchto úkolů“ [Freiová in Fazik a kol. 

1977: 32]. Tento proces proměn mladého jedince Sak označuje jako sociální zrání, 

které definuje jako „proces vývojových změn jedince, který probíhá pod tlakem 

měnící se sociální pozice a rolí, vedoucí k postupné proměně objektu společenské 

péče ve společenský subjekt“ [2000: 35]. Během sociálního zrání mladý jedinec 

ztrácí v rámci svých projevů individualitu a spontánnost a jeho chování se čím dál 

více nachází pod tlakem norem a sociálních vzorů [ibid.]. Už jen to, že u každého 

mladého jedince sociální zrání probíhá odlišným způsobem, naznačuje, jak již bylo 

zmíněno výše, že mládež není homogenní skupinou, je vnitřně diferenciovaná 

[Freiová in Fazik a kol. 1977: 32, Sak 1985: 10, Fazik in Fazik 2011: 135]. 

Důležitým určujícím znakem mládeže je věk, přičemž sociální vědci 

zabývající se fenoménem mládeže jsou nejednotní v názorech na věkové rozmezí 

jejích členů – Pedagogický slovník uvádí věkové rozpětí 15 – 25 let, v dokumentech 

UNESCO je horní hranice 26 let, v materiálech, které poskytuje OSN je mládež 
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chápána jako kategorie mezi 15 – 24 lety [Kraus in Kraus et al. 2006: 10]. 

Také Velký sociologický slovník mládež definuje jako termín označující nepřesně 

ohraničenou věkovou skupinu [Petrusek a kolektiv autorů 1996: 635]. V případě 

této práce je mládež určena věkovým intervalem mezi patnáctým a šestnáctým 

rokem jakožto počátečními léty, kdy jedinec přestává být fyzicky, psychicky 

i sociálně dítětem – jedinec je samostatnější, snaží se o samostatné rozhodování, 

hledá, kým je, svou identitu, dochází k sebeuvědomění sama sebe, zapojuje se 

aktivně do společnosti a jejích institucí, dochází k rozvoji jeho sexuality [Jandourek 

2001: 13], přičemž ale ještě není dospělým jedincem. S tímto věkovým rozpětím 

souvisí také konec povinné školní docházky [Petrusek a kolektiv autorů 1996: 635]. 

Obecně lze konstatovat, že „neexistuje žádná „mládež vůbec“, ale vždy jen 

mládež určité konkrétní společnosti, že mládež je jevem proměnlivým v prostoru 

a čase“ [Freiová in Fazik a kol. 1977: 32]. Přesto ale 

Bílá kniha Evropské komise. Nový podnět pro evropskou mládež přináší tři základní 

charakteristiky mládeže na přelomu tisíciletí, které zaštiťují mládež v rámci celé 

Evropy. První zjištění je, že se prodlužuje doba mládí, mladí lidé do jednotlivých 

životních etap nastupují ve vyšším věku, než tomu bylo dříve. Další zjištění 

předkládá, že život neprobíhá přímočaře, ale že dochází k překrývání jednotlivých 

životních etap. Třetí zjištění upozorňuje na to, že doposud běžné kolektivní modely 

ztrácejí na významu a jsou nahrazovány individuálnějšími životními osudy. 

[Komise Evropských společenství 2002: 12]. 

 

1.2.2 Proměny české mládeže na přelomu tisíciletí 

Mládež je produktem vztahů v dané společnosti, promítají se do ní změny sociální 

a třídní struktury a změny způsobu života a životního stylu [Fazik in Fazik 2011: 

136]. Je velmi důležitým fenoménem v každém historicko-společenském období 

a vždy je potřeba zohlednit nejen obecný pohled na mládež, jako důležitou součást 

sociální struktury, ale i její specifické zvláštnosti, které jsou adekvátní k dané době 

[Kraus in Kraus et al. 2006: 13; Fazik in Fazik 2011: 135; Johnson Kirkpatrick, 

Crosnoe, Elder, Jr. 2011: 274, 279], což bere tato práce v potaz. 
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Právě období po přelomovém roce 1989 se v rámci celé české společnosti 

vyznačovalo celou řadou změn. Došlo k nárůstu sociálních nerovností, objevily se 

nové formy organizace práce a s tím spojené formy a možnosti trávení volného času 

[Šafr in Patočková, Čermák, Vojtíšková a kol. 2012: 231]. „Došlo ke změnám 

hodnot prosazovaných a oceňovaných společností i hodnotových orientací 

jednotlivců a současně k výraznému rozšíření prostoru pro svobodnou volbu 

v jakékoli oblasti (…).“ [Duffková, Tuček in Tuček a kol. 2003: 169] Proměňovaly 

se také životní podmínky (geografické, ekologické, biologické, demografické, 

sociálně politické, politické, sociálně ekonomické, ekonomické, kulturní, ideové, 

technologické) jakožto vnější faktor ovlivňující podobu způsobu života [ibid.: 168-

169]. Podle Duffkové a Tučka lze hlavní trendy proměn způsobu života v české 

společnosti v 90. letech charakterizovat přechodem od uniformity k pluralitě 

a rozšířením možností volby i svobody volby samotné. Právě ze zmíněného vyplývá 

diferenciace způsobu života jedinců a sociálních skupin, která je založena jak na 

univerzálních kritériích typu věku či pohlaví, tak např. na ekonomických 

a sociálních možnostech jedinců, s čímž dále souvisí výrazný nárůst významu 

ekonomických a sociálně ekonomických kritérií diferenciace způsobu života. [ibid.: 

169] Tak v české společnosti došlo ke krystalizaci různorodých životních stylů, 

potažmo životních způsobů jedinců a skupin. „Nové prvky společenského života 

a nová sociální zkušenost zřejmě povedou i k proměně celé řady postojů.“ [Kreidl 

in Matějů, Vlachová (eds.) 2000: 191] Ovšem tyto proměny a jejich důsledky se 

netýkají pouze české dospělé populace, ale také (a možná především
8
) skupiny 

mládeže. „Nejen dospělí se liší ve svém životním stylu a preferencích, ale už děti 

a mladí lidé naplňují odlišným způsobem svůj volný čas a zastávají různé pohledy 

na život“ [Špaček, Vojtíšková 2010: 1]. Také v západní literatuře můžeme nalézt 

zmínky o společenských změnách v několika posledních desítkách let a jejich 

dopadech na mládež a jejich životní styly, i když v českém prostředí je o nich 

záhodné hovořit až v pozdější době. Přesto ale proměny např. v oblastech 

vzdělávání a trhu práce měly a mají vliv na tvorbu životních stylů a trávení volného 

                                                           
8
 „Mládež má významnou, nezastupitelnou a specifickou funkci ve společnosti. S růstem společenské 

dynamiky stoupá i význam mládeže a tím spíše ve zlomových obdobích, v nichž je zvýrazněna společenská 
diskontinuita. A právě takovým obdobím jsou 90. léta.“ [Sak 2000: 13] 
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času mladých lidí. Chlapci a dívky napříč třídním rozvrstvením společnosti (i té 

české) mají více volného času než dříve a mají také mnohem více způsobů, jak ho 

trávit. Tato široká škála možností jim pak umožňuje osvojovat si takové životní 

styly, kterými můžou zdůrazňovat svou individualitu a jedinečnost. [Furlong, 

Cartmel 2007: 71-72] 

V tomto smyslu je užitečné a zároveň žádoucí mluvit o konceptu generace, 

která je pojímána jako „velká, sociálně diferencovaná skupina osob, které jsou 

spojené dobově podmíněným stylem myšlení a jednání a prožívají podstatná období 

své socializace ve shodných historických a kulturních podmínkách“ [Petrusek 

a kolektiv autorů 1996: 339]. Generace je totiž sociologicky definována jako „velká 

společenská skupina, která jako subjekt byla zformována jednak výraznou 

společenskou událostí, jednak souhrnem změněných společenských podmínek, 

které vytvářejí specifické generační společenské klima“ [Sak 2000: 245]. Generace 

totiž „zahrnuje i shodnou životní zkušenost, ovlivnění určitým dobovým sociálním 

a politickým uspořádáním, popř. procesem jeho přeměny v jiné, duchem doby, 

kulturním děním atd.“ [Tuček in Tuček a kol. 2003: 351] a není definovaná věkem 

či etapou životního cyklu
9
 [ibid.: 351-352]. Lze tak říct, že „způsob života každého 

člověka je formován rámcem historických událostí“ [Kubátová H. 2010: 221]. 

„Uvažovat o historických generacích znamená předpokládat, že se jedná o reálné 

skupiny lidí, které spojuje stejná sociální zkušenost. Lidé, kteří tvoří historickou 

generaci, spojuje společný historický osud, společné životní šance i omezení. 

Generační příslušnost se projevuje tím, že lidé stejné generace mají stejné způsoby 

jednání a myšlení, typické generační postoje. Žijí tedy typickým životním stylem.“ 

[ibid.: 224] V následujících podkapitolách tak představím mládež tří generací, 

jaká byla či je, jakými znaky je charakterizována, co prožila, jaké milníky ji 

formovaly apod. Jedná se o mladé zástupce generace X, Y a Z, z nichž každá byla 

formována v odlišném socio-politickém prostředí. 

 

  

                                                           
9
 To pak odkazuje nikoliv na generace, ale spíše věkové kohorty, „tj. skupin spojených datem narození 

v určitém úseku času“ [Tuček in Tuček a kol. 2003: 351]. 
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1.2.2.1 Mládež generace X 

Za generaci X jsou označováni jedinci narození mezi léty 1965 a 1980, přičemž toto 

označení se dříve používalo hlavně pro ty, kteří se v tomto období narodili 

v západní Evropě nebo v USA [Kubátová J. in ACTA UNIVERSITATIS 

PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PHILOSOPHICA 2004: 14; 

Chum 2013; online; TNS Aisa 2016: 163; Generace X 2012; online]. 

V mezinárodním měřítku právě písmeno X odkazuje na to, že mladé lidi této 

generace nebylo možné definovat nějakými zastřešujícími hodnotami či cíli, 

které by pro ně byly společné. Proto se této generaci říká také nedefinovaná 

generace. [Chum 2013; online] 

Naprosto odlišných charakteristik nabývají ti, kteří se v tomto období 

narodili v českých zemích, konkrétněji pak v populační vlně 70. let se ustálil 

přídomek Husákovy děti [Barvíková 2010: 59; Kubátová H. 2010: 223]. 

Její zástupci sociálně dospívali v 90. letech a charakterizují je zkušenosti s revolucí 

v roce 1989, s počátky procesů demokratizace a ekonomické transformace 

[Kubátová H. 2010: 223]. Mladí příslušníci české generace X ještě jako děti v 80. 

letech zažili dozvuky a důsledky normalizace, kdy i v médiích převažovaly 

ideologicky zaměřené fráze a pořady jako např. 30 případů majora Zemana a Žena 

za pultem. Dále měli v živé paměti sametovou revoluci a také právě zažívali 

Václava Havla jako prvního prezidenta ČSFR a následně ČR. [TNS Aisa 2016: 163] 

„Tito lidé zažili ještě starý, neglobalizovaný svět bez nových technologií. 

V Čechách tato generace vyrůstala ještě za komunismu a poté dostala možnost 

využít všeho toho, co jim nově nabytá svoboda nabízela.“ [Brončeková 2010; 

online] Petr Sak tuto generaci nazývá jako transformační, která „je formována 

dvěma společenskými systémy, nejdříve reálného socializmu a posléze 

nastupujícího kapitalizmu“ [2016: 15], čímž jí přisuzuje určitou „sociologickou 

exkluzivitu“ [ibid.]. 

Období po roce 1989 je v rámci životního stylu prostoupeno hesly „kup si, 

dopřej si, užívej, snaž se přijít k penězům, jen jak to jde, neváhej, volej ihned, 

jednou jsi nahoře jednou dole“ [Kraus in Kraus et al. 2006: 13]. Přestože tato 

mládež české generace X, která postupně přecházela do dospělosti, byla zasažena 
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v prvních porevolučních letech nadšením, za poměrně krátkou dobu v tomto smyslu 

vystřízlivěla, což se projevilo v poklesu participačních aktivit a ve ztrátě důvěry 

v demokratické instituce i ve veřejnou správu [Buriánek 1995: 31; Komise 

Evropských společenství 2002: 13]. O této porevoluční přeměně společenské 

atmosféry se zmiňuje i Kubátová: „mnozí z této generace se přímo podíleli 

na revolučních událostech roku 1989 a mnozí z nich se později cítili podvedeni 

a začali mluvit o ukradené revoluci“ [2010: 223]. V návaznosti na tuto zkušenost 

generaci X také „definuje na jedné straně nízká sebedůvěra a na straně druhé skepse 

vůči oficiálním státním institucím, demokracii a kapitalismu, stejně tak jako 

postupný rozpad tradiční rodiny“ [TNS Aisa 2016: 163]. Dalšími znaky 

devadesátých let je „také společenská destrukce, pronikající do hodnotového 

systému, struktur, institucí, životního stylu, ekonomiky. Také to se promítlo do této 

generace mládeže. Došlo k proměnám volnočasových aktivit, zvláště náročnější 

formy trávení volného času se staly vzácnějšími. Rovněž v typických jevech 

problémovosti mládeže došlo k vážným proměnám. V sociálním věku mládeže 

nejen výrazně vzrostla konzumace alkoholu a nikotinizmus představuje také 

„sociální médium“ implementace drog do české společnosti. Klesl věk zahájení 

sexuálního života. V polovině devadesátých let mělo 40 % mládeže sexuální 

zkušenost do 15 let svého věku. Na druhé straně tato generace odkládá přebírání rolí 

dospělých a tak i „věk nástupu do dospělosti“.“ [Sak 2016: 15-16] 

 

1.2.2.2 Mládež generace Y 

Generace Y je reprezentována jedinci, kteří se narodili od roku 1980 [Kubátová J. in 

ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS 

PHILOSOPHICA 2004: 15; Kubátová H. 2010: 224] do roku 1995, od kterého se 

rodí další generace nazývaná jako Z (viz dále) [Repík 2014: 81].  Generace Y je 

jinak nazývána jako Milleniálové, případně Boomerang Generation. 

První alternativní název je odvozen od toho, že mladí zástupci této generace prožili 

přelom tisíciletí, a druhý je používán proto, že se neustále vrací ke svým rodičům, 

přátelům a společným vztahům a vazbám. Bývá také označována jako Generation 

Why?!, což odkazuje na množství otázek a zpochybňování. [Chum 2013; online] 
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V českém kontextu mladí příslušníci generace Y v podstatě nemají „žádné 

výrazné osobní vzpomínky ani na dobu před revolucí, ani na dobu revoluce. Je to 

generace čistá v tom smyslu, že osobně není poznamenaná ani léty šedivosti 

a průměrnosti 70. a 80. let, ani euforií let devadesátých. To má vliv na jejich 

chápání svobody a individuality, což se projevuje v jejich specifických životních 

stylech
10

.“ [Kubátová H. 2010: 224] Mezi další klíčové události jejich dospívání 

patří prezidentství Václava Havla, střídání pravicových a levicových vlád i jejich 

spoluvládnutí, pomalý rozvoj občanské společnosti a možností cestování a studia 

v zahraničí a vstup do NATO [TNS Aisa 2016: 166]. Dále vyrostli obklopeni 

moderními technologiemi v čele s internetem, který dokáže propojit celý svět. Právě 

proto je generace Y také označována jako první globální generace. [Brončeková 

2010; online; Generace Y 2012; online] I když je život této generace 

charakterizován možností svobodné volby, které z generace Y udělala tzv. 

občanskou generaci, tak je na druhou stranu doprovázen realitou osobní i sociální 

nejistoty a nejednoznačné identity, která byla zapříčiněna právě rozvojem 

informačních technologií, globalizací kultury, nedůvěrou v rodinu, kariéru, vzdělání 

i stát apod. [Macek 2003: 116; Chum 2013; online]. 

V roce 2008 vydala Česká rada dětí a mládeže u příležitosti předsednictví 

ČR v Radě EU informační publikaci o dětech a mládeži v České republice s názvem 

Mládež České republiky, jejímž autorem je NIDM MŠMT
11

 [2008]. Ti mladí, 

o kterých se v publikaci hovoří, jsou zástupci právě zde probírané generace Y, 

přičemž důraz je kladen na popis hodnotových žebříčků české mládeže, tedy toho, 

co mladí lidé považují za důležité. Dlouhodobé výzkumy (realizované hlavně pod 

záštitou NIDM MŠMT) poukazují na to, že v kontextu hodnotových orientací je 

česká mládež velmi heterogenní [ibid.: 5]. Zdrojem hodnot minoritních skupin 

české mládeže „bývají náboženská (v prvé řadě křesťanská, ale ne vždy spojena 

s církví), duchovní či environmentální východiska a směřování. Pro ně je 

charakteristický zájem o druhé a veřejné dění.“ [ibid.] Co se týče většinové české 

                                                           
10

 Kubátová H. mezi specifické životní styly mládeže generace Y řadí např. metalisty, skateboardisty, 
punkery, skinheady a také emo styl [2010: 224-227]. 
11

 Národní institut dětí a mládeže MŠMT, který zřizuje Národní registr výzkumů o dětech a mládeži. „Jsou 
v něm zahrnuty výzkumné práce, sondy, ankety a další výzkumné a poznávací materiály o dětech  
a mládeži.“ [2008: 11-12]. 
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mládeže generace Y, „preferuje orientaci na vlastní ego, na sebe sama
12

. Klesá 

význam odpovědnosti za druhé a současně klesá význam zdokonalování sebe sama 

a stejně tak transcendentní (duchovní) dimenze života. (…) Hlavní proud mladé 

generace je ve značné míře manipulován médii a názory a postoje produkované 

médii přijímá. Trvale roste význam majetku a náplně volného času podle zájmů 

a koníčků. Naopak klesá především význam „být užitečný druhým lidem“, ale také 

význam míru, kvalitního životního prostředí a veřejně prospěšné činnosti. Klesá 

také jejich důvěra v demokracii jako důsledek zkušeností s naším politickým 

systémem, politickou kulturou a pozicí občana v tomto systému.“ [ibid.] 

K popisu české mládeže generace Y lze využít další výzkum NIDM z roku 

2006 Účast mladých lidí na politickém a společenském životě, konkrétně její část 

zaměřenou na zjištění míry důvěry, kterou mladí lidé chovají ke státním institucím. 

„Nejdůvěryhodnějšími institucemi v České republice jsou pro mladé lidi prezident 

republiky, armáda a učitelé. K velmi důvěryhodným institucím jsou řazena média. 

(…) Pozitivní výsledek armády je třeba vyzdvihnout – zde je evidentní, že od roku 

1989 se vztah mladých lidí k armádě České republiky radikálně změnil takřka 

o 180° a téměř jistě se na této proměně podepsala jak úspěšná transformace armády, 

tak úspěšné vojenské mise v rámci NATO.“ [Houška 2006: 45] V porovnání 

s rokem 1998, kdy byl výzkum realizován se stejným zněním otázek, vyšlo, 

že „mladí lidé jsou v roce 2006 mnohem kritičtější k práci státu, než tomu bylo 

v roce 1998“ [Národní institut dětí a mládeže MŠMT 2008: 5] a že v tomto období 

nastal „dramatický propad důvěry ve vládu, poslaneckou sněmovnu, poslance, 

politické strany, policii, církev“ [ibid.]. 

 

1.2.2.3 Mládež generace Z 

Jak již bylo naznačeno výše, o narozených od roku 1995 hovoříme jako o generaci 

Z [Repík 2014: 81; Generace Z 2012; online], která bývá nazývána dalšími 

přízvisky jako Plurálové, Digitální domorodci nebo Screenageři. Tyto názvy 

odkazují na to, že příslušníci generace Z jsou definovaní multikulturalismem, 

                                                           
12

 Na to odkazuje další název používaný pro označení generace Y: The Me Me Me Generation, který byl 
poprvé použit v článku Joela Steina Millenials: The Me Me Me Generation v magazínu TIME v květnu 2013 
[Stein 2013; online]. 
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nejmodernějšími technologiemi, online světem a internetem, trávením času na 

sociálních sítích, což odkazuje na to, že vyrostli ve světě, který je globalizovaný 

a ve kterém je všechno se vším propojené. [Chum 2013; online; TNS Aisa 2016: 

169; Generace Z 2012; online] Co se týče volnočasových trendů v souvislosti 

s mládeží, tak dívky bývají ve svém volném čase méně aktivní než chlapci. 

[Furlong, Cartmel 2007: 73] 

I v českém kontextu „generace Z vyrostla v globální recesi a byla svědkem 

sociálních, ekonomických a ekologických problémů“ [TNS Aisa 2016: 169]. Během 

svého dospívání byla ovlivněna takovými událostmi jako vstup České republiky do 

EU a s ním spojené větší a jednodušší možnosti studia a práce v zahraničí 

a cestování, smrt Václava Havla, ekonomická krize a „uprchlická krize“ [ibid.]. 

Generace Z je doposud nejroztříštěnější a nejrůznorodější generací sebevědomých 

a soustředěných jedinců, kterou zaštiťuje jen pár společných hodnot, jako je 

svoboda slova a volné sdílení informací. [Chum 2013; online] 
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1.3 Od životního stylu k životnímu stylu mládeže 

V této kapitole je představeno pojímání konceptu životního stylu, 

potažmo životního způsobu jak v anglicky psané literatuře, tak v té české. 

Po obecných vymezeních životního stylu pak následuje přechod k vymezení 

životního stylu mládeže a jeho dvou hlavních komponent, jimiž je volný čas 

a hodnoty. Dále se pak ještě zaměřím na proces socializace jakožto pojem 

interpretující životní styl. 

Miegel rozlišuje tři úrovně studia aspektů života vzhledem k životnímu stylu: 

strukturální, postojová a individuální úroveň, a to na základě Habermasova rozlišení 

tří strukturálních komponent žitého světa v jeho Teorii komunikativního jednání. 

