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Anotace 

Bakalářská práce popisuje důvody smysluplného využívání volného času dětí a 

mládeže.  Cílem bakalářské práce je zjištění, kolik času na volnočasové aktivity mají žáci 

2. stupně základních škol a kolik žáci z nižších ročníků víceletých gymnázií, čemu se 

ve svém volném čase rádi věnují, jestli si danou aktivitu zvolili sami a jak dlouho se tomu 

věnují, případně jakým způsobem tráví volný čas děti, které žádnou zájmovou činnost 

nemají. Výzkum tedy zahrnuje informace, čemu se ve svém volném čase věnují žáci ze stejné 

věkové kategorie, ale z odlišných typů školských zařízení. V teoretické části je nastíněna 

základní terminologie související s tématem práce, jsou zde především uvedeny pojmy volný 

čas, vývoj chápání volného času, pedagogičtí pracovníci zabývající se výchovou ve volném 

čase a v neposlední řadě jsou definovány charakteristické vývojové zvláštnosti dětí. 

Bakalářská práce charakterizuje příklady možností trávení volného času, ale také prezentuje 

rizikové faktory trávení volného času. Vystihuje tak důležitost smysluplného využívání 

volného času dětí a mládeže. Praktická část obsahuje dotazníkové šetření zaměřené 

na využívání volného času dětí navštěvujících ZŠ a žáků navštěvujících nižší ročníky 

víceletých gymnázií. Průzkum je dále rozčleněn na využívání volného času ve velkoměstě a 

v malém městě. 

Klíčová slova 

Volný čas, volnočasové aktivity, rodina, pubescent, základní škola, víceleté 

gymnázium. 

  



 

Annotation 

The thesis describes importance and reasons for meaningful use of leisure time 

children and teenagers operate with. The aim is to find out the amount of time devoted to 

free time activities within secondary school students as well as younger students of multi-

annual grammar schools (aged 12-16). What kind of activity is their favourite, if it is their 

personal choice or the wish of their parents. How long have they been practicing the activity. 

It also deals with the fact what sort of activities do the children who do not attend any 

interesting leisure time club. 

The research basically includes information about free time of children of 

approximately the same age but different educational background.  

The theoretical part of this bachelor thesis deals with terminology connected with the 

topic. In more details it explains the terms: free time, the development of understanding free 

time, pedagogical staff dealing with educational process during free time and finally it 

defines the characteristics of individual disorders of children´s development. 

The thesis explains examples of different possibilities of spending free time and also 

it shows the critical or problematic aspects of free time which can occur. Therefore, it 

emphasizes the meaningful use of free time of children and teenagers. 

The practical part presents results of questionnaire research focused on the use of free 

time among lower secondary school children and younger students of multi-annual grammar 

schools. Moreover, it deals with the differences between cities and small towns. 

Key words 

Free time, free time activities, family, teenager (pubescent), elementary school, 

multi-annual grammar school.  
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Úvod 

Autorka si uvědomuje, jak je důležité, aby děti smysluplně využívaly svůj volný čas 

a již od útlého věku se věnovaly nejrůznějším zájmovým činnostem. Děti jsou vyvíjející se 

osobnosti, jsou tedy nezkušené a tedy důvěřivější než dospělí. Okolní prostředí nás nesmírně 

ovlivňuje a zejména děti se jím nechají snadno zmanipulovat. Může se potom stát, že 

podlehnou nevhodnému chování, které by mohly právě ve svém okolí zpozorovat a chápat 

jej jako akceptovatelné. Je tedy důležitou povinností dospělých zajistit, aby se takovýmto 

situacím předešlo a děti trávily čas tak, aby je nejen bavil, ale i účelně zaměstnával. 

Z výše uvedených důvodů je proto důležité co nejdříve děti nasměrovat na takovou 

životní cestu, která zahrnuje lákavé volnočasové aktivity, díky kterým se budou děti dále 

rozvíjet a naplňovat tak smysl své existence. Děti se tak navíc učí zodpovědnosti za své činy 

a svá rozhodnutí a také pomalu získávají poznání, jak je významné se ve svém volném čase 

odreagovat od povinností, které jsou na ně každý den kladeny. 

Bakalářská práce je rozčleněna na dva úseky – teoretický a praktický. V teoretické 

části jsou vysvětleny pojmy, které se váží k výzkumnému tématu bakalářské práce. Jde 

především o pojmy jako je volný čas, vývoj chápání volného času, volnočasové aktivity, 

možnosti trávení volného času a vývojové zvláštnosti dětí mladšího školního věku a 

dospívání. 

V praktické části autorka nejdříve představí výzkumné oblasti – obec Chotěboř a 

hlavní město Prahu. Jak vyplývá z názvu bakalářské práce, cílem práce je zjistit, čemu se 

věnují děti ve velkoměstě a v malém městě. Proto v této části uvede, z jakého důvodu 

pro svůj výzkum zvolila právě tato města. Autorka pro svůj výzkum zvolila dotazníkové 

šetření. V této části bakalářské práce bude možno nalézt vyhodnocení odpovědí respondentů 

ze všech zkoumaných škol. 

V závěru bakalářské práce autorka shrnuje řešenou problematiku, tedy co práce 

přinesla nového, jak se návštěvnost volnočasových aktivit liší u žáků ze základních škol a 

víceletých gymnázií a k čemu dospěla ohledně zájmových činností u dětí z velkého a malého 

města.  
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Teoretická část 

V této části bakalářské práce je vysvětleno, jak se od minulého století změnila 

významnost volného času. Smyslem života už není pouze práce, jak tomu bylo v podstatě 

ještě nedávno. Životní náplní se tak postupně stává rozvoj osobnosti, což si mnoho lidí stále 

neuvědomuje. Proto se v této části autorka zabývá volným časem a jeho důležitostí, příklady 

možností trávení volného času, posláním pedagogiky volného času, subjekty zabývající se 

výchovou ve volném čase i nepříznivému využívání volného času. Nejsou opomenuty ani 

vývojové zvláštností dětí nacházející se v období pubescence. 

1. Volný čas 

Když se mluví o volném čase, vzbuzuje to v lidech příjemné představy. Volný čas 

bývá spojován s oblíbenými aktivitami, například s cestováním, procházkami přírodou a 

jejím poznáváním, sportováním. Nejde ale jen o pohybové aktivity. Volným časem se 

rozumí například i sbírání známek nebo čehokoliv jiného, chov různých zvířat, pěstování 

rostlin či práce s počítači. Patří sem ale i setkávání se s přáteli, nebo naopak klidný 

odpočinek a nicnedělání. Volný čas je doba, kdy si člověk sám určuje, jakým činnostem se 

bude věnovat (Bendl, 2015, str. 118). 

Volný čas je svobodnou volbou každého z nás. Je to čas, kdy se na chvíli vymaníme 

ze začarovaného kruhu závazků a povinností různého druhu – ať už jde o povinnosti v práci 

či v rodině. „Pokud se volnočasové činnosti stanou profesionální povinností (neboli jazykový 

kurz je povinný), změní se podstata činnosti, přestává být svobodně volená, i když obsah 

činnosti se nemění“ (Knotová, 2011, str. 27). 

Podle zakladatele České asociace pedagogického výzkumu Jana Průchy (2015, str. 

93) „volný čas tedy zahrnuje: odpočinek, rekreaci, zábavu, zájmové činnosti, dobrovolné 

vzdělávání, dobrovolnou společensky prospěšnou činnost aj“. 

Protikladem volného času je doba, ve které člověk vykonává činnosti, které se 

provést musí, aniž by bral ohled na to, jestli ho dané činnosti baví či ne. Jde o tzv. sféru 

povinností. Podle Bendla (2015, str. 121) sem patří zejména „péče o rodinu a domácnost, 

zajišťování a uspokojování základních biologických potřeb a veškeré časové ztráty, které 

s tím souvisejí“. U dětí jde především o přípravu do školy, u dospělých pak o povinnosti 

v zaměstnání. Není možné od sebe volný čas a povinnosti zcela oddělit. Některé povinnosti 

mohou někoho bavit a plní je s radostí, naproti tomu existují „volnočasové aktivity, které 
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nejsou jen zábavou, ale přinášejí i hmotný efekt (např. drobné kutilství, pěstitelství, 

chovatelství, rybolov). Pro tuto oblast se používá označení polovolný čas“. 

Dvořáček, (2014, str. 238) tvrdí, že „způsob využívání volného času je jedním 

z ukazatelů životního stylu“. Volný čas ale může vyvolávat řadu problémů. Někteří lidé mají 

pocit, že se jim nedostává příliš volného času, jiní naopak netuší, co si s volným časem počít, 

jak jej smysluplně vyplnit, nebo v tom horším případě „jej tráví způsobem ne právě 

vhodným. Volný čas mladých lidí působí starost i jejich rodičům, učitelům a vychovatelům“. 

Z tohoto důvodu se volným časem zabývají „filozofové, psychologové, cenné informace 

přinášejí sociologové. Volný čas je natolik významným a sledovaným jevem, že se jím zabývá 

samostatná disciplína – pedagogika volného času.“ 

1.1  Vývoj chápání volného času 

Ještě v minulém století neměl volný čas pro společnost takový význam, jaký má 

dnes. Zásadní změny nastaly až po druhé světové válce. „Zkrácení pracovní doby, pětidenní 

pracovní a školní týden, osvobození dětí od placené práce a často i práce v domácnosti, 

technologické rozvoje“, to vše způsobilo změnu v nahlížení na volný čas a změnil se i jeho 

význam. V padesátých letech byla práce chápána jako nejdůležitější smysl existence. Volný 

čas byl pokládán za nadbytečný, mnoho ho nezbývalo a sloužil především k přípravě 

na práci. Později, v sedmdesátých a osmdesátých letech, práce postupně ztrácela své hlavní 

postavení ve společnosti. „Práce tak již často není smyslem existence, nově se jí stává osobní 

rozvoj ve volném čase“. Za několik posledních desetiletí se zásadně změnil pohled na volný 

čas a vzrostl jeho význam. Navzdory této skutečnosti ale nemůžeme říci, že by byl význam 

volného času chápán veškerým obyvatelstvem. „Vnímání volného času je stále velmi 

individuální, ovlivněné sociálním prostředím, věkem či typem zaměstnání“ (Volnočasové 

aktivity a kvalita života, 2011).  
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2. Pedagogika volného času 

Výše zmíněný Průcha (2015, str. 92) tvrdí, že „v pedagogické vědě jsou kromě 

akademicky uznávaných disciplín i některé, jež nemají renomé „vysoké vědy“, tj. jsou 

většinou považovány za teoreticky méně zajímavé, příliš s praxí spojené oblasti. Tak tomu 

donedávna bylo – nebo leckdy je doposud – s disciplínou nazývanou pedagogika volného 

času“. Bohužel se setkáváme s tím, že práce vychovatelů a pedagogů ve volném čase je 

společností vnímána jako méně důležitá. Podceňování této disciplíny není vhodné. 

Disciplína se zajímá o velmi pozoruhodný a významný společenský jev – tedy jak děti a 

mládež nakládají se svým volným časem. Existuje mnoho způsobů, jakým děti a mládež 

mohou trávit svůj volný čas – od smysluplného využívání například na nějakých zájmových 

aktivitách, přes přípravu na vyučování až po trestnou činnost. Z tohoto důvodu je 

pedagogika volného času skutečně důležitou vědeckou disciplínou. 

2.1 Poslání pedagogiky volného času 

Přestože to nemusí být na první pohled patrné, způsob trávení volného času je 

významný společenský jev, který vždy poskytne jednotlivci různou formu užitku. Dvořáček 

(2014, str. 239) tvrdí, že „i zcela samoúčelná činnost, např. pořádání nejrůznějších sbírek, 

slepování nefunkčních modelů atd., která má všechny znaky hry, a nikoliv práce, přinese 

jednotlivci užitek přinejmenším v podobě relaxace, objektivně fyziologicky účelné a 

subjektivně příjemně prožívané“. 

Jan Průcha (2015, str. 93) uvádí, že „pedagogika volného času se snaží především 

trávení volného času ovlivňovat, a to tím, že vede žáky a studenty k chápání toho, jak lze 

volný čas trávit tak, aby byl pro jedince prospěšný, aby usměrňoval a kultivoval jeho 

individuální zájmy a přinášel mu pocit uspokojení a seberealizace“. V naší společnosti se 

ale objevuje i nevítané chování mladých lidí, a proto se pedagogika volného času snaží těmto 

lidem ukázat, že je možné volný čas trávit i vhodnějším, zábavnějším a zajímavějším 

způsobem než např. násilím, vandalismem či záškoláctvím. Důležitým posláním pedagogiky 

volného času je tedy především i její preventivní funkce. 
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3. Pedagogičtí pracovníci zajišťující výchovu ve volném čase 

Pedagogickým pracovníkům, kteří uskutečňují výchovu ve volném čase, se říká 

vychovatelé nebo pedagogové volného času. Vychovatelé své poslání plní ve školních 

družinách, školních klubech, domovech mládeže, v zařízeních pro ústavní a ochrannou 

výchovu i v zařízeních sociální péče. Naproti tomu pedagog volného času svou práci 

vykonává především ve střediscích volného času, jako jsou domy dětí a mládeže, stanice 

zájmových činností či v jiných neškolských zařízeních (Bendl, 2015, str. 122). 

