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Z průzkumu
Mládež, která tráví čas se svými rodinami
v obchodních centrech
Mládež v obchodních centrech (OC) je novým fenoménem 21. století. V loňském roce jsem
se v rámci práce (streetworker pro děti a mládež) rozhodla věnovat více času problematice
tzv. „mall junkies” a zaměřit pozornost na nově otevřené nákupní centrum ve městě, kde žiju.
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V obchodních centrech se v současnosti rozvíjí nový jev,
který se jmenuje „mall junkies“. V českém překladu se
jedná o mládež trávící volný čas v nákupních centrech. Ta se
stávají přirozeným prostředím náctiletých. Pustila jsem se
do výzkumu tohoto nově se rodícího fenoménu, který na
začátku představoval monitorování, tedy pozorování náctile-
tých a jejich chování v přirozeném prostředí. Později jsem ho
doplnila o další fázi, a to o dotazníky, které byly rozdávány
přímo v OC a poté na středních školách. Zde se hojně vysky-
tuje cílová skupina a má k tématu co říci, což se také osvěd-
čilo a měla jsem možnost z diskusí a rozhovorů získat přínos-
né informace. Když mluvím o cílové skupině, myslím tím to,
že výzkum byl zaměřen na mládež ve věku 12 až 20 let. 

Z výsledků bych ráda uvedla pár příkladů,
které jsou zajímavým zjištěním. Vyplynulo:

že v nákupním centru mládež tráví v rozmezí
od jedné do tří hodin, 
že pro některé z nich je nákupní centrum
místem relaxace a odpočinku, zdrojem financí,
jelikož sem chodí za prací. Mohou zde najít
poměrně snadno a rychle brigádu. Pokud však
mají koníčky a jsou časově zaneprázdnění,
nákupní centrum se pro ně stává neatraktivní
a snaží se zde trávit co nejméně času. 
Využívají ho jako čekárnu na autobus, vlak,
jako průchozí místo a přestupnou stanici.
Dostali jsme se ale i k tomu, že rodiče by jim
nedovolili jen tak se poflakovat v obchoďáku. 

Čím jsou tedy nákupní centra tak přitažlivá pro mládež a je-
jich rodiny? Zájem a atraktivitu nákupní centrum vzbuzuje
nejen u mládeže, ale i u dospělých. Pro mladé lidi představuje
místo střetávání se svými vrstevníky, místo, které je součástí
jejich životního stylu. Velká plocha, kde se lehce mohou
ztratit, být anonymní. Prostor, kde nemusí poslouchat pří-
kazy rodičů, kde mohou být relativně svými vlastními pány.
Pokud vezmou své rodiče nebo jiné rodinné příslušníky s se-
bou do nákupního centra, dovolí jim vstoupit do svého světa.
Vytvářejí se odlišné skupiny, které navštěvují nákupní cen-
tra. Jen velmi stručně vám přiblížím charakteristiku těchto
skupin. Jsou to mladí lidé, samotáři bez vrstevnické skupiny
a rodin, kteří hledají možná místo, kam by mohli patřit,
kam by se mohli začlenit. Náctiletí se svými vrstevníky,
kteří se setkávají tváří v tvář. Komunikují bez prostředí
virtuálního světa, bez informačních technologií. A další
skupinkou jsou právě mladí lidé se svými rodinami, kteří
vyrážejí trávit „volný čas“ právě sem. Je otázkou, zda je to
dobře, nebo špatně, jelikož z našeho výzkumu vyplynulo,
že mladí lidé navštěvují nákupní centrum především pro
zkrácení čekání, nudy, pro zábavu. Někteří z nich mají
problém, že se jejich chování pro ostatní návštěvníky stává
nepřiměřeným a obtěžujícím, a dostávají se tak do konflik-
tů s ochrankou, v horších případech pak může docházet až
k výjezdům městské policie. 