Těmito komponentami je kultura, s níž je spojen proces kulturní reprodukce, 

společnost, se kterou se pojí proces sociální integrace, a osobnost, s níž souvisí 

proces socializace. Prostřednictvím strukturální úrovně bádání lze objasňovat 

rozdíly a podobnosti jak mezi různými zeměmi, společnostmi a jejich kulturami, 

tak i ve vývoji té jedné samé společnosti a její kultuře v průběhu doby. Tak jsou 

definovány formy života. Poziční úroveň studia se zaměřuje na rozdíly a podobnosti 

týkající se aspektů života mezi třídami nebo skupinami jedinců, kteří jsou v sociální 

struktuře dané společnosti na různých pozicích. To bývá označováno jako způsoby 

života. Poslední, a tedy individuální, úroveň se snaží porozumět rozdílům 

a podobnostem mezi různými způsoby, jak jedinci žijí, jak rozvíjí a dávají na odiv 

svou osobnost a identitu i s jejich vztahy k ostatním jedincům a skupinám. V tomto 

smyslu se pak mluví o životních stylech. Životní styly jsou tak vyjádřením 

individuálních cílů vytvořit jejich vlastní osobní, kulturní a sociální identity 

v kontextu historicky determinovaného strukturálního a pozičního rámce 

společnosti, do které patří. [Miegel in Rosengren eds. 1994: 180-181] 

Koncept životního stylu se proměnil v souladu se sociálním a kulturním 

obratem ve společenských vědách. V klasické sociologii byl výhradně používán 

k rozlišení mezi společenskými třídami a tzv. status groups na základě jejich 

kulturních charakteristik. Oproti tomu v současné společnosti se životní styl jedince 

neodvozuje jen od jeho sociální pozice, ale důležitou složkou studia této 

problematiky se stal právě individuální stav jedince. [ibid.: 181] V podobném 
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smyslu, tedy o individualizaci životních stylů, se hovoří i vzhledem k jedné z jeho 

důležitých složek, kterou je volný čas. V nynější pozdně moderní společnosti 

dochází k rozostření třídních a genderových rozdílů v trávení volného času mezi 

mladými lidmi, přičemž to jsou právě zážitky a zkušenosti spojené s volným časem 

a spotřebou, které tvoří sociální identitu mladého člověka a na jejichž základě sám 

sebe umisťuje v sociálním světě.  [Furlong, Cartmel 2007: 72] 

Podle Mikea Featherstonea je v současnosti pojem životního stylu velmi 

módní. Zatímco v sociologickém pojmosloví se životní styl pojí s charakteristickým 

stylem života určitých statusových skupin, v současné konzumní kultuře je životní 

styl spojen s individualitou, sebevyjádřením a sebevědomím. Něčí tělo, oblečení, 

mluva, volný čas, oblíbené jídlo a pití, domov, typ auta, výběr dovolené atd. je třeba 

považovat za ukazatele individuality vkusu a smyslu pro styl daného spotřebitele. 

V tomto kontextu lze tedy říct, že podle Featherstonea se životní styl individualizuje 

a přelévá do vkusu jedince. [2007: 81] 

Podle Chaneyho jsou životní styly rysem moderního světa nebo také něčeho, 

co nazývá modernitou. To znamená, že lidé žijící v moderních společnostech, 

využívají pojem životního stylu k popisu vlastního jednání i jednání ostatních. 

Životní styly jsou určitým vzorcem jednání, které diferencují jedince ve společnosti, 

a jsou součástí každodenního sociálního života v moderním světě. [1996: 4] 

V podobném duchu o životních stylech uvažuje Giddens, který říká, že životní styly 

jsou rutinizované praktiky začleněné do způsobu oblékání, stravování, jednání 

a chování při setkávání s ostatními a reflexivně se proměňují vzhledem 

k přirozenosti naší vlastní identity. Každé z malých každodenních rozhodnutí, co si 

obléknout, co si dát k obědu, jak se chovat v práci, s kým se setkat večer, přispívá 

k tvorbě těchto rutinizovaných praktik. Všechny sociální volby rozhodují nejen 

o tom, jak se chovat, ale jak vůbec být. [Giddens 1991: 81] 

Roberta Sassatelli nehovoří ani tak o životních stylech, ale o kultuře, 

konkrétně pak o kultuře mladých, která její viditelnost spojuje s dobou po druhé 

světové válce. Jednotlivé kultury mladých lidí jsou podle ní sjednoceny kolem 

jednotlivých komodit a spotřebních praktik. [2007: 47] To právě souvisí 

i s životními styly tak, jak se o nich zmiňuje Featherston (viz výše). [2007: 81] 
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Je zde však nutné zmínit, že tyto řádky jsou vztažitelné pouze ke Spojeným státům 

americkým a západním společnostem. Podobně mluví i Dick Hebdige, když říká, 

že subkultury mládeže jsou kulturami okázalé spotřeby prostřednictvím 

charakteristických rituálů spotřeby, stylu, kterým subkultura odhaluje svou "tajnou" 

identitu a komunikuje svou vlastní řečí s vlastními významy. To je v podstatě 

způsob, jak jsou v subkultuře používané komodity, který označuje jednu subkulturu 

od ostatních. [Hebdige 1979: 103] 

Zatímco v anglicky psané literatuře je tedy používán termín lifestyle 

či culture, v té české je hojně zmiňována rozdílnost mezi termíny životního způsobu 

a životního stylu, přičemž životní způsob bývá zpravidla považován za obecnější 

pojem než životní styl [Hodaň, Dohnal 2008: 84; Kubátová H. 2010: 13]. 

Duffková životní způsob charakterizuje jako „systém významných činností 

a vztahů, životních projevů a zvyklostí typických, charakteristických pro určitý 

subjekt (jedince či skupinu, event. i společenství či společnost coby konkrétní 

nositele životního způsobu)“ [2005: 80] a je pojímán právě jako vysoce obecná 

kategorie, která je používána „k označení možností v celku, k výčtu či přehledu 

o teoreticky existujících variantách“ [Duffková, Urban, Dubský 2008: 69]. Na jiném 

místě je uvedeno, že životní způsob „lze stručně charakterizovat jako strukturovaný 

souhrn relativně ustálených každodenních praktik, způsobů realizace činností 

a způsobů chování v různých sférách lidské existence“ [Duffková, Tuček in Tuček 

a kol. 2003: 168], který je ovlivňován životními podmínkami jakožto vnějším 

faktorem a osobností jedince se všemi svými potřebami, postoji atd. jakožto 

vnitřním faktorem [ibid.]. 

Oproti tomu životní styl je konkrétnější a Duffková jej dále dělí na životní 

styl jednotlivce a skupiny [Duffková in Fazik, Matějů (eds.) 2005: 81]. Přestože by 

se mohlo zdát, že pro účely mé práce je vhodnější definice životního stylu skupiny, 

který do určité míry představuje „vyabstrahované, typické společné rysy životního 

způsobu, resp. některých jeho hlavních, určujících momentů, které jsou příznačné 

pro převážnou většinu členů nějaké skupiny (častěji jde o větší či menší skupiny, 

jejichž členové se vzájemně všichni neznají, ale obecně vzato mají společné něco, 

co je důležité pro vytváření životního způsobu/stylu – např. profesní skupiny 
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či obecněji skupiny vytvářející se v souvislosti s povoláním a přípravou na něj: 

životní styl lékařů, profesionálních sportovců, vysokoškolských studentů apod.)“ 

[ibid.], opak je pravdou z toho důvodu, že mládež není homogenní skupinou, 

je vnitřně diferenciovaná [Freiová in Fazik a kol. 1977: 32, Sak 1985: 10, Fazik in 

Fazik 2011: 135]. Předpokládám tedy, že mládež jako sociální skupina v sobě 

zahrnuje typologii jednotlivých životních stylů, které jsou ovlivňovány životními 

podmínkami a osobností jednotlivců
13

. „Životním stylem jednotlivce je možné 

rozumět ve značné míře konzistentní životní způsob jednotlivce, jehož jednotlivé 

části si navzájem odpovídají, jsou ve vzájemném vztahu, vycházejí z jednotného 

základu, mají společné jádro, resp. určitou jednotící linii, tj. jednotný „styl“, 

který se jako červená linie prolíná všemi podstatnými činnostmi, vztahy, zvyklostmi 

apod. nositele životního stylu“ [Duffková in Fazik, Matějů (eds.) 2005: 81]. 

Na oba pojmy zaštiťující způsob života lze tedy nahlížet jako na dva odlišné 

pojmy i jako na synonyma
14

. V rámci této práce je budu považovat za synonyma 

vzhledem k tomu, že pokud je „životní způsob vymezen jako „systém činností 

a vztahů, životních projevů (…) typických pro určitý subjekt“, pak to předpokládá, 

že prvky životního způsobu jsou vnitřně uspořádané a konzistentní, což jsou 

vlastnosti, kterými je vymezen životní styl“ [Kubátová H. 2010: 13]. 

Dalším důvodem je také fakt, že v práci sleduji jak charakteristiky životního 

způsobu, „v němž se sleduje především sociálně-ekonomický rozměr“ [Duffková, 

Urban, Dubský 2008: 69], tak charakteristiky životního stylu „chápaného 

v kulturologické dimenzi“ [ibid.]. Koncept životního stylu v tomto pojetí tedy 

zaštiťuje také prvky životního způsobu. 

Specifičnost životního stylu mládeže je určena absencí společensky 

produktivní práce. Odlišuje se také rozsahem životních činností. Přesto ale životní 

styl mládeže nemá jednodušší strukturu než životní styl dospělých. Důvodem je to, 

že hlavně v oblasti volného času jsou činnosti mladých jedinců značně rozmanité. 
                                                           
13 Životní styl „velmi citlivě a relativně pružně reaguje na vývoj sociální a ekonomické reality, ale z hlediska 

jednotlivce (konkrétního) je záležitostí (až na malé výjimky) velmi konzervativní. (Platí zde: co se v mládí 
naučíš…).“ [Čechák in Fazik, Štemberk 2013: 82] 
14 „Způsob života či životní styl (s vědomím určitého zjednodušení budeme tyto termíny používat jako 

synonyma) je velmi komplexní a vnitřně náročně strukturovanou kategorií. V našem příspěvku se omezíme 
pouze na strukturální aktivity tvořící obsahovou náplň životního stylu, které se realizují ve „volném čase“.“ 
[Čechák in Fazik, Štemberk 2013: 82] 
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Pro životní styl mládeže je typická i vyšší dynamika změn, protože právě mladí 

rychleji přecházejí od jedné aktivity ke druhé. [Kraus in Kraus et al. 2006: 22] 

Výzkum životního stylu se nejčastěji orientuje nejen na mapování spotřeby 

a volného času [Šafr 2008: 24], což potvrzují i Fazik se Štemberkem, když uvádí, 

že „(…) volný čas je pojímán jako důležité hledisko životního stylu (…).“ [2013: 

7]. Není to ale jen volný čas, na který je v rámci výzkumu životního stylu záměr, 

jsou to i životní hodnoty, občanské a společenské postoje, mediální chování 

a postoje, život domácnosti a ideální způsob života [Duffková, Urban, Dubský 

2008: 207 – 208]. 

 

1.3.1 Volný čas jakožto součást životního stylu mládeže 

Definovat volný čas obecně je složité, jelikož se jedná o velice individuální pojem, 

který každý jedinec může vnímat odlišným způsobem. Sekot v návaznosti právě 

na složitost vymezení pojmu volného času upozorňuje na to, že „konceptuální 

nevyjasněnost při vymezování této významné sociologické kategorie je 

charakterizována snahami využít na jedné straně definice kvantifikující, a na druhé 

straně definice normativní. V prvním případě jde o čas zbývající po splnění všech 

povinností, ve druhém o časový prostor uvolněný svobodnou volbou neutilitárních 

činností spojených s příjemnými požitky a očekáváními“ [2006: 168]. Přesto lze 

volnočasové aktivity mládeže na základě myšlenek Dumazediera charakterizovat 

jako ty činnosti, které se odehrávají mimo školní, společenské a rodinné závazky, 

kterými se jedinec zabývá ze své vlastní vůle, dobrovolně a svobodně pro svůj 

odpočinek, pro radost a pobavení, rozšíření znalostí nebo spontánní sociální 

participaci či zdokonalení své tvůrčí kapacity [Duffková in Šubrt a kol. 2014: 232; 

Fazik in Fazik, Štemberk 2013: 13]. „Obsah volného času je pestrá struktura aktivit 

intelektuálních, kulturních, zájmových a pohybových, které děláme dobrovolně“ 

[Fazik in Fazik, Štemberk 2013: 13] a jedinec při nich očekává, že se může věnovat 

tomu, čemu sám chce, a svým vlastním tempem [Carisse 1975: 192]. V dnešní 

době, v době kapitalismu, dochází ke čtyřem procesům v rámci trávení volného 

času (viz Rojek 1985). Volný čas se stává privatizovaným ve smyslu jeho 

transformace od veřejných činností k soukromým. Příkladem je z domova přístupný 
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internet ve spojení s chytrými telefony a dalšími technologiemi typu tabletů, 

chytrých televizí, playstationů apod. Dále dochází k individualizaci volného času, 

která je spojena s jeho trávením jako komoditou, která pomáhá definovat jednotlivé 

životní styly. Dalším procesem je komercionalizace volného času, který se odráží 

ve snaze velkých korporací organizovat své obchodní praktiky takovým způsobem, 

aby ovlivňovaly poptávku po svých produktech. Posledním procesem tvarující 

trávení volného času je proces pacifikace, který poukazuje na to, že volný čas může 

být zobrazován jako proces sociální kontroly poskytující mechanismus pro 

charakterizaci společnosti na základě zvyšující se dělby práce a různých životních 

zkušeností.  [Furlong, Cartmel 2007: 72] 

Mladí lidé tráví svůj volný čas různými způsoby. Zatímco jedni ho tráví 

neformálními způsoby nebo osamoceně, druzí se v jeho rámci zase věnují 

organizovaným aktivitám ve skupině. Rozdíl je pak v záběru na tyto aktivity: drtivá 

většina mládeže tráví svůj volný čas činnostmi typu sledování televize, scházení 

s kamarády, nakupování, hraní počítačových her apod., zatímco jen určité skupiny 

kladou velký důraz na konkrétní činnosti v rámci širokých možností výběru. [ibid.: 

73] Furlong s Cartmelem však upozorňují, že záměr na pouhé druhy volnočasových 

aktivit mládeže může skrývat rozdíly a že zveličovat jednotnost účasti mládeže 

na nich je velmi ošemetné, protože účast je ve skutečnosti velmi stratifikovaná 

a nelze ji unifikovat. Mládež disponující většími finančními zdroji se spíše může 

připojit ke sportovním klubům, které disponují nejmodernějším vybavením 

a prostředky, a navštěvovat exkluzivní kluby, zatímco nepříliš majetná mládež bude 

spíše využívat veřejná zařízení a navštěvovat dostupnější podniky jak v kontextu 

ceny, tak i prestiže. Jinými slovy, nemělo by se předpokládat, že volnočasové zájmy 

mládeže vedou k jejich stejné účasti v rámci mládeže jako celku. Přístup k různým 

formám volnočasového vyžití bude vždy omezen jak zdroji, tak preferencemi 

jedince. [ibid.] 

 

1.3.2 Hodnoty jakožto součást životního stylu mládeže 

Další komponentou životního stylu jsou hodnoty. Obecných vymezení toho, co jsou 

hodnoty, je mnoho a různými autory jsou chápány a pojímány různým způsobem: 
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hodnoty jako „zvláštní vlastnosti skutečnosti (…), jako produkt subjektivního 

vztahu ke skutečnosti (…), jako produkty náboženskosti (…), jako součást 

biologických dispozic člověka (…), jako nástroj a výsledek skupinové kontroly“ 

[Prudký a kol. 2009: 24-27]. „Prakticky ve všech těchto vymezeních se objevují 

hodnoty jako něco podstatného, jako to, co je nutné pro existenci člověka, skupiny, 

společenství, kultury a civilizace. Především proto, že vždy jde o součást utváření 

řádu, který je nezbytný pro zachování lidské existence.“ [ibid.: 27] 

Stejně jako existuje mnoho způsobů vymezení hodnot, můžeme se setkat 

i s velkým počtem funkcí, které hodnoty zastávají. Jsou tedy: 

„a) stavební kameny kultury, 

b) součásti utváření obsahu sociálních fenoménů a vztahů, 

c) jeden z definičních znaků osobnosti, 

d) zdroj motivace chování, 

e) součásti identifikátorů skupiny či etnika, společenství nebo i institucí, 

f) zdroje sociální a kulturní soudržnosti, 

g) zdroje a charakteristiky rozvrstvení a hierarchizace společnosti, 

h) atribut morálky, 

i) základy politických filozofií a ideologií (přístupů ke světu jako ideologickému 

objektu).“ [ibid.: 45] 

Hodnoty jsou podle některých autorů podstatné i z hlediska životního stylu, 

považují je dokonce za jeho nejzákladnější složku – dalo by se říct, že životní styl 

jednotlivce je vyjádřením jeho nebo jejích hodnot a norem, které jsou s těmito 

hodnotami spojeny [Miegel in Rosengren eds. 1994: 182]. Hodnoty
15

 osvojené 

jedincem formují základní součást identity a identita je pak zásadní pro rozvoj 

daného životního stylu jedince [ibid.: 180]. Hodnoty v rámci jednotlivce i celé 

společnosti jsou pak také společensko-historicky determinovány. [Kraus in Kraus 

2006: 59] „Obecně platí, že předpokladem vzniku hodnot je hodnocení. Hodnocení 

je v nich vždycky obsaženo. A samy musí být zároveň poznávány jako zdroje 

hodnocení. Avšak vzhledem k tomu, že hodnocení je předpokladem hodnot, 

                                                           
15

 Miegel rozlišuje čtyři druhy hodnot: materiální, estetické, etické a metafyzické. [Miegel in Rosengren eds. 

1994: 182] 
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nemohou být hodnoty hodnoceny. A současně předpokladem jejich plného poznání 

je poznat i jejich hodnotící dimenzi.“ [Prudký a kol. 2009: 23]  

Co se pak týče hodnot mládeže, tak zvláště u té středoškolské jsou teprve 

v procesu vývoje a k jejich ustálení teprve dojde [Kraus in Kraus 2006: 61]. 

„Mladý člověk si utváří a také přetváří svou hodnotovou orientaci v průběžných 

konfrontacích s nejrůznějšími životními situacemi, informacemi a všemi vlivy, 

které na něj působí“ [ibid.]. Tento proces utváření, přetváření a ustálení nejen 

hodnot se nazývá socializace. 

 

1.3.3 Socializace jako proces interpretující životní styl 

Přestože se v této práci zabývám životním stylem mládeže, tedy skupiny, důležitým 

pojmem, byť bývá řazen spíše k životnímu stylu, jehož subjektem je jednotlivec 

[Kubátová 2010: 106], je proces socializace. Socializace patří mezi základní 

sociologické pojmy související s životním stylem a identitou [Duffková, Urban, 

Dubský 2008: 47] a spolu s pojmem kulturního vzorce a analýzou procesu 

enkulturace napomáhá interpretaci životního stylu [Kubátová H. 2010: 14]. 

Socializace je proces, kterým je jedinec začleňován do společnosti, 

do sociální skupiny, jedinec jím je zespolečenšťován. Je to „komplexní proces, 

v jehož průběhu se člověk jako biologický tvor stává prostřednictvím sociální 

interakce a komunikace s druhými sociální bytostí schopnou chovat se jako člen 

určité skupiny či společnosti“ [Petrusek a kolektiv autorů 1996: 1012]. 

Socializace je tvořena procesem sociálního učení, „který znamená nejen výběr 

a ohodnocování, ale také vzájemné doplňování, vylučování, přijímání, odmítání, 

usazování a kumulování hodnot, významů, postojů a norem“ [Prudký a kol. 2009: 

39]. Během socializace si osvojuje normy a hodnoty, které ve společenství panují, 

a učí se sociálním rolím spojeným s určitými pozicemi a dalším schopnostem 

a dovednostem [Jandourek 2001: 220]. 

Socializační proces má dvě základní dimenze, jimiž je již zmíněné včlenění 

jedince do společnosti a dále jeho personalizace, proces, kdy se jedinec stává sám 

sebou a kdy se vytváří jeho identita [Prudký a kol. 2009: 40]. Protože proces 

socializace je procesem, který prostupuje celým životem jedince [Jandourek 2001: 
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220; Prudký a kol. 2009: 40], dal by se v rámci vývoje mladého jedince rozdělit 

do několika etap
16

 podle toho, kdo na něj má vliv, s kým tráví čas. Tyto etapy by 

bylo možné rozdělit na první, předškolní, během které má největší vliv rodinný 

okruh, a na druhou, školní, během níž mají největší vliv spolužáci a kamarádi [Zeijl, 

te Poel, du Bois-Reymond, Ravesloot, Meulman 2000: 297]. Právě primární 

socializace se podílí na formování životního stylu mladého jedince tím, že mu 

prostřednictvím rodiny, která je jejím sociálním činitelem [Sak 1985: 13], 

přímo či nepřímo vštěpuje normy, hodnoty a stimuluje ho nejen k co nejlepším 

studijním výsledkům, ale také ke smysluplnému trávení volného času [Zeijl, te Poel, 

du Bois-Reymond, Ravesloot, Meulman 2000: 284]. „Rodiče zpravidla v rámci 

vlastních norem a hodnot usilují, aby se jejich dítě stalo samostatnou suverénní 

bytostí.“ [Sekot 2008: 22] Záměrem následujících odstavců je představit vybrané 

koncepty socializace, které jsou významné pro výzkum životního stylu mládeže.  

Sociologie dětství se záměrem na vliv rodičů a vrstevníků na trávení volného 

času dětí a mládeže klade důraz na to, že jedinec během tohoto vývojového období 

svého života není ve výběru volnočasových aktivit ovlivňován pouze rodiči. 

Zastánci této teze uvádí, že od té doby, kdy se děti začínají věnovat denním 

aktivitám mimo rámec rodiny – začnou tedy navštěvovat školu a s tím více či méně 

spojené aktivity – a mají přístup k různým prostředkům masové komunikace. 

Rodina tak přestává být jediným referenčním rámcem. Přesto to ale neznamená, 

že rodinní příslušníci přestávají být ve volném čase mládeže důležití. Rodiče 

podporují své děti ve výkonu volnočasových aktivit a jsou připraveni k realizaci 

nejrůznějších podpůrných služeb, jako je trenérství nebo pomoc při organizaci 

soutěží či utkání. [Zeijl, te Poel, du Bois-Reymond, Ravesloot, Meulman 2000: 284] 

Výchova, kterou většina teorií považuje za sektor socializace [Ondrejkovič 1997: 

33], hraje tedy důležitou roli v ovlivňování trávení volného času dětí a mládeže. 

Zástupci tohoto pojetí došli ve své práci dál než Carisse a její tehdejší kolegové, 

když v odpovědi na otázku, zda jsou lidé primárně socializováni i pro způsob 

                                                           
16

 O tzv. fázování socializace hovoří i Prudký, který na základě poznatků Eriksona upozorňuje, „že fáze 
životního cyklu mohou být zároveň chápány jako různé fáze vývoje (utváření) osobnosti. A pro 
charakteristiku počátečních fází je nejpodstatnější právě proces interiorizace různých druhů hodnot 
z nabídky společnosti.“ [Prudký a kol. 2009: 41] 
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trávení volného času, autorka představila zjištění, že rodiče své potomky socializují 

vzhledem ke svému třídnímu původu, a tím je připravují na výkon určitých 

pracovních pozic, ovšem výsledky vlivu socializace na způsob trávení volného času 

nebyly do té doby publikovány [1975: 196 – 197]. 

Vliv nejen rodičů, ale i sourozenců, na trávení volného času, konkrétněji 

na převážně kulturní aktivity, potvrzuje van Eijck, když říká, že kulturně aktivní 

rodiče a sourozenci silně zvyšují jedincův zájem o kulturu a umění [1997: 221] 

a dodává, že primární socializaci lze považovat za rozhodující determinantu kulturní 

spotřeby [1999: 312]. 

V tomto smyslu jsou relevantní mechanistické teorie socializace, mezi které 

patří např. teorie sociálního učení, vycházející ze sociálních podmínek jako daných. 

Tyto teorie předpokládají, že impulzy pro vznik a vývoj osobnosti přichází zvenku. 