Pro pedagogické pracovníky působící ve volném čase hraje nesmírně důležitou úlohu 

znalost věkových zvláštností, a to z toho důvodu, že „nepracují s jednou věkovou skupinou 

(jako např. učitelé), ale s jedinci různého věku (např. vedou zájmové kroužky dětí 

předškolního, mladšího, středního i staršího školního věku)“. Pedagog stanovuje výchovné 

cíle, plánuje, co se děti naučí, které vlastnosti se budou díky činnosti rozvíjet (Bendl, 2015, 

stránky 124 - 125).  

3.1 Základní požadavky na výchovu ve volném čase 

Aby pedagog dosáhl svých cílů, musí dodržovat jisté zásady. Mezi ty základní řadíme 

pedagogické ovlivňování volného času a dobrovolnost. Na první pohled se může zdát, že 

jsou oba požadavky v rozporu. Jde ale o vhodné motivování účastníků. „Umění vhodné 

motivace je základem práce pedagoga volného času a vychovatele. Činí jejich práci 

zajímavou, ale i velmi náročnou. Pokud není motivace účinná, děti se jí prostě neúčastní. Je 

samozřejmé, že pro některé výchovné situace požadavek dobrovolnosti neplatí, zejména 

pokud se týká dodržování bezpečnosti a hygieny práce, respektování morálních zásad apod.“ 

Bendl (2015, stránky 128 - 129) dále uvádí, že „pedagogické ovlivňování volného času 

znamená citlivé, nenásilné, ale cílevědomé vedení k racionálnímu využívání volného času. 

Právo dětí na volný čas a jeho účelné využívání je dáno Úmluvou o právech dítěte“. Účast 

na volnočasových aktivitách však musí být vždy dobrovolná, nenásilná, dítěti nesmíme 

přikazovat, aby se aktivit účastnilo, pokud nechce. 
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4. Vývojové zvláštnosti 

Autorku zajímá především období pubescence, v této kapitole ale budou nastíněny i 

vývojové rozdíly s obdobím, které pubescenci předchází a které posléze následuje. Budou 

zde tedy objasněny charakteristické rozdíly, co se týče mladšího školního věku, pubescence 

a adolescence. 

4.1 Mladší školní věk 

Podle Říčana (2008, str. 272) se dítě ve věku mezi 6–11 lety zajímá o to, jak fungují 

věci kolem něj, objevuje se logika opírající se o konkrétní nazírání. Začíná také chodit 

do školy, což je pro něj výraznou změnou, a setkává se se situací, že je za svůj výkon 

najednou hodnoceno. 

Dítě se také učí překonávat různé překážky spojené převážně se školou, a to 

i v případě, že daná činnost pro něj není zcela lákavá.  Stane-li se, že se dítěti ve škole příliš 

nedaří, trpí pak komplexem méněcennosti a v kolektivu se cítí jako bezvýznamný outsider 

(2008, str. 273). 

4.2 Pubescence 

Pubescencí nazýváme první etapu přechodu mezi dětstvím a dospělostí a trvá 

přibližně od 11 do 15 roku věku. Na rozdíl od předchozí vývojové etapy se inteligence stává 

vyspělejší a dospívá k formálnímu myšlení. Znamená to, že dítě dokáže pracovat 

s abstraktními pojmy či uvažovat hypoteticky (Říčan, 2008, str. 273). 

Říčan (2008, str. 274) uvádí, že „v pubescenci probíhá rychlé tělesné pohlavní 

dozrávání, anatomické i hormonální. Toto dozrávání je často doprovázeno bouřlivým 

citovým vývojem. Zároveň zesiluje schopnost a sklon o svých citech přemýšlet“. Pubescent 

zkoumá svou identitu, což je dle Říčana náročný úkol. Objevují se otázky typu: „Jaký jsem? 

Co chci? Co dokážu? Čím chci v životě být? Kam patřím?“ 

Objevují se ale i pocity úzkosti a ztráty jistoty, pocity méněcennosti. Také se objevuje 

značná nespokojenost se změnami na svém těle. Dospívající má pocit, že je na to sám, 

nevyzná se v sobě a myslí si, že ho nemohou pochopit ani dospělí. Posílení sebedůvěry hledá 

v partě, chová se impulzivně, nepředvídatelně. Jedná se o tzv. období "vulkanismu" 

("hormonální bouře") a období vzdoru (odpor k autoritě) Během tohoto období dochází i 

k dalším procesům. Pubescenti bývají zvýšeně sebekritičtí, kriticky o sobě uvažují a zvažují, 

kým by chtěli být. Naproti tomu u nich převládá pocit výjimečnosti, jsou přesvědčeni, že 
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pouze jejich nápady a názory jsou správné. Dospívající také začínají získávat zkušenost 

s první zamilovaností a s prvními vztahy, před opačným pohlavím jsou ale nejistí. (Etapy 

psychického vývoje: pubescence, adolescence, 2016). 

4.3 Adolescence 

Adolescencí nazýváme druhou část dospívání, tedy etapu trvající přibližně 

od 16. do 20. roku věku. Dospívající se snaží chovat a jednat jako dospělý a osamostatnit se, 

nicméně chybí mu k tomu s dospělostí neoddělitelné předpoklady – tedy mladý člověk není 

tak zkušený a teprve se učí odpovědnému jednání. Jinými slovy dospívající k dospělosti 

zatím „nedozrál“ (Etapy psychického vývoje: pubescence, adolescence, 2016). 

I k tomuto období se vážou další charakteristické procesy. Především je ukončen růst 

a ustálila se váha. Mladí lidé se také nadmíru starají o svůj zevnějšek, fyzická krása je 

důležitá pro jejich psychiku a snaží se zapůsobit na ostatní – především na opačné pohlaví – 

tedy pubescentní nesmělé pohledy ustupují a dospívající se snaží navázat vážný citový vztah 

(Etapy psychického vývoje: pubescence, adolescence, 2016). 

Také ubývá přesvědčení, že pouze jejich názor je jediný správný. Sice mají málo 

zkušeností, ale již dokáží s dospělými diskutovat na vyspělejší úrovni. Tedy rozhovor mezi 

dospělým a dospívajícím je smysluplný a diskutující jsou tak rovnocennými partnery (Říčan, 

2008, str. 273). 

4.4 Shrnutí 

Jak je vidět, proces dospívání je nesmírně bouřlivý a dospívající si projdou řadou 

komplikací a zmatků, než se z nich stanou samostatní a zodpovědní dospělí. Především 

období pubescence je pro dítě nepředvídatelnou změnou, kdy vše, na co bylo doposud 

zvyklé, je náhle zcela jiné (Říčan, 2008, str. 274). 
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5. Příklady možností trávení volného času dětí a mládeže 

V současnosti děti rády sedí u počítačů či u televize a přestávají tolik chodit ven 

s kamarády, jak tomu bývalo kdysi. A pro rodiče je to i pohodlnější, protože mají od dětí 

chvíli klid. Tento přístup je ale nevhodný a je potřeba, aby si rodiče uvědomili, že volný čas 

lze trávit mnohem zajímavějšími způsoby a že smysluplné trávení volného času je pro dítě 

nesmírně přínosné. Děti si totiž užijí více zábavy a budou plny nových vzrušujících zážitků, 

které by „prostým“ vysedáváním u počítačů neměly šanci zažít. V dnešní době mají děti 

na výběr z mnoha lákavých aktivit, kterým se mohou věnovat, a navíc se díky tomu učí 

pracovat v kolektivu, kde se utvářejí mezilidské vztahy (Správné využití volného času je pro 

děti zásadní, 2015). 

5.1 Pohybové aktivity 

Pohyb je základním projevem existence člověka. Díky pohybu se zlepšuje nejen 

pohybová soustava, ale i např. smyslové schopnosti. Dle Kubátové (2015, stránky 38-39) 

„je pro zachování a upevňování zdraví nezbytným a nejpřirozenějším předpokladem aktivní 

pohyb.“ 

Naštěstí je dnes nabídka aktivit tak bohatá, že si dítě určitě vybere. Vedle fotbalu, 

florbalu, volejbalu, má dítě možnost si vybrat například různé druhy frisbee sportů, bowling, 

lezení na stěnách, či dokonce může navštěvovat kroužek roztleskávaček (Netradiční 

sportovní a pohybové aktivity). 

Hrabinec (2017, str. 33) uvádí, že „ve starším školním věku se se změnou postavy i 

nástupem puberty vztah k pohybu mění. Růst často zhorší zvládání vlastního těla a tato 

„neobratnost“ může posílit odmítání pohybu, které je často spojeno i se změnou zájmů, 

vrstevnickými skupinami a opozicí vůči dospělým. Přináležitost do skupiny sportující 

mládeže je proto velmi pozitivní právě v tomto věku“. Kromě toho školní i mimoškolní 

pohybové aktivity napomáhají rozvoji přátelství mezi zúčastněnými a tato přátelství, stejně 

jako sportovní aktivita, mnohdy přetrvávají až do dospělosti. 

5.2 Hudba a hudební nástroje 

Ke stálým nabídkám SVČ se řadí i výuka hry na hudební nástroj. Zde se děti 

nejčastěji učí hrát na flétny, kytary, klavír, keyboard, housle, a v neposlední řadě dokonce 

hrají na bicí. SVČ se tak stává finančně dostupnější variantou základních uměleckých škol 

(Výuka hry na hudební nástroje). 
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6. Školská výchovná zařízení, ve kterém mohou pubescenti trávit svůj 

volný čas 

Výchovou ve volném čase dětí a mládeže se zabývá rozsáhlý systém školských 

zařízení.  Patří sem především školní družiny a školní kluby, základní umělecké školy, 

jazykové školy a střediska pro volný čas dětí a mládeže (Průcha, 2015, stránky 93-94). 

Autorka se zaměří pouze na instituce, kde tráví svůj volný čas pubescenti. 

6.1 Školní klub 

Školní klub nalezneme při školách a umožňuje zájmové vzdělávání dětem zejména 

z druhého stupně základních škol, žákům nižších ročníků víceletých gymnázií či 

konzervatoře. Klub obvykle slouží žákům jedné školy, může ale poskytovat zájmové 

vzdělávání i několika školám a nabídka činností pramení především z toho, co si děti přejí 

dělat. Děti zde pobývají velkou část svého volného času, proto by zde neměly chybět 

oblíbené hry, počítače s internetem, knihovna, ale měl by tu být i prostor pro odpočinek či 

studium a další osobní záliby. Školní klub může zájmové vzdělávání zajišťovat i ve dnech, 

kdy neprobíhá školní vyučování (Bendl, 2015, stránky 134-135). 

6.2 Střediska volného času 

Bendl (2015, str. 136) uvádí, že „středisko volného času je zařízení pro zájmové 

vzdělávání. Středisko poskytuje své služby dětem, žákům, studentům i dospělým osobám. 

Pracuje s jedinci ve velkém věkovém rozmezí nebo i s věkově heterogenními skupinami. 

Existují dva typy – dům dětí a mládeže, který nabízí rozmanité druhy zájmových činností, a 

stanice zájmových činností, jež se zaměřuje na jednu zájmovou oblast (např.  stanice 

přírodovědců, techniků, turistů). 

6.2.1 Formy zájmového vzdělávání středisek volného času 

Pravidelná zájmová činnost 

Dle Bendla (2015, str. 136) „vychází nabídka druhů zájmových činností z přání a 

potřeb účastníků, z možností personálního a materiálního zajištění (vhodní vedoucí, vhodné 

prostory).“ 

Příležitostné aktivity 

Střediska volného času organizují i další aktivity, které se pravidelně opakují, 

nicméně na rozdíl od pravidelných zájmových činností se opakují jen zřídkakdy, 
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např. jednou za rok. Bendl (2015, str. 136) zmiňuje především „soutěže, sportovní utkání, 

besídky, veřejná vystoupení, výlety, oslavy svátků, významných dnů apod.“ 

Součástí této kategorie je i organizace dětských táborů, které se uskutečňují 

především o letních či zimních prázdninách mimo oblast, kde středisko volného času sídlí. 

Bendl (2015, str. 136) uvádí, že „tábory mohou mít zaměření všeobecné či s programem 

zaměřeným na určitou zájmovou oblast. Mohou se stát i vyvrcholením činnosti zájmových 

útvarů (sportovních, uměleckých, jazykových atd.)“ 

Střediska volného času neopomíjejí ani jedince, kteří mají specifické vzdělávací 

potřeby, zaměřují se i na rozvoj nadaných a talentovaných dětí a žáků a věnují jim 

individuální péči. Umožňují jim také přípravu na další studia a organizaci různých soutěží a 

olympiád. Dalším cílem středisek volného času je integrace handicapovaných mezi zdravé 

(Bendl, 2015, str. 136). 

Spontánní aktivity 

Děti mají čím dál častěji zájem o činnosti, kterých se nemusí pravidelně účastnit – 

tedy kde není nutná pravidelná docházka. Z tohoto důvodu střediska volného času zřizují 

tzv. volné kluby, kde se děti mohou věnovat činnostem tehdy, když mají zrovna chuť. Toto 

nenásilné ovlivňování volného času dětí způsobuje, že původně spontánní aktivita vzbudí 

u dítěte větší zájem a začne se jí věnovat častěji a důkladně (Bendl, 2015, stránky 136-137). 