Mladí lidé s rodiči

Avšak ráda bych se věnovala skupinkám mládeže s rodina-

mi v nákupních centrech. Pokusím se tedy volně, nenásilně
a pokud možno plynule nastínit, podle toho, co jsem zjis-
tila, jaké jsou „trendy“ u mládeže. Začala bych asi tím, že
mládež trávící volný čas se svými vrstevníky, tedy bez ro-
dičů, se vystavuje většímu riziku kontaktu se společensky
nežádoucími jevy. To představuje například kontakt se star-
šími, nebo s už dokonce dospělými, kteří ve větším množství
experimentují, nebo jsou dokonce závislí na různých návy-
kových látkách. Avšak čas trávený s rodinou je určitou for-
mou primární prevence, která zamezí vzniku nežádoucích
jevů. Jestliže budeme teoretizovat, tak si můžeme představit
situaci. Mladý jedinec jde do nákupního centra se svými
rodiči, s mladší sestrou, či s jinými rodinnými příslušníky.
Potká před obchoďákem své vrstevníky, kteří pokuřují.
Dal by si také cigaretu, ale s rodiči, kteří o tom nemají ani
ponětí, že jejich dítě experimentuje s kouřením, si nezakouří.
Tedy v tomto případě se už jedná o sekundární prevenci, při
které nedochází k dalšímu rozvoji nežádoucího chování,
kterým je právě kouření. Mohli bychom přemýšlet v rovině,
že když mládež tráví čas s rodinou, osvojuje si návyky,
které mohou předcházet rozvoji společensky nežádoucích
jevů. Rodina tak může příznivě působit na zdravý životní
styl a další vývoj mládeže. Je to míněno i v tom smyslu, že
rodiče v ruchu uspěchané doby zapomínají na běžné detaily
a drobnosti, stačilo by se jen zeptat pro děti nudnou otáz-
kou: „Jaký byl den? Jak jsi ho prožil?“ Možná je tím, po čem
děti, a třeba i ty náctileté, touží. Potom by možná nehledali
jiné alternativní reality v podobě nákupních center. 
Současná doba je ovlivňována konzumem, kvantitou a ma-
teriálními hodnotami. Mladí lidé, se kterými jsem vedla
rozhovory a bavila se s nimi, sami řekli, že rodiče tráví moc
času v práci a že pak nemají na své děti čas. Na to se nabaluje
bezprizorní trávení času v nákupních centrech, tedy uchylo-
vání se k pasivnímu trávení času. 
Jak vypadá zdravý životní styl, je v představách každého
z nás ztvárněno odlišně. Avšak trávení času rodin s dětmi
v nákupních centrech je spornou otázkou v tom, že rodina
vyrazí na obcházení obchodů, koukání po výlohách, pak
se naobědvá ve fast foodu a nakonec to završí návštěvou
kina. Ale kde jsou výlety po památkách, do přírody na
čerstvý vzduch. Ze svého dětství si pamatuji, že rodiče se sna-
žili využívat každou volnou chvíli k výletům po krásách
naší vlasti. Existuje celá řada tipů, jak trávit čas s dětmi
jinak než v nákupním centru. Ale doba působí i na toto.
Alespoň nám může být útěchou to, že při trávení času v ná-
kupních centrech si rodina vymezuje čas čistě pro sebe.
Což je, jak už bylo zmíněno, velmi cenné. Každá chvíle
s rodiči, která zůstane v paměti dítěte, se stává nedocenitel-
nou. Rodiče se uchylují k rychlému řešení, co dělat s dětmi,
když zrovna babičky nejsou po ruce. Co vařit, kam je vzít
na jídlo. Volí tu nejjednodušší variantu, kterou je právě ob-
chodní centrum, ve kterém máte food court. Zde je rozmanitá
nabídka jídel, která nejsou v domácnostech běžně dostup-
ná. Ale je dost smutné sledovat, jak rodiče chodí s dětmi,
kterým není ani pět let, do fast foodu a sami jim dávají hra-
nolky a další „pochutiny“. U dětí se tak vytváří návyk, jed-
noduše řečeno, „co dělají rodiče a kam mě berou, budu
jednou chodit a možná brát i své děti a dělat to samé“, a po
kud tady není zelenina, tak v mém světě to znamená, že
je to naprosto v pořádku. Na druhou stranu, je vidět mladé
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dívky, jak se svými maminkami sedí poblíž v kavárně a vedou konverzaci.
Ono všechno má svůj rub i líc. Podporuje se a prohlubuje vztah mezi
matkou a dcerou, který bývá právě u adolescentů dost problematický. Pro-
vozují tak sice běžné rozhovory v podstatě o čemkoli, ale velmi důležité
a podstatné, protože jsou to právě ony, které směřují k upevnění a k pro-
hloubení vztahů. Vymezují se teritoria, toto je mé území, ale vezmu tě sem
na návštěvu, ale prosím respektuj to a věř mi. Což představuje volání po
tom, dejte mně více důvěry.
Také trávení času nahrává dost dobře i počasí. Tento faktor se může zdát
jako bezvýznamný, ale hraje důležitou roli. A to z toho důvodu, jestliže je
nepříznivé, uchyluje se do nákupních center více lidí. Protože kam v době
dovolených vzít dítě, které se očividně doma nudí a pro které jako rodič
nic záživnějšího už nevymyslím. Vytratily se však společně trávené chvíle
doma, kde se rodina sejde málokdy. Není třeba vymýšlet nic složitého k obě-
du či k večernímu menu, důležité je však to, že se rodina sejde a komuni-
kuje, a také, že je to v atmosféře domova kde se tráví čím dál tím méně času.
Ano, existuje ještě mládež, která nemá potřebu trávit čas v nákupním
centru, protože má své koníčky, smysluplně tráví volný čas. Rodiče na
druhou strunu jsou velmi zaneprázdnění prací, protože se snaží o to, aby
jejich ratolesti mohly chodit právě do těchto kroužků a věnovat se svým
koníčkům.
I u rodičů přijde najednou velký časový prostor, ve kterém nemám práci,
mám volno, ale co s ním. Stačilo by právě zvolnit a společně v kruhu rodinném
něco třeba i drobného přichystat k jídlu a sednout si. Zeptat
se, jaký byl den, co nového se stalo a povídat si
o drobnostech, i když se zdají být nepodstatné,
ale to jsou právě ty detaily, které dávají
najevo zájem o toho druhého. Zjišťovat o sobě
více, poznávat se. Zastavit se, protože tempo
dnešní doby je velmi uspěchané. Vychutnat
si to. Zvolit i tak možná pro někoho dětské
hry, jako je Pexeso, Člověče, nezlob se, nebo
skládat puzzle. Zde bych ráda použila citát Al-
berta Einsteina: „Hra je jeden z nejefektivnějších
způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme
dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát
zapomněli.“ 
Sledovat společně doma film. Upéct společně
dobrý domácí moučník. Nemít domov, tedy místo,
kam se vracím, jen za prostor, kde odhodím ak-
tovku, o prázdninách tam prostě nechci být, místo,
kam se chodím jen vyspat a pak zase jdu do práce.
Ale kde se snažíme společnými silami utvářet
atmosféru domova. Tedy místo, kam se vracím rád,
kde mám své místečko, které je jen mé. Prostě
místo, ke kterému mám určitý citový vztah a je
mně tady dobře. A o to by se měli rodiny se svými
náctiletými snažit a budovat, znovu vytvářet hod-
noty, které se vytratily. Vyplňovat tak možná právě
ten pocit prázdnoty a nudy, který mladí lidé zažívají.
Vytvářet tak pocit bezpečí, jistoty, že se mají kam
vracet, který právě dnešním náctiletým může chybět.