Vývoj a vznik sociální bytosti je podle nich výsledkem, přesněji sumou reakcí 

na okolí, sociální prostředí, hodnoty a normy společnosti, případně přizpůsobení 

se jim. V jejich rámci se předpokládá principiálně neohraničené formování 

osobnosti jedince a za svůj cíl si klade objasnění mechanismů, které na jedince 

v tomto smyslu působí. Novější teorie tohoto směru ale upozorňují, že učení není 

nikdy pasivní, jak by se mohlo z předchozích řádků zdát, a apelují na to, že učení je 

aktivní osvojování a zpracovávání poznatků. [Ondrejkovič 1997: 38 – 39, 172] 

Znamená to tedy, že tyto teorie berou v potaz a zabývají se vlivy na tvorbu 

jedincových hodnot, formy volnočasových aktivit apod. přicházející z jeho okolí, 

kterými jsou v rámci dětí a mládeže primárně rodina a vrstevníci, ale ve svých 

novějších verzích okolní vlivy nepovažují za jediné určující – pracují 

i s individualitou jedince. To, že se mechanistické teorie zmiňují o jedinci v obecné 

rovině a neupřesňují životní etapy, kdy by socializace měla probíhat, poukazuje na 

to, že pracují s názorem, že socializace je celoživotní proces, při kterém jedinec 

disponuje permanentní schopností učit se, což je „velkým přínosem těchto teorií pro 

vývoj názorů na procesy socializace“ [ibid.: 39]. 
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1.4 Proměny životního stylu české mládeže na přelomu tisíciletí v empirické 

perspektivě 

V této podkapitole se zaměřím na popis výsledků několika výzkumných šetření jak 

v rámci veřejného sektoru, tak toho soukromého. Tato šetření měla za cíl zmapovat 

situaci na poli volného času mládeže a jejích hodnot, tedy těch znaků, které (mimo 

jiné) tvoří životní styl mládeže. Nebudu zde rozebírat výzkumy předních českých 

sociologů zaměřující se právě na problematiku mládeže, jako je již zmiňovaný Petr 

Sak nebo Blahoslav Kraus, jejichž výsledky shrnuli ve svých monografiích, které 

jsem citovala či parafrázovala již v předchozích kapitolách. V následujících 

odstavcích představím dva výzkumné projekty Národního institutu dětí a mládeže 

z let 1997 a 2006 a nejnovější studii z roku 2016 o mladých Češích společnosti 

Kantar TNS. Z uvedených let je patrný můj záměr na postihnutí proměny životního 

stylu české mládeže v podobném duchu, jak o ní uvažuji i ve své vlastní analýze, 

tedy v rámci generací
17

, přičemž generaci X zastupuje výzkum Hodnotová 

orientace a využití volného času dětí a mládeže z roku 1997, generaci Y výzkum 

Aktuální problémy mladé generace ČR z roku 2006 a konečně generaci Z studie 

TRU 2017: Mladí Češi, jak její samotný název napovídá, z roku 2017. 

Mladí zástupci generace X svůj volný čas, jak je vidno z dat z roku 1997, 

ve kterých je mládež definovaná věkovým rozpětím mezi 15 a 29 lety, 

nejčastěji trávili poslechem hudby a sledováním televize. Na dalších příčkách se 

umístil poslech rádia a rozhlasu, četba tisku, setkávání se s přáteli, vlastní koníčky, 

učení, četba knih atd. [Kolář 1997: 2, 18] Co se týče hodnotové orientace, „celkově 

považují (ve druhé polovině 90. let) mladí lidé za velmi významné hodnoty spojené 

se svým vlastním nebo rodinným životem. Naopak nejméně často figurují mezi 

velmi významnými hodnoty týkající se „dění ve světě a společnosti“. Tento trend 

má dlouhodobý charakter a zájem mladých lidí o dění v naší společnosti klesá 

a ještě více se projevuje nezájem, případně i nechuť opět aktivně vstupovat do 

života společnosti.“ [ibid.: 10] Dalšími poznatky z hlediska hodnot je to, že mladí 

                                                           
17

 Jsem si vědoma skutečnosti, že zde uváděné výzkumy životního stylu mládeže nezapadají přesně do 
vymezení jednotlivých generací, které jsem představila v předchozích podkapitolách. Jsou to však výzkumy, 
které jako jedny z mála postihují problematiku mládeže a jejího životního stylu tak, jak ji v této práci 
pojímám já sama, a na jejichž výsledcích a závěrech je možné názorně představit proměnu české mládeže 
v posledním čtvrtstoletí. 
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generace X byli orientovaní spíše na rodinu, děti, spokojenost a zdraví v této oblasti 

a čestnost než na ekonomický profit a na to, co „chci hlavně já sám“. [ibid.: 17] 

Z výsledků výzkumu z roku 2006, v němž byli dotazováni mladí Češi od 15 

do 26 let, vyšlo, že stejně jako před deseti lety byl i v této době nejčastější 

volnočasovou činností poslech hudby a sledování televize a videa. Čím dál více 

mladých trávilo také čas u počítače a internetu, což je oproti roku 1997 nová 

volnočasová aktivita, která začala proměňovat strukturu volného času české 

mládeže a které se na počátku nového tisíciletí věnovali více chlapci. Další častou 

volnočasovou činností byla četba knih, které se častěji věnovaly dívky, stejně jako 

dennímu studiu a přípravě do školy. V roce 2006 se alespoň jednou týdně česká 

mládež věnovala sportu, častěji to pak byla chlapecká aktivita. Novou volnočasovou 

aktivitou, kterou přinesla globalizace a kapitalistická ekonomika, je i návštěva 

nákupních center. Přestože se v tomto výzkumu neobjevovaly otázky týkající se 

hodnotové orientace české mládeže, lze je alespoň nepřímo odvodit od nejméně 

oblíbených aktivit, kterými byla politická činnost, duchovní aktivita a veřejně 

prospěšná a dobrovolnická činnost. [Štursová, Bocan 2006: 12-16] Tento poznatek 

odkazuje k tvrzení z předchozího odstavce, že „zájem mladých lidí o dění v naší 

společnosti klesá a ještě více se projevuje nezájem, případně i nechuť opět aktivně 

vstupovat do života společnosti“ [Kolář 1997: 10]. Lze tak říct, že tento „trend 

nezájmu“ od 90. let pokračoval i do prvního desetiletí nového milénia. 

Životní styl mládeže zastupující generaci Z, tedy mládež současnosti, 

je jedním z témat výzkumu z roku 2017, který se zaměřoval na mládež ve věku 

15-26 let a dále také na dnešní starší zástupce generace Y ve věku 27-35 let. 

Studie pak obě tyto generace mezi sebou porovnává a dále generaci Z dělí na 

středoškoláky, na které se vzhledem k záměru mé práce soustředím, mladé dospělé 

studenty a pracující mladé dospělé. [TNS Aisa 2017: 5] Mezi specifické činnosti 

dnešních středoškoláků generace Z je účast na nejrůznějších sportovních aktivitách 

od běhu přes posilování po kolektivní sporty. Dále je pro ně vzhledem k věku 

charakteristické studium a příprava do školy a z online aktivit tráví hodně času 

na sociálních sítích a na video-kanálech, také často hrají počítačové hry. Rádi také 

navštěvují kina a divadelní představení. Mezi volnočasové aktivity, kterým 
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se naopak nevěnují, patří i sledování televize. [ibid.: 15-16] S postupem času tak lze 

vysledovat ještě hlubší proměnu struktury volného času české mládeže, která je 

zapříčiněna stále rychlejším rozvojem technologií, internetu, přístupu k novým 

službám a jejich finanční dostupnosti a jejímž důsledkem je vznik stále nových 

možností trávení volného času, kterým ustupují ty tradiční
18

. Proměnu lze 

vysledovat i v kontextu hodnot, kdy vzhledem ke zde dvěma probíraným 

výzkumům lze konstatovat, že pro současnou českou mládež generace Z je oproti 

těm předchozím důležité pomáhat ostatním a měnit svět k lepšímu
19

 [ibid.: 31]. 

  

                                                           
18

 Např. sledování televize je nahrazováno trávením času na sociálních sítích, sledováním videí apod. 
prostřednictvím chytrých technologií. 
19

 Protože otázky na toto téma, které je pojato velmi široce, jsou v každém výzkumu pokládány odlišným 
způsobem, není mým záměrem je úplně srovnávat. Na druhou stranu jsou si však podobné svým obsahem 
a v současné realitě můžeme vysledovat důkazy tohoto výsledku (mladí lidé, třeba i středoškoláci se účastní 
aktivního politického života, věnují se víc než kdy dřív společensky prospěšnému podnikání apod.), takže si 
myslím, že je užitečné je svým významem vztáhnout k sobě. 
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2. Postup a metodologie 

V následujících kapitolách čtenáři představím cíle výzkumného šetření a s ním 

spojené výzkumné otázky a hypotézy, dále popisuji zvolenou metodologii a věnuji 

se popisu využitých datových souborů. Představuji zde také užívané pojmy a postup 

jejich operacionalizace vzhledem k cílům této práce a pak představuji v ní využité 

datové soubory z výzkumných šetření orientovaných na mládež. Těmi jsou TSS 

1991, PISA-L 2003 a Median 2014. Dále informuji o tom, jak byla data 

připravována, vyhodnocována a upozorňuji zde na metodologické limity použitých 

dat.  

 

2.1 Cíl práce, výzkumné otázky a hypotézy 

Práce si klade za cíl objasnit charakteristiky ve změně životního stylu mezi českou 

mládeží generace X na počátku svobodné společnosti a mladými zástupci generace 

Y a zjistit, jaké faktory měly vliv na utváření životního stylu české mládeže. 

Hlavní výzkumná otázka, která prostupovala celou analýzou, zní, zda se mezi 

mládeží generace X a Y proměnily charakteristiky, frekvence, struktura 

a determinanty jejich životního stylu. S ohledem na výzkumný cíl práce a hlavní 

výzkumnou otázku jsem zvolila šest dílčích otázek, přičemž VO1 a VO2 se 

zaměřují na proměnu frekvence komponent životního stylu české mládeže, VO3 

a VO4 se zabývají proměnou jejich struktury a determinantám ovlivňující způsoby 

trávení volného času a hodnoty v podobě vysokého vzdělání jako podmínky 

úspěchu se věnují VO5a, VO5b a VO6. 

 

VO1: Jak se u české mládeže proměnila frekvence trávení volného času? 

H1: V průběhu sledovaného období došlo k proměně od aktivnějšího trávení 

volného času mimo domov k sedavému trávení volného času doma. 

 Volnočasové aktivity jsem v rámci první analytické kapitoly týkající se 

frekvence trávení volného času rozdělila na činnosti provozované mimo domov 

a doma. Důvodem mého předpokladu o větší účasti české mládeže generace X na 

volnočasových aktivitách mimo domov je několik. Vysvětlením může být jak zánik 
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zázemí pro tento typ aktivit hlavně v menších sídlech, tak rozvoj informačních 

technologií a internetu a jejich dostupnosti v posledním desetiletí 20. století. 

 

VO2: Jak se u české mládeže proměnily hodnoty spjaté s podmínkami úspěchu? 

H2: Hodnoty české mládeže zůstaly ve sledovaném období stabilní. 

K tomuto předpokladu mě dovedlo tvrzení Petra Saka, že se od osmdesátých 

let 20. století hodnoty českých, potažmo československých generací hlavně 

mladšího věku směřují směrem k liberalismu [2016: 15] či jinými slovy 

k individualismu. Jsou to totiž právě individuální schopnosti a zásluhy, které 

legitimizují základ kapitalistické společnosti, tedy i transformující se české 

společnosti 90. let, i její třídní struktury [Katrňák 2003: 64]. Obecně navíc platí, 

že silněji individualisticky orientované nacházíme častěji mezi mladšími lidmi 

[Bartoš 2010: 141]. Kategorii hodnot v podobě podmínek úspěchu „získaných 

vlastní snahou“ tak považuji za zástupce individualistické orientace mládeže. 

 

VO3: Proměnila se struktura způsobů trávení volného času české mládeže? Jak? 

H3: V průběhu sledovaného období došlo k nárůstu různorodosti a roztříštěnosti 

způsobů trávení volného času. 

Různorodostí volného času mám na mysli nárůst možností a způsobů trávení 

volného času nejen díky rozvoji informačních technologií a internetu, ale třeba 

i kvůli lepší finanční dostupnosti jak aktivit, tak přístrojů, které slouží jako 

zprostředkovatel (nebo snad zabiják?) volného času
20

, a zvyšujícímu se počtu míst, 

které jsou určeny pro volnočasové aktivity (nejen) mládeže
21

. Roztříštěností zase 

myslím určitou rozplizlost volnočasových aktivit do různých směrů, aniž by měly 

nějakého společného jmenovatele
22

. 

 

                                                           
20

 Chytré mobilní telefony, tablety, notebooky, netbooky, čtečky apod. 
21

 Sportoviště, skateparky, veřejné prostory obecně, které jsou volně a zdarma přístupné. 
22

 Příkladem z mnou odpozorované současnosti, která v této diplomové práci sice není z důvodu nepříliš 
vhodných dat ke komparaci zastoupena, je to, že dnešní mladík ve svém volném čase hraje aktivně fotbal, 
zároveň tráví hodně času na sociálních sítích, u toho stíhá sledovat televizi či seriál na svém notebooku nebo 
tabletu a čas od času si přečte nějakou zajímavou knížku. Jeho volný čas tak není možné zaškatulkovat 
pouze do jednoho sportovního, pasivního či kulturního trávení volného času. 
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VO4: Proměnila se struktura hodnot v podobě podmínek úspěchu české mládeže? 

Jak? 

H4: Mezi sledovanými lety vnitřní struktura jednotlivých podmínek k dosažení 

úspěchu zůstala v čase stabilní. 

K tomuto předpokladu jsem dospěla na základě výsledků analýz v kapitole 

3.1.2, které poukazovaly na to, že pro mládež obou generací X a Y byly 

nejdůležitější podobné podmínky úspěchu - „získané vlastní snahou“, k jejichž 

naplnění je třeba svobodné rozhodování a vlastní úsilí. Proto jsem nepředpokládala 

rozdíl ve vnitřní struktuře podmínek k dosažení úspěchu. 

 

VO5: Docházelo v čase k individualizaci volného času mládeže? 

VO5a) Oslaboval vliv třídního postavení rodiny, tzn. vzdělání rodičů, vzhledem 

ke Kulturně trávenému volnému času potomka? 

H5a: V průběhu sledovaného období docházelo k individualizaci Kulturně 

tráveného volného času, tzn. vliv třídního postavení rodiny oslaboval. 

Tohoto předpokladu jsem nabyla po úvaze nad tím, že během 90. let 

docházelo k rozmachu možností účasti na nich a také způsobů ztvárnění a provedení 

kulturních aktivit. Mám tím na mysli např. vznik nových „malých“ divadel a spolků 

s komediálním zaměřením her apod., které jsou zařazeny mezi vysokokulturní 

aktivity, ale jsou srozumitelnější a otevřené pro různorodější publikum. Souvisí 

s tím také širší cenové spektrum vstupenek a jejich dostupnost, protože laicky 

předpokládám, že rodiny s nižším vzděláním disponovaly nižším platovým 

ohodnocením. 

 

VO5b) Narůstaly rozdíly v Zábavně tráveném volném čase vzhledem 

ke vzdělanostním rozdílům mládeže jak v jejich rodině, tak u nich samotných? 

H5b: Předpokládám, že rozdíly v Zábavně tráveném volném čase vzhledem 

ke vzdělanostním rozdílům mládeže jak v jejich rodině, tak u nich samotných v čase 

narůstaly. 

Zatímco v předchozí hypotéze operuji s v určitém smyslu protikladným 

způsobem trávení volného času, který obsahuje vysokokulturní aktivity, v jehož 
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případě předpokládám rozvolňování vlivu třídní struktury v čase, v této hypotéze 

naopak předpokládám možnost, že Zábavně trávený volný čas je svébytnou 

a kontrastní dimenzí trávení volného času, ve které vlivy vertikálního postavení 

mládeže v sociální struktuře mohly v čase narůstat.  

 

VO6: Zesiluje vliv vzdělání (jak rodičů, tak i vzdělanostní dráhy adolescentů dané 

typem navštěvované školy) na hodnotové preference spjaté s podmínkami dosažení 

úspěchu v životě?  

H6) V průběhu sledovaného období zesiloval vliv vzdělanostního zázemí (vzdělání 

rodičů i vzdělanostní dráhy dané typem školy) na hodnotové preference ve sféře 

představ o dosažení úspěchu v životě. 

Tato hypotéza vychází z mých poněkud dílčích poznatků ze studie autorů 

Matějů, Smithe a Basla, kteří se v ní mimo jiné zabývali právě významem jedné 

vzdělání v kontextu životního úspěchu mládeže mezi roky 1989 a 2003. Tvrdí v ní, 

že „díky podstatným změnám v ekonomické návratnosti vzdělání, ke kterým došlo 

během období transformace, začalo být vzdělání (ve srovnání s obdobím 

socialismu) stále častěji vnímáno jako univerzální „strategie“ životního úspěchu“ 

[Matějů, Smith, Basl 2008: 382]. S tím souvisí jejich další předpoklad, „že změna 

ekonomické návratnosti vzdělání a role vzdělání pro životní úspěch po roce 1989 

způsobila výrazný narůst vzdělanostních aspirací mezi roky 1989 a 2003“ [ibid.], 

který se v jejich analýzách potvrdil [ibid.].  
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2.2 Metodologie a popis využitých datových souborů 

Analytická část této práce vychází ze dvou, resp. tří datových souborů získaných 

prostřednictvím reprezentativních sociologických dotazníkových šetření. V prvním 

případě se jedná o výzkum Transformace sociální struktury z roku 1991, 

konkrétněji o jeho dílčí část, která se zaměřovala na mládež mezi 15 a 18 lety 

(narozenou mezi rokem 1973 a 1976). Výzkum byl realizován v září roku 1991 

Ústavem sociálních a politických věd University Karlovy a Sociologickým ústavem 

Československé akademie věd, sběr dat provedl STEM - Středisko empirických 

výzkumů. V této práci využívám otázky týkající se trávení volného času a toho, 

co pro respondenty znamená být úspěšný a jak úspěchu dosáhnout. 

V druhém případě se jedná o českou část mezinárodního srovnávacího 

výzkumu PISA 2003 patnáctiletých studentů a jejich rodičů, který je zaštiťován 

Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). V České republice byla 

v rámci něj tehdy realizována rozšířená studie PISA-L, zamýšlená rovněž jako první 

etapa longitudinálního panelu, která se zaměřovala nejen na oblast matematické, 

přírodovědné a čtenářské gramotnosti, ale také na oblast školy, kamarádů 

a životních plánů patnáctiletých studentů. Tato témata zjišťoval doplněk hlavního 

žákovského dotazníku. V mé práci využívám informace týkající se trávení volného 

času a toho, co pro respondenty znamená být úspěšný a jak úspěchu dosáhnout. 

Třetím využitým datovým souborem je výzkum mezi studenty českých 

středních škol, který byl realizovaný společností Člověk v tísni, o. p. s. ve 

spolupráci s agenturou Median z roku 2014
23

 s názvem Jeden svět na školách. 

Dotazníkové šetření se zaměřovalo na téma životního stylu, které bylo vzhledem 

k zaměření této práce klíčové, lokálních, celostátních a globálních problémů, 

možnosti ovlivnit řešení problémů, zdrojů informací, politických preferencí, 

československých dějin a spokojenosti a vztahu k zahraničí. Zatímco výzkumy TSS 

1991 a PISA 2003 umožňují alespoň částečně přijatelnou komparaci z hlediska 

hlavních charakteristik trávení volného času a hodnotových preferencí v životním 

                                                           
23

 Tato data byla využita pouze k dílčím analýzám proměny frekvence domácích volnočasových aktivit 
včetně učení k nastínění významných změn, ke kterým dochází od 90. let v důsledku rozvoje komunikačních 
technologií a internetu. Právě z důvodu mapování frekventovanosti volnočasových aktivit mládeže se tak 
zařazení novějšího výzkumu zdá být zajímavým dodatkem pro pochopení nových skutečností, 
protože výzkum Jeden svět na školách z roku 2014 reprezentuje další desetiletí 21. století. 
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úspěchu, výzkum z roku 2014 byl bohužel koncipován výrazně odlišně, kladeny 

jsou poněkud jiné otázky (téma hodnot dokonce chybí zcela), proto je v mé práci 

využit pouze jako doplnění, jehož zařazením se pokouším alespoň ilustrovat trendy 

v proměně životního stylu české mládeže na počátku 21. století a poukázat na jejich 

možný vývoj až do současnosti.   
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2.3 Operacionalizace užívaných pojmů 

Životní styl mládeže v této práci pojímám jako syntézu jeho dvou hlavních 

komponent, kterými jsou volný čas a hodnoty adolescentů. Výzkum zaměřený 

právě na adolescenty je důležitý pro objasnění důsledků této životní fáze 

na dospělost jedince a také její role jakožto ukončení dětství [Johnson Kirkpatrick, 

Crosnoe, Elder, Jr. 2011: 275]. Indikátory takto pojatého životního stylu budou 

v následujících analýzách volnočasové aktivity resp. způsoby trávení volného času 

české mládeže ve věku 14 resp. 15 až 16 let
24

 spolu s hodnocením podmínek 

dosažení úspěchu v životě. [Duffková, Urban, Dubský 2008: 207 – 208; Šafr 2008: 

24; Fazik, Štemberk 2013: 7] Věkové období kdy hovoříme o „mládí“, 

resp. „mládeži“ je nicméně široké (viz teoretická kapitola 1.2.1). S ohledem na 

odlišné definování populací v jednotlivých výzkumných šetřeních bylo třeba věkové 

rozmezí omezit na shodný průnik. Z důvodu možnosti komparace výsledků 

výzkumů z let 1991 a 2003 jsem proto musela omezit adolescenty na podsoubor 

ve věkové skupině od 14, resp. 15 let do 16 let, kteří studují první ročník středních 

škol. Tato práce mládež tedy pojímá jako sociální skupinu mladých jedinců, kteří 

ukončili povinnou školní docházku a nastoupili na střední školu. To lze považovat 

za určující moment v životě jedince z toho důvodu, že začíná víceméně sám 

přemýšlet a rozhodovat o své budoucnosti prostřednictvím výběru střední školy. 

Na základě tohoto pojetí je mládež určena věkovým intervalem mezi čtrnáctým 

a šestnáctým rokem jakožto počátečními léty, kdy jedinec přestává být fyzicky, 

psychicky i sociálně dítětem, přičemž ale ještě není dospělým jedincem. 

Za volný čas podobně jako P. Sak považuji čas, „v němž jedinec svobodně 

a na základě svých zájmů, nálad a pocitů volí svou činnost. Je to ta část 

mimopracovního, mimoškolního času, která zbude po zabezpečení individuálních 

a rodinných, existenčních a biologických potřeb“ [Sak 2000: 132 - 133]. 