6.3 Základní umělecké školy 

Do studia na základní umělecké školy jsou děti přijímány obvykle na základě 

talentové zkoušky v příslušném oboru. „Žáci jsou vedeni k elementárním návykům a 

dovednostem, které jsou důležité pro jejich další umělecký vývoj. Umožňuje jejich osobnostní 

růst v rámci aktivní umělecké činnosti a inspiruje k dalšímu studiu.“ Podle oboru je posléze 

studium ukončeno – buďto závěrečnou zkouškou v podobě absolventského vystoupení, nebo 

výstavou výtvarných prací (Základní umělecké školy, 2011 - 2019). 
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7. Školská výchovná a ubytovací zařízení 

Mezi školská výchovná a ubytovací zařízení řadíme domovy mládeže, internáty a 

školy v přírodě. Autorka se opět zaměří pouze na ta zařízení, která se věnují pubescentům. 

7.1 Internáty 

Účelem internátu je zajišťovat ubytování, stravování a výchovně-vzdělávací činnost 

dětem se zdravotním postižením, ať už se jedná o děti předškolního věku či žáky základních 

a středních škol. Internáty se také podílejí na pedagogickém ovlivňování volného času, 

nabízejí rozmanité volnočasové činnosti a umožňují ubytovaným čas na odpočinek. 

Internáty poskytují dětem i potřebnou rehabilitační péči (Bendl, 2015, str. 139). 

7.2 Školy v přírodě 

Dle Bendla (2015, stránky 140-142) „jsou školy v přírodě určené hlavně pro děti a 

žáky ze znečištěného prostředí, které ohrožuje jejich zdraví. Zajišťují zotavovací pobyt 

ve zdravotně příznivém prostředí dětem z mateřských škol a žákům, kteří plní povinnou 

školní docházku“. Dopoledne se děti učí dle rozvrhu a pokud to podmínky dovolí, výuka 

probíhá především venku. Následuje odpočinek a po něm prostor „pro rekreační aktivity, 

jako jsou „vycházky, náročnější turistika, drobné pohybové hry, soutěže apod. Pokud je to 

možné, konají se venku, a to i při horším počasí“. Večer se děti mohou věnovat 

individuálním činnostem či společenským hrám, při kterých využívají vědomosti nabyté 

v průběhu předcházejících zájmových činností. Mnoho dětí je poprvé bez své rodiny, mimo 

domov. Díky tomu se učí být samostatnější, navazovat nová přátelství s vrstevníky a 

komunikovat s učiteli. Školy v přírodě bývají často týdenní. V některých školách se namísto 

škol v přírodě organizují ozdravné vzdělávací pobyty. Ty jsou charakteristické tím, že 

během nich neprobíhá dopolední vyučování.  
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8. Další subjekty zabývající se výchovou ve volném čase 

8.1 Nestátní neziskové organizace 

Jedná se spolky, ústavy a nadace, zabývající se volným časem dospělých, dětí a 

mládeže. Jde tedy o další subjekt, který se významným způsobem podílí na výchově 

ve volném čase a umožňuje dětem rozvíjet své zájmy a dovednosti. Jde především o spolky, 

které kladou důraz na pobyt v přírodě, tělovýchovu a sport, či letní tábory. Objevují se i 

spolky zaměřené na zálesáckou činnost, na poznávání a ochranu přírody. Děti také mohou 

navštěvovat spolek týkající se uměleckého zaměření či společenskovědních a technických 

aktivit. Mezi nejznámější spolky patří organizace Junák, sdružení Pionýr či Sokol (Bendl, 

2015, stránky 145-146). 

8.2 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Tato zařízení jsou zajímavá tím, že plní především sociální poslání. Navštěvují je 

totiž jedinci, kteří čelí nějakým svým osobním problémům či jsou ohroženi sociálně 

patologickými jevy. Nízkoprahová zařízení jsou charakteristická svou snadnou přístupností 

– návštěvník se nemusí nijak přihlašovat ani uvádět osobní údaje a může tak zůstat 

v anonymitě. Děti se zde mohou bezplatně účastnit volnočasových aktivit. Bendl (2015, 

stránky 146-147) tvrdí, že „snahou pracovníků zařízení je zařazovat do programu takové 

činnosti, které dávají možnost formovat žádoucí vlastnosti osobnosti prostřednictvím 

vlastních zážitků, kupříkladu pobytem v přírodě, vyrovnáváním se s nepříznivými 

podmínkami.“ Pro pracovníky nízkoprahových zařízení je to psychicky velmi náročná práce. 

Pracovník může dětem pomoci radou či jiným způsobem, ale vždy musí počkat, až si dítě 

o pomoc samo požádá. Pracovníci zařízení tak musí být velmi empatičtí a trpěliví.  



19 

 

9. Nevyužívaní volného času 

Průcha (2015, str. 94) tvrdí, že „bylo dosud shromážděno málo spolehlivých nálezů 

o tom, jak mládež tráví volný čas, hlavně o příčinách, proč velká část mládeže zůstává 

neovlivněna k účasti na sociálně žádoucích zájmových aktivitách.“ Také poukazuje 

na skutečnost, že mládež stále častěji svůj volný čas tráví u počítače. 

Jelikož každý člověk je originál a nejsme tedy všichni stejní, máme na různé věci 

vlastní názory. Často se rozcházíme i v tom, jak k různým problematikám přistupujeme. A to 

se týká i volného času. Někomu se nedaří zorientovat se v nabídce volnočasových aktivit, či 

si nedokáže vybrat takovou aktivitu, která by jej zaujala. Další může mít problém s tím, že 

pokud už si nějakou aktivitu vybere, brzy jej začne nudit a na danou volnočasovou činnost 

přestává docházet. Pro někoho není možné se z finančních důvodů nějakých zajímavých 

zájmových aktivit vůbec účastnit, což posléze také může vyústit v pocity nudy a s ní 

související nedostatek smyslu existence – a ten se objevuje jak u dospělých, tak právě 

i u dospívajících. V případě, že se jedinec dlouhodobě žádných volnočasových aktivit 

neúčastní, je jeho vztah k volnému času nějakým způsobem narušen, a je tak omezen jeho 

fyzický, psychický a sociální rozvoj. Člověk pak bývá ochuzen o různé rekreační a 

odpočinkové zážitky a o navazování mezilidských vztahů (Volnočasové aktivity a kvalita 

života, 2011). 
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10. Rizikové faktory trávení volného času dětí a mládeže 

Způsob, jakým mládež tráví volný čas, může s sebou přinášet jistá rizika. Ať už 

z jakýchkoli důvodů děti nenavštěvují žádné volnočasové aktivity, často bývá s těmito dětmi 

potíž a v souvislosti s tím přibývá sociálně patologických jevů. Nejčastěji se objevují 

projevy násilí a agresivity. Také se objevují mladí kuřáci nebo děti podléhají závislosti 

na drogách, alkoholu či herních automatech. Podle Dvořáčka (2014, stránky 247-248) 

„souvisejí uvedené negativní jevy vždy nějakým způsobem s výchovou, buď jsou výsledkem 

nedostatečné výchovy, nebo zdrojem dalších výchovných obtíží.“ 

Aby se výše zmíněným negativním jevům předešlo, poukazuje Dvořáček (2014, str. 

253) na skutečnost, že „školy vypracovávají a realizují tzv. Minimální programy prevence 

sociálně patologických jevů a protidrogové prevence, zapojují do nich metodiky prevence i 

odborné lektory. V rámci programu mohou být uplatňovány tzv. „peer programy“, založené 

na principu aktivního zapojení předem připravených vrstevníků, programy aktivního 

sociálního učení, tréninkové aktivity, besedy, diskuse, skupinové poradenství, sociálně 

psychologický výcvik, skupinová terapie atd.“ 

Je důležité, aby se těmto dětem pomohlo a tím se snížily, nebo v tom nejideálnějším 

případě úplně vymizely, negativní jevy, čímž by se zlepšila budoucnost nejen těchto dětí, ale 

i celé společnosti. Dvořáček (2014, str. 254) uvádí, že „řešení výchovných problémů si 

vyžádá dlouhodobé úsilí nejen pedagogů, ale i dalších odborníků z nejrůznějších oblastí 

života. Významnou roli by měla sehrát dobře fungující škola poskytující mladé generaci 

kvalitní vzdělání a výchovu k odpovědnosti jak k sobě samému, tak k rodičům a společnosti, 

jíž jsou součástí.“ 
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Praktická část 

Autorku bakalářské práce zajímá, jakým aktivitám se věnují děti z hlavního města 

naší republiky a jaké zájmové činnosti navštěvují děti z autorčina bydliště, kterým je obec 

Chotěboř. Jde o malé město v okrese Havlíčkův Brod, které čítá přibližně 9 500 obyvatel. 

Nedaleko města se nachází údolí řeky Doubravy, které přímo vybízí k odpočinku a relaxaci. 

Je tedy ideálním místem pro trávení volného času např. s rodinou či přáteli. V obci Chotěboř 

se nalézají dvě základní školy a jedno víceleté gymnázium. Autorka získala respondenty z té 

základní školy, kterou kdysi sama navštěvovala. 

Naproti tomu hlavní město Praha čítá více než jeden milion obyvatel. Na rozdíl 

od Chotěboře nabízí spoustu možností, jak trávit volný čas. Ať už jde o návštěvu památek či 

širokou škálu kulturních a dalších akcí. Autorka se domnívá, že z tohoto důvodu mají 

pražské děti více možností, jak trávit svůj volný čas, a dotazníkové šetření odhalí, jak tomu 

ve skutečnosti je. 

V této části bakalářské práce tedy nalezneme vyhodnocení odpovědí 

z dotazníkového šetření. Jedná se tedy o vyhodnocení odpovědí respondentů z chotěbořské 

základní školy a z víceletého gymnázia, dále jde o respondenty z pražské základní školy 

a pražského víceletého gymnázia. Porovnány mezi sebou budou ZŠ ve velkoměstě se ZŠ 

v malém městě, dále víceleté gymnázium ve velkoměstě s gymnáziem v malém městě. Též 

bude porovnána ZŠ s víceletým gymnáziem ve velkoměstě a ZŠ s víceletým gymnáziem 

v malém městě. Výstupem bakalářské práce bude zjištění, jak v současné době tráví svůj 

volný čas žáci 2. stupně základních škol a jakým způsobem žáci víceletých gymnázií. 

Grafy jsou vypracovány tak, aby vždy vedle sebe byly školy pražské a chotěbořské, 

dále jsou vedle sebe i základní školy a víceletá gymnázia. Vyniknou tak rozdíly týkající se 

jednotlivých škol. 
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V prvním grafu jsou znázorněny základní informace týkající se průzkumu. V levém 

půlkruhu lze vidět chotěbořské, tedy „maloměstské údaje,“ v pravém půlkruhu naopak 

„údaje velkoměstské“ – pražské. Z obou měst vyplnil dotazník téměř stejný počet 

respondentů. Od toho se poté odvíjí další důležité údaje, které budou znázorněny 

v následujících grafech.  

Z chotěbořských škol dotazník vyplnilo celkem 39 dětí, z toho 22 děvčat a 3 chlapci 

ze základní školy, dále 6 děvčat a 8 chlapců z víceletého gymnázia. 

V pražských školách byl celkový počet respondentů obdobný, tedy celkem 41 dětí. 

Z tohoto počtu 5 děvčat a 15 chlapců ze základní školy, a 16 děvčat a 5 chlapců z víceletého 

gymnázia. 
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Z chotěbořské základní školy dotazník vyplnilo 25 respondentů. Z tohoto počtu 18 

dětí navštěvuje nějaké volnočasové aktivity, 7 dětí nikoliv. 

Ze 14 dětí z chotěbořského víceletého gymnázia 10 dětí kroužky navštěvuje, 4 děti 

se žádné volnočasové aktivitě nevěnují. 

Z pražské základní školy dotazník vyplnilo 20 respondentů. Z tohoto počtu 16 dětí 

dochází na nějaké kroužky, 4 děti nikoliv. 

Překvapujícím zjištěním bylo, že z 21 respondentů z pražského víceletého gymnázia 

se nějaké volnočasové aktivitě věnují všechny děti. 

Další grafy objasňují informace o dětech, které ve svém volném čase navštěvují 

nějakou volnočasovou aktivitu. Grafy o dětech, které žádný kroužek nenavštěvují, budou 

uvedeny později. 
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Tento graf vypovídá o tom, čemu se rády ve svém volném čase věnují děti, které 

navštěvují nějaké zájmové aktivity. Ze všech škol se děti rády věnují sportovním aktivitám. 

Z tohoto důvodu jsem graf rozčlenila na sport, hudební a výtvarné aktivity a jiné, níže 

vypsané oblíbené aktivity, mezi které patří např. chození ven s přáteli či používání 

elektronických zařízení. Graf nevypovídá ale o tom, jestli se těmto svým zálibám děti věnují 

i ve svých kroužcích. V následujících odstavcích se budu postupně věnovat jednotlivým 

školám a jejich rozdílům. 
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Základní škola Chotěboř 

Z tohoto grafu vyplývá, že většina dětí se ve svém volném čase ráda věnuje sportu. 

Tří dívky uvedly, že je baví mažoretky. Jednu dívku navíc baví ještě gymnastika a 

fotografování. Další dívky uváděly, že se rády věnují volejbalu či fotbalu. Jedna dívka 

dokonce uvedla, že má ráda street dance, krasobruslení, snowboarding, lyžování a plavání. 

