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ABSTRAKT 

N ázev práce: Motivace dětí k lezení na wnělých stěnách ve vybraných městech České 

republiky 

Title: Children's motivation to artificial wall climbing simpled from cities of the Czech 

republic 

Cíle práce: Cílem práce bylo ve vybraných městech zjistit, jaké děti jsou návštěvníky 

lezeckých kroužků a jaké okolnosti mají vliv na výběr volnočasové aktivity 

lezení na wnělé stěně. 

Metoda: Práce je sestavena jako orientační výzkwn s technikou dotazru'kového šetření. 

Nestandartizovaný dotazník byl sestaven tak, aby odpovídal třem částem (osobní 

údaje, údaje o rodičích, osobní vztah k lezení). Dotazník obsahoval 14 otázek. 

Šetření bylo provedeno ve třech zvolených městech (Praha, Liberec a Trutnov). 

Výzkwn byl proveden na souboru dětí ve věku 1 O - 17 let aktivních účastníků 

lezeckých kroužků ve vybraných městech. Data byla statisticky zpracována 

tabulkovým procesorem Excel. 

Výsledky: Výsledky ukazují nejdůležitější faktory motivace mládeže k lezení na wnělé 

lezecké stěně. Výsledky poukazují na rozdíly v motivaci pro lezení mezi 

mládeží v jednotlivých městech .. 

Klíčová slova: radost a prožitek, volný čas, motivace, lezecká stěna 
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1. ÚVOD 

Sportovní lezení je fascinující disciplína lezeckého sportu, která se zvláště v posledních letech 

těší velké oblibě a neustále se vyvíjí. 

Sportovní lezení je stále známější a aktivně jej provozují lidé z nejrůznějších společenských 

skupin, a to jak na skalách, tak na umělých lezeckých stěnách. Tímto způsobem si, jako při 

málokterém sportu, mohou společně užívat volného času v přírodě mladí i starší, začátečníci i 

pokročilí. 

Lezení je sport pro malé holky i kluky, ale stejně tak pro zralé muže a ženy. Často se stává, že 

přeroste z "obyčejného" sportu v životní názor a styl. Jestliže lezení propadneme, není možné 

s ním přestat. Nevyřešené problémy nás magicky přitahují a my se stále snažíme přiblížit ke 

svým lezeckým cílům (Vomáčko, Boštíková 2003). 

S rostoucím počtem lezeckých hal roste i možnost trénovat lezení navečer po práci; sportovní 

lezení se díky tomu etablovalo jako sport pro širokou veřejnost, provozovaný i jako fitness -

trénink. S přihlédnutím k tomu, že sportovní lezení zároveň proniká do škol, můžeme tento 

trend jedině přivítat. Hra s vlastním tělem, intenzivní prožitek zemské přitažlivosti a napětí 

prostřednictvím (vždy dobře zabezpečeného) zážitku z výšky, činí tento sport pro děti a 

mládež velmi vzrušujícím. Dospělím dává sportovní lezení ideální příležitost splnit si svou 

vášeň podle vlastních představ nebo si vychutnávat pobyt v přírodě se svými přáteli. 

Návštěva skalní oblasti představuje pobyt v úplně odlišném prosředí a vybočení z 

každodenniho stereotypu. Lezení navíc vyžaduje flexibilitu vůči spolulezcům na laně a 

ohleduplnost k (nejen) chráněným skalním rostlinám a živočichům. 

S lezením jsou spojena hesla jako dobrodružstvi, dálka, domovina či dovolená. 

Typickým projevem horolezců je často celodenní pobyt v přírodě. Mezi charakteristické rysy 

horolezců patří extrémně vyvinutý cit pro vlastní tělo a schopnost intenzivního soustředění. 

Sportovní lezení se provozuje v přírodě s vyloučením horských nebezpečí, optimálním 

jištěním a s příjemným střídáním napětí mezi sportovním výkonem a pauzami, které může mít 

individuální podobu. Díky tomu může tento sport vyvolávat dojem disciplíny nezatížené 

předpisy a pravidly. 
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Popularizace dobrodružných sportů a sportů provozovaných v přírodě v posledních letech činí 

i ze sportovního lezení moderní disciplínu. Průmysl volného času odhalil lezení jako 

sportovní odvětví, které přitahuje mimořádnou pozornost. Tím výrazně ovlivnil lezeckou 

scénu. Před téměř dvěma desetiletínů se rozvoj lezení, kterému se tehdy věnovalo jen 

nemnoho individualistů, v takovém měřítku nezdál příliš pravděpodobný. Horolezci tehdy 

naráželi na mnoho nepochopení po celém světě, lidé je považovali za ztřeštěné blázny, kteří 

chtějí pokořit přírodu a distancují se od zbytku společnosti. Díky komercializaci se však 

lezení postupně stalo koníčkem mnoha lidí. Na rozdíl od zarytých horolezců však pro 

rekreační horolezce nepředstavuje lezení jediný smysl života (Winter, 2004). 