Aktivity volného času pak dělím do dvou kategorií. První odkazuje na činnosti 

provozované mimo domov, které dále dělím na návštěvy kulturních 

                                                           
24

 Obě výzkumná šetření se zaměřovala na studenty středních škol (PISA-L i na žáky 9. tříd ZŠ, kteří ale 
nejsou pro tuto práci relevantní). Podmínkou tedy bylo studium 1. ročníku střední školy, přičemž ještě 
v roce 1991 se setkáváme s teprve čtrnáctiletými studenty středních škol a to z toho důvodu, že do té doby 
povinná školní docházka zahrnovala jen osm ročníků (nikoliv devět, jak je tomu v současnosti). 
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a společenských akcí a pravidelné organizované aktivity, a druhá zahrnuje činnosti 

realizované doma
25

. První podkategorie činností provozovaných mimo domov 

zahrnuje navštěvování kulturních akcí a podniků, do nějž jsem zařadila 

navštěvování kina, divadla, výstav, koncertů vážné hudby, které zastupují obecně 

vysokou kulturu, a návštěvu diskotéky či koncertu populární hudby a sportovního 

utkání, které zastupují kulturu populární. Druhá podkategorie činností 

provozovaných mimo domov zahrnuje aktivní sportování. Do kategorie činností 

provozovaných doma jsem zařadila četbu, sledování televize, trávení času 

u počítače (hraní PC her a komunikace přes internet a mobilní telefon) a učení, 

které ale v interpretacích odděluji od volnočasových aktivit, protože volný čas 

znamená „osvobození od školní práce, kterou ukládá škola“ [Dumazedier 1966: 

444]. 

Dalším indikátorem životního stylu české mládeže jsou v této práci její 

hodnoty, které jsou zde zastoupeny hodnocením podmínek (cest) k dosažení úspěchu 

v životě. Problematika hodnot je nadmíru obšírná a již samotná definice tohoto 

konceptu je obtížná a mnohdy nejednoznačná. Je však možné zachycovat z různých 

hledisek to, jaké obsahy mohou hodnoty mít, v jakých souvislostech se tyto obsahy 

mohou vyjevovat a jaké důsledky s sebou obsahy toho, co za hodnoty považujeme, 

mohou pro společnost přinášet.“ [Prudký a kol. 2009: 17-18] V datech je ostatně 

dostupný pouze tento jeden koncept měření hodnot skrze hodnocení významu 

odlišných cest k úspěchu v životě. Ten odkazuje na míru důležitosti jednotlivých 

faktorů úspěchu tak, jak ji vnímají právě mladé generace, které jsou „nositelem 

dynamiky a reprodukce hodnotového systému společnosti“ [Sak 2000: 64]. 

Hodnoty, resp. podmínky k dosažení úspěchu v životě jsem rozdělila do tří kategorií 

– vrozených, připsaných čili askriptivních a získaných. Inspirací v tomto dělení 

hodnot, potažmo podmínek úspěchu, mi zde bylo dělení sociálního statusu, 

kdy vrozený sociální status je daný biologicky, tělesně a nelze ho ovlivnit [Petrusek 

a kolektiv autorů 1996: 1226]. Připsaný neboli askriptivní sociální status „člověk 

získá zcela bez vlastní zásluhy, v důsledku sociálních okolností, zejména 

dědictvím“ [ibid.]. A konečně získaný sociální status, kterého je nabyto vlastní 

                                                           
25

 Zmíněnou typologii volnočasových aktivit používá i Ondřej Špaček a Kateřina Vojtíšková [2010: 7]. 
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snahou, pílí a úsilím [ibid.] a který „si alespoň do jisté míry zvolit můžeme“ 

[Šanderová 2000: 25]. Jako vrozenou podmínku úspěchu pojímám to, když jedinec 

má schopnosti, nadání, talent, protože se s nimi musí primárně narodit. 

Jako připsanou podmínku úspěchu vnímám „znalost těch správných lidí“, protože 

případný úspěch tato podmínka tvoří nepřímým, jelikož je důsledkem sociálních 

okolností. A mezi získané podmínky úspěchu řadím vysoké vzdělání, snahu 

prosadit se, mít cíle a ambice, pracovitost a ochotu obětovat práci více času a nebát 

se riskovat, protože všechny souvisí s vlastní snahou jedince, sebe-rozvojem 

a učením. 
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2.4 Charakteristika využitých dat z výzkumných šetření mládeže (TSS 1991, 

PISA-L 2003 a Median 2014) 

Výběrovým souborem, vzorkem TSS 1991 byli mladí občané Československa mezi 

patnáctým a osmnáctým rokem, kteří navštěvovali instituce středního vzdělávání 

a narodili se mezi rokem 1973 a 1976. Takto definovaný vzorek čítal 2707 

respondentů. Oproti tomu vzorkem výzkumu PISA-L 2003 byli patnáctiletí školou 

povinní občané České republiky, kteří se narodili v roce 1987, a v době provádění 

výzkumu jim bylo kolem patnácti let. Tento vzorek čítal 6320 respondentů. 

Nakonec vzorek výzkumu Jeden svět na školách 2014 zahrnoval 1120 respondentů, 

jimiž byli studenti českých středních škol. 

V obou, resp. ve třech případech výzkumů jsou vzorkem pro analýzu mladí 

respondenti, kteří žili na území České republiky (v případě TSS 1991 Česka), 

studovali na institucích středního vzdělávání a v době sběru dat jim bylo mezi 

patnácti a šestnácti lety. Takto definované vzorky pro tuto práci čítají 1019 

respondentů v rámci TSS 1991, z čehož bylo 619 chlapců a 537 dívek, 2279 

respondentů v rámci PISA-L 2003, z čehož se výzkumu zúčastnilo 1664 chlapců 

a 1742 dívek, a 276 respondentů v rámci Jeden svět na školách 2014, který čítal 125 

chlapců a 151 dívek. 
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2.5 Příprava dat, použité metody analýzy a metodologické limity použitých 

datových souborů 

Data jsou zpracována prostřednictvím sekundární komparativní analýzy 

a výzkumné otázky a hypotézy byly vytvořeny na základě možností, které 

porovnávané datové soubory a s nimi související dotazníky poskytly. Data bylo 

třeba nejprve upravit (např. sjednotit škály odpovědí v obou dotaznících od 

nejmenší hodnoty po nejvyšší) a transformovat dané proměnné, aby datové soubory 

byly porovnatelné a aby vyhovovaly požadavkům analytických nástrojů (např. 

rekódování nezávislých proměnných na dummy pro účel lineárních regresí). 

V následujících krocích jsem zjišťovala, jaké analytické nástroje jsou 

vhledem k cílům výzkumného šetření nejvhodnější. Prvotním záměrem bylo 

postihnout proměnu frekvence v účasti české mládeže na volnočasových aktivitách 

a také proměnu hodnot spjatých s podmínkami úspěchu mezi léty 1991 a 2003, 

případně 2014. K tomu jsem využila postupů deskriptivní statistiky. Dalším úkolem 

bylo zmapovat proměnu ve struktuře volnočasových činností a také hodnot 

v podobě podmínek úspěchu na přelomu tisíciletí. K tomu posloužila metoda 

hlavních komponent, jejímž prostřednictvím jsem vytvořila typologii způsobů 

trávení volného času a také toho, co česká mládež považuje za důležité pro to, 

aby byla v životě úspěšná. Nakonec mě zajímalo, jakými charakteristikami jsou 

vybrané způsoby trávení volného času a podmínky úspěchu determinovány a zda a 

jak se mezi lety 1991 a 2003 proměnil jejich vliv. Pro tento záměr byla využita 

lineární regrese, která posloužila k postihnutí determinant ovlivňující způsoby 

trávení volného času a hodnotových tendencí spojených s úspěchem v životě. 

Veškeré výstupy z analýz byly zpracovávány v rámci stejného počtu případů 

vzhledem k danému datovému souboru.
26

 

Sekundární analýza dat může přinést několik metodologických problémů. 

V případě této práce se jedná hlavně o rozdílné metodologické postupy při kladení 

otázek v dotaznících – stávalo se, že některé otázky jsou v jednom dotazníku 

položeny jiným způsobem než v druhém a že škály některých pro tuto práci 

                                                           
26

 To zajišťuje metoda listwise. 
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důležitých proměnných nebyly srovnatelné.
27

 Vzhledem k tomuto faktu pak musela 

být přizpůsobena interpretace výsledků. Přesto ale jsou výzkumy TSS 1991 a PISA-

L 2003 jedny z mála, z nichž lze vyabstrahovat ta témata, která jsou základní 

a zároveň zásadní pro postihnutí životního stylu mládeže a jeho proměny.
28

 

  

                                                           
27

 Každý dotazník se na frekventovanost četby táže odlišným způsobem. V TSS 1991 byla otázka položena 
s možnostmi odpovědí velmi často/často/někdy/vůbec ne, PISA-L 2003 nabízela možnosti odpovědí žádný 
čas (za den)/méně než 1 hodinu denně/1-3 hodiny denně/více než 3 hodiny denně během všedních dnů 
a Median 2014 nabízel možnosti odpovědí velmi často/celkem často/občas/jen výjimečně/nikdy. 
Data vzešlá z takto zaměřených otázek prošla procesem rekódování, přičemž jsem použila škálu odpovědí 
z dat TSS 1991, i když si uvědomuji, že právě v případě proměnné zaměřující se na postihnutí četností 
aktivity čtení nelze interpretovat tak jako jiné proměnné. V tomto případě jsem se tak zaměřila alespoň 
na komentář k tomu, co srovnatelné je – proměně „ne-čtenářství“ (viz kapitola 3.1.1). 
28

 Základními tématy mám na mysli aktivity volného času a hodnoty. 
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3. Výsledky analýzy 

Náplň nadcházející stěžejní kapitoly, která prezentuje zjištěné poznatky, 

je rozdělena do tří částí, které jsou rozčleněny do dalších dvou podkapitol podle 

záměru na volný čas či hodnot. V první části představuji proměnu frekvence 

životního stylu české mládeže mezi generacemi X a Y. Ve druhé se zaměřuji 

na postihnutí proměny struktury životního stylu a ve třetí na proměnu determinant 

životního stylu české mládeže mezi zmíněnými generacemi. 

 

3.1 Proměna frekvence životního stylu české mládeže mezi generacemi X a Y, 

resp. Z v letech 1991 a 2003, resp. 2014 

První analytická kapitola nabízí základní vhled do problematiky dvou 

nejdůležitějších komponent životního stylu mládeže. Těmito komponentami jsou 

trávení volného času a vyznávání určitých hodnot, kdy se konkrétně zaměřuji na 

význam různých faktorů k dosažení životního úspěchu. Datové soubory z roku 1991 

a 2003 (a doplňkově také 2014) pocházejí z výrazně odlišných sociologických 

výzkumů, přesto umožňují alespoň v hrubé míře postihnout proměnu frekvence 

volnočasových činností i hodnotových preferencí české mládeže generace X, Y 

a také Z. 

 

3.1.1 Proměna frekvence trávení volného času české mládeže mezi generacemi 

X a Y, resp. Z 

V této kapitole se budu zabývat proměnou volnočasových aktivit české mládeže 

mezi rokem 1991 a 2003, a doplňkově také rokem 2014. Aktivity volného času 

dělím do dvou kategorií. První odkazuje na činnosti provozované mimo domov, 

které dále dělím na návštěvy kulturních a společenských akcí
29

 a pravidelné 

organizované aktivity
30

, a druhá zahrnuje volnočasové činnosti provozované doma
31

 

spolu s učením. I když učení a přípravu do školy v této práci nepovažuji 

za volnočasovou činnost (podrobněji viz 2.3), je velmi důležitou a časově zásadní 

                                                           
29

 Kino, divadlo, výstava, koncert vážné hudby, které zastupují vysokou kulturu, a diskotéka či koncert 
populární hudby, sportovní utkání, které zase zastupují kulturu populární. 
30

 Sport. 
31 Četba, sledování televize, trávení času u počítače. 
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aktivitou středoškolské mládeže. Proto ji zahrnuji do kategorie aktivit 

provozovaných doma, přičemž výsledky pro oblast učení budu interpretovat 

samostatně. 

V první řadě se budu věnovat proměně účasti české mládeže 

na volnočasových aktivitách, které jsou provozovány mimo domov. Na tomto místě 

je důležité upozornit na to, že komparované výzkumy používají odlišnou 

metodologii v kladení otázek, jejichž odpovědi jsou pro tuto práci stěžejní.
32

 

Přesto jsou ale výsledky interpretovatelné. Vycházím zde z hypotézy, podle které se 

mladí na přelomu režimů v roce 1991 účastnili tohoto typu aktivit častěji než stejně 

stará mládež o dvanáct let později v roce 2003.  Důvodem poklesu zájmu o aktivity 

mimo domov může být vícero. Určitým vysvětlením může být například zánik 

zázemí pro tento typ aktivit hlavně v menších sídlech. Jejich obyvatelé pak do kina 

či divadla nechodili zkrátka proto, že k nim neměli přístup. Především však platí, 

že v novém století, tj. zhruba od roku 2000, je čas trávený v kině, divadle, 

na výstavě, koncertu vážné nebo populární hudby či na diskotéce stejně tak jako 

na sportovním utkání či při aktivním sportováním postupně stále více nahrazován 

trávením volného času doma, a to především díky rozvoji informačních technologií 

a internetu a jejich dostupnosti. Předpokládám tak, že v průběhu sledovaného 

období došlo k proměně od aktivnějšího trávení volného času mimo domov 

k sedavému trávení volného času doma. 

 

  

                                                           
32

 V TSS 1991 otázka zní „Kolikrát jste byl(a) od začátku školního roku: (výčet aktivit)“, zatímco v PISA-L „Jak 
často jsi v tomto školním roce byl(a): (výčet aktivit)“ s možnostmi odpovědí několikrát za měsíc/asi jednou 
za měsíc/několikrát za rok/nikdy nebo téměř nikdy. 
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Tabulka 1. Frekvence volnočasových aktivit mimo domov, mládež generace X 

v porovnání s mládeží generace Y v ČR, TSS 1991 a PISA-L 2003 (sloupcová 

procenta) 

  

  

1991 2003 1991 2003 1991 2003 

Kino Divadlo Výstava 

Nikdy nebo 

téměř nikdy 
11,0 14,3 69,0 42,0 37,3 44,3 

Několikrát za 

rok 
12,5 45,8 19,8 45,0 31,6 43,2 

Asi jednou za 

měsíc 
16,1 28,7 6,1 10,7 18,4 10,4 

Několikrát za 

měsíc 
60,5 11,1 5,1 2,3 12,7 2,1 

 

  

  

1991 2003 1991 2003 1991 2003 

Vážná hudba Koncert a disko Divák sportu 

Nikdy nebo 

téměř nikdy 
89,3 77,4 29,4 25,1 60,9 21,5 

Několikrát za 

rok 
7,2 16,7 13,9 23,8 10,5 28,6 

Asi jednou za 

měsíc 
1,6 4,3 10,1 21,3 6,3 22,6 

Několikrát za 

měsíc 
2,0 1,6 46,5 29,7 22,3 27,3 

Zdroj: TSS 1991 (N = 1019), PISA-L 2003 (N = 2279), (platné a chybějící případy 

v Příloze) 

 

V Tabulce 1 vidíme, jak často se česká mládež věnovala volnočasovým 

aktivitám mimo domov v roce 1991 a 2003. Na počátku 90. let mladí nejčastěji z ve 

výzkumu nabízených aktivit trávili svůj volný čas návštěvou kina (téměř dvě třetiny 

mladých několikrát za měsíc), koncertu populární hudby či diskotéky (téměř 

polovina mladých několikrát za měsíc) a návštěvou sportovního utkání jako divák 

(víc než pětina mladých několikrát za měsíc). Oproti tomu na počátku 21. století 

česká mládež nejčastěji chodí na koncerty populární hudby či diskotéky (téměř 

třetina mladých několikrát za měsíc), navštěvuje sportovní utkání jako divák (víc 

jak čtvrtina mladých několikrát za měsíc) a chodí do kina (více jak desetina 
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mladých několikrát za měsíc). Pořadí aktivit jako takové se tedy mezi oběma roky 

neproměnilo, proměnila se však frekvence účasti na nich. Pokles mezi 

analyzovanými roky můžeme vysledovat u intenzity návštěvnosti kina a koncertů 

populární hudby a diskoték. Lze ho vysvětlit zánikem míst, které sloužily 

k provozování těchto aktivit (kinosály, kulturní domy apod.), a tudíž snížením počtu 

možností návštěv těchto institucí. Naopak k nárůstu došlo ve sportovním diváctví 

a fanouškovství. Vysvětlit bychom to nejspíš mohli proměnou obsahu této aktivity. 

V průběhu 90. let bylo díky rozvoji informačních kanálů v médiích (tematicky 

specializované časopisy, televizní programy atd.) doprovázeném postupně větší 

dostupností elektroniky a rozvojem internetu – primárně šlo o otevření hranic 

a nastupující globalizaci – možné objevovat a následně se zajímat a sledovat 

nejrůznější sporty na různých úrovních. To mohlo mladé jakožto ty, co rádi objevují 

nové věci, přivést k zájmu o sledování a návštěvu rozmanitých sportovních utkání. 

Velkou roli v nárůstu zájmu o sportovní utkání pak nepochybně také sehrály 

mimořádné výsledky českého národního týmu v hokeji z přelomu století. Zároveň je 

možné tyto proměny spojit s formováním subkultur mládeže, které se často tvoří 

právě kolem sportovních aktivit (viz Girtler 2001: 85-100).  

Co se týče naopak nejméně často provozovaných volnočasových aktivit, 

v roce 1991 lze mezi ně zařadit navštěvování koncertů vážné hudby a divadelních 

představení. Také v roce 2003 byly, stejně jako v roce 1991, nejméně navštěvované 

koncerty vážné hudby, nízký zájem o vyšší hudební kulturu přetrvává. S nízkou 

návštěvností se potýkaly i návštěvy výstav a divadel. I v tomto případě se pořadí 

aktivit mezi oběma roky neproměnilo. 

Pořadí sledovaných aktivit ukazuje na to, že jejich obliba zůstává u generace 

X a Y zhruba zachována (výzkumy pochopitelně nesledují celou šíři zájmů mladých 

lidí, navíc do sféry jejich zábavy mohly vstoupit i zcela jiné aktivity, což uvidíme 

dále v případě využívání počítačů a internetu). Co se ale mezi roky 1991 a 2003 

proměnilo je frekvence aktivit realizovaných mimo domov. Ve sledované dekádě 

došlo téměř ve všech sledovaných aktivitách ke snížení jejich intenzity (pokleslo 
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navštěvování několikrát za měsíc)
33

, a tak také k nárůstu návštěvnosti v jejích 

středních hodnotách (několikrát za rok a asi jednou za měsíc).
34

 Lze tak konstatovat, 

že česká mládež v roce 1991 častěji navštěvovala představení jak v kině, 

tak v divadle, výstavy a častěji se také účastnila koncertů populární hudby 

a diskoték než mladí na přelomu milénia. Avšak výsledky možná na první pohled 

překvapivě ukazují na to, že mezi roky 1991 a 2003 mezi mladými lidmi narostl 

zájem o sportovní diváctví a fanouškovství.   

 

Tabulka 2. Frekvence věnování se sportu, mládež generace X v porovnání 

s mládeží generace Y v ČR, TSS 1991 a PISA-L 2003 (sloupcová procenta) 

  

  

1991 2003 

Věnování se sportu 

Ne 53,5 61,2 

Ano 46,5 38,8 

Zdroj: TSS 1991 (N = 1019), PISA-L 2003 (N = 2279), (platné a chybějící případy 

v Příloze) 

 

Výše zmíněný možný nárůst zájmu o sportovní diváctví ovšem rozhodně 

nebyl doprovázen růstem aktivního sportování. Ke snížení participace totiž zřejmě 

došlo i, jak je vidno z Tabulky 2, v rámci aktivního sportu, kdy se mu v roce 1991 

věnovala téměř polovina dotázaných, zatímco roku 2003 jen necelé dvě pětiny. 

Zatímco tedy zájem o pasivní sledování sportu narostl, o aktivní sportování klesl. 

Je ale třeba konstatovat, že znění otázek ve výzkumech, které se týkají aktivní účasti 

mládeže na sportovních aktivitách, není stejné.
35

 Toto zjištění koresponduje 

s poznatkem jiného výzkumu, ve kterém se uvádí, že s postupem času „stále více 

mezi aktivitami tvořící jeho náplň (životního stylu) ubývají ty, které mají převážně 

„fyzický“ (pohybový) charakter.“ [Čechák in Fazik, Štemberk 2013: 83] 

                                                           
33

 Kromě návštěvy koncertů vážné hudby, která se výrazně neproměnila, a sportovního utkání, které se 
mladí oproti roku 1991 účastnili více v roce 2003. 
34

 Kromě návštěvy výstav, u které se návštěvnost v kategorii asi jednou za měsíc v roce 2003 naopak snížila. 
35

 Každý dotazník se na sportovní participaci táže poněkud jiným způsobem (TSS 1991: „Věnujete se 
pravidelně nějakému sportu?“ s možnostmi odpovědí ano/ne, PISA-L 2003: „Navštěvuješ v tomto školním 
roce sportovní oddíl?“ s možnostmi odpovědí nenavštěvuji/navštěvuji 1x týdně/navštěvuji více než 1x 
týdně) a data vzešlá z takto zaměřené otázky prošla procesem rekódování. 



52 
 

 

Tabulka 3. Frekvence volnočasových aktivit doma a učení, mládež generace X 

v porovnání s mládeží generace Y a generací Z v ČR, TSS 1991, PISA-L 2003 

a Median 2014 (sloupcová procenta) 

 

1991 2003 2014 1991 2003 2014 

Sledování TV Učení 

Vůbec ne 2,9 4,3 4,0 9,8 6,3 1,4 

Někdy 23,4 31,7 48,6 47,2 39,1 58,3 

Často 49,6 52,9 27,5 37,9 47,1 29,0 

Velmi 

často 
24,1 11,1 19,9 5,1 7,5 11,2 

 

  

  

2003 2014 2014 

Hraní PC her 

Komunikace 

přes internet 

a mobilní 

telefon 

Vůbec ne 37,6 14,5 0,7 

Někdy 36,9 50,7 10,5 

Často 18,9 13,4 18,8 

Velmi 

často 
6,5 21,4 69,9 

Zdroj: TSS 1991 (N = 1019), PISA-L 2003 (N = 2279), Median 2014 (N = 276), 

(platné a chybějící případy v Příloze) 

 

Přejděme nyní k volnočasovým činnostem odehrávajícím se doma, 

a to včetně učení (viz Tabulka 3). Informace o těchto aktivitách byly k dispozici 

v datech TSS z roku 1991, PISA-L 2003 a zde také v nejnovějších dostupných 

datech z roku 2014 (Median). Ta jsou důležitá, protože od počátku milénia do 

současnosti došlo v tomto typu volnočasových aktivit k velkým změnám v důsledku 

rozvoje komunikačních technologií a internetu. Vznikly tak nové druhy 
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volnočasových aktivit, jako je hraní počítačových her či komunikování přes 

internet.
36

 

Všechny výzkumy sledovaly, mimo jiné, čtyři domácí volnočasové 

aktivity
37

, mezi něž jsem zahrnula i učení a přípravu do školy (viz výše), protože je 

jednou ze zásadních, i když tedy ne vysloveně volnočasových, činností 

středoškolské mládeže. Specifickou činností z hlediska metodologie pokládání 

otázek je čtení, které nelze kvůli odlišným škálám měření podrobně porovnávat v 

čase. Lze ale poukázat na zvýšení počtu zarytých ne-čtenářů mezi lety 1991 a 2003, 

zatímco v roce 2014 se jejich procentuální zastoupení snížilo. To může být mj. 

zapříčiněno všudypřítomným rozvojem technologií, které přináší nové možnosti 

v provozování četby, jako jsou elektronické čtečky knih, tablety apod. U ostatních 

volnočasových činností provozovaných doma je možné srovnání v průběhu tří 

časových mezníků.
38

 Zajímavý trend se vyskytl u sledování televize, kdy je tato 

činnost, zdá se, u české mládeže provozována čím dál tím méně (velmi často a často 

v roce 1991 sledovalo televizi téměř tři čtvrtiny mladých, v roce 2003 necelé dvě 

třetiny a v roce 2014 jen necelá polovina). Je to pochopitelné, televize reprezentuje 

svět „starých“ jednosměrných médií a mladí, kteří chtějí sledovat především 

kulturní novinky a sami si je vybírat, se logicky přesunuli do světa internetu (což 

v sobě dnes zahrnuje také sledování filmů a TV seriálů). 