Kromě sportu ji baví také výtvarné umění či hra na klavír. Další dívky rády tráví svůj volný 

čas se zvířaty. Tři dívky rády jezdí na koni, další se ráda věnuje svému psovi. Z těchto dívek 

jedna ráda zpívá. Další dívka ráda čte knížky a navštěvuje kurz první pomoci. Jeden chlapec 

uvedl, že rád posiluje, dělá box a běhá. Dalšího baví kreslení a grafika. Kromě těchto 

informací děti rády tráví čas venku se svými kamarády. Pouze jeden chlapec uvedl, že rád 

tráví čas doma a sleduje televizi.  

Z grafu tedy vyplývá, že děti nejraději sportují a tráví čas se svými kamarády či 

zvířaty. Výtvarné či hudební aktivity dětí tolik nebaví. Ještě méně dětí je raději doma. 

Víceleté gymnázium Chotěboř 

I děti z víceletého gymnázia v Chotěboři se nejčastěji věnují sportu, např. lednímu 

hokeji, fotbalu a dva chlapci se věnují triatlonu. Jedna dívka ráda jezdí na koni. Děti věnující 

se sportu také rády chodí ven s kamarády. Pouze dva chlapci, kteří se rádi věnují sportu, se 

také rádi věnují notebooku, telefonu a sledování filmů. 

Jedna dívka uvedla, že ji baví navštěvovat spolek Skaut, a další dívka dokonce 

uvedla, že žádný volný čas nemá, protože musí pilně studovat.  

Základní škola Praha 

Také děti ze ZŠ v Praze se nejčastěji věnují sportu. Jedna dívka ráda jezdí na koni, 

další ráda plave. Chlapci nejčastěji uváděli fotbal. Další chlapci se účastní takových sportů, 

jako je např. golf, judo, karate, parkur, a 2 chlapci se věnují boxu. Z toho jeden ještě navíc 

tenisu a druhý skládá texty. Jeden chlapec sportuje pouze občas, jinak raději odpočívá. 

Další děti se rády věnují svým kamarádům a chodí s nimi ven. Z toho jedna dívka 

také ráda kreslí a další dívka navíc ráda čte, maluje a účastní se výletů s rodinou. 

Víceleté gymnázium Praha 

Jak jsem psala na začátku, z této školy se nenašel nikdo, kdo by žádný kroužek 

nenavštěvoval. I z této školy naprostá většina dětí ráda sportuje. Tři dívky se rády věnují 

jízdě na koni, dva chlapci hrají tenis a dvě děti rády plavou a věnují se atletice. Mezi další 
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navštěvované sporty patří např. tanec, jóga, step aerobik, posilování, frisbee, florbal, 

cyklistika a běh. Z dětí, které rády sportují, se dvě dívky věnují hraní na hudební nástroj, 

konkrétně na kytaru a piano. Dívka, která se věnuje tanci, má navíc ráda procházky a ráda 

sleduje seriály v anglickém jazyce. Další tři děti rády čtou a dvě se věnují kreslení a 

malování. Jeden chlapec uvedl, že kromě sportování rád hraje šachy. Ze všech 21 dětí čtyři 

tráví svůj čas buď na sociálních sítích, či hrají hry na PC či telefonu. Pouze tři děti rády tráví 

svůj volný čas venku s kamarády. 

Ze čtyř dětí z víceletého pražského gymnázia, které nesportují, se dvě děti rády věnují 

čtení, z toho jedna dívka se navíc ráda věnuje poslechu hudby a druhá ráda sleduje filmy a 

seriály. Jedna dívka ráda svůj čas tráví kreslením, jiná tráví svůj čas u počítače. 

Rozdíly chotěbořských škol 

Děti z obou škol rády navštěvují sportovní aktivity. Žádné dítě z víceletého gymnázia 

neuvedlo, že by se rádo věnovalo hudbě či výtvarnému umění, jak tomu je u dětí ze základní 

školy. Ze základní školy rovněž nikdo neuvedl, že by kvůli studiu žádný volný čas neměl.  

Rozdíly pražských škol 

Na víceletém gymnáziu v Praze jsou zájmy dětí velmi podobné zájmům dětí 

z pražské základní školy. Co se týče chotěbořských škol, děti nemají tolik rozmanitých 

možností, čemu se ve volném čase věnovat. Tato skutečnost tedy vypovídá o tom, že v Praze 

mají děti více možností než děti v Chotěboři. 

Rozdíly základních škol 

Děti z pražské ZŠ se věnují mnohem rozmanitějším sportům než děti ze ZŠ Chotěboř. 

Tato skutečnost vypovídá o tom, že v Praze mají děti mnohem větší možnosti pro výběr 

kroužků. 

Na rozdíl od základní školy v Chotěboři se děti z pražské základní školy častěji 

věnují elektronice. Zatímco chotěbořský chlapec uvedl, že rád sleduje televizi, tři pražské 

děti rády tráví svůj čas na PC či telefonu. Buď hrají hry, nebo si dopisují po sociálních sítích. 

Rozdíly víceletých gymnázií 

I děti z pražského víceletého gymnázia mají pro své kroužky více možností než děti 

z Chotěboře. Navíc z víceletého gymnázia v Praze neuvedl nikdo, že by kvůli studiu neměl 

žádný volný čas, jako tomu bylo u dívky z gymnázia v Chotěboři. 
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Tento graf zahrnuje informaci, kolik dětí a z které školy si své kroužky vybírá samo. 

Naprostá většina dětí ze všech čtyř škol si své kroužky skutečně vybírá sama. 

Základní škola Chotěboř 

Z chotěbořské základní školy si všechny děti své kroužky mohou vybrat samy. Mají 

tak dostatek prostoru pro zvážení, čemu se ve svém volném čase chtějí věnovat.  

Víceleté gymnázium Chotěboř 

Z víceletého gymnázia v Chotěboři si jedna dívka nemůže kroužek vybrat sama. 

Tedy ta, která musí pilně studovat. Navštěvuje totiž doučování z matematiky a českého 

jazyka. Téměř všechny ostatní děti si svůj kroužek mohou samy vybrat. 
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Základní škola Praha 

Třem chlapcům kroužek vybírají rodiče, jedná se o kroužky fotbalu, karate a golfu. 

Jedna dívka si může vybrat pouze nějaké kroužky, další jí vyberou rodiče. Dvanáct dětí si 

může svůj kroužek vybrat samo. 

Víceleté gymnázium Praha 

Z této školy se nenašel nikdo, komu by vyloženě každý kroužek vybírali rodiče. 

Pouze jedna dívka navštěvující dramatický kroužek, plavání a jógu uvedla, že některé 

kroužky jí vybírají rodiče. Z těchto údajů vyplývá, že z 21 dětí si 20 dětí svou volnočasovou 

aktivitu vybírá samo. 

Rozdíly chotěbořských škol 

Co se týče chotěbořských škol, naprostou volnost pro výběr svých kroužků mají děti 

ze základní školy. 

Rozdíly pražských škol 

Dle výpovědí respondentů z pražských škol mají volnost pro výběr kroužků děti 

z víceletého gymnázia. Třem dětem ze základní školy vybírají kroužky rodiče. Tyto 

výpovědi se zcela liší od výpovědí dětí z chotěbořských škol, kde tomu bylo naopak. 

Rozdíly základních škol 

Všechny děti z chotěbořské ZŠ si svůj kroužek mohou vybrat samy. Naproti tomu 

děti z pražské základní školy už nemají tak snadné, čemu se ve svém volném čase budou 

věnovat. 

Rozdíly víceletých gymnázií 

Z obou víceletých gymnázií se najde minimum dětí, které si mohou vybrat pouze 

nějaký kroužek, další jim pak vyberou rodiče. Mezi kroužky vybrané rodiči dívce 

z chotěbořského gymnázia patří především docházení na kurz angličtiny. Dívce z pražského 

gymnázia vybírají rodiče jeden kroužek – plavání, jógu či dramatický kroužek. Naprostá 

většina dětí navštěvující víceleté gymnázium si svůj kroužek vybírá sama. 
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Tento graf je nejrozsáhlejším a nejzásadnějším grafem ze všech ostatních otázek 

z dotazníkového šetření. Byly zjištěny skutečnosti, jakým kroužkům se děti ve svém volném 

čase věnují, jak dlouho je navštěvují, a z výpovědí také vyplynulo, kolika kroužků se děti 

účastní. Graf tedy vypovídá i o tom, ze které školy jsou děti kvůli svým kroužkům časově 

nejvytíženější a žáci které školy až tolik kroužků nemají. 
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Základní škola Chotěboř 

Z chotěbořské základní školy většina dětí navštěvuje nějaký sportovní kroužek. 

Dívky se nejčastěji věnují mažoretkám, dále se objevují kroužky jako karate, aerobik, 

tanec, jízda na koni a volejbal. Dívky se daným aktivitám věnují obvykle čtvrtým až pátým 

rokem, dvě dívky uvedly, že se tanci a mažoretkám věnují od mateřské školy. 

Dvě dívky uvedly, že se kromě svých ostatních kroužků věnují ještě kroužku 

výtvarnému. Jedna dívka se účastní pouze výtvarného kroužku bez dalších aktivit. 

Z hudebních aktivit se čtyři dívky věnují hře na hudební nástroj, nejčastěji na klavír, 

z toho jedna se navíc věnuje i zpěvu. Jedna dívka hraje na housle, další se věnuje hře 

na kytaru a na altovou a zobcovou flétnu. Svým kroužkům se dívky nejčastěji věnují 

od mateřské školy. 

Co se týče dalších volnočasových aktivit, jedna dívka pět let navštěvuje šachový 

kroužek.  

Dívky, které se věnují několika kroužkům, nejčastěji navštěvují hudební kroužky, 

aerobik, a jízdu na koni. 

Dva chlapci uvedli, že se účastní orientačního běhu, další se věnuje fotbalu a další 

boxu. Těmto aktivitám se chlapci věnují tří až čtyři roky. 

Jeden chlapec pět let navštěvuje spolek Skaut, a navíc se věnuje žurnalistice. 

Žádný z chlapců neuvedl, že by se účastnil nějaké hudební nebo výtvarné aktivity. 

Chlapci věnující se více kroužkům se nejčastěji účastní orientačního běhu. 

Devět dívek se účastní jednoho kroužku, dalších šest dvěma a více kroužkům. Jeden 

chlapec navštěvuje jeden kroužek, dva chlapci se účastní dvou a více kroužků. 

Víceleté gymnázium Chotěboř 

Z deseti dětí, které na víceletém chotěbořském gymnáziu navštěvují nějaký kroužek, 

se všech šest chlapců věnuje sportovním aktivitám. Jde nejčastěji o fotbal a triatlon, hokej, 

házenou, gymnastiku a latinsko-americké tance. Pouze jeden z těchto chlapců navštěvuje 

dva sportovní kroužky. Obvykle se svým zájmům věnují od mateřské školy či od prvního 

stupně základní školy. Žádný z chlapců jiné než sportovní aktivity, nenavštěvuje. 
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Ze čtyř dívek, které navštěvují volnočasovou aktivitu, se dvě věnují sportovním 

aktivitám – tanci a jízdě na koni. Dívka věnující se tanci dále chodí na kroužek keramiky a 

navštěvuje spolek Skaut. Dívka, která jezdí na koni, ještě chodí na kroužek angličtiny. 

Poslední dívka se věnuje pouze doučování z českého jazyka a matematiky, dle další její 

výpovědi nemá na nic jiného čas.  

Šest dětí z této školy navštěvuje jeden kroužek, čtyři děti dva nebo tři kroužky. 

Základní škola Praha 

Z pražské základní školy dvanáct dětí navštěvuje nějaký sportovní kroužek. Tři dívky 

navštěvující sportovní kroužek se věnují plavání, badmintonu a jízdě na koni. Všechny dívky 

se svému kroužku věnují tři roky. 

Chlapci se věnují nejčastěji fotbalu, karate a boxu, dále se objevují kroužky jako 

tenis, golf, ping pong a judo. Chlapci, kteří navštěvují box, se svému kroužku věnují 5–6 let. 

Ostatní z chlapců své sportovní aktivity obvykle navštěvují od nástupu na základní školu. 

Co se týče výtvarných aktivit, dochází na ně pouze dvě dívky. Jde o kroužky 

keramiky a malování, které dívky navštěvují 5-6 let. Žádný z chlapců se žádné výtvarné 

aktivitě nevěnuje. 

Ani dívky, ani chlapci nenavštěvují žádný hudební kroužek. 

Jeden chlapec uvedl, že se tři roky věnuje kroužku fotografování. 

Třináct dětí z této školy nejčastěji navštěvují jeden kroužek. Pouze tři děti navštěvují 

kroužky dva. Děti z pražské ZŠ jsou tak na rozdíl od ostatních škol nejméně vytížené. 

Víceleté gymnázium Praha 

Děti z víceletého gymnázia nejčastěji navštěvují sportovní kroužky, pouze šest dětí 

se věnuje jiným aktivitám než sportovním. Dívky nejraději jezdí na koni, hrají tenis, cvičí 

jógu a chodí plavat. Mezi další sportovní aktivity, které dívky navštěvují, patří např. fotbal, 

step aerobik, frisbee, tanec a běh. Většina dívek se věnuje jízdě na koni už deset let, hraní 

tenisu 7-8 let, plavání 7-9 let. 

U chlapců se nejčastěji vyskytuje florbal, který navštěvují 7-8 let. Dále chlapci 

navštěvují kroužek atletiky a plavání, který navštěvují 8 let. 