Mohou se tak podílet na rozvíjení potřeby sounáležitosti, tedy pocitu, že
mě má někdo rád, že někam patřím, že mohu svou lásku někomu obětovat.
Málokdo si uvědomuje, že časem tráveným pohromadě se rozumí také hle-
dání a nacházení společných cest a možností konverzace. Jak už jsem zmi-
ňovala a ještě bych to chtěla zdůraznit, moderní doba představuje ztrátu
duchovních hodnot, což je možné konkrétně doložit právě u rodin trávicí čas
s mládeží v nákupních centrech. Dochází tak k uctívání a budování materiálních
hodnot. 
Začíná to nenápadně. Zajít si do nákupního centra při nepříznivém počasí,
o víkendech, když mám dovolenou, a najednou se zde tráví více a více času.
Dospělí jsou donuceni třeba i okolnostmi, jako je přesunutí důležitých
služeb například pošty. Rodiče potřebují zaplatit složenky a vyřídit další
věci, děti vezmou s sebou s tím, že to bude trvat jen chvíli. Ale když už jsme
tady, tak si zajdeme na něco dobrého, podíváme se po obchodech a už se
z toho stává určitý druh turistiky. 
Avšak tento typ cestování po nákupních centrech ztrácí původní přiroze-
nost v tom, že se člověk uchyluje více k materiálnímu namísto toho, aby
vyhledával duchovní odkaz. Aby učil své potomky chodit více do přírody
a tím úctě k přírodě. Nákupní centrum jako monstrum 21. století ukazuje
přesný opak. I když rodiče nedisponují tolika finančními prostředky na
nákup dovolených k moři nebo na hory se vším všudy, stačí vybrat nejbližší

autobusový spoj a vzít náctileté do lesa, třeba i s jejich
kamarády. Začít tak dobrodružství pod stany, vařit

si jen tak, z toho, co máme, a nejít hned do
obchodu. Když nemám fantazii a pro od-
lehčení stan, je spousta nabídek táborů,
i příměstských, s tematikou pro náctileté.
Vyzkoušet i obměnu a dát odpovědnost, po
které náctiletí tak touží, aby vymysleli
právě oni program na volný čas se svou
rodinou. 
Celkově bych na závěr shrnula klady a zá-
pory trávení času mladých lidí s rodinami
v nákupních centrech. Ano, je to fenomén
současnosti, který se vyvíjí a je v neustá-
lém procesu změny, a tedy bude vyvolávat
spoustu otázek, na které jsou a nejsou odpo-
vědi. To už si však musí odpovědět každý z nás,
zda to dělat jinak. 
Negativem trávení času rodin s náctile-
tými v nákupních centrech je odcizení se,
rychlé řešení většího množství volného času.
Což umožňuje přizpůsobování se dnešní
době, která je uspěchaná a nutí k rychlému
životnímu tempu. A nedává prostor změně.
Rodiny mohou nevědomě podporovat vzorec
chování svých náctiletých „dětí“ a tím jim říkat,
ano dělej to dál tak, jak to děláš. Na druhou
stranu je pozitivem právě to, že rodina je
pohromadě. Pokud rodiče či jiní rodinní
příslušníci doprovázejí mládež do nákupního

centra, působí preventivně a možná i represivně. 
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