Nyní se dostáváme k činnosti ve volném čase mládeže, která ale není volena 

zcela svobodně a dobrovolně. Je jí učení a příprava do školy. Pokud vycházíme 

z výsledků výzkumů, pak se dá s určitou nadsázkou konstatovat, že nejčastěji 

se česká mládež učila na přelomu milénia (velmi často a často se učila téměř 

                                                           
36

 Právě tyto volnočasové aktivity jsou zmiňovány z toho důvodu, že se vyskytují v datech PISA-L 2013 
a Median 2014. Samozřejmě si uvědomuji, že s rozvojem technologií a internetu vzniklo mnohem více s ním 
spojených aktivit trávení volného času, jako např. hraní videoher, trávení času na sociálních sítích, a ty, 
které jsou v této práci analyzovány, je mají zaštiťovat. 
37

 Každý dotazník se na participaci na domácích aktivitách táže trochu jiným způsobem (v TSS 1991 byla 
otázka na frekvenci čtení knih položena s možnostmi odpovědí velmi často/často/někdy/vůbec ne a otázky 
na trávení času učením a sledováním televize se dotazovaly na konkrétní počty hodin denně; v PISA-L 2003 
byly všechny otázky pokládány s možnostmi odpovědí žádný čas/méně než 1 hodinu denně/1-3 hodiny 
denně/více než 3 hodiny denně během všedních dnů; Median 2014 nabízel možnosti odpovědí velmi 
často/celkem často/občas/jen výjimečně/nikdy. Data vzešlá z takto zaměřených otázek prošla procesem 
rekódování, přičemž jsem použila škálu odpovědí z dat TSS 1991. 
38

 Mám tím na mysli roky 1991, 2003 a 2014, ve kterých byla sbírána zde analyzovaná data a která zároveň 
reprezentují situaci daného desetiletí. 



54 
 

polovina mladých), zatímco v letech 1991 a 2014 se mládež častějšímu učení 

věnovala zhruba ze dvou pětin. Zde je zapotřebí vést v patrnosti skutečnost, 

že výzkum PISA-L 2003 byl tematicky orientován na školu a výkony v ní, proto zde 

mohli mít dotázaní žáci tendenci uvádět vyšší frekvenci učení, zatímco výzkumy 

z roku 1991 a 2014 byly více orientovány na volný čas a mimoškolní témata 

(nezodpovězenou otázkou ale je, který kontext zde poskytuje validnější odpovědi). 

Na druhou stranu je ale také nutné podotknout, že se ve zkoumaném období 

kontinuálně snižuje počet mladých, kteří by se do školy nepřipravovali vůbec. 

Nakonec se dostáváme k volnočasovým aktivitám, které nejvíce proměnily 

životní způsob (nejen) mládeže. Souvisí s rozvojem informačních a komunikačních 

technologií (ICT), zejména internetu v 90. letech, potažmo s masovým rozšiřováním 

jejich dostupnosti v prvním desetiletí nového milénia. Jde především o hraní 

počítačových her (konec 90. let) a komunikace přes internet a mobilní telefon (první 

desetiletí nového milénia). Porovnání lze tak logicky provést jen mezi daty 

z výzkumů PISA-L 2003 a Median 2014. Značný nárůst v tomto období prodělalo 

hraní počítačových her (velmi často a často je v roce 2014 hrála více jak třetina 

mladých oproti čtvrtině v roce 2003), který je dán masivním rozšířením dostupnosti 

ICT technologií bez ohledu na sociálně-ekonomické zázemí rodin studentů 

i neustálým pokrokem na poli vývoje nových her. Novým fenoménem v trávení 

volného času se také stala komunikace přes internet a mobilní telefon, kterému se 

v roce 2014 nevěnuje vůbec pouze necelé jedno procento české mládeže. 

Na základě dostupných dat z výzkumů, které však nebyly prováděny 

za účelem srovnání, a tudíž je jejich vypovídající hodnota omezená, můžeme říct, 

že v průběhu pozorovaného období dlouhého přibližně dvacet let jsou „klasické“ 

volnočasové činnosti, jako je četba a sledování televize, jen částečně nahrazovány 

těmi „moderními“, kterými jsou hraní počítačových her a komunikace přes internet 

a mobilní telefon. Právě z důvodu mapování frekventovanosti volnočasových aktivit 

mládeže je zařazení novějšího výzkumu zajímavým dodatkem pro pochopení 

nových skutečností právě v podobě „moderních“ volnočasových aktivit, protože 

výzkum Jeden svět na školách 2014 reprezentuje další desetiletí 21. století.  
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Na závěr této kapitoly lze konstatovat, že hypotézu, podle které v průběhu let 

došlo k proměně od aktivnějšího trávení volného času mimo domov k sedavému 

trávení volného času doma lze potvrdit. Již od druhé poloviny devadesátých let 

minulého století jsme svědky jakéhosi postupného „zpasivnění“ způsobu trávení 

volného času, což jasně dokumentuje skutečnost, že už v roce 2003 se česká mládež 

intenzivně oddávala nově se vynořivší aktivitě hraní PC her (často se hraní PC her 

věnovala až čtvrtina). Ta spolu s podobnými novými aktivitami spjatými 

s využíváním ICT (internetová komunikace a sledování zpráv, dnes především na 

sítích jako je Facebook a především pak sledování filmů a streamovaných videí) 

nahradila ty tradiční „sedavé“ činnosti. K širšímu rozvoji této domácí činnosti 

přispělo pak to, že se stala finančně dostupnější. 

 

3.1.2 Proměna hodnot spjatých s podmínkami úspěchu mezi generacemi X a Y 

V této kapitole se budu zabývat proměnou hodnot české mládeže mezi rokem 1991 

a 2003. Hodnotové orientace spjaté s podmínkami úspěchu jsem rozdělila do tří 

kategorií
39

 – vrozených
40

, připsaných čili askriptivních
41

 a získaných
42

, přičemž 

předpokládám, že za důležitější budou v obou obdobích považovány ty získané, 

kdy je k jejich naplnění třeba svobodné rozhodování a vlastní úsilí. 

Tento předpoklad vychází z tvrzení Petra Saka, dlouhodobě věnujícího se sociologii 

mládeže, že od osmdesátých let 20. století hodnoty českých potažmo 

československých generací hlavně mladšího věku směřují směrem k liberalismu 

[2016: 15] či jinými slovy k individualismu, který se jako synonym liberalismu 

poprvé objevuje mezi anglickými filozofy politiky v 18. století [Bartoš 2010: 134]. 

Jsou to totiž právě individuální schopnosti a zásluhy, které legitimizují základ 

kapitalistické společnosti, tedy i transformující se české společnosti 90. let, i její 

třídní struktury [Katrňák 2003: 64]. Kategorii hodnot v podobě podmínek úspěchu 

„získaných vlastní snahou“ tak považuji za zástupce individualistické orientace 

mládeže. 

                                                           
39 Určení takovéto typologie hodnot potažmo podmínek úspěchu je vysvětleno v kapitole 2.3. 
40

 Mít schopnosti, nadání, talent. 
41

 Znát správné lidi. 
42

 Mít vysoké vzdělání; mít snahu prosadit se, cíle, ambice; být pracovitý, ochoten obětovat práci víc času; 
nebát se riskovat. 
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Tabulka 4. Frekvence hodnot v podobě podmínek úspěchu, mládež generace X 

v porovnání s mládeží generace Y v ČR, TSS 1991 a PISA-L 2003 (sloupcová 

procenta) 

  

  
1991 2003 1991 2003 1991 2003 

Mít schopnosti, 

nadání, talent 
Znát správné lidi Mít vysoké vzdělání 

Zcela 

nedůležité 
1,2 0,4 5,4 8,0 11,1 0,3 

Nepříliš 

důležité 
18,0 5,9 38,7 37,6 36,1 6,1 

Docela 

důležité 
50,5 43,5 40,9 39,6 41,1 31,3 

Velmi důležité 30,3 50,2 15,0 14,8 11,7 62,3 

 

  

  
1991 2003 1991 2003 1991 2003 

Mít snahu prosadit 

se, cíle, ambice 

Být pracovitý, 

ochoten obětovat 

práci víc času 

Nebát se riskovat 

Zcela 

nedůležité 
3,0 0,4 2,0 0,5 1,6 1,1 

Nepříliš 

důležité 
20,9 4,0 12,2 17,1 22,1 26,5 

Docela 

důležité 
40,2 40,7 44,1 57,8 44,0 54,3 

Velmi důležité 35,8 54,9 41,8 24,6 32,4 18,0 

Zdroj: TSS 1991 (N = 1019), PISA-L 2003 (N = 2279), (platné a chybějící případy 

v Příloze) 

 

Můžeme konstatovat, že mezi léty 1991 a 2003 došlo u české mládeže 

k výrazné proměně důležitosti faktorů reprezentujících různé cesty k dosažení 

životního úspěchu (viz Tabulka 4). V roce 1991 mládež shledávala jako 

nejdůležitější cestu „být pracovitý“ (více jak dvě pětiny mladých), „mít snahu 

prosadit se“ (36 % mladých) a „nebát se riskovat“ (třetina mladých). O dvanáct let 

později se karty poněkud promíchaly a na prvním místě v důležitosti se umístilo 

„mít vysoké vzdělání“ (více než dvě třetiny mladých), následované „mít snahu 
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prosadit se“ (přes polovinu mladých) a „mít schopnosti, nadání, talent“ (polovina 

mladých). V představě české mládeže o vlastním úspěchu tedy výrazně narostla role 

dosažení co nejvyššího vzdělání, což poukazuje na skutečnost, že podmínkou 

k získání vysněného zaměstnání či bohatství se dnes stává vysokoškolský titul. 

Dosažené vzdělání jako takové může tedy být jak cílem (být vzdělaným člověkem), 

tak i prostředkem úspěchu (získat vysněné zaměstnání, společenské postavení 

či bohatství) [Sak 2000: 72]. Podrobnější vysvětlení nabízí Matějů, Smith a Basl, 

kteří se ve své studii mimo jiné zabývali právě významem vzdělání v kontextu 

životního úspěchu mládeže mezi roky 1989 a 2003. Jejich hypotéza se zakládala na 

tom, „že v období socialismu bylo vysokoškolské vzdělání žádaným kulturním 

„statkem“, nicméně v důsledku jeho relativně nízké ekonomické návratnosti to byly 

většinou rodiny s vyšším vzdělaním a ekonomickým statusem, které přijaly 

vysokoškolské vzdělání jako strategii životního úspěchu. (…) Díky podstatným 

změnám v ekonomické návratnosti vzdělání, ke kterým došlo během období 

transformace, začalo být vzdělání (ve srovnání s obdobím socialismu) stále častěji 

vnímáno jako univerzální „strategie“ životního úspěchu“ [Matějů, Smith, Basl 

2008: 382]. S tím souvisí jejich další předpoklad, „že změna ekonomické 

návratnosti vzdělání a role vzdělání pro životní úspěch po roce 1989 způsobila 

výrazný narůst vzdělanostních aspirací mezi roky 1989 a 2003“ [ibid.]. 

Výsledky jejich analýz tyto předpoklady potvrdily, když „v roce 1989 se zhruba 

44 % dívek a chlapců vyjádřilo kladně o významu vzdělání pro životní úspěch (tj. ti, 

kteří odpověděli souhlasím nebo rozhodně souhlasím), stejný pohled mělo v roce 

2003 téměř 95 % žaků“ [ibid.]. 

Co se týče hypotézy o tom, že důležité hodnotové preference české mládeže 

zůstaly v čase stabilní, může být přijata. U obou generací české mládeže X a Y 

hrály, co se týče největší důležitosti, prim ty podmínky úspěchu, které jsem označila 

jako „získané vlastní snahou“, k jejichž naplnění je třeba svobodné rozhodování 

a vlastní úsilí. V roce 1991 byla jako ta nejdůležitější označena možnost „být 

pracovitý“, která o dvanáct let později byla nahrazena vysokým vzděláním. Naopak 

v roce 1991 bylo vysoké vzdělání považováno za nejméně důležitý faktor životního 

úspěchu. Na druhém místě se v obou letech umístila možnost „mít snahu prosadit 
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se“ s tím, že její důležitost v čase rostla. Trojici nejdůležitějších podmínek úspěchu 

pak za rok 1991 uzavírá „nebát se riskovat“, která svým významem spadá 

do kategorie předpokladů úspěchu „získaných vlastní snahou“. Tu v roce 2003 

vystřídala podmínka úspěchu spjatá s „vrozenými vlastnostmi“, tj. „mít schopnosti, 

nadání, talent“. Výsledky tak ukazují na platnost hypotézy o tom, že za důležitější 

byly v obou obdobích českou mládeží označovány ty podmínky úspěchu, které jsou 

označeny jako „získané vlastní snahou“ a k jejichž naplnění je třeba svobodné 

rozhodování a vlastní úsilí, reprezentují tedy hodnoty individualismu.  

Hypotéza byla potvrzena s jednou výjimkou, kdy na přelomu milénia nabyl na 

důležitosti také faktor úspěchu „mít talent“, spadající do obecné kategorie 

„vrozených“ podmínek. 
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3.2 Proměna struktury životního stylu české mládeže mezi generacemi X a Y 

v letech 1991 a 2003 

Předchozí kapitoly poskytly základní vhled do problematiky dvou nejdůležitějších 

komponent životního stylu mládeže tak, jak ho pojímám v této práci, 

prostřednictvím deskripce četností. Následující dvě podkapitoly pak nabízejí 

poněkud odlišný přístup k analýze životního stylu, zaměřím se v nich na proměny 

vzájemné vnitřní strukturovanosti volnočasových činností a hodnot, resp. podmínek 

úspěchu, prostřednictvím explorační faktorové analýzy
43

 (využita byla metoda 

hlavních komponent).
44

 Tento analytický nástroj nám umožňuje „z mnoha položek 

vybrat ty, které statisticky „patří k sobě“, vybere ty, z nichž je možné vytvořit 

novou proměnnou, faktor
45

“ [Mareš, Rabušic, Soukup 2015: 375]. 

Díky identifikování těchto zastřešujících latentních proměnných lze v obou 

datových souborech z roku 1991 a 2003 postihnout obecnější tendence toho, jakými 

způsoby česká mládež generace X a Y trávila svůj volný čas a jaké hodnoty 

vyznávala. Je však nutné zmínit, že vzhledem k povaze obou dotazníků, kdy 

v každém z nich se často vyskytovaly odlišné formulace otázek a také odlišné škály 

odpovědí,
46

 a také z důvodu omezeného počtu sledovaných volnočasových činností 

a hodnot, je třeba níže popsané analytické poznatky pojímat spíše jako velmi 

obecný vhled do volnočasových a hodnotových tendencí české mládeže a jejich 

proměn. 

 

3.2.1 Proměna struktury trávení volného času české mládeže mezi generacemi 

X a Y 

V této části se budu dále podrobněji věnovat proměně struktury životního stylu 

mládeže ve sféře trávení volného času. Vycházím při tom z hypotézy o nárůstu 

různorodosti a roztříštěnosti způsobů trávení volného času ve sledovaném období. 

                                                           
43

 „Explorační faktorová analýza je technika, s jejíž pomocí se snažíme nahradit vztahy mezi sadou vzájemně 

spjatých proměnných malým počtem ne přímo pozorovatelných znaků, kterým říkáme latentní proměnné 
neboli faktory.“ [Mareš, Rabušic, Soukup 2015: 375] 
44

 Anglicky Principal components analysis, ve zkratce PCA. 
45

 Pro označení takto nově vzniklé proměnné se můžeme setkat i s pojmem komponenta (viz Šafr in 
Patočková, Čermák, Vojtíšková a kol. 2012: 250-253). 
46

 Z tohoto důvodu data prošla transformací resp. rekódováním, aby byla umožněna alespoň částečná 
komparace výsledků. 
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Různorodostí volného času mám na mysli nárůst možností a způsobů trávení 

volného času nejen díky rozvoji informačních technologií a internetu, ale třeba 

i kvůli lepší finanční dostupnosti jak aktivit, tak přístrojů, které slouží jako 

zprostředkovatel (nebo snad zabiják?) volného času,
47

 a zvyšujícímu se počtu míst, 

které jsou určeny pro volnočasové aktivity (nejen) mládeže
48

. Roztříštěností zase 

myslím jakousi „rozplizlost“ volnočasových aktivit do různých směrů, aniž by měly 

nějakého společného strukturujícího jmenovatele
49

. 

 

Tabulka 5. Struktura volnočasových aktivit, mládež generace X v ČR, TSS 

1991 (metoda hlavních komponent, faktorové zátěže) 

  Faktor 

1 2 3 

Divadlo ,733 -,010 ,067 

Vážná hudba ,693 ,047 -,270 

Výstava ,448 ,234 ,242 

Sledování TV -,420 ,292 ,137 

Učení se ,287 -,282 -,136 

Divák sportu -,036 ,693 ,238 

Věnování se sportu ,166 ,665 ,018 

Četba ,408 -,493 ,292 

Kino ,062 ,006 ,785 

Koncert a disko -,192 ,216 ,607 

Vysvětlená variance: celkem 28,7 %  18,2%  6,6 %  3,9 % 

Zdroj: TSS 1991 (N = 1019) 

Poznámka: K extrakci faktorů bylo použito Kaiserovo pravidlo, rotace Varimax, 

zvýrazněny jsou koeficienty, resp. faktorové skóry s ˃ 0,3 

 

                                                           
47

 Chytré mobilní telefony, tablety, notebooky, netbooky, čtečky apod. 
48

 Sportoviště, skateparky, veřejné prostory obecně, které jsou volně a zdarma přístupné. 
49

 Příkladem z mnou odpozorované reality života soudobé mládeže, která v této diplomové práci bohužel 
není z důvodu nepříliš vhodných dat ke komparaci zdokumentovatelná, je to, že dnešní mladík ve svém 
volném čase hraje aktivně fotbal, zároveň tráví hodně času na sociálních sítích, u toho stíhá sledovat televizi 
či seriál na svém notebooku nebo tabletu a čas od času si přečte nějakou zajímavou knížku. Jeho volný čas 
tak není možné zaškatulkovat pouze do jednoho sportovního, pasivního či kulturního trávení volného času. 
Jde tak o reprezentanta tzv. kulturního všežroutství (srovnej Šafr 2008). 
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Výsledky analýzy PCA za rok 1991 ukazují, že trávení volného času české 

mládeže, tedy generace X, bylo tehdy strukturováno do tří dimenzí (viz Tabulka 5). 

Každá dimenze je zastoupena víceméně typicky souvisejícími činnostmi 

odrážejícími tak odlišný životní styl. První dimenze je charakterizována kulturně 

i intelektuálně náročnějšími aktivitami [Šafr 2012: 251], jako je návštěva divadel, 

koncertů vážné hudby a výstav. Nadto je sem řazena i četba knih. Tato volnočasová 

tendence se vyznačuje tím, že ti mladí lidé, kteří na počátku 90. let chodili 

do divadla, na koncerty vážné hudby a na výstavy, zároveň méně sledovali televizi. 

Tuto dimenzi jsem proto pojmenovala jako Kulturně trávený volný čas. 

Druhou tendenci jsem pojmenovala Sportovně trávený volný čas, protože zahrnuje 

sportovní aktivity jak aktivní (věnování se sportu, sportování), tak pasivní 

(sledování sportu). Ta část mládeže, která se zajímá o sport, se také méně věnuje 

četbě knih. Třetí a poslední dimenzí volného času tvoří Zábavně trávený volný čas 

mimo domov, pro který jsou charakteristické aktivity jako chození do kina 

a návštěvy koncertů populární hudby a diskoték. 

Ne zcela jednoznačné postavení má trávení volného času učením se, 

neboť příslušné faktorové skóry (v Tabulce 5 vyznačeny červeně) mají nízké 

hodnoty, ale skutečnost, že zátěž je kladná u prvního faktoru, zatímco u druhých 

dvou dimenzí je záporná, jasně ukazuje na spjatost s kulturním kapitálem studenta. 

Zde se nabízí přímočaré ověření této intepretace, pokud bude existovat souvislost 

mezi přípravou do školy/učením se a vzděláním rodiny. Avšak jak předesílají 

vypočtené hladiny statistické významnosti korelačních koeficientů vhodných pro 

ordinální proměnné a jejich samotné velmi nízké hodnoty (Kendall's tau-b = 0,040, 

Sig. = 0,145; Kendall's tau-c = 0,036, Sig. = 0,145; Spearman Correlation = 0,046, 

Sig. = 0,142), vztah mezi učením se a vzděláním rodiny v roce 1991 nelze prokázat 

(kontingenční tabulka se signifikancemi a korelačními koeficienty je uvedena 

v Příloze č. 5). Tento výsledek tedy naznačuje to, že ačkoliv učení v této době 

částečně koreluje s vysoko-kulturními aktivitami jako je chození do divadla, 

jeho intenzitu výrazněji neurčuje vzdělanostní zázemí rodiny. Záležet tak mj. může 

spíše na osobnostních rysech mladého člověka, jako je píle, zodpovědnost, 

sebevědomí i talent. 
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Tabulka 6. Struktura volnočasových aktivit, mládež generace Y v ČR, PISA-L 

2003 (metoda hlavních komponent, faktorové zátěže) 

  

Faktor 

1 2 3 4 5 

Divadlo ,772 ,096 -,060 ,097 ,153 

Vážná hudba ,750 ,005 -,185 ,003 ,017 

Výstava ,692 ,067 ,003 ,147 ,173 

Věnování se sportu ,071 ,872 -,068 -,089 -,054 

Divák sportu ,043 ,775 ,164 ,418 -,092 

Sledování TV -,159 -,092 ,774 ,125 ,046 

Hraní PC her -,079 ,150 ,747 -,096 -,297 

Koncert a disko ,072 ,111 -,031 ,870 -,080 

Kino ,437 ,162 ,265 ,545 ,149 

Učení se -,023 -,086 -,174 ,038 ,827 

Četba ,386 -,060 ,028 -,175 ,660 

Vysvětlená variance: celkem 78,4 % 43,8 % 15 % 7 % 8,7 % 3,9%   

Zdroj: PISA-L 2003 (N = 2279) 

Poznámka: K extrakci faktorů bylo použito Kaiserovo pravidlo, rotace Oblimin, 

zvýrazněny jsou koeficienty, resp. faktorové skóry s ˃ 0,3 

 

V Tabulce 6 vidíme opět výsledky analýzy PCA, tentokrát ale z dat výzkumu 

PISA-L, který se uskutečnil v roce 2003. Poukazují na to, že trávení volného času 

české mládeže, která je zde zástupcem generace Y, je oproti výsledkům z roku 1991 

strukturováno do více dimenzí konkrétněji do pěti. Tento poznatek odkazuje 

k potvrzení části hypotézy o větší různorodosti volnočasových tendencí v čase. 