Pouze jeden chlapec ze všech dětí 8 let navštěvuje výtvarný kroužek. Žádná dívka se 

podobného kroužku neúčastní. 
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Co se týče hudebních aktivit, dvě dívky se učí hrát na kytaru, jedna čtyři roky, druhá, 

navštěvující navíc sborový zpět, osm let. Další dívky hrají na flétnu (5 a 10 let) a klavír 

(7 let). 

Žádný z chlapců se žádnému hudebnímu kroužku nevěnuje. 

Čtyři děti docházejí na jazykové kurzy. Jedna dívka letos začala docházet 

na angličtinu. Druhá dívka se už 7 let věnuje německému jazyku. 

Dva chlapci se věnují angličtině, z toho jeden se učí navíc ještě německy. Jeden 

dochází na angličtinu od nástupu na gymnázium, druhý se jazykům věnuje už osm let. 

Tři dívky se od nástupu na základní školu věnují kroužku dramatickému. Další dvě 

dívky navštěvují spolek Skaut, a jedna dívka se tři roky věnuje kroužku přírodovědeckému. 

Chlapci nenavštěvují ani dramatický kroužek, ani přírodovědecký a žádný z chlapců 

nenavštěvuje spolek Skaut. 

Ze všech čtyř škol jsou děti časově nejvytíženější právě v pražském víceletém 

gymnáziu. Sedm dětí se věnuje dvěma kroužkům, dalších pět dětí navštěvuje tři kroužky a 

dvě děti navštěvují dokonce čtyři kroužky. 

Rozdíly chotěbořských škol 

Dívky ze základní školy se účastní výtvarných a hudebních kroužků. Naproti tomu 

dívky z gymnázia se žádnému hudebnímu kroužku nevěnují. Zato se zde u dívek objevují 

kroužky jako šachy, angličtina, doučování či docházení do Skauta. Dívky z obou škol se 

většinou účastní více než jedné volnočasové aktivity. 

Chlapci z obou zkoumaných skupin se věnují pouze sportovním aktivitám. 

Hudebnímu či výtvarnému kroužku se nevěnuje žádný chlapec. Sportovní kroužky chlapců 

z obou škol jsou naprosto rozdílné. 

Na rozdíl od víceletého gymnázia se na ZŠ v Chotěboři objevuje chlapec, který se 

věnuje žurnalistice. 

Chlapci z obou škol se nejčastěji věnují jednomu kroužku. 

Rozdíly pražských škol 

Dívky z víceletého pražského gymnázia mají sportovní aktivity různorodější než 

dívky ze ZŠ. Navíc dívky z gymnázia navštěvují dramatický kroužek. 
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Žádná z dívek ze ZŠ nenavštěvuje žádný hudební kroužek ani jazykový kroužek. 

 Dívky z víceletého gymnázia se nevěnují výtvarným aktivitám. 

Dívky ze ZŠ navštěvují převážně jeden kroužek, kdežto dívky z pražského gymnázia 

se věnují dvěma a více kroužkům. 

Chlapci z obou pražských zkoumaných skupin se věnují rozdílným sportovním 

aktivitám.  

Chlapec ze ZŠ navštěvuje kroužek fotografování. 

Pouze jeden chlapec z víceletého gymnázia navštěvuje výtvarný kroužek. 

Ani z jedné školy se chlapci nevěnují hudebním kroužkům. 

Chlapci z gymnázia často dochází na jazykové kurzy, což ze ZŠ neuvedl ani jeden 

chlapec. 

Rozdíly základních škol 

Na rozdíl od ZŠ Chotěboř se v ZŠ v Praze neobjevila dívka, která by navštěvovala 

kroužek mažoretek, přitom v chotěbořské ZŠ je tento kroužek u dívek nejvíce oblíbený. 

Dívky z chotěbořské ZŠ se často věnují hraní na hudební nástroj, kdežto z dětí ze ZŠ 

v Praze se hudbě ve svém volném čase nevěnuje nikdo. 

Na rozdíl od chotěbořské ZŠ se v té pražské neobjevil nikdo, kdo by se účastnil 

šachového kroužku. 

Co se týče toho, kolik kroužků chotěbořská děvčata navštěvují, je zajímavé, že je to 

vyvážené. Devět děvčat navštěvuje jeden kroužek, dalších devět více než dva kroužky. 

V pražské ZŠ děvčata navštěvují častěji jeden kroužek. 

Kromě boxu chlapci z obou skupin nemají žádnou další společnou volnočasovou 

aktivitu.  

Chotěbořský chlapec navštěvuje spolek Skaut a věnuje se žurnalistice, což neuvedl 

žádný pražský chlapec. 

Naproti tomu pražský chlapec se věnuje kroužku fotografování, čemuž se 

z chotěbořské školy nevěnuje nikdo. 

Chlapce z obou zkoumaných základních škol spojuje skutečnost, že se nikdo z nich 

neúčastní žádného hudebního ani výtvarného kroužku. 
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Z pražské ZŠ bylo sice více chlapců, jež vyplňovali dotazník, než z chotěbořské ZŠ, 

ovšem v obou školách jsou dva chlapci, kteří navštěvují dva kroužky. Zbytek navštěvuje 

pouze jednu volnočasovou aktivitu. 

Rozdíly víceletých gymnázií 

Dívky z pražského gymnázia se častěji věnují sportovním aktivitám. Mezi kroužky, 

objevující se v Praze, patří především tenis, jóga, plavání, fotbal, step aerobik a běh. 

Z dívek navštěvující pražské gymnázium se žádná neúčastní výtvarného kroužku či 

doučování. 

Z chotěbořského gymnázia se naproti tomu žádná dívka neúčastní hudebních ani 

dramatických kroužků. Dále se chotěbořské dívky nevěnují studiu cizích jazyků či 

přírodovědeckému kroužku, jako tomu je u dívek z Prahy. 

Zajímavostí je, že na dramatický kroužek dochází pouze dívky z pražského 

gymnázia. 

Další zajímavostí je skutečnost, že žádná z chotěbořských dívek nenavštěvuje pouze 

jeden kroužek. Naproti tomu více než dvě třetiny dívek pražských navštěvuje dva a více 

kroužků, pouze pět dívek navštěvuje kroužek jeden. 

Všichni chlapci z víceletého gymnázia Chotěboř navštěvují pouze sportovní 

kroužky, jinak se žádné jiné volnočasové aktivitě nevěnují. 

Z obou zkoumaných skupin se také žádný chlapec nevěnuje hudebním ani 

dramatickým aktivitám. 

Chlapci z víceletého gymnázia se kromě sportu věnují ještě výtvarnému kroužku, 

studiu cizích jazyků, což se v chotěbořském gymnáziu neobjevilo. 

Chlapci z obou škol se častěji věnují jednomu kroužku. 
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Základní škola Chotěboř 

Z osmnácti dětí, které navštěvují nějaký kroužek, 12 dětí uvedlo, že za svou 

volnočasovou aktivitou nikam dojíždět nemusí. Šest dětí si musí za svou zálibou někam 

dojet. Všechny dojíždějící děti musí dojíždět převážně za sportovními aktivitami, např. kvůli 

volejbalu, tanci, krasobruslení či kurzu karate. Pouze dvěma dívkám dojíždění vadí a raději 

by měli svůj kroužek v místě bydliště. Ostatním, tedy čtyřem dětem, dojíždění nevadí. 

Víceleté gymnázium Chotěboř 

Z deseti dětí navštěvujících nějakou zájmovou aktivitu jich za svým kroužek dojíždí 

pět. Jedna dívka uvedla, že dojíždí do jazykové školy na výuku angličtiny, ale dojíždění jí 

vadí. Čtyři chlapci dojíždí za sportovními aktivitami, např. kvůli hokeji, latinsko-americkým 

tancům či triatlonu, ale dojíždění jim nevadí. 
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Základní škola Praha 

Z pražské základní školy naprostá většina dětí musí za svým kroužkem dojíždět. 

Pouze dvě děti uvedly, že dojíždět nemusí. 

Pouze jednomu chlapci, který se věnuje fotbalu, dojíždění vadí. Čtrnáct dětí, kterým 

dojíždění nevadí, navštěvuje také převážně sportovní aktivity, např. golf, judo, fotbal, tenis 

či box. Další děti dojíždějí na kroužek keramiky, malování či na kroužek fotografický. 

Víceleté gymnázium Praha 

Ze 17 dětí, které za svými kroužky dojíždí, se 11 věnuje sportu. Patří sem např. tenis, 

fotbal, tanec, plavání, či jízda na koni. Další děti dojíždí např. na kroužek, kde se věnují 

hudbě, např. hrají na kytaru, flétnu, či se věnují sborovému zpěvu. Jedna dívka se věnuje 

dramatickému kroužku. Pouze dvěma dívkám dojíždění vadí. 

Rozdíly chotěbořských škol 

Je zřejmé, že všechny výše uvedené děti nejčastěji dojíždějí za sportem. Dojíždění 

jim ale také zabere spoustu času a tato skutečnost vadí z obou zkoumaných škol několika 

dívkám, žádný z chlapců neuvedl, že by mu dojíždění činilo problém. 

Rozdíly pražských škol 

Naprostá většina dětí z pražských škol musí za svými zálibami dojíždět. Najde se ale 

minimum dětí, kterým tato skutečnost vadí. I v Praze děti nejčastěji dojíždějí za sportovními 

aktivitami. V pražském gymnáziu se ale najdou i děti, které dojíždějí kvůli hraní na hudební 

nástroj, což z pražské ZŠ neuvedl nikdo. 

Rozdíly základních škol 

Je zjevné, že děti z chotěbořské ZŠ dojíždějí podstatně méně často, než jak je tomu 

u dětí z pražské ZŠ. Najde se ale minimum dětí, kterým dojíždění vadí. 

Rozdíly víceletých gymnázií 

Také z víceletých gymnázií dojíždí za svým kroužkem převážně děti z Prahy. I zde 

se ale najde minimum dětí, kterým to vadí. 
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Základní škola Chotěboř 

Převážnou většinu dětí rodiče nenutí do kroužků, do kterých se jejich dětem nechce. 

Tři děti ale tohle štěstí nemají a rodiče je do kroužků nutí, jde především o kroužky hudební, 

jako je hraní na housle a klavír. Jedna dívka uvedla, že kvůli rodičům navštěvuje šachový 

kroužek. Další dívku do kroužků nutili, nicméně po vyjasnění na kroužek docházet přestala. 

Gymnázium Chotěboř 

Ani na této škole rodiče své děti do kroužků, do kterých se jim nechce, nenutí. Pouze 

jednu dívku nutí, aby docházela na doučování z matematiky a českého jazyka. Další dívka 

na nechtěný kroužek chodit přestala. 
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Základní škola Praha 

V pražské základní škole převážnou většinu dětí rodiče do kroužků nenutí. Dva 

chlapci jsou ale nuceni do kroužků, jako je fotbal a karate. Tři děti už na kroužky, které je 

nebavily, nechodí. 

Víceleté gymnázium Praha 

Všechny děti z pražského víceletého gymnázia mají to štěstí, že je rodiče do kroužků 

nenutí. Není tedy žádné dítě, které by muselo navštěvovat nechtěný kroužek. Pět dětí takový 

kroužek navštěvovalo, ale s rodiči už si to vyjasnili a na kroužky děti chodit přestaly. 

Rozdíly v chotěbořských školách 

Obě školy mají výsledky velice podobné. Pouze minimum dětí je nuceno navštěvovat 

kroužky, které je nebaví. Děti navštěvující ZŠ rodiče nutí především do hudebních aktivit a 

kroužku šachů, dívku z gymnázia do doučování. Další dvě děti po rozhovoru s rodiči 

na kroužky chodit přestaly. 

Rozdíly v pražských školách 

Po zjištění, že děti z pražského víceletého gymnázia nejsou do kroužků nuceny, je 

rozdíl evidentní. V pražské ZŠ ale několik takových děti je. Jde o chlapce účastnící se 

kroužků karate a fotbalu. Z obou škol se ale našlo pár dětí, které do kroužků byly nuceny, 

ovšem už je nenavštěvují. 

Rozdíly základních škol 

Celkem pět dětí ze základních škol je do kroužků nuceno. V ZŠ v Chotěboři rodiče 

děti nutí do hudebních kroužků a šachového kroužku, v ZŠ v Praze rodiče nutí své děti 

do kroužků karate a fotbal. 

Rozdíly víceletých gymnázií 

Z těchto škol téměř nikdo není do kroužku nucen. Z pražského gymnázia nikdo, 

ovšem z gymnázia chotěbořského je do kroužku nucena jedna dívka, která navštěvuje 

doučování. 
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Základní škola Chotěboř 

Téměř všechny děti ze ZŠ Chotěboř rodiče v kroužcích podporují. Z toho osm dětí 

dokonce navštěvuje kroužek se svým kamarádem nebo sourozencem. Jedná se především 

o kroužek mažoretek, který všechna děvčata navštěvují s kamarádkami. Dále jde o další 

sportovní aktivity, jako je karate, tanec či jízda na koni. Bohužel chlapec, který trénuje box, 

není nikým podporován. 

Víceleté gymnázium Chotěboř 

Všechny děti z chotěbořského víceletého gymnázia jsou rodiči ve svých kroužcích 

podporovány. Z toho tři děti chodí na kroužky s kamarády nebo sourozenci. U chlapců jde 
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především o fotbal, u dívky o keramiku a tanec. Pouze jedné dívce kroužky vybrali rodiče. 

Jedná se o doučování z matematiky a českého jazyka. 

