
Abstrakt 

 

Tato práce řeší problematiku amenitní migrace, přičemž její hlavní zaměření se týká druhé 

generace samotných amenitních migrantů. Práce se také dotýká aktuální světové situace, kdy 

životní styl představuje nejen vyjádření životního postoje a názoru na okolní svět, ale i 

společenské postavení. Fenomén amenitní migrace je záležitostí několika posledních desetiletí 

a většinou reaguje na rušný, neosobní a stresující životní styl, který se váže k bydlení 

v městských oblastech. Předmětem zkoumání jsou dvě skupiny potomků amenitních migrantů, 

přičemž první skupinou jsou děti, které poznaly městský život. Druhou skupinu představují 

potomci migrantů, kteří se do amenitního způsobu života již narodili, a jako doplňující skupina 

byli také osloveni samotní amenitní migranti. Cílem této práce je zjistit, zda jsou potomci 

amenitních migrantů rozhodnuti pokračovat ve stávajícím způsobu života, do kterého je 

přivedli jejich rodiče. V teoretické části diplomové práce jsou zaznamenány okolnosti týkající 

se zmíněných fenoménů. Hlavní přestavitelné věnující se problematice amenitní migrace, 

jejichž práce se staly předlohou pro můj výzkum, jsou a byli citováni a parafrázování pan Ing. 

M. Bartoš, profesor L.A. Moss a doktorka R. Glorioso. Pro vyhotovení empirické části 

diplomové práce byl zvolen kvalitativní výzkum řešený za pomoci polostrukturovaných 

rozhovorů a sesbíraná data byla následně vyhodnocena za pomoci programu na analýzu dat a 

rámcové analýzy. V praktické části jsou poté interpretovány výsledky ze získaných dat, jež 

rozšiřují dosavadní poznatky týkající se tématu amenitní migrace a životního stylu, a to 

především se zaměřením na druhou generaci migrantů. Provedeným výzkumem bylo zjištěno, 

že děti pocházející z venkovského prostředí své budoucí bydlení na vesnici spíše neplánují. 

Potomci migrantů, kteří prožili značnou část svého dospívání ve městě jsou rozporuplného 

názoru, polovina z nich by v budoucnu preferovala bydlení ve venkovském prostředí a druhá 

polovina by se raději vrátila do města. Samotní amenitní migranti jsou spokojení a svého 

rozhodnutí o přestěhování se na venkov nelitují. 
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