Co se týče její druhé části o roztříštěnosti, lze její potvrzení konstatovat i v tomto 

případě. Některé z dimenzí totiž vykazují smíšené charakteristiky. První dimenze je 

stejně jako v roce 1991 charakterizována kulturně i intelektuálně náročnějšími 

aktivitami [srovnej Šafr 2012: 251], jako je návštěva divadel, koncertů vážné 

hudby, výstav a na denní resp. domácí bázi i čtení. Zároveň se tato volnočasová 

tendence vyznačuje návštěvami kina, které ale v roce 1991 patřily spíše k zábavné 
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náplni volného času. Zde nastává zajímavý interpretační moment. Došlo u chození 

do kina k jakémusi „povýšení“ z původně čistě zábavní činnosti na kulturně 

a intelektuálně náročnější aktivitu, nebo si ti, co rádi čtou, chodí do divadla, 

na koncerty vážné hudby a výstavy, v novém miléniu též rádi občas také oddychnou 

u méně náročného sledování filmů v kině? Přes určité nejasnosti, které ale není 

možné v rámci zde analyzovaných dat ozřejmit, se na základě vlastních úvah 

přikláním ke druhé variantě, tedy že chození do kina se stává spíše aktivitou spjatou 

s vytříbenějším kulturním vkusem. Tuto dimenzi trávení volného času jsem proto 

pojmenovala jako Kulturně trávený volný čas s přesahem do zábavy. Druhou 

tendenci jsem pojmenovala stejně jako v předchozím zkoumaném období Sportovně 

trávený volný čas, který zahrnuje sportovní aktivity jak aktivní (věnování se sportu, 

sportování), tak pasivní (sledování sportu). Další dimenzí je Pasivně trávený volný 

čas, pro kterou jsou charakteristické aktivity jako sledování TV a nově vzniklá 

volnočasová aktivita hraní PC her
5051

. Čtvrtou dimenzi jsem nazvala jako Zábavně 

trávený volný čas s přesahem do sportu, do kterého spadá návštěva koncertů 

populární hudby a diskoték, chození do kina a také sledování sportovních utkání. 

Pátá tendence je charakterizována učením a četbou knih. Proto jsem ji nazvala 

Intelektuálně tráveným volným časem. Zároveň také ti, kteří se učí a čtou, nehrají 

počítačové hry. Přestože učení a přípravu do školy nezahrnuji do konceptu volného 

času, tak jak jsem již odkazovala výše (viz kapitola 2.3), položky sytící tuto dimenzi 

naznačují, že u české mládeže generace Y se dost možná vytvořila nová 

volnočasová tendence, pro kterou jsou typické intelektuální a sebevzdělávací 

aktivity. Hlubší interpretace by ale vyžadovala podrobnější informace (např. 

o obsahu četby, jakož i o dalších intelektuálně orientovaných činnostech volného 

času tráveného doma), které bohužel nemáme v dostupných datech k dispozici. 

                                                           
50

 Protože aktivita hraní PC her se v roce 1991 v dotaznících neobjevovala, provedla jsem v rámci dat z roku 
2003 další PCA tentokrát právě bez proměnné týkající se hraní PC her. Výsledkem byla strukturace volného 
času mládeže do čtyř (namísto původních pěti) dimenzí, přičemž zanikla právě dimenze Pasivně tráveného 
volného času. Sledování TV se tím pádem stalo jednou z charakteristik Zábavně tráveného volného času 
s přesahem do sportu (viz dále). To naznačuje, že hraní počítačových her má silný vliv na tvorbu nové 
tendence trávení volného času a navíc tato aktivita spolu se sledováním TV disponuje silnými faktorovými 
skóry, proto dále pracuji s  pěti dimenzemi volného času. 
51

 „Význam ICT je tak zásadní, že formuje i životní styl.“ [Sak 2016: 22] 
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Zde se vzhledem k výše zmíněné úvaze o vlivu vzdělání rodiny na učení se 

doma nabízí otázka, jak tomu je na přelomu tisíciletí a zda roste jeho význam. 

Stejně jako v datech TSS 1991 i v PISA-L 2003 velmi nízké hodnoty korelačních 

koeficientů (Kendall's tau-b = 0,025, Sig. = 0,186; Kendall's tau-c = 0,022, Sig. = 

0,186; Spearman Correlation = 0,028, Sig. = 0,178) naznačují, že musíme přijmout 

nulovou hypotézu o neexistenci vztahu mezi učením se – přípravou do školy 

a vzděláním rodiny. Proto nelze předpokládat ani postupný růst významu vzdělání 

rodičů (kontingenční tabulka se signifikancemi a korelačními koeficienty v Příloze 

č. 6). 

Na závěr této kapitoly lze konstatovat, že hypotézu o postupujícím 

rozrůzňování a roztříštěnosti způsobů trávení volného času v průběhu devadesátých 

let minulého století lze potvrdit. V datech z roku 2003 se oproti těm z roku 1991 

totiž setkáváme jak s novými typy volnočasových aktivit,
52

 tak také s novými 

vzájemnými vazbami/kombinacemi trávení volného času (vydělit lze místo tří již 

pět dimenzí trávení volného času). 

 

3.2.2 Proměna struktury hodnot spjatých s  úspěchem v životě mezi 

generacemi X a Y 

V této části se věnuji druhé důležité komponentě životního stylu, kterou jsou 

hodnoty v podobě hodnocení podmínek či cest k dosažení úspěchu v životě, 

Zaměřuji se nejprve na proměny jejich struktury mezi léty 1991 a 2003 s využitím 

metody hlavních komponent, pomocí nichž konstruuji obecnější hodnotové 

orientace, u nichž následně sleduji, co je podmiňuje. 

Na základě poznatků uvedených v kapitole 3.1.2, předpokládám, že mezi 

sledovanými lety se vnitřní struktura jednotlivých podmínek k dosažení úspěchu 

v čase příliš neproměnila. Očekávám jejich rozdělení do dvou skupin hodnot, 

kdy jedna skupina hodnot bude zahrnovat podmínky úspěchu „získané vlastním 

                                                           
52

 Přestože v rámci výzkumu PISA-L 2003 bylo možné postihnout pouze jednu novou aktivitu (hraní PC her), 
lze tušit, že jejich počet narůstal. Na tomto místě je proto vhodné poukázat na výsledky výzkumu z roku 
2014, které jsem, i když jen zběžně, analyzovala v kapitole 3.1. V nich se totiž objevila další nová aktivita, 
která též souvisí s rozvojem technologií a internetu - komunikace přes internet a mobilní telefon. 
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úsilím“
53

, které odkazují k individuálním schopnostem a snaze a svobodnému 

rozhodování, spolu s „vrozenými vlastnostmi“.
54

 Druhá skupina hodnot bude 

naopak odkazovat k těm podmínkám úspěchu, které jsem označila jako „připsané“
55

 

a které se v našich podmínkách vyznačují určitým korupčním potenciálem. 

 

Tabulka 7. Struktura hodnot v podobě podmínek úspěchu, mládež generace X 

v ČR, TSS 1991 (metoda hlavních komponent, faktorové zátěže) 

  Faktor 

  1 2 

Mít schopnosti, nadání, talent ,786 ,101 

Mít snahu prosadit se, cíle, ambice ,696 -,227 

Být pracovitý, ochoten obětovat práci víc času ,665 ,244 

Znát správné lidi ,222 ,812 

Mít vysoké vzdělání ,460 -,574 

Vysvětlená variance: celkem 9,8 %  9,2 %  0,6 % 

Zdroj: TSS 1991 (N = 1019) 

Poznámka: K extrakci faktorů bylo použito Kaiserovo pravidlo, nerotované řešení, 

zvýrazněny jsou koeficienty, resp. faktorové skóry s ˃ 0,3 

 

V roce 1991, tj. v generaci X, hodnoty spjaté s podmínkami dosažení 

úspěchu v životě lze rozdělit do dvou dimenzí (viz výsledky analýzy PCA 

v Tabulce 7). První dimenzi by bylo možné nazvat jako Dosáhnutí úspěchu díky 

sobě, což odkazuje k takovým podmínkám úspěchu, které odkazují jak k „vrozeným 

vlastnostem“, tak k vlastnímu úsilí. Vysoké zátěže zde dosahují tyto položky: 

„mít schopnosti, nadání, talent“, „mít snahu prosadit se, cíle, ambice“, „být 

pracovitý, ochoten obětovat práci víc času“ a „mít vysoké vzdělání“. Druhou 

hodnotovou tendenci jsem pojmenovala Dosáhnutí úspěchu díky někomu, 

protože zahrnuje podmínku „znát správné lidi“ a zároveň ta mládež, která kontakty 

                                                           
53

 Mít vysoké vzdělání; mít snahu prosadit se, cíle, ambice; být pracovitý, ochoten obětovat práci víc času; 
nebát se riskovat. 
54

 Mít schopnosti, nadání, talent. 
55

 Znát správné lidi. 
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na správné lidi považuje za důležité pro budoucí úspěšný život, nepovažuje 

za důležité mít vysoké vzdělání. 

 

Tabulka 8. Struktura hodnot v podobě podmínek úspěchu, mládež generace Y 

v ČR, PISA-L 2003 (metoda hlavních komponent, faktorové zátěže) 

 Faktor 

1 2 

Nebát se riskovat ,803 -,008 

Znát správné lidi ,756 ,141 

Mít vysoké vzdělání -,030 ,800 

Mít schopnosti, nadání, talent ,156 ,701 

Vysvětlená variance: celkem 7,9 %    5,7 % 2,2 %  

Zdroj: PISA-L 2003 (N = 2279) 

Poznámka: K extrakci faktorů bylo použito Kaiserovo pravidlo, rotace Varimax, 

zvýrazněny jsou koeficienty, resp. faktorové skóry s ˃ 0,3 

 

Tabulka 8 uvádí výsledky pro rok 2003. Obě dvě popsané dimenze pak 

vysvětlují 7,9 % celkové variance hodnotových orientací týkající se úspěchu, která 

byla určena strukturou otázek. Mládež z generace Y vnímá podmínky k životnímu 

úspěchu, rovněž ve dvou hlavních osách, na což ukazuje vydělení podobných 

dimenzí jako v datech z roku 1991
56

. Potvrzuje se tak první část hypotézy o stejné 

strukturaci hodnotových dimenzí. To však nelze říct o druhé části hypotézy, 

která odkazuje i ke stejnému zastoupení konkrétních podmínek úspěchu v těchto 

dimenzích hodnot.  I když by druhou dimenzi sice bylo možné nazvat stejně, 

jako jsme označili první dimenzi za rok 1991, tedy Dosáhnutí úspěchu díky sobě, (v 

roce 2003 ji charakterizuje mít vysoké vzdělání a mít schopnosti, nadání, talent), tak 

první dimenze jako podmínku úspěchu zahrnuje jak znalost správných lidí, 

tak i nebát se riskovat. Tuto hodnotovou tendenci by tak v roce 2003 bylo možné 

nazvat jako Dosáhnutí úspěchu díky náhodě. Tyto dvě dimenze zastupující 

                                                           
56

 Zde je dobré podotknout, že dvě podmínky úspěchu (mít snahu prosadit se, cíle, ambice a být pracovitý, 
ochoten obětovat práci víc času) nebyly v konečném stádiu analýzy zastoupeny, protože jejich faktorové 
skóry byly v obou vzniklých latentních dimenzích vysoké. Musely tak být z analýzy vyloučeny. 



67 
 

hodnotové smýšlení mládeže na přelomu tisíciletí odkazují k potvrzení výše určené 

hypotézy vzhledem k počtu hodnotových tendencí, avšak co se týče jejich náplně, 

lze mezi analyzovanými daty odpozorovat určité změny. Jedna již byla nastíněna – 

v první hodnotové dimenzi se k správným známostem přidalo „nebát se riskovat“, 

čímž vznikla poněkud jiná tendence než v datech z roku 1991
57

. Dalším poznatkem 

je odlišná role podmínky úspěchu, kterou je „mít vysoké vzdělání“, mezi daty 

z roku 1991 a 2003. Na přelomu tisíciletí má totiž vysoké vzdělání mezi mladými 

zástupci české populace oproti přelomu 80. a 90. let silnější a jasnější postavení, 

protože, jak se zdá, nabírá v jejich představě o úspěchu na důležitosti
58

, 

což koresponduje s poznatkem z kapitoly 3.1.2: zatímco v roce 1991 bylo „mít 

vysoké vzdělání“ nejméně důležitou podmínkou k úspěchu, tak o dvanáct let 

později bylo tou nejdůležitější. 

Hypotézu o stabilitě vnitřní struktury hodnot v podobě podmínek úspěchu 

ve zkoumaném období zamítáme, protože jsme totiž svědky toho, že v roce 1991 

vznikla hodnotová dimenze, která odkazuje k určitému korupčnímu potenciálu, 

zatímco v roce 2003 byla zmírněna přidáním podmínky úspěchu „nebát se 

riskovat“. Tak se hodnotové dimenze Dosažení úspěchu díky někomu (1991) 

proměnila na dimenzi Dosáhnutí úspěchu díky náhodě (2003), čímž se náplň 

i význam této hodnotové tendence v čase proměnily. Druhá dimenze Dosažení 

úspěchu díky sobě zůstala sice v čase významově stejná, ale v čase se snížil počet 

podmínek úspěchu, které ji reprezentují. 

 

  

                                                           
57

 V těchto datech navíc hodnota nebát se riskovat nabývala vysokých faktorových skórů v obou latentních 
dimenzích, proto byla z konečné analýzy vyloučena. 
58

 V obou datových souborech je mít vysoké vzdělání v hodnotové dimenzi Dosáhnutí úspěchu díky sobě, 
avšak v té z dat z roku 1991 je až na čtvrtém místě, zatímco v hodnotové tendenci z dat z roku 2003 je 
určujícím znakem s nejvyšším faktorovým skóre. 
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3.3 Proměna determinant životního stylu české mládeže generace X a Y 

v letech 1991 a 2003 

V závěrečné části budu zkoumat, zda a jak jsou dvě vybrané dimenze způsobu 

trávení volného času – chození za kulturou a za zábavou a specifické hodnotové 

preference k dosažení životního úspěchu – podmíněny sociodemografickými 

faktory. Mezi vysvětlující proměnné jsem zahrnula krom genderu také velikost 

bydliště
59

, vzdělání rodiny
60

 a typ navštěvované střední školy.
61

 V předchozích 

kapitolách jsem již sledovala vybrané vztahy a rozdíly v bivariátních analýzách. 

Nyní využiji vícerozměrnou analýzu, konkrétněji mnohonásobný regresní model, 

jehož prostřednictvím budu zjišťovat souběžný vliv těchto faktorů při zohlednění 

jejich vzájemné provázanosti, což mi umožní adekvátní zhodnocení hypotéz. 

V analýze postupuji prostřednictvím postupného budování tzv. zahnízděných 

modelů. V prvním modelu jsem kontrolovala vliv nezávislých proměnných, které 

zastupují nevertikální postavení v sociální struktuře, konkrétně jde o místo bydliště 

a gender. Druhým modelem byl ověřován vliv vzdělání rodiny, 

u kterého předpokládám, že působí na závislé proměnné – tj. latentní dimenze 

způsobů trávení volného času i na pravděpodobnost preference hodnoty vzdělání 

jakožto podmínky k životnímu úspěchu – přímo, jinými slovy třídní postavení 

rodiny (kulturní a také ekonomický kapitál) vytváří příležitosti i omezení pro 

realizaci volnočasových aktivit a rovněž formuje preference tím, že formuje habitus 

teenagera. A konečně ve třetím modelu jsem ověřovala vliv typu navštěvované 

střední školy. V rozdílech mezi gymnázii, středními odbornými školami a učilišti se 

projevuje jednak přímý vliv školního prostředí – způsob jejího vedení i vliv 

preferencí spolužáků, a také residuálně nepřímý – zprostředkovaný vliv vzdělání 

rodiny, neboť již volba typu střední školy je silně spjata se vzdělanostním zázemím 

v rodině resp. třídním postavením rodičů. V důsledku toho může oslabovat 

i zesilovat efekt vzdělání rodiny. Tyto nezávislé proměnné tak zastupují vertikální 

postavení mládeže v sociální struktuře. 

                                                           
59

 Proměnná byla rekódována do kategorií venkov/maloměsto/velkoměsto. 
60

 Tato proměnná vznikla transformací proměnné měřící vzdělání otce a matky do kategorií ZŠ+VY bez 
maturity/SŠ s maturitou+VOŠ/VŠ. 
61

 Proměnná byla rekódována do kategorií SOU/SOŠ/gymnázium. 
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3.3.1 Proměna determinant způsobů trávení volného času české mládeže 

v generacích X a Y 

Hypotézu o postupujícím rozrůzňování a roztříštěnosti způsobů trávení volného 

času v průběhu devadesátých let minulého století lze považovat za platnou 

(viz kapitola 3.2.1), neboť výsledky homogenity volnočasových aktivit v letech 

1991 a 2003 ukazují poněkud odlišně strukturovaný volný čas, a především v roce 

2003 lze identifikovat více dimenzí koherentně tráveného volného času. 

Platnost této hypotézy ovšem komplikuje metodologické možnosti ověřování druhé 

hypotézy této práce týkající se individualizace volného času české mládeže. Protože 

jedním z cílů práce je komparace, tj. zhodnocení případné proměny vlivu těchto 

faktorů v čase, rozhodla jsem se v další analýze zaměřit se pouze na dvě latentní 

dimenze trávení volného času, které se zdají být v čase poměrně stabilní, resp. jsou 

v obou letech charakterizovány víceméně stejnými volnočasovými činnostmi 

a ve výsledcích analýzy hlavních komponent disponují podobně vysokými 

faktorovými zátěžemi. První dimenzí je Kulturně trávený volný čas (1991), 

resp. Kulturně trávený volný čas s přesahem do zábavy (2003) a Zábavně trávený 

volný čas mimo domov (1991), resp. Zábavně trávený volný čas s přesahem do 

sportu (2003). 

Na tomto místě si kladu otázku, zda postupně v čase oslabuje vliv třídního 

postavení rodiny studenta, resp. vzdělání jeho rodiny, na trávení volného času. 

Tímto způsobem lze dále hlouběji operacionalizovat tezi o postupující 

individualizaci životního stylu mládeže. V první řadě se zaměřím na Kulturně 

trávený volný čas (1991), resp. Kulturně trávený volný čas s přesahem do zábavy 

(2003).
 62

 Východiskem hypotézy týkající se individualizace těchto vybraných 

forem trávení volného času je skutečnost, že během 90. let dochází k rozmachu 

možností účasti na těchto aktivitách i způsobů ztvárnění a provedení těchto aktivit, 

které je mladému divákovi přibližují a zpřístupňují bez ohledu na jeho kulturní 

                                                           
62

 PCA v datech za rok 2003 zařadila do kulturně trávené dimenze také kino, které jsem určila jako zábavnou 
aktivitu, i když by tento výsledek mohl naznačovat, že role chození do kina se od roku 1991 proměnila právě 
od té zábavné ke kulturní. Tento poznatek by bylo zajímavé podrobit důkladnější analýze, avšak tato data to 
neumožňují. Proto by to mohla být výzva pro případné další výzkumné záměry včetně přesahu 
do současnosti. 
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„před-připravenost“. Mám tím na mysli např. vznik nových „malých“ divadel 

a spolků s komediálním zaměřením her apod., které sice lze i nadále řadit mezi 

vysoko-kulturní aktivity, nicméně ty se postupem času stávají srozumitelnější 

a otevřenější pro různorodější publikum (dost možná i tím, že menší kulturní 

vyhraněností se snaží získat a udržet diváky). Souvisí s tím také širší cenové 

spektrum vstupenek a jejich dostupnost, protože předpokládám, že rodiny s nižším 

vzděláním disponovaly nižším platovým ohodnocením. 

 

Tabulka 9. Determinanty Kulturně tráveného volného času (1991), 

resp. Kulturně tráveného volného času s přesahem do zábavy (2003), mládež 

generace X a generace Y, lineárně regresní modely  

1991 

  

Model 

1 2 3 

  B Std. chyba Sig. B Std. chyba Sig. B Std. chyba Sig. 

Konstanta -,033 ,077 ,668 ,120 ,084 ,153 ,251 ,088 ,004 

Venkov -,145 ,094 ,124 -,088 ,091 ,333 -,110 ,088 ,211 

Velkoměsto ,301 ,080 ,000 ,171 ,078 ,029 ,102 ,077 ,186 

Chlapec -,201 ,062 ,001 -,239 ,059 ,000 -,099 ,060 ,099 

Základní vzdělání 

rodiny a vyučení 
      -,383 ,068 ,000 -,205 ,069 ,003 

Vysokoškolské 

vzdělání rodiny 
      ,374 ,079 ,000 ,235 ,079 ,003 

SOU             -,471 ,072 ,000 

Gymnázium             ,180 ,085 ,035 

Adj. R
2
 4,3 % 11,8 % 17,4 % 
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2003 

  

Model 

1 2 3 

  B 

Std. 

chyba Sig. B 

Std. 

chyba Sig. B 

Std. 

chyba Sig. 

Konstanta ,094 ,037 ,011 ,050 ,042 ,233 -,026 ,046 ,571 

Venkov -,083 ,054 ,124 -,051 ,054 ,345 -,042 ,053 ,430 

Velkoměsto ,218 ,047 ,000 ,135 ,047 ,004 ,114 ,047 ,015 

Chlapec -,321 ,041 ,000 -,302 ,041 ,000 -,240 ,042 ,000 

Základní vzdělání 

rodiny a vyučení 
      -,166 ,051 ,001 -,086 ,053 ,101 

Vysokoškolské 

vzdělání rodiny 
      ,326 ,048 ,000 ,230 ,051 ,000 

SOU             -,139 ,059 ,020 

Gymnázium             ,241 ,049 ,000 

Adj. R
2
 3,8 % 7 % 8,4 % 

Zdroj: TSS 1991 (N = 1019), PISA-L 2003 (N = 2279) 

Poznámky: zvýrazněny jsou koeficienty statisticky významné na hladině α < 0,05; 

referenční kategorie: malé-střední město, dívky, středoškolské vzdělání rodičů 

(vyšší z otec/matka), střední odborná škola. 

 

První model naznačuje, že jak v roce 1991, tak v roce 2003, existovaly určité, 

ovšem nikterak veliké, rozdíly mezi velikostí místa bydliště. Určitě není překvapivé, 

že ve srovnání s vrstevníky z menších měst a vesnic častěji chodili za kulturou 

teenageři ve velkých městech. Tento rozdíl ale ve druhém modelu po kontrole vlivu 

vzdělanostní struktury rodiny výrazně oslabí. V celku jsou determinanty Kulturně 

tráveného volného času mezi lety 1991 a 2003 prakticky stejné. Co se ale jasně 

změnilo, je podíl vysvětlené variance, který v čase výrazně poklesl. 