Také životní styl současné generace lezců je tímto rozmachem ovlivněn. Vzdělání, povolání a 

kariéra u nich získaly takovou váhu, jakou nikdy předtím neměly. Času na lezení je proto stále 

méně. Řešení tohoto problému spočívá v ušetření času díky nejmodernějšímu vybavení, 

optimálně jištěným trasám a stále se zvyšující úrovní služeb v této oblasti. Vznikají atraktivní 

indoorová zařízení se saunou, občerstvením a obchodem, ve kterých lze příjemně strávit večer 

po práci. Tyto haly představují pro horolezce sportoviště a místo setkání v blízkosti domova. 

Ačkoliv se na lezení v dobách, kdy bylo ještě v plenkách, nahlíželo jako na čiré dobrodružství 

a lidé aktivní v této oblasti nevyžadovali žádné spojení s organizovaným sportem, stalo se 

postupně díky změně postojů a životního stylu plnohodnotnou sportovní disciplínou. 

Sportovní lezení zatím povýšilo díky členství Alpských spolků coby odborných spolků, 

zaměřených na sportovní a závodní lezení v národních a mezinárodních sportovních svazech 

na tzv. vrcholový sport a získalo organizační strukturu. 

Rostoucí zájem o lezení se nevyhnu1 ani dětem a mládeži. Současné trendy, které lze sledovat, 

se nepochybně týkají i této věkové kategorie. Lezení představuje pro děti a mládež ideální 

model sportovní aktivity. Během týdne, kdy mají své školní povinnosti, mohou pod 

odborným vedením navštěvovat umělé lezecké stěny a pak nabyté dovednosti zúročit při 

příležitosti volného lezení, které láká zvýšeným elementem dobrodružství a napětí. Ve většině 

případů probíhá první seznámení dětí a mládeže s lezením právě na umělých stěnách. 

Hlavním cílem této diplomové práce je odpověď na otázku: jaké děti jsou návštěvníky 

lezeckých kroužků a jaké okolnosti mají vliv na výběr volnočasové aktivity, lezení na umělé 

stěně. Pro svůj výzkum jsem záměrně zvolil tři města s rozdílným počtem obyvatel (hlavní 
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město, krajské město a okresní město), množstvím lezeckých možností jak ve městě, tak i 

mimo něj a soubor respondentů ve věku 10- 17let. Motivační faktory jsou v praxi zkoumány 

dvojím způsobem. Bez ohledu na původ dat (Praha, Liberec, Trutnov) a s ohledem na 

jednotlivé oblasti. Výsledky, které tento empirický výzkum přináší, jsou cenné především v 

oblasti společenských věd. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Radost a prožitek 

2.1.1 Výchova prožitkem 

Jedním směrem výchovy, která se zabývá prožitkovou sférou, je výchova prožitkem. 

Výchova prožitkem chce napravovat deficity moderní doby, vznikající nedostatkem 

bezprostředních zkušeností a zážitků, neuvědomováním si vlastní tělesnosti a ztrátou 

přirozeného prostředí (Neuman, 1999). 

Prožitkové aktivity jsou uváděny jako výchovné směry působící na psychiku jedince, působící 

na jeho vnitřní stránku podnětem z vnějšího prostředí. Často jsou prožitkové aktivity spojeny 

s aktivitami a hrami probíhajícími v přírodním prostředí. 

Prožitek a prožívání jsou zahrnuty do vnitřm'ho světa člověka. O prožitku nemluvíme pouze 

jen v positivním smyslu děje, kdy se nám vše daří, jak bychom chtěli. O prožitku mluvíme i 

v situacích, které jsou pro nás aktuálně nepříznivé a po odeznění nelibých pocitů se dostaví 

positivní reakce. 

Silné prožitky pramení z konfrontace člověka pomocí pohybu v soutěži s druhými, ale i ve 

smyslu autokonfrontace s interními překážkami vnějším úkolem (horolezectví) (Hošek, 

1998). 

Prožitek a prožívání jsou individuální procesy a jedinec je vůlí nemůže ovlivnit. Záleží na 

psychice a vnímání vnějšího prostředí jednotlivcem. 

Jedním ze směrů v pedagogice je výchova prožitkem. Snaží se pomocí prožitků ovlivňovat 

výchovný a vzdělávací proces. Pozornost je zacílena jen na jeden podnět a ostatní podněty 

nejsou zaznamenány. Soustředíme