Základní škola Praha 

Zde jsou podporovány naprosto všechny děti. Čtyři děti navíc navštěvují kroužek 

s kamarády či sourozenci. Jde tedy pouze o chlapce a sportovní aktivity, jako je karate, ping 

pong či judo. 

Víceleté gymnázium Praha 

Všechny děti z této školy jsou někým v kroužcích podporovány. Z 21 dětí je jich 20 

podporováno rodinou, z toho 11 dětí navštěvuje kroužek společně s někým. Dívky nejčastěji 

s kamarádkami navštěvují sportovní aktivity, jako je tenis, plavání, jóga či jízda na koni. 

I chlapci společně nejčastěji navštěvují sportovní kroužky. Obvykle florbal či plavání. 

Dívku, která navštěvuje dramatický kroužek, podporují pouze její přátelé. 

Rozdíly chotěbořských škol 

Z grafu je patrné, že téměř všechny děti z obou škol jsou rodiči ve svých kroužcích 

podporovány. Objevil se ale základní rozdíl u dvou dětí. Ze základní školy jednoho chlapce 

v jeho oblíbeném kroužku nikdo nepodporuje. Dívku z gymnázia sice podporují, ale její 

volnočasovou aktivitu jí vybrali rodiče, což se u dětí ze ZŠ neobjevilo vůbec. 

Rozdíly pražských škol 

Z grafu je zřejmé, že z pražských škol jsou podporovány naprosto všechny děti. 

Pouze jedna dívka z pražského gymnázia je podporována přáteli, jinak ostatní děti podporuje 

především rodina. 

Rozdíly základních škol 

 V ZŠ Chotěboř dívky společně s někým navštěvují nejčastěji mažoretky, u chlapců 

jde také o sportovní aktivity. Bohužel v chotěbořské škole není jeden chlapec nikým 

podporován, což u pražské ZŠ neuvedl nikdo. 

Rozdíly víceletých gymnázií 

V obou gymnáziích jsou podporovány všechny děti. Nenašel se nikdo, kdo by 

podporován nebyl. Z chotěbořského gymnázia ale jednu dívku rodiče podporují pouze 

v doučování, které jí sami vybrali. Z pražského gymnázia ovšem dívku, navštěvující 

dramatický kroužek, podporují pouze přátelé. 
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Základní škola Chotěboř 

Deset dětí z celkových 18 se letních táborů účastní. Ze sedmi děvčat se většina 

účastní především sportovního soustředění, např. karate či aerobiku, další dívky mají rády 

tábory, kde jezdí na koni. Ze tří chlapců se jeden účastní táboru s názvem Kamera, klapka, 

akce, další jezdí na tábor Diacel, což je tábor pro děti a mládež s cukrovkou a celiakií. 

Ukázalo se, že táborů se z této školy neúčastní pouze děvčata. Dívky uváděly 

zajímavé informace, z jakých důvodů tomu tak je. Některým dívkám vadí, že se na táborech 

vyskytuje příliš mnoho lidí, nebo nemají rády, když jsou s lidmi, které dost dobře neznají. 

Další dívka nemá ráda tábory z toho důvodu, že nerada spí delší dobu jinde. Někomu se 

tábor kryje s plánovanou dovolenou, někdo je raději s kamarády a někoho jednoduše tábory 

nebaví. 
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Víceleté gymnázium Chotěboř 

I výpovědi dětí z chotěbořského gymnázia byly velmi zajímavé. Dívky, které se 

táborů účastní, jezdí buď na skautské tábory se svým oddílem, další je se svou kamarádkou 

dokonce vedoucí tábora, kde se děti účastní jízdy na koni. Chlapci pravidelně jezdí buď 

na sportovní soustředění, např. házené, či na klasické letní tábory. 

Z gymnázia Chotěboř pouze jediná dívka na tábory nejezdí, tedy ta, kterou rodiče 

nutí do doučování z českého jazyka a matematiky. O prázdninách se musí učit napřed, proto 

na tábory nemá čas. Z chlapců neúčastnících se táborů na ně jeden nemá kvůli tréninkům 

triatlonu a s tím souvisejícím závodům čas, další má pocit, že je na tábory už starý a navíc 

by je kvůli fotbalu nestíhal. 

Základní škola Praha 

U dětí ze základní školy v Praze je návštěvnost táborů celkem vyvážená. Dívky 

uváděly zajímavé tábory, kterých se účastní, např. jezdecké tábory, tábory v jiné zemi a 

jedna dívka, která se ve školním roce účastní výtvarného kroužku, jezdí na tábory branné. 

Baví jí to a letos pojede popáté. Chlapci se obvykle účastní sportovních táborů, 

např. golfových či soustředění s karate. Jeden z chlapců jezdí na tábor Barrandov, kde je 

kromě sportovních a výtvarných aktivit i nestandardní program. Jezdí tam totiž filmoví 

tvůrci a seznamují táborníky s novými filmy. Další chlapec se účastní třítýdenního 

trampového táboru v lese, kde není elektřina ani teplá voda. 

Z dívek i chlapců, jež na tábory nejezdí, se jich většina ani účastnit nechce, nebo se 

jim to kryje s dovolenou či s pobytem na chalupě. 

Víceleté gymnázium Praha 

Celkem 15 dětí z této školy se táborů účastní, šest dětí nikoliv. Děvčata nejčastěji 

navštěvují sportovní tábory, např. taneční, fotbalové či soustředění s plaváním. Další děvčata 

jezdí na jezdecké tábory, dále např. na skautské tábory. Objevuje se tábor hudební a 

včelařský. Chlapec se účastní klasického letního táboru. 

Děvčata, která na tábory nejezdí, buď nenašly žádný, který by je oslovil, další nemá 

čas a další nechce, protože nikdy na žádném ani nebyla. Jeden chlapec se do svých patnácti 

let táborů účastnil, teď se ale snaží sehnat si brigádu. Další nemá tábory rád a jeden se 

dokonce přiznal, že je na to líný. 
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Rozdíly chotěbořských škol 

Dívky ze ZŠ se táborů neúčastní z různých důvodů, nikdo však neuvedl, že důvodem, 

proč by se táboru neúčastnil, byla skutečnost, že se musí učit napřed.  

Z chotěbořského gymnázia na tábory nejezdí některá děvčata i někteří chlapci, 

kdežto ze ZŠ se táborů neúčastní pouze děvčata. 

Rozdíly pražských škol 

Z pražských škol se táborů častěji účastní děti z gymnázia, u ZŠ je návštěvnost 

vyvážená. U chlapců ze ZŠ se objevují rozmanitější druhy táborů, které nezazněly v žádné 

jiné zkoumané škole, např. zmíněný tábor Barrandov či trampový tábor. Naproti tomu děti 

z víceletého gymnázia se účastní táborů hudebních a včelařských, což se zase neobjevilo 

u dětí ze ZŠ. 

Děti z obou skupin se z různých důvodů táborů účastnit nechtějí. 

Rozdíly základních škol 

Dívky ze základní školy v Chotěboři se v létě účastní většinou táborů sportovních, 

z pražské ZŠ na sportovní tábory jezdí spíše chlapci. Děti z obou škol navštěvují velmi 

rozmanité a rozdílné druhy táborů. 

Ze ZŠ Chotěboř na tábory nejezdí pouze dívky, z pražské ZŠ se jich neúčastní ani 

dívky, ani chlapci, a většině dětí z obou škol se na tábory ani nechce. 

Rozdíly víceletých gymnázií 

Kromě hudebního a včelařského tábora, na které jezdí děti z pražského gymnázia, 

jsou druhy táborů obou škol velmi podobné. 

Dívka z Chotěboře na tábory kvůli učení nemá čas, dívky pražské navíc na tábory 

ani nechtějí. Chlapci obou škol na tábory nemají kvůli tréninkům čas, a jeden je dokonce 

líný. 
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Tento graf uvádí informace, jestli by děti svůj kroužek doporučily přátelům. Většina 

dětí ze všech škol by svou volnočasovou aktivitu rozhodně doporučila. Děti v dotazníkovém 

šetření uvedly různé důvody. Stejně tak děti, které svůj kroužek nikomu doporučit nechtějí, 

také uvedly zajímavé argumenty. Některé děti se také svěřily se svými názory ohledně 

volného času. 

Základní škola Chotěboř 

Všechny dívky věnující se sportu by své kroužky rády doporučily svým přátelům. 

Děvčata mají rády pohyb a při svých kroužcích si užívají spoustu zábavy. Také poznávají 

nové přátele. Dívky navštěvující kroužek mažoretek uvedly, že jde o koníček na celý život. 

Navíc je baví soutěžit s ostatními týmy o medaile. Některé z nich se ale domnívají, že jde 
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o velmi nespravedlivý sport, co se týče soutěží. Všímají si totiž, že porota lépe ohodnotí 

týmy, které dělaly spoustu chyb, a následně obsadí první místo. Přesto ale tento sport mají 

dívky z chotěbořské ZŠ rády a nehodlají s ním kvůli této skutečnosti přestat. I další dívky si 

svůj sportovní kroužek užívají. Dívky, které cvičí aerobik, shledávají svůj kroužek 

zábavným, a navíc mají skvělé vedoucí.  Jezdkyně na koních se rády všemu, co se koní týká, 

naučí a cení si toho, že se s koněm stanou přáteli. Dívka navštěvující výtvarný kroužek 

uvedla, že se jej její kamarádky také účastní. Šachistka shledává svůj kroužek zábavným, 

avšak uvedla, že má volného času málo. 

Chlapec účastnící se orientačního běhu a fotbalu, by své volnočasové aktivity rád 

doporučil, protože si díky nim děti užijí spoustu zábavy. Ostatní děti by svůj kroužek 

doporučit nechtěly. Věří totiž, že ostatní mají jiné zájmy, nebo by na takové kroužky jako je 

např. box, neměly dostatek síly. 

Víceleté gymnázium Chotěboř 

Všechny tři dívky by svůj kroužek rády doporučily ostatním. Dívka navštěvující 

spolek Skaut uvádí, že se naučila spoustu užitečných věcí a vždy zažívá spoustu 

dobrodružství. Dívka, kterou rodiče nutí do doučování, by také svůj kroužek doporučila, 

protože je dle jejího názoru možné se všemu naučit. Poslední dívka doporučuje jazykovou 

školu, protože to tam má ráda a je tam super kolektiv. Také ale uvádí, že je volný čas 

pro život významný a je důležité si jej udělat.  

Také pět chlapců by svou volnočasovou aktivitu doporučilo kamarádům. Jde 

o koníčky, jako je fotbal, hokej, triatlon a házená.  Chlapci, kteří nechtějí kroužek doporučit, 

k tomu mají takové důvody, že jde o uzavřené týmy (gymnastika, fotbal).  

Mezi chlapci z chotěbořského gymnázia se našli tací, kteří namísto nějakých 

rozumných dodatků ohledně svého volného času uváděli různé šprýmy. 

Základní škola Praha 

Čtyři dívky z pražské základní školy doporučují své kroužky svým přátelům. 

Obvykle jde o sportovní aktivity, jako je badminton, plavání a jízda na koni. Dívka 

navštěvující keramický kroužek se občas nemůže rozhodnout, jestli ve svém volném čase jít 

ven s přáteli, nebo raději trávit čas s rodiči. Dívka účastnící se výtvarného kroužku je ráda, 

že se jej účastní odlišní lidé než ve škole, a proto by svou volnočasovou aktivitu nikomu 

nedoporučila. 
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Sedm chlapců by svou sportovní aktivitu rádo doporučilo ostatním z toho důvodu, že 

je to skvělé na kondici a jsou super pro potěšení a odreagování od povinností. Chlapec, který 

rád fotografuje, už svůj kroužek svému kamarádovi doporučil. Další tři chlapci by své 

volnočasové aktivity nedoporučili. Jde o fotbalistu, jehož do jeho kroužku nutí rodiče, hráče 

golfu a ping pongu, jenž se domnívají, že by to jejich přátele nebavilo. 

Víceleté gymnázium Praha 

Převážná většina dívek by své kroužky svým přátelům doporučila. Jde nejčastěji 

o sportovní aktivity jako je jízda na koni, tanec, tenis, frisbee, fotbal. Dívky si ale uvědomují, 

že přestože by kroužek doporučily, mohl by být pro někoho finančně neúnosný. Skautky cítí, 

že je jejich volnočasová aktivita spíše životní styl než kroužek. Kytaristka svůj kroužek 

shledává užitečným, protože se hodí pro spoustu příležitostí. Pouze jedna z těchto dívek 

uvedla, že by ráda chodila ještě na jeden kroužek. Chtěla by pravidelně posilovat. Dívky 

navštěvující dramatický kroužek by jej doporučily pro spoustu legračních her, kterých se 

tam účastní, a díky tomu se hodně odreagují. Dívky z této školy ale pociťují, že dostávají 

mnoho úkolů a musí se hodně do školy připravovat. Byly by rády, kdyby měly úkolů méně 

a mohly se tak naplno věnovat svým koníčkům. Některé dívky uvedly, že se kvůli přípravě 

do školy musely některých svých volnočasových aktivit vzdát. Ze dvou dívek, které by svou 

volnočasovou aktivitu nedoporučily, si jedna myslí, že její přátelé mají jiné zájmy než je 

hraní na hudební nástroj, druhá tvrdí, že je nemůže do tenisu, který její přátelé třeba nemají 

rádi, nutit. 