Přičemž zajímavé je, že k tomuto poklesu nedošlo u nevertikálních složek postavení 

v sociální struktuře
63

, byť je jejich celkový vliv malý, tak zůstává stejný (cca 4 % 

vysvětlené variance).
64

 Výrazněji ovšem klesl vliv vzdělání rodičů (o cca 4% body). 

                                                           
63

 Zde reprezentované velikostí místa bydliště a pohlaví. 
64

 Genderové hodnoty se sice změnily, ale pravděpodobně nijak revolučně. Svědky zásadnějších proměn 
bychom možná byli až na základě dat reprezentujících druhého desetiletí 21. století. 
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Zatímco v roce 1991 vzdělání vysvětlilo zhruba 7 % rozptylu v intenzitě chození za 

kulturou, tak v roce 2003 je to již jen 3 %. Přesto pokud jde o vliv na Kulturně 

trávený volný čas mládeže, je vzdělání rodiny stěžejní. Dále je také patrné oslabení 

v rozdílech podle typu navštěvované instituce středního vzdělávání, velikost efektu 

účinku (koeficient R
2
) zde klesla z 5 % na 1,5 %. Lze tedy konstatovat, že pokles 

determinovanosti Kulturně tráveného volného času je v souladu s tezí o postupující 

individualizaci ve volném čase mládeže. Ačkoliv se principy (směry efektu a jejich 

síla) postavení v sociální struktuře prakticky výrazněji nezměnily, tak na počátku 

nultých let 21. století jejich prostřednictvím již není možné vysvětlit kulturní 

volnočasové činnosti s takovou přesností, jako tomu bylo na počátku devadesátých 

let. Trávení volného času mladých vyšší kulturou jsou tedy zřejmě méně určovány 

sociální strukturou – její vliv se rozvolňuje – větší roli tak hrají i jiné determinanty, 

o nichž bychom mohli pouze spekulovat, protože použitá data z výzkumů takové 

informace bohužel neobsahují (např. dostupnost konkrétních příležitostí v místě 

bydliště anebo také generační proměna hodnot a kulturního vkusu samotných 

rodičů).  

Zajímavé je srovnání změny v hodnotách závislé proměnné v referenčních 

kategoriích po dvanácti letech. Referenční kategorie v modelu zastupuje dívku žijící 

v menším městě, která studovala střední odbornou školu a jejíž rodina byla 

středoškolsky vzdělaná. Data TSS 1991 naznačují, že takováto dívka chodila zhruba 

jednou za rok do divadla, stejně tak na koncert vážné hudby, několikrát do roka 

na výstavy a spíše častěji se věnovala četbě. V případě dat PISA-L 2003 je situace 

trochu odlišná, protože k latentní dimenzi Kulturně tráveného volného času přibyla 

ještě návštěva kina (proto hovořím o Kulturně tráveném volném čase s přesahem 

do zábavy, viz kapitola 3.2.1).  Stejně charakterizovaná dívka v roce 2003 chodila 

do divadla i na koncerty vážné hudby rovněž zhruba jednou za rok, méně často 

oproti roku 1991 ale navštěvovala výstavy, méně než hodinu denně si četla a kino 

navštěvovala několikrát do roka.
65

 Je třeba ale zdůraznit, že s ohledem na odlišné 

                                                           
65

 Jedná se o hodnotu konstanty ve třetím modelu. Tuto modelem odhadnutou průměrnou hodnotu 
faktorového skóru z PCA, tj. závislé latentní proměnné, jsem pak promítla do jednotlivých kategorií dané 
volnočasové aktivity (manifestní proměnné vstupující do PCA). 
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odpovědní kategorie v dotaznících ve výzkumech TSS 1991 a PISA 2003 se jedná 

pouze o velmi přibližné porovnání. 

Nyní přejděme k Zábavně trávenému volnému času. I zde mne zajímá, 

zda v tomto způsobu trávení volného času spjatým s masovým kulturním vkusem 

existovaly rozdíly s ohledem na vzdělání rodiny a typ studované střední školy a zda 

se v čase jejich vliv změnil. 

 

Tabulka 10. Determinanty Zábavně tráveného volného času (1991), resp. 

Zábavně tráveného volného času s přesahem do sportu (2003), mládež generace 

X a generace Y, lineárně regresní modely 

1991 

  

Model 

1 2 3 

  B 

Std. 

chyba Sig. B 

Std. 

chyba Sig. B 

Std. 

chyba Sig. 

Konstanta ,096 ,078 ,221 ,125 ,089 ,162 ,049 ,097 ,609 

Venkov -,147 ,097 ,127 -,150 ,097 ,121 -,151 ,097 ,119 

Velkoměsto -,081 ,082 ,322 -,068 ,084 ,413 -,071 ,084 ,402 

Chlapec -,028 ,063 ,655 -,027 ,063 ,667 -,057 ,066 ,386 

Základní vzdělání 

rodiny a vyučení 
      -,028 ,072 ,702 -,064 ,076 ,399 

Vysokoškolské 

vzdělání rodiny 
      -,117 ,085 ,167 -,111 ,087 ,202 

SOU             ,163 ,079 ,039 

Gymnázium             ,119 ,094 ,202 

Adj. R
2
 0,0 % -0,1 % 0,2 % 
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2003 

  

Model 

1 2 3 

  B Std. chyba Sig. B Std. chyba Sig. B Std. chyba Sig. 

Konstanta ,164 ,037 ,000 ,242 ,043 ,000 ,329 ,047 ,000 

Venkov ,093 ,055 ,088 ,073 ,054 ,177 ,067 ,054 ,217 

Velkoměsto -,199 ,047 ,000 -,138 ,047 ,004 -,120 ,047 ,011 

Chlapec -,240 ,041 ,000 -,256 ,041 ,000 -,297 ,043 ,000 

Základní vzdělání 

rodiny a vyučení 
      ,020 ,052 ,695 -,036 ,053 ,501 

Vysokoškolské 

vzdělání rodiny 
      -,311 ,049 ,000 -,227 ,051 ,000 

SOU             ,024 ,060 ,684 

Gymnázium             -,245 ,049 ,000 

Adj. R
2
 2,7 % 4,7 % 5,7 % 

Zdroj: TSS 1991 (N = 1019), PISA-L 2003 (N = 2279) 

Poznámka: zvýrazněny jsou koeficienty statisticky významné na hladině α < 0,05; 

referenční kategorie: malé-střední město, dívky, středoškolské vzdělání rodičů 

(vyšší z otec/matka), střední odborná škola. 

 

Na základě prakticky nulové vysvětlené variance hodnot závislé proměnné 

v modelech za rok 1991 (viz Tabulka 10) lze konstatovat, že v tomto období mezi 

českou mládeží, pokud jde o v modelu zahrnuté charakteristiky, neexistovaly 

výraznější sociální rozdíly v Zábavném trávení volného času. Participace na 

zábavných volnočasových aktivitách na počátku 90. let tak, oproti Kulturně 

trávenému volnému času ve stejném období, zřejmě nebyla výrazněji strukturovaná. 

Avšak i zde jisté náznaky diferenciace lze vysledovat – tyto aktivity byly typičtější 

pro mládež studující učiliště. V modelech pro přelom tisíciletí vysvětlená variance 

vzrostla (necelá 3 % v modelu prvním až celkově skoro 6 % v modelu třetím), 

její hladina je nepatrně nižší než v případě Kulturně tráveného volného času. 

Vliv nezávislých proměnných v čase na chození za zábavou ve volném čase zřejmě 

narůstal. Patrné to je hlavně u vertikálního postavení v sociální struktuře: zábavným 

činnostem se méně často věnovala mládež z rodin s vysokým vzděláním a studující 
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gymnázium. Tyto poznatky tak podporují tezi o tom, že do této formy trávení 

volného času mládeží se postupně stále více promítaly vzdělanostní rozdíly. 

S určitou nadsázkou lze tak říci, že zatímco u Kulturně tráveného volného času 

postupně tento vliv spíše oslaboval (postupoval proces individualizace), 

tak Zábavně trávený volný čas mimo domov se se jakoby více uzavíral do třídních 

dimenzí určovaných vzděláním rodiny a typem studia. Zdůrazněme ale, že hodnoty 

vysvětlené variance v roce 2003 jsou velmi nízké, což znamená, že hlavní faktory 

ovlivňující, zda teenager má tendenci chodit za zábavou mimo domov, leží někde 

jinde. Porovnání hodnot konstanty pro referenční kategorii – dívka žijící v menším 

městě, která studovala střední odbornou školu a jejíž rodina byla středoškolsky 

vzdělaná – ukazuje, že v roce 1991 takováto dívka chodila zhruba jednou do měsíce 

do kina a přibližně několikrát do roka na koncerty populární hudby a diskotéky. 

V případě dat PISA-L z roku 2003 k latentní dimenzi Zábavně tráveného volného 

času přibylo také ještě sportovní diváctví (odtud Zábavně trávený volný čas 

s přesahem do sportu viz kapitola 3.2.1). Pro tuto dobu pak výsledky odhadu 

z modelu ukazují, že dívky žijící ve městě ve středoškolsky vzdělaných rodinách 

a navštěvující střední školy chodily v průměru na pop-koncerty a disko asi jednou 

do měsíce a stejně často navštěvovaly i kino a sportovní utkání.
66

 

 

3.3.1 Proměna determinant hodnot v podobě podmínek úspěchu české mládeže 

v generacích X a Y 

Výsledky regresních modelů (viz Příloha č. 10 a 11) odkazují na to, že hodnoty 

mládeže nejsou z hlediska pozice v sociální struktuře ještě zřetelně 

vykrystalizované. Rozdíly v hodnotové tendenci pojmenované jako Dosáhnutí 

úspěchu díky sobě se na základě zvolené sady vysvětlujících proměnných ani 

v jednom ze sledovaných let vůbec nepodařilo objasnit. Ani rozdíly v druhé 

hodnotové dimenzi nelze vysvětlit, tu navíc v porovnávaných letech tvořily odlišné 

charakteristiky a nebylo možné ji explicitně v čase porovnávat: v roce 1991 šlo 

o Dosáhnutí úspěchu díky někomu, zatímco v roce 2003 Dosáhnutí úspěchu díky 

                                                           
66

 Viz předchozí poznámka. 
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náhodě. Hypotézu o narůstání vlivu vzdělanostního zázemí na hodnotové 

preference proto zamítám. 
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Shrnutí a závěry 

Tato práce si kladla za cíl popsat a objasnit změnu životního stylu české mládeže 

mezi generací X na počátku svobodné společnosti po roce 1989 a stejně starými 

adolescenty v generaci Y dospívající na počátku nového milénia. Otázky, na které 

jsem hledala odpovědi, byly tyto: Došlo k proměně životního stylu mezi mládeží 

generace X a Y? Proměnily se jeho charakteristiky, frekvence, struktura 

i determinanty životního stylu? 

Na počátku výzkumného šetření jsem určila šest výzkumných otázek a s nimi 

spojených sedm hypotéz. První dvě se týkaly proměny frekvence životního stylu, 

resp. jeho dvou hlavních komponent – volného času a hodnot spjatých s dosažením 

úspěchu v životě. První hypotéza předpokládala, že v průběhu sledovaného období 

došlo k proměně od aktivnějšího trávení volného času mimo domov k sedavému 

trávení volného času doma. Tento předpoklad lze potvrdit. Již od druhé poloviny 

devadesátých let minulého století jsme svědky jakéhosi postupného „zpasivnění“ 

způsobu trávení volného času, což jasně dokumentuje skutečnost, že už v roce 2003 

se česká mládež intenzivně oddávala nově se vynořivší aktivitě hraní PC her. 

Ta spolu s podobnými novými aktivitami spjatými s využíváním ICT (internetová 

komunikace a sledování zpráv, dnes především na sítích jako je Facebook 

a především pak sledování filmů a streamovaných videí) nahradila tradiční „sedavé“ 

činnosti, jako je sledování TV. K masivnímu rozšíření této formy trávení volného 

času přispělo v prvé řadě to, že se stala finančně dostupnější. 

Druhá ověřovaná hypotéza zněla, že hodnotové preference české mládeže ve 

sféře představ o životním úspěchu zůstaly v čase stabilní. Výsledky analýzy 

ukázaly, že za nejdůležitější byly v obou obdobích označovány ty podmínky a cesty 

k úspěchu v životě, které lze označit jako „získané vlastní snahou“, tj. ty, k jejichž 

naplnění je třeba svobodné rozhodování a vlastní úsilí. Přesto i zde k určité dílčí 

proměně došlo. V roce 1991 mládež za nejdůležitější cestu k úspěchu v životě 

označovala podmínku „být pracovitý“; o dvanáct let později nejvíce preferencí 

získalo vysoké vzdělání, které ovšem v roce 1991 bylo považováno za nejméně 

důležitý faktor životního úspěchu. Na druhém místě se v obou letech umístila 

možnost „mít snahu prosadit se“ s tím, že její důležitost v čase rostla. 
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Trojici nejdůležitějších podmínek úspěchu pak za rok 1991 uzavírá cesta k úspěchu 

v podobě „nebát se riskovat“, která svým významem spadá do kategorie 

předpokladů úspěchu „získaných vlastní snahou“. Její pozici v roce 2003 vystřídala 

podmínka úspěchu spjatá s „vrozenými vlastnostmi“ reprezentovaná možností „mít 

schopnosti, nadání, talent“. Výsledky tak ukazují na platnost stanovené hypotézy 

o stabilitě hodnot spjatých s představami o životním úspěchu až na jednu výjimku – 

na přelomu milénia nabyl na důležitosti také faktor úspěchu „mít talent“, spadající 

do obecné kategorie „vrozených“ podmínek. 

Částečně lze potvrdit také třetí hypotézu o tom, že životní styl mládeže 

generace Y narozené na konci 80. let je rozmanitější resp. roztříštěnější než 

generace X narozené v 70. letech. Dokumentují to výsledky analýz vzájemné 

struktury jednotlivých způsobů trávení volného času. V roce 2003 se oproti situaci 

z roku 1991 setkáváme jak s novými typy volnočasových aktivit, tak ale také 

s novými vzájemnými vazbami či kombinacemi trávení volného času. Vydělit lze 

místo tří již pět dimenzí trávení volného času: Zatímco v roce 1991 byl volný čas 

mládeže dimenzován do Kulturně, Sportovně a Zábavně tráveného volného času, 

na začátku milénia byl rozdělen do Kulturně tráveného volného času s přesahem do 

zábavy, dále pak do Sportovně a Pasivně tráveného volného času a také do 

Intelektuálně a Zábavně tráveného volného času s přesahem do sportu. 

Pokud jde o proměnu struktury hodnot adolescentů, které jsme sledovali 

skrze vnímané podmínky dosažení úspěchu v životě, čtvrtá hypotéza předpokládala 

(v návaznosti na hypotézu třetí), že se také vnitřní struktura hodnotových preferencí 

v čase výrazněji neproměnila. Tuto hypotézu lze v podstatě přijmout, 

neboť podobně jako v případě volného času analýza prokázala, že představy 

o životním úspěchu byly v obou letech dimenzovány do stejného počtu latentních 

struktur, jejichž obsah se však mírně proměnil. V první hodnotové dimenzi z roku 

2003 nazvané jako Dosáhnutí úspěchu díky náhodě se k „správným známostem“ 

přidalo „nebát se riskovat“. Tím vznikla poněkud jiná tendence než v datech z roku 

1991, která obsahovala pouze „znalost těch správných lidí“ a nazvala jsem ji proto 

jako Dosažení úspěchu díky někomu. Ani druhá hodnotová dimenze – pojmenovaná 

jako Dosažení úspěchu díky sobě – nebyla v obou analyzovaných letech utvářena 
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stejně. V roce 1991 obsahovala kromě podmínek úspěchu, jako je „mít vysoké 

vzdělání“ a „mít nadání, schopnosti, talent“, které tvořily tuto hodnotovou dimenzi 

v roce 2003, také „mít snahu prosadit se“ a „být pracovitý“. Výsledkem je odmítnutí 

hypotézy o stabilitě vnitřní struktury hodnot v podobě podmínek úspěchu. V roce 

1991 bylo totiž možno identifikovat hodnotovou dimenzi, která odkazuje k určitému 

korupčnímu potenciálu, ta byla ale v roce 2003 významově poněkud zmírněna 

přidáním podmínky úspěchu „nebát se riskovat“. Tak se hodnotové dimenze 

Dosažení úspěchu díky někomu (1991) proměnila na dimenzi Dosáhnutí úspěchu 

díky náhodě (2003). Druhá dimenze Dosažení úspěchu díky sobě zůstala v čase 

významově stejná, pouze se snížil počet položek spjatých s podmínkami úspěchu, 

které ji reprezentují. 

Poslední tři hypotézy se vztahují k proměně vlivu faktorů utvářejících životní 

styl mládeže. Odkazují na nevertikální a vertikální postavení v sociální struktuře. 

Na tomto místě je důležité připomenout, že s ohledem na hlavní cíl mé práce, 

kterým je komparace v čase, tj. zhodnocení případné proměny vlivu těchto faktorů, 

rozhodla jsem se v analýze determinant volného času zaměřit se dále pouze na dvě 

identifikované latentní dimenze trávení volného času: Kulturně trávený volný čas 

(1991), resp. Kulturně trávený volný čas s přesahem do zábavy (2003) a Zábavně 

trávený volný čas mimo domov (1991), resp. Zábavně trávený volný čas s přesahem 

do sportu (2003). Jak jsme viděli v předchozí části, tyto volnočasové tendence se 

zdají být v čase poměrně stabilní, resp. jsou v obou letech charakterizovány 

víceméně stejnými volnočasovými činnostmi a ve výsledcích analýzy hlavních 

komponent disponují podobně vysokými faktorovými zátěžemi. Následující 

hypotézy jsem ověřovala pomocí regresní analýzy, v níž jsem hledala odpověď na 

otázku, zda se v průběhu devadesátých let minulého století způsob trávení volného 

času mládeže individualizoval, tj. zda se rozvolnila jeho provázanost s pozicí 

v sociální struktuře. 

Výsledky regresních modelů ukázaly, že v případě Kulturně tráveného 

volného času, došlo k poklesu jeho determinovanosti, což je v souladu s hypotézou 

(5a) o postupující individualizaci ve volném čase mládeže. Na zmenšující se 

schopnosti vysvětlit tuto sféru trávení volného času se podílel především klesající 
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vliv třídního postavení rodiny reprezentovaný vzděláním rodičů. Ačkoliv se 

principiálně vliv postavení v sociální struktuře prakticky výrazněji nezměnil (směry 

efektu a jejich síla zůstaly stejné), na počátku prvního desetiletí 21. století jeho 

prostřednictvím již není možné vysvětlit kulturní volnočasové činnosti v takové 

míře a s takovou přesností, jako tomu bylo na počátku devadesátých let. Trávení 

volného času aktivitami spjatými s vysokou kulturou jsou tedy zřejmě méně 

určovány sociální strukturou – její vliv se pravděpodobně rozvolňuje – na významu 

tak nabývají i jiné faktory, o nichž bychom mohli pouze spekulovat, protože použitá 

data z výzkumů takové informace bohužel neobsahují (např. dostupnost konkrétních 

příležitostí v místě bydliště anebo také generační proměna hodnot a kulturního 

vkusu samotných rodičů).  

Co se týče hypotézy (5b) o postupujícím uzavírání Zábavně tráveného 

volného času do „třídně vytyčených mantinelů“, i tu lze přijmout. Na základě 

prakticky nulové vysvětlené variance v hodnotách závislé proměnné v modelech za 

rok 1991 lze konstatovat, že v tomto období mezi českou mládeží, tedy pokud jde 

o modelem zahrnuté vysvětlující charakteristiky, neexistovaly v Zábavném trávení 

volného času výraznější sociální rozdíly. Participace na zábavných volnočasových 

aktivitách na počátku 90. let tak, oproti Kulturně trávenému volnému času ve 

stejném období, zřejmě nebyla výrazněji strukturovaná. V modelech po přelomu 

tisíciletí vysvětlený rozptyl v hodnotách intenzity trávení volného času zábavou 

mimo domov vzrostl, což znamená, že vliv nezávislých proměnných v čase na 

chození za zábavou pravděpodobně narůstal. Patrné to je hlavně u vertikálního 

postavení v sociální struktuře: zábavným činnostem se méně často věnovala mládež 

z rodin s vysokým vzděláním a studující gymnázium. Tyto poznatky tak z části 

podporují tezi o tom, že se do této formy trávení volného času mládeže postupně 

stále více promítaly vzdělanostní rozdíly. Zdůrazněme ale, že hodnoty vysvětlené 

variance jsou zde i v roce 2003 velmi nízké, což znamená, že hlavní faktory 

ovlivňující, zda teenager měl tendenci chodit za zábavou mimo domov, leží někde 

jinde (např. v příjmu rodičů, se kterým souvisí i výše kapesného jejich potomka). 

Šestá hypotéza předpokládala zesilování vlivu vzdělanostního zázemí 

(vzdělání rodičů spolu se vzdělanostní dráhou danou typem studované školy) 
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na hodnotové preference ve sféře představ o dosažení úspěchu v životě. Výsledky 

regresních modelů odkazují na to, že hodnoty mládeže nejsou z hlediska vertikální 

pozice v sociální struktuře ještě zřetelně vykrystalizované. Rozdíly v hodnotové 

tendenci pojmenované jako Dosáhnutí úspěchu díky sobě se na základě zvolené 

sady vysvětlujících proměnných ani v jednom ze sledovaných let vůbec nepodařilo 

objasnit. Ani rozdíly v druhé hodnotové dimenzi nelze zvoleným modelem 

vysvětlit, tu navíc v porovnávaných letech tvořily odlišné charakteristiky a nebylo 

možné ji explicitně v čase porovnávat: v roce 1991 šlo o Dosáhnutí úspěchu díky 

někomu, zatímco v roce 2003 Dosáhnutí úspěchu díky náhodě. Hypotézu 

o narůstání vlivu vzdělanostního zázemí na hodnotové preference proto zamítám. 

Tato práce se pokusila zodpovědět vytyčené otázky týkající se proměny 

životního stylu české mládeže generací X a Y po roce 1989. Zcela jistě však 

nepostihla všechny, jejím přínosem tak může být i naznačení dalších témat 

a problémů, kterými by se výzkum orientovaný na problematiku sociologie mládeže 

měl dále zabývat. Hlubší průnik by zajisté zasloužila problematika vlivů jak na 

způsoby trávení volného času, která je v této práci alespoň částečně postihnuta, tak 

na hodnoty české mládeže, kde zvolená a v datech dostupná konceptualizace skrze 

představy o životním úspěchu nepřinesla žádné poznatky o výraznější generační 

proměně. Je ovšem více než pravděpodobné, že pokud bychom problematiku 

hodnot zkoumali jiným konceptem, změny v hodnotových orientacích české 

mládeže za poslední čtvrtstoletí bychom jistě mohli pozorovat a detailněji objasnit. 