Dva chlapci ze čtyř své kroužky doporučují. Jeden uvádí, že je výtvarný kroužek a 

hraní florbalu zábavné. Také se přiznal, že se ale někdy nudí. Druhý chlapec doporučuje 

kroužek pouze někomu. Tedy pouze kamarádům, kteří na sobě chtějí pracovat a udržovat 

kondici. Ostatním, kteří by tyto volnočasové aktivity brali jako zábavu, by kroužek 

nedoporučil. Chlapec, který se ve svém volném čase učí anglickému jazyku, by kroužek 

nedoporučil. Ani hráč florbalu by jej nedoporučil. Uvádí, že nemá kamarády, tak ho nemá 

komu doporučit.  

I chlapci z této školy namísto rozumných vyjádření ohledně volného času uvádějí 

různé šprýmy. 
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Rozdíly chotěbořských škol 

Dívky ze ZŠ doporučují své volnočasové aktivity spíše pro jejich zábavnost a 

důležitost pohybu. Dívky z gymnázia mají pro své kroužky jiné priority. Kroužky by 

doporučily hlavně pro jejich užitečnost, protože se rády učí novým věcem. Také si více 

uvědomují důležitost, jakou pro ně volný čas má. 

Chlapci z obou škol by rádi své sportovní aktivity svým přátelům doporučili. Chlapci 

ze ZŠ, kteří by svůj kroužek nedoporučili, věří, že ostatní děti mají jiné zájmy. Chlapci 

z víceletého gymnázia by ve svém kroužku neradi přivítali nové členy, protože jde 

o uzavřené týmy. Tito gymnazisté v dotazníku uváděli různé šprýmy, což si ze ZŠ nedovolil 

nikdo. 

Rozdíly pražských škol 

Na rozdíl od ZŠ si gymnazistky uvědomují, že kroužky mohou být finančně náročné. 

Tyto dívky také nechtějí ostatní do svého kroužku nutit. Také uvádějí, že mají mnoho učení 

a tím pádem se nemohou naplno věnovat svým koníčkům, což ze ZŠ neuvedl nikdo. 

Na víceletém gymnáziu ale nikdo neuvedl, že by byl rád, že se na kroužku vídá s jinými 

lidmi než ve škole. Ze ZŠ Chotěboř nikdo neuvedl, že by doporučil hudební kroužek. Dívka 

z gymnázia shledává svou volnočasovou aktivitu, kde hraje na kytaru, velmi užitečnou a 

praktickou. 

Chlapci ze ZŠ by své kroužky doporučili, protože jsou skvělé pro kondici. Naproti 

tomu gymnazisté si uvědomují, že ne každý by je zvládl. 

I pražští gymnazisté v dotazníku uváděli šprýmy. Ani z pražské ZŠ si to nikdo 

nedovolil. 

Rozdíly základních škol 

Dívky z obou zkoumaných škol by své kroužky doporučily z důvodu, že je jejich 

kroužky baví. Pouze jedna dívka z pražské ZŠ by kroužek nedoporučila, protože je ráda, že 

tam vídá jiné děti než ve škole. 

Chlapci ze ZŠ Praha doporučují své kroužky z důvodu, že jsou skvělé na odreagování 

od povinností, na rozdíl od chlapce z Chotěboře, který uvádí, že kroužky jsou zábavné. 

Několik chlapců z obou škol by své kroužky nedoporučilo a argumentují to slovy, že ostatní 

mají jiné zájmy. 
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Rozdíly víceletých gymnázií 

Dívky z obou zkoumaných škol převážně shledávají své kroužky užitečnými. Dívky 

z víceletého gymnázia navíc tvrdí, že do svých kroužků nechtějí nikoho nutit, a že mohou 

být některé volnočasové aktivity finančně náročné. Také se cítí časově vytíženější. Žádná 

dívka z víceletého gymnázia neuvedla, že by měla málo volného času, nebo že by se kvůli 

přípravě do školy musela nějakých kroužků vzdát. 

Chlapci chotěbořského gymnázia, kteří by své volnočasové aktivity nedoporučili, 

tvrdí, že jde o uzavřené týmy a nikoho dalšího do týmu nechtějí. Naproti tomu chlapci 

z pražského gymnázia se domnívají, že by někteří účastníci nemuseli kroužek zvládnout. 

Chlapci z obou zkoumaných škol namísto různých připomínek k volnému času 

uvádějí šprýmy. Ani z jedné základní školy tohle nikdo neučinil. 
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Tento graf připomíná skutečnost, kolik dětí z průzkumu se volnočasových aktivit 

účastní a kolik jich takové kroužky nenavštěvuje. Následující grafy vypovídají o tom, co 

ve svém volném čase dělají děti, které se žádné volnočasové aktivity neúčastní. 
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Základní škola Chotěboř 

Pouze sedm dívek ze ZŠ Chotěboř nenavštěvuje žádné volnočasové aktivity. Graf 

znázorňuje nejčastější odpovědi, čemu se tyto dívky ve svém volném čase rády věnují. 

Dívky nejčastěji odpovídaly, že rády chodí s kamarády ven. Mezi další odpovědi 

patřilo, že čtyři dívky hrají rády hry na PC či telefonu a další tři baví sledovat televizi. Z toho 

všeho se pouze dvě dívky věnují sportovním aktivitám, jako je tanec a jízda na koni či 

na kole. Dvě dívky rády poslouchají hudbu a zpívají. Mezi další aktivity dívek patří 

malování, fotografování a čtení knih. Pouze jediná dívka, která se ve svém volném čase 

věnuje nejvíce aktivitám než ostatní dívky, se navíc učí a pomáhá doma rodičům s domácími 

pracemi. 

Žádný z chlapců navštěvující ZŠ Chotěboř neuvedl, že by se kroužků neúčastnil. 

  

chození ven s 
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ZŠ Chotěboř
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Víceleté gymnázium Chotěboř 

Pouze čtyři děti z této školy nenavštěvují volnočasové aktivity. Jde o dva chlapce a 

dvě dívky. Graf nalevo znázorňuje chlapecké aktivity, kdežto graf napravo znázorňuje 

aktivity dívčí. Mezi nejčastější aktivity, kterým se obě pohlaví věnují, patří chození ven 

s kamarády a pomáhání rodičům s domácími pracemi. Z grafů je patrné, že chlapci se věnují 

různorodějším aktivitám než dívky. Mezi další koníčky chlapců patří hraní her na PC a 

sledování televize. Pouze jeden chlapec se rád věnuje sportu, tedy jízdě na kole. 
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Základní škola Praha 

Z této školy se volnočasových aktivit neúčastní pouze čtyři chlapci. Mezi nejčastější 

odpovědi, čemu se tito chlapci věnují, patří chození ven s kamarády a sport. Další chlapec 

ve svém volném čase rád čte knihy, hraje hry na PC a staví si z lega. 

Všechny dívky ze ZŠ v Praze nějaký kroužek navštěvují. 

Víceleté gymnázium Praha 

Jak je z grafu č. 1 patrné, všechny děti z gymnázia v Praze se volnočasových aktivit 

účastní. Z této školy není tedy nikdo, kdo by kroužek nenavštěvoval. 

Rozdíly chotěbořských škol 

Ze základní školy se kroužků neúčastní pouze dívky, z gymnázia jde o děti obou 

pohlaví. Děti z obou škol nejčastěji chodí s kamarády ven. Děti z obou skupin také rády hrají 

hry na PC. Další, rozdílné aktivity, jsou spíše u dívek ze ZŠ. Na rozdíl od dětí z gymnázia 

se zde objevují koníčky jako je zpěv, poslech hudby, čtení knih, fotografování a malování.  

chození ven s 
kamarády; 2

sport; 2

hraní her na PC; 1

sledování TV; 1

čtení knih; 1

lego; 1

Čemu se rád věnuješ ve svém volném čase?

ZŠ Praha



53 

 

Rozdíly pražských škol 

Ze základní školy v Praze se kroužků neúčastní pouze chlapci. Jelikož všechny děti 

z pražského víceletého gymnázia volnočasové aktivity navštěvují, rozdíl je evidentní. Děti 

ze ZŠ mají rády sport a chození ven s kamarády. 

Rozdíly základních škol 

Z chotěbořské ZŠ volnočasové aktivity nenavštěvují pouze dívky, naproti tomu 

z pražské ZŠ je tomu tak pouze u chlapců. Děti z obou škol ve svém volném čase rády chodí 

ven s kamarády, věnují se sportu a hrají hry na PC. Koníčky dětí z obou zkoumaných skupin 

jsou velmi rozdílné. Zatímco dívky z chotěbořské ZŠ uvedly, že se rády věnují hudbě, 

malování, či fotografování, chlapec z pražské školy se rád věnuje stavebnici Lego. 

Rozdíly víceletých gymnázií 

Dle grafu č. 1 se z pražského gymnázia všechny děti nějakým kroužkům věnují. 

U dětí z chotěbořského gymnázia tomu tak není. Ty ale rády chodí ven, hrají hry na PC a 

pomáhají doma rodičům s domácími pracemi. 
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Základní škola Chotěboř 

Ze sedmi dětí, které kroužky nenavštěvují, tři uvádějí, že se jim ani nechce. Další dvě 

děti pociťují, že mají příliš učení, a tak jim na volnočasové aktivity nezbývá mnoho času. 

Další dívka uvádí, že by ráda s nějakou kamarádkou kroužek navštěvovala, ovšem stejně by 

na to neměla moc často, jelikož dodala, že má čtyři sourozence a musí je často hlídat. 

Poslední dívce se nelíbí, že by kvůli tomu musela dojíždět, a raději si občas zajde do kina. 
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Víceleté gymnázium Chotěboř 

Dvě děti z chotěbořského gymnázia nemají kvůli přípravě do školy na volnočasové 

aktivity čas. Další dívka by na kroužek chodila, ovšem s nějakou kamarádkou. Chlapec, 

který kroužky nenavštěvuje, má k tomu zajímavý přístup. Volnočasových aktivit se 

neúčastní z toho důvodu, že by musel poslouchat vedoucí. Raději si dělá věci podle svého 

uvážení a je rád, že jej nic neomezuje. 

Základní škola Praha 

Ze čtyř dětí dvě uvádějí, že se jim na kroužky chodit nechce. Další chlapec by nějaký 

kroužek rád navštěvoval, ovšem s nějakým kamarádem. Poslední chlapec uvádí, že v jeho 

okolí není kroužek, který by jej zaujal. 

Víceleté gymnázium Praha 

Z této školy všechny děti nějaké volnočasové aktivity stíhají. Nikdo tedy neuvedl 

důvod, že by měl mnoho učení a kvůli tomu kroužky nestíhal. 

Rozdíly chotěbořských škol 

Z obou škol děti nemají na volnočasové aktivity kvůli přípravě do školy příliš času. 

Z chotěbořské ZŠ dívka kroužky nestíhá, přestože by chtěla, kvůli hlídání sourozenců, 

z gymnázia má chlapec na kroužky vlastní názor. 

Rozdíly pražských škol 

Jelikož všechny děti z pražského gymnázia nějaké volnočasové aktivity navštěvují, 

rozdíl mezi pražskými školami je tedy evidentní. Dětem ze ZŠ se většinou na kroužky chodit 

nechce. 

Rozdíly základních škol 

Většina dětí z obou škol na volnočasové aktivity nemá zájem docházet. Ze základní 

školy v Chotěboři mají děti pocit, že by kvůli přípravě na vyučování kroužek nestíhaly, a 

navíc buď nechtějí za kroužek dojíždět, nebo musí hlídat sourozence. 

Rozdíly víceletých gymnázií 

Stejně jako v rozdílech pražských škol, totožný problém se týká i víceletých 

gymnázií z obou měst. Z pražského gymnázia všichni kroužky navštěvují, z gymnázia 

chotěbořského buď na volnočasové aktivity nemají děti tolik času a musí se učit, nebo si děti 

raději dělají věci podle svého uvážení. 
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Shrnutí dotazníkového šetření 

Žáci navštěvující volnočasové aktivity 

Základní škola Chotěboř 

Z chotěbořské základní školy vyplnilo dotazník 25 respondentů. Z toho navštěvuje 

kroužky 18 dětí, 7 nikoliv. Mezi navštěvovanými volnočasovými aktivitami se objevovaly 

především sportovní, hudební a výtvarné kroužky. Dále se minimálně objevovaly kroužky 

jako šachy, Skaut a žurnalistika. Zajímavé je, že hudební nebo výtvarný kroužek 

nenavštěvuje žádný z chlapců. 

Všechny děti z této školy si svou zájmovou činnost mohly vybrat samy, ovšem tři 

děti jsou posléze do kroužků nuceni. 

Z 18 dětí jich za svým kroužkem dojíždí pouze šest, tedy třetina všech dětí 

navštěvující volnočasové aktivity.  

Deset dětí navštěvuje jeden kroužek, osm dětí se účastní dvou a více kroužků. 

Ze všech těchto žáků pouze čtyři děti navštěvují více jak dva kroužky, a navíc 

za těmito volnočasovým aktivitami dojíždí. Ostatní děti se účastní buď jednoho kroužku, 

nebo navštěvuje více kroužků, ale nemusí kvůli tomu dojíždět. 

Víceleté gymnázium Chotěboř 

Z víceletého gymnázia v Chotěboři dotazník vyplnilo 14 respondentů. Z toho pouze 

čtyři na kroužky nedochází. U deseti dětí, které volnočasové aktivity navštěvují, se 

objevovaly např. sportovní a výtvarné aktivity, dále Skaut, doučování a návštěva jazykových 

kurzů. Žádné z dětí se neúčastní hudebního kroužku, chlapci nedochází navíc ani na kroužek 

výtvarný. 

Devět z deseti dětí si svou zájmovou činnost vybralo samo, pouze jedno dítě je 

nuceno navštěvovat doučování z matematiky a českého jazyka. 

Dojíždění u žáků z této školy je vyvážené. Pět dětí za svým kroužkem dojíždí a pět 

nikoliv. Na své kroužky dojíždí tedy polovina dětí. 

Pět dětí se účastní jednoho kroužku, pět dětí navštěvuje dva a více kroužků. 

Ze všech těchto žáků se pouze dvě děti účastní dvou a více kroužků, za kterými musí 

navíc dojíždět. 
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Základní škola Praha 

Z pražské základní školy vyplnilo dotazník 20 respondentů. Z tohoto celkového 

počtu se volnočasových aktivit účastní 16 dětí. Žáci nejčastěji zmiňovali sportovní aktivity, 

2 děti navštěvují kroužek výtvarný. Hudební aktivity nenavštěvuje žádné z dětí, výtvarných 

aktivit se neúčastní pouze chlapci. 

Z celkového počtu dětí, které navštěvují zájmovou činnost, si jich 12 svůj kroužek 

vybralo samo. Třem chlapcům kroužek vybrali rodiče, jde o aktivity jako je fotbal, karate a 

golf. Dva chlapci, kteří se účastní fotbalu a karate, jsou do těchto aktivit nuceni. Jedné dívce 

rodiče vybírají jen nějaké kroužky, nějaké si může sama vybrat. Další tři děti, které byly do 

kroužků nuceni, už na něj chodit přestaly. 

Téměř všechny děti za svou volnočasovou činností musí dojíždět. Jde převážně 

o sportovní aktivity, dále o aktivity výtvarné a o kroužek fotografování.  

Třináct dětí se účastní jedné volnočasové aktivity, další tři děti se věnují dvěma 

kroužkům.  

Z této školy se pouze jeden chlapec účastní několika kroužků a navíc dojíždí. 

Víceleté gymnázium Praha 

Z pražského víceletého gymnázia se nějakých volnočasových aktivit účastní všech 

21 dětí. Většina dětí navštěvuje nějaký sportovní kroužek, čtyři děti se ve svém volném čase 

učí cizím jazykům, další navštěvují spolek Skaut a účastní se dramatického či 

přírodovědného kroužku. Zajímavé je, že se výtvarných aktivit neúčastní žádná z dívek, 

chlapci naopak nenavštěvují žádný kroužek hudební. 

Ze všech 21 dětí si jich 20 může svůj kroužek svobodně vybrat samo, pouze jedné 

dívce vybírají nějaké kroužky rodiče, nějaké si může vybrat sama. Pět žáků bylo do nějakých 

zájmových činností nuceno, ale po rozmluvě s rodiči na kroužek docházet přestali. 

Sedmnáct dětí musí za svou volnočasovou aktivitou dojíždět. Také jde převážně 

o sportovní činnosti, dále o kroužky hudební a dramatické. 

Sedm dětí z této školy navštěvuje jednu zájmovou činnost, dalších 14 žáků se účastní 

dvou a více kroužků. 

Jedenáct dětí z této školy navštěvujících dvě a více zájmových aktivit musí navíc 

za svým kroužkem dojíždět. 
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Souhrn 

Ze všech 65 dětí navštěvujících zájmové činnosti si jich pouze šest nemůže svůj 

kroužek vybrat samo. 

Z průzkumu vyplynulo, že se děti nejčastěji věnují sportovním aktivitám. 

Z chotěbořského gymnázia se chlapci věnují pouze sportu 

Ze základních škol a z víceletého gymnázia v Chotěboři se výtvarných kroužků 

účastní výhradně dívky. Pouze jeden chlapec z víceletého pražského gymnázia navštěvuje 

výtvarný kroužek. 

Hudebních aktivit se účastní pouze dívky, a to navíc jen ze dvou škol – z chotěbořské 

základní školy a z pražského víceletého gymnázia. 

Na jazykové kurzy dochází pouze děti z víceletých gymnázií. 

Zajímavostí je, že na kroužek dramatický dochází děti jen z pražského gymnázia, a 

to navíc pouze dívky. 

Co se týče spolku Skaut, nenavštěvují jej pouze děti z pražské základní školy. 

Další zájmové činnosti, jako např. kroužek šachový, žurnalistický, fotografický, 

přírodovědecký, či doučování z matematiky a českého jazyka se vždy objevilo pouze 

na jedné škole.  O těchto volnočasových aktivitách se tedy děti nezmínily ve více školách, 

ale vždy jen v jedné. 

Dětí, které navštěvují více kroužků a zároveň za svými zálibami dojíždí, je nejvíce 

v pražském víceletém gymnáziu. Z dotazníkového šetření tak vyplývá, že jsou tyto děti 

časově nejvytíženější. 

Nejméně vytížené jsou děti z pražské základní školy. Pouze jeden chlapec navštěvuje 

více kroužků, za kterými dojíždí. 

Je třeba podotknout, že pouze chlapci z víceletých gymnázií považovali dotazníkové 

šetření za jakousi formu zábavy a své odpovědi zpestřovali různými šprýmy. 
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Žáci nenavštěvující volnočasové aktivity 

Děti, které se neúčastní žádných volnočasových aktivit, nejčastěji uváděly, že svůj 

volný čas nejraději tráví s kamarády venku. Také rády hrají hry na PC či telefonu a dívají se 

na televizi. Na rozdíl od dětí účastnících se zájmových činností se tyto děti příliš sportu 

nevěnují. Děti ze základních škol většinou ani na kroužky chodit nechtějí. Chotěbořské děti 

mají navíc pocit, že mají příliš učení a přípravy na vyučování, a proto volnočasové aktivity 

nenavštěvují. Pouze děti z pražského víceletého gymnázia neuvedly žádný důvod, proč by 

se kroužkům nevěnovaly, všichni totiž své kroužky stíhají, přestože za nimi musí často 

dojíždět. 

Přehled zájmů všech žáků jednotlivých škol 

Základní škola Chotěboř 

Nehledě na to, jestli děti navštěvují či nenavštěvují volnočasové aktivity, žáci z obou 

skupin rády chodí s kamarády ven. Děti neúčastnící se zájmových aktivit uváděly, že rády 

hrají hry na PC nebo rády sledují televizi. Z dětí věnujících se volnočasovým aktivitám 

podobné činnosti neuváděl téměř nikdo. 

Víceleté gymnázium Chotěboř 

I z víceletého chotěbořského gymnázia děti rády chodí s kamarády ven.  Chlapci 

z obou skupin, tedy nehledě na skutečnost, jestli se účastní volnočasových aktivit, rádi hrají 

hry na PC či telefonu a baví je sledovat televizi. 

Základní škola Praha 

Co se týče dětí z pražské základní školy, hraní na PC se objevilo spíše u dětí nenavštěvujících 

volnočasové aktivity. 

Víceleté gymnázium Praha 

Jak už bylo několikrát zmíněno, z této školy není nikdo, kdo by se volnočasových 

aktivit neúčastnil. Přesto ale několik dětí navíc rádo tráví čas s kamarády a hrají hry na PC 

či telefonu.  

Shrnutí 

Z uvedených informací je zřejmé, že děti ze všech zkoumaných škol se rády věnují 

digitální zábavě. U obou základních škol se těmito aktivitami zabývají spíše děti 

nenavštěvující zájmové činnosti. U dětí z víceletých gymnázií nezáleží na tom, jestli se 

volnočasových aktivit účastní či ne a na digitální zábavu si najdou čas vždy.   
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Závěr 

Bakalářská práce byla rozdělena na dvě časti – teoretickou a praktickou. V části 

teoretické autorka vysvětlila základní pojmy a zabývala se tím, jakým zájmovým činnostem 

se mohou děti věnovat. Také objasnila zkoumanou věkovou kategorii dětí a nastínila 

nejbližší vývojové rozdíly. Současně bylo objasněno, z jakého důvodu je významné 

racionálně využívat svůj volný čas, a naopak proč je nevyužívání volného času nežádoucí. 

Praktická část zahrnovala seznámení s výzkumnými oblastmi a dále výzkum, tedy 

vyhodnocení dotazníků a s ním související porovnání se školami pražskými a 

chotěbořskými, základními školami a víceletými gymnázii.  Dotazníkové šetření mělo 

odhalit, jestli mají pražské děti více možností, jakým volnočasovým činnostem se mohou 

věnovat. Ukázalo se, že děti ze všech škol mají rozsáhlou nabídku možností, čeho se mohou 

ve volném čase účastnit. Přesto, že se děti z odlišných škol vždy neúčastní totožných 

kroužků, lze vidět, že je v obou městech široká nabídka volnočasových aktivit a děti si tak 

mají z čeho vybírat. Spoustu dětí není ani omezeno tím, čemu se mohou ve volném čase 

věnovat a své zájmové činnosti si vybírají samy. Minimum dětí je tímto ale omezováno a 

kroužky jim vybírají rodiče. 

Žáci účastnící se volnočasových aktivit si nejčastěji vybírají některý ze sportů, 

naopak děti, které kroužky nenavštěvují, se častěji zabývají hraním her na PC či telefonu a 

sportování je příliš nezajímá a volný čas tráví raději doma. 

Není tedy pravdivé tvrzení, že děti z velkých měst mají více volnočasových možností 

než děti z měst menších. Zájmové činnosti nemusí být sice totožné, ale děti si rozhodně mají 

z čeho vybírat a každé dítě, které má o kroužek zájem, vždy objeví takový, jaký jej bude 

naplňovat a bavit. 
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Seznam příloh 

1) Dotazník

http://www.nuv.cz/t/zus


I 

 

Příloha – dotazník 

Ahoj! Dovol, abych se nejdříve představila. Jmenuji se Lucie Machalová a studuji 

na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze studijní obor Vychovatelství. 

To znamená, že se zajímám o volný čas, a tedy hlavně o to, čemu se žáci ve Tvém věku 

ve svém volném čase věnují. V tuto chvíli se zabývám výzkumem, čemu se věnují žáci 

Tvého věku na 2. stupni ZŠ, čemu žáci víceletých gymnázií, a ještě navíc mě zajímá, jak se 

to liší u žáků ve velkém městě a v malém městě. A v tomto výzkumu mi můžeš pomoci i 

Ty! Obracím se na Tebe s naléhavou prosbou. Pomůžeš mi, prosím, s výzkumem a vyplníš 

několik otázek? Budu Ti opravdu moc vděčná. Dotazník je anonymní a jeho vyplňování by 

Ti nemělo zabrat více než deset minut. Děkuju moc a přeji hodně úspěchů. 

Nejprve, prosím, vyplň své pohlaví: 

• dívka 

• chlapec 

Území navštěvované školy: 

• Praha 

• Chotěboř 

Navštěvovaná škola: 

• ZŠ 

• Víceleté gymnázium 

1) Navštěvuješ ve svém volném čase nějaký kroužek? 

• Ano. 

• Ne. 

2) Čemu se rád/a věnuješ ve svém volném čase? 

3) Vybíráš si své kroužky sám/a? 

• Ano. 

• Ne. 

• Jak které. 

4) Jaký kroužek navštěvuješ a jak dlouho se mu věnuješ? 

  



II 

 

5) Musíš kvůli svému kroužku někam dojíždět? 

• Ano, často, ale vadí mi to, raději bych měl/a kroužek přímo v místě svého 

bydliště. 

• Ano, ale nevadí mi to. 

• Ano, ale jenom občas, takže mi to nevadí. 

• Ano, ale jenom občas, ale i tak mi to vadí. 

• Ne. 

6) Nutí tě rodiče, abys docházel/a na nějaké kroužky, které tě nebaví? 

• Bohužel ano. 

• Nutili mě, ale už jsme si to vyjasnili a na kroužek jsem přestal chodit. 

• Ne, rodiče mě do ničeho takového nenutí. 

7) Podporují tě rodiče a přátelé v tvém kroužku? 

• Ano, a je to super! 

• Ano, dokonce na nějaký kroužek chodím společně se 

sourozencem/kamarádem! 

• Rodiče mě podporují jen v těch kroužcích, které mi sami vybrali… 

• Podporují mě jen přátelé. 

• Nepodporuje mě nikdo. 

8) Účastníš se v létě nějakých táborů? Pokud ano, jakých? Pokud ne, proč? 

9) Doporučil/a bys kroužek svým přátelům? Chtěl/a bys ohledně svého volného 

času ještě něco dodat? 

10) Čemu se rád/a věnuješ ve svém volném čase? 

• Chodím s kamarády ven. 

• Koukám na TV. 

• Hraju hry na PC. 

• Hraju hry na telefonu. 

• Učím se. 

• Pomáhám rodičům s domácími pracemi. 

• Jiné: 

  



III 

 

11) Z jakého důvodů žádný kroužek nenavštěvuješ? Chtěl/a bys ohledně svého 

volného času ještě něco dodat? 

• Nechce se mi. 

• Nemám čas, mám hodně učení. 

• Chodil bych rád, ale s nějakým kamarádem. 

• Protože bych musel dojíždět, a to se mi nechce. 

• Není kroužek, který by mě zaujal. 

• Jiné: 