Konceptuální vymezení hodnotových orientací mládeže jako součásti jejich 

životního stylu, by proto mělo být určitou výzvou pro výzkumná šetření zaměřená 

na mládež. Při psaní práce jsem bohužel narazila na nepřekonatelné omezení 

komparativní analýzy – v českém prostředí nejsou dostupná data zachycující 

skutečně dlouhodobé proměny životního stylu, tj. volného času a hodnotových 

orientací adolescentů, které by podrobněji mapovaly vývoj od počátku svobodné 

společnosti do současnosti tak, aby mohla být postihnuta proměna nejen životního 

stylu, ale i životních podmínek a sociálních struktur dnes již čtyř vzájemně se 

lišících generací – X, Y, Z a nastupující Alfa. 
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Moje práce je tak z dnešního pohledu již „o nedávné minulosti“, neboť 

přestože v počátečních přípravách byla snaha o zapojení výzkumů přesahující do 

současnosti, ukázalo se nakonec, že data, která by umožňovala provést komplexní 

komparativní analýzu životního stylu mládeže od počátku 90. let minulého století 

do současnosti (rok 2017) bohužel k dispozici nejsou. To, že od počátku nového 

milénia došlo k dalším proměnám, alespoň naznačují dílčí výsledky na datech 

z výzkumu Jeden svět na školách společnosti Median z roku 2014. Ta ovšem díky 

zcela odlišně položeným otázkám neumožňují zapojení do časové řady tvořené 

výzkumy TSS1991 a PISA-L 2003. Od počátku nového milénia vystřídala generaci 

Y nová generace Z a dnes již také nově se tvořící generace Alfa, o kterých sice 

informace týkající se životního stylu existují, ale jedná se výhradně o marketingové 

výzkumy komerčních společností, jejichž data nejsou běžně dostupná. Od počátku 

milénia došlo v trávení volného času adolescentů k velkým změnám především 

v důsledku rozvoje komunikačních technologií (ICT) a internetu, kdy postupně 

vznikly nové druhy volnočasových aktivit, jako je hraní počítačových her či 

komunikování přes internet. Výzkum z roku 2014 zahrnoval pouze téma 

volnočasových aktivit provozovaných doma, přesto naznačený trend jasně 

dokumentuje. Značný nárůst v tomto období prodělalo hraní počítačových her, které 

je spjato s masivním rozšířením dostupnosti ICT technologií, a to dnes již prakticky 

bez ohledu na sociálně-ekonomické zázemí rodin studentů, i neustálým pokrokem 

na poli vývoje nových her. Novým fenoménem v trávení volného času se také stala 

komunikace přes internet a mobilní telefon, kterému se v roce 2014 nevěnovalo 

vůbec pouze necelé jedno procento české mládeže. Přesto na základě výsledků 

prezentovaných v této práci můžeme říct, že v průběhu uplynulého čtvrtstoletí po 

roce 1989 dochází spíše k rozrůzňování životního stylu a „klasické“ volnočasové 

činnosti, jako je četba a sledování televize, dnes namnoze realizovány právě pomocí 

ICT, jsou jen částečně nahrazovány těmi zcela „moderními“, kterými jsou 

vysloveně nově vzniklé ICT aktivity, jako je hraní počítačových her. 

Čeho jsme tedy byli svědky v proměně životního stylu české mládeže na 

přelomu tisíciletí? Životní styl české mládeže generace Y na počátku 21. století je 

rozmanitější, resp. roztříštěnější než jejich předchůdců v generaci X na počátku 90. 
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let minulého století. Naznačují to jak nové typy volnočasových aktivit, tak také 

nové vzájemné vazby či kombinace trávení volného času. Dalším trendem je od 

druhé poloviny devadesátých let minulého století postupující „zpasivnění“ způsobu 

trávení volného času, což je důsledkem pronikání ICT technologií do života (nejen) 

mládeže. Co se týče sledovaného vlivu vertikálních prvků sociální struktury 

(vzdělání rodiny a typ navštěvované školy) na způsoby trávení volného času, 

s určitou nadsázkou lze říct, že zatímco u Kulturně tráveného volného času jejich 

vliv postupně spíše oslaboval, tak Zábavně trávený volný čas se z části jakoby 

uzavíral do třídních dimenzí určovaných vzděláním rodiny a typem studia. 

V kontextu druhé komponenty životního stylu – hodnot, je stěžejní zjištění, že mezi 

nejdůležitější byly v obou obdobích označovány ty podmínky a cesty k úspěchu 

v životě, k jejichž naplnění je třeba svobodné rozhodování a vlastní úsilí, přičemž 

tyto hodnotové preference zřejmě v čase dlouhodoběji přetrvávají. Tak lze ve 

stručnosti shrnout hlavní zjištění mé práce vztahující se k proměně životního stylu 

české mládeže generace X a Y. Jakých poznatků na toto téma bychom se dobrali ve 

vztahu k nastupujícím mladším generacím Z a Alfa? To je výzva pro další 

výzkumné projekty, které se zaměří na poznání životního stylu české mládeže na 

prahu druhého desetiletí 21. století. 
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Přílohy 

Příloha č. 1:  Použité otázky z dotazníku pro mládež TSS 1991 

1. Jakou školu/učiliště navštěvujete? 

 Střední odborné učiliště  1 

 Střední odbornou školu   2 

 Gymnázium                     3 

 

 

22. Jaké je zaměstnání Vašich rodičů? 

(Pokud si nejste jisti jak na následující otázky máte odpovědět zeptejte se) 

 

VZDĚLÁNÍ: 

                                             otec     matka 

 Neukončené základní                       1         1 

 Základní bez vyučení                       2         2 

 Vyučen(a) bez maturity                    3         3 

 Střední škola bez maturity                4         4 

 Maturita                                        5         5 

 Nástavbové pomaturitní                    6         6 

 Vysoká škola                                    7         7 

 

 

31. Kolikrát jste byl(a) od začátku školního roku:                                  

Pokyn: když jste nebyl(s) napište 0                   Počet 

┌──────────────────────────────────────┬────┐ 

│ a) V kině                                             │            │ 

├──────────────────────────────────────┼────┤ 

│ b) V divadle                                │            │ 

├──────────────────────────────────────┼────┤ 

│ c) Na výstavě                               │            │ 

├──────────────────────────────────────┼────┤ 

│ d) Na koncertě vážné hudby                 │            │ 

├──────────────────────────────────────┼────┤ 

│ e) Na jiném koncertě                       │            │ 

├──────────────────────────────────────┼────┤ 

│ f) Na diskotéce                           │            │ 

├──────────────────────────────────────┼────┤ 

│ g) Na fotbale, hokeji apod.                │            │ 

├──────────────────────────────────────┼────┤ 

│ h) Na sobotu, neděli v přírodě             │            │ 

├──────────────────────────────────────┼────┤ 

│ i) Na mši, náboženské slavnosti            │            │ 

└──────────────────────────────────────┴────┘ 
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32. Věnujete se pravidelně nějakému sportu? 

  Ano          1 

  Ne            2 

 

 

33. Jak často čtete knížky? 

  Velmi často      1 

  Často                 2 

  Někdy               3 

  Vůbec ne          4 

 

 

34. Kolik času denně v průměru věnujete doma učení? 

Zapište počet hodin do okénka:       ┌────┐ 

                                                         │           │ 

                                                         └────┘ 

 

 

35. Kolik hodin sledujete denně v průměru televizi? 

Zapište počet hodin do okénka:       ┌────┐ 

                                                         │           │ 

                                                         └────┘ 

 

 

44. Co je podle Vás dnes u  nás důležité pro to, aby byl člověk v životě úspěšný, 

aby se prosadil? 

Pokyn: Zakroužkujte v každém řádku jednu z následujících odpovědí: 

  

Nemá to žádný význam             1 

 Má to určitý význam                 2 

 Je to dost důležité                      3 

 To je vůbec nejdůležitější         4 

 

 c) Mít sám vysoké vzdělání                    1     2     3     4 

 d) Mít snahu vyniknout, prosadit se       1     2     3     4 

 e) Mít nadání či schopnosti                    1     2     3     4 

 f) Být pracovitý                                      1     2     3     4 

 g) Znát správné lidi                                1     2     3     4 

 p) Nebát se riskovat                               1     2     3     4 

 

 

60. Pohlaví: 

  Muž          1 

  Žena         2 
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61. Národnost: 

Vypište: ............................................ 

╔═════╗ 

║              ║ 

╚═════╝ 

 

 

63. Trvalé bydliště:  

Velkoměsto (nad 100 000 obyv.)                          1 

 Středně velké město (20-100 000 obyv.)              2 

 Menší město (do 20 000 obyv.)                            3 

 Obec v blízkosti velkoměsta                                 4 

 Obec v blízkosti menšího nebo středního města   5 

 Venkovskou obec vzdálenou od města                 6 
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Příloha č. 2: Použité otázky z žákovského dotazníku PISA-L 2003 

Q3 Jsi dívka, nebo chlapec? 
     Dívka Chlapec 

 
1 2 

 

 

Q11 Jaké vzdělání získala tvá matka? 

(Zaškrtni příslušný čtvereček u každého stupně vzdělání, který tvá matka ukončila.) 

a) Nedokončila 1. stupeň základní školy ........................ 
1 

b) Ukončila 1. stupeň základní školy................................ 
1 

c) Ukončila základní školu, zvláštní školu nebo 

učiliště navazující na zvláštní školu .......................... 1 

d) Ukončila střední odborné učiliště bez maturity 

nebo střední odbornou školu bez maturity . . ........... 1 

e) Ukončila střední odborné učiliště s maturitou, 

střední odbornou školu s maturitou nebo 

gymnázium .................................................................. 1 

f) Ukončila nástavbové nebo pomaturitní studium ....... 
1 

g) Ukončila vyšší odbornou školu nebo konzervatoř .... 
1 

h) Ukončila vysokou školu ............................................... 
1 

 

 

Q13 Jaké vzdělání získal tvůj otec? 
(Zaškrtni příslušný čtvereček u každého stupně vzdělání, který tvůj otec ukončil.) 

a) Nedokončil 1. stupeň základní školy ........................... 
1 

b) Ukončil 1. stupeň základní školy.................................. 
1 

c) Ukončil základní školu, zvláštní školu nebo 

učiliště navazující na zvláštní školu .......................... 1 

d) Ukončil střední odborné učiliště bez maturity nebo 

střední odbornou školu bez maturity ............................. 1 

e) Ukončil střední odborné učiliště s maturitou, 

střední odbornou školu s maturitou nebo 

gymnázium .................................................................. 1 

f) Ukončil nástavbové nebo pomaturitní studium ......... 
1 

g) Ukončil vyšší odbornou školu nebo konzervatoř ...... 
1 

h) Ukončil vysokou školu ................................................. 
1 
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Velmi Docela Nepříliš Zcela 

1x týdně než 1x týdně 

čas 

Méně než 

denně denně 

Více než 

denně 

Příloha č. 3: Použité otázky z doplňku k žákovskému dotazníku (Škola, 

kamarádi, životní plány) PISA-L 2003 

Q1  Jak velká je obec, ve které bydlíš? 

(Zaškrtni pouze jeden čtvereček.) 

a) Má mén než 1 000 obyvatel ......................................... 1 

b) Má 1 000 až 5 000 obyvatel ........................................... 2 

c) Má 5 000 až 25 000 obyvatel ......................................... 3 

d) Má 25 000 až 90 000 obyvatel ....................................... 4 

e) Má 90 000 až 1 000 000 obyvatel .................................. 5 

f) Praha .............................................................................. 6 

 

 

Q18 Jak důležité jsou podle tvého názoru následující věci pro to, aby to 

mladý člověk jako ty v životě někam dotáhl? 

(Zaškrtni jeden čtvereček v každém řádku.) 
důležité důležité důležité nedůležité 

 

a) Mít vysoké cíle a ambice ............................... 
1
 

2
 

3
 

4 

c) Mít talent, nadání ............................................ 
1
 

2
 

3
 

4 

f) Dosáhnout co nejvyššího vzdělání ................ 
1
 

2
 

3
 

4 

 h) Být ochoten riskovat ...................................... 
1
 

2
 

3
 

4 

 k) Mít co nejvíce vlivných známých ................ 
1
 

2
 

3
 

4 

p) Být ochoten obětovat práci více času než 

jiní lidé ............................................................ 1 2 3 4 

 

 

Q20 Navštěvuješ v tomto školním roce: 

(Zaškrtni jeden čtvereček v každém řádku.) 

Nenavštěvuji 
Navštěvuji

 
Navštěvuji 

více 
 

a) sportovní oddíl? .............................................. 
1
 

2
 

3 

 

 

Q21 Kolik času v nuješ v prům ru každé z následujících činností v pracovní 

dny před nebo po vyučování? 

(Zaškrtni jeden čtvereček v každém řádku.) 
Žádný 1 hod 1-3 hod  3 hod  

 

a) Sledování televize nebo videa .............................. 
1
 

2
 

3
 

4 

b) Hraní počítačových her ......................................... 
1
 

2
 

3
 

4 

c) Čtení knih podle vlastního výběru ...................... 
1
 

2
 

3
 

4 

e) Učení, domácí úkoly a příprava do školy .......... 
1
 

2
 

3
 

4 
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za měsíc za měsíc za rok 
Nikdy 

 

 

Q22 Jak často jsi v tomto školním roce: 

(Zaškrtni jeden čtvereček v každém řádku.) 
Několikrát Asi jednou     Několikrát 

t 

a) byl(a) v kině? ......................................................... 
1
 

2
 

3
 

4 

b) byl(a) v muzeu nebo v umělecké galerii? .......... 
1
 

2
 

3
 

4 

c) byl(a) na koncertu populární hudby, na disko- 

téce, v rockovém klubu, na house party apod.? ..... 1 2 3 4 

d) byl(a) na opeře, baletu nebo na koncertu vážné 

hudby? ........................................................................ 1 2 3 4 

e) byl(a) v divadle? .................................................... 
1
 

2
 

3
 

4 

f) se byl(a) podívat na sportovní zápas nebo  

soutěž? 
1
 

2
 

3
 

4 
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Příloha č. 4: Počty platných případů a chybějících hodnot u frekvence 

volnočasových aktivit mimo domov, mládež generace X v porovnání s mládeží 

generace Y v ČR, TSS 1991 a PISA-L 2003 

  1991 2003 1991 2003 1991 2003 

  Kino Divadlo Výstava 

Platné 

případy 
1159 3316 1159 3313 1159 3317 

Chybějící 

hodnoty 
0 90 0 93 0 89 

 

  1991 2003 1991 2003 1991 2003 

  Vážná hudba Koncert a disko Divák sportu 

Platné 

případy 
1159 3294 1159 3317 1159 3318 

Chybějící 

hodnoty 
0 112 0 89 0 88 

Zdroj: TSS 1991, PISA-L 2003 
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Příloha č. 5: Počty platných případů a chybějících hodnot u frekvence 

věnování se sportu, mládež generace X v porovnání s mládeží generace Y 

v ČR, TSS 1991 a PISA-L 2003 

  1991 2003 

  Věnování se sportu 

Platné případy 1158 3224 

Chybějící hodnoty 1 182 

Zdroj: TSS 1991, PISA-L 2003 
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Příloha č. 6: Počty platných případů a chybějících hodnot u frekvence 

volnočasových aktivit doma a učení, mládež generace X v porovnání s mládeží 

generace Y a generací Z v ČR, TSS 1991, PISA-L 2003 a Median 2014 

  1991 2003 2014 1991 2003 2014 

  Četba Sledování TV 

Platné 

případy 
1159 3314 300 1113 3320 299 

Chybějící 

hodnoty 
0 92 8 46 86 9 

 

  1991 2003 2014 2003 2014 2014 

  

Učení Hraní PC her 

Komunikace 

přes internet a 

mobilní 

telefon 

Platné 

případy 
1149 3317 304 3313 300 301 

Chybějící 

hodnoty 
10 89 4 93 8 7 

Zdroj: TSS 1991, PISA-L 2003, Median 2014 
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Příloha č. 7: Počty platných případů a chybějících hodnot u frekvence hodnot 

v podobě podmínek úspěchu, mládež generace X v porovnání s mládeží 

generace Y v ČR, TSS 1991 a PISA-L 2003 

  1991 2003 1991 2003 1991 2003 

  Mít schopnosti, 

nadání, talent 

Znát správné lidi Mít vysoké vzdělání 

Platné 

případy 
1143 3307 1143 3312 1140 3318 

Chybějící 

hodnoty 
16 99 16 94 19 88 

 

  1991 2003 1991 2003 1991 2003 

  Mít snahu prosadit 

se, cíle, ambice 

Být pracovitý, 

ochoten obětovat 

práci víc času 

Nebát se riskovat 

Platné 

případy 
1142 3317 1144 3319 1144 3319 

Chybějící 

hodnoty 
17 89 15 87 15 87 

Zdroj: TSS 1991, PISA-L 2003 
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Příloha č. 8: Podíl frekventovanosti učení mládeže podle vzdělání rodiny, 

sloupcová procenta, mládež generace X v ČR, TSS 1991 

 ZŠ Bez 

maturity 

S maturitou VOŠ VŠ 

Žádný čas 5 41 25 10 19 

14,3 % 11,0 % 8,2 % 12,2 % 8,5 % 

Méně než 

1 hodinu 

denně 

17 178 146 34 106 

48,6 % 47,7 % 47,9 % 41,5 % 47,3 % 

1-3 hodiny 

denně 

13 135 122 34 82 

37,1 % 36,2 % 40,0 % 41,5% 36,6 % 

Více než 3 

hodiny 

denně 

0 19 12 4 17 

0,0 % 5,1 % 3,9 % 4,9 % 7,6 % 

Zdroj: TSS 1991 

N (validní) = 1019 (chybějící hodnoty = 0 %); Kendall's tau-b = 0,040, Sig. = 0,145; 

Kendall's tau-c = 0,036, Sig. = 0,145; Spearman Correlation = 0,046, Sig. = 0,142  
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Příloha č. 9: Podíl frekventovanosti učení mládeže podle vzdělání rodiny, 

sloupcová procenta, mládež generace Y v ČR, PISA-L 2003 

 ZŠ Bez 

maturity 

S maturitou VOŠ VŠ 

Žádný čas 6 41 55 6 35 

22,2 % 7,7 % 5,9 % 5,8 % 5,1 % 

Méně než 

1 hodinu 

denně 

10 214 359 43 266 

37,0 % 40,2 % 38,4 % 41,3 % 39,1 % 

1-3 hodiny 

denně 

9 232 455 48 330 

33,3 % 43,5 % 48,7 % 46,2 % 48,5 % 

Více než 3 

hodiny 

denně 

2 46 66 7 49 

7,4 % 8,6% 7,1 % 6,7% 7,2 % 

Zdroj: PISA-L 2003 

N (validní) = 2279 (chybějící hodnoty = 0 %); Kendall's tau-b = 0,025, Sig. = 0,186; 

Kendall's tau-c = 0,022, Sig. = 0,186; Spearman Correlation = 0,028, Sig. = 0,178 
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Příloha č. 10: Determinanty Dosáhnutí úspěchu díky sobě, mládež generace X 

v porovnání s mládeží generace Y v ČR, lineárně regresní modely 

1991 

  
Model 

1 2 3 

  B Std. chyba Sig. B Std. chyba Sig. B Std. chyba Sig. 

Konstanta 
-

,064 
,078 ,410 ,044 ,089 ,623 ,131 ,096 ,172 

Venkov 
-

,026 
,096 ,790 ,003 ,096 ,976 ,001 ,096 ,993 

Velkoměsto ,087 ,082 ,292 ,028 ,083 ,734 ,021 ,084 ,801 

Chlapec ,039 ,063 ,538 ,019 ,063 ,763 ,065 ,065 ,319 

Základní 

vzdělání rodiny 

a vyučení 

      
-

,230 
,072 ,001 

-

,173 
,075 ,022 

Vysokoškolské 

vzdělání rodiny 
      ,099 ,084 ,239 ,075 ,086 ,384 

SOU             
-

,212 
,078 ,007 

Gymnázium             
-

,086 
,093 ,355 

Adj. R
2
 0 % 1,5 % 2 % 
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2003 

  
Model 

1 2 3 

  B Std. chyba Sig. B Std. chyba Sig. B Std. chyba Sig. 

Konstanta ,046 ,037 ,220 ,015 ,043 ,735 ,029 ,048 ,538 

Venkov ,108 ,055 ,051 ,101 ,055 ,068 ,101 ,055 ,069 

Velkoměsto 
-

,030 
,047 ,524 

-

,022 
,048 ,649 

-

,021 
,048 ,666 

Chlapec 
-

,122 
,042 ,004 

-

,123 
,042 ,003 

-

,123 
,044 ,005 

Základní 

vzdělání rodiny 

a vyučení 

      ,095 ,053 ,071 ,095 ,055 ,084 

Vysokoškolské 

vzdělání rodiny 
      ,022 ,050 ,659 ,030 ,053 ,575 

SOU             
-

,030 
,062 ,626 

Gymnázium             
-

,034 
,051 ,504 

Adj. R
2
 0,5 % 0,6 % 0,5 % 

Poznámka: zvýrazněny jsou koeficienty statisticky významné na hladině α < 0,05; 

referenční kategorie: malé-střední město, dívky, středoškolské vzdělání rodičů 

(vyšší z otec/matka), střední odborná škola. 
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Příloha č. 11: Determinanty Dosáhnutí úspěchu díky někomu (1991), resp. 

Dosáhnutí úspěchu díky náhodě (2003), mládež generace X v porovnání 

s mládeží generace Y v ČR, lineárně regresní modely 

1991 

  
Model 

1 2 3 

  B Std. chyba Sig. B Std. chyba Sig. B Std. chyba Sig. 

Konstanta ,104 ,078 ,183 
-

,068 
,088 ,439 

-

,193 
,093 ,038 

Venkov ,012 ,096 ,898 
-

,027 
,095 ,778 

-

,011 
,093 ,909 

Velkoměsto 
-

,222 
,082 ,007 

-

,147 
,082 ,074 

-

,096 
,081 ,239 

Chlapec ,039 ,063 ,530 ,067 ,062 ,279 
-

,048 
,063 ,446 

Základní 

vzdělání rodiny 

a vyučení 

      ,344 ,071 ,000 ,198 ,073 ,007 

Vysokoškolské 

vzdělání rodiny 
      

-

,068 
,083 ,410 ,037 ,084 ,661 

SOU             ,410 ,076 ,000 

Gymnázium             
-

,090 
,090 ,319 

Adj. R
2
 1 % 3,9 % 7,5 % 
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2003 

  
Model 

1 2 3 

  B Std. chyba Sig. B Std. chyba Sig. B Std. chyba Sig. 

Konstanta 
-

,095 
,037 ,010 

-

,097 
,043 ,025 

-

,070 
,047 ,139 

Venkov ,051 ,055 ,359 ,041 ,055 ,453 ,034 ,055 ,540 

Velkoměsto 
-

,043 
,047 ,363 

-

,023 
,048 ,632 

-

,004 
,048 ,926 

Chlapec ,210 ,042 ,000 ,205 ,042 ,000 ,138 ,043 ,001 

Základní 

vzdělání rodiny 

a vyučení 

      ,067 ,052 ,204 
-

,014 
,054 ,799 

Vysokoškolské 

vzdělání rodiny 
      

-

,060 
,050 ,229 ,014 ,052 ,794 

SOU             ,253 ,061 ,000 

Gymnázium             
-

,130 
,050 ,010 

Adj. R
2
 1,2 % 1,4 % 2,6 % 

Poznámka: zvýrazněny jsou koeficienty statisticky významné na hladině α < 0,05; 

referenční kategorie: malé-střední město, dívky, středoškolské vzdělání rodičů 

(vyšší z otec/matka), střední odborná škola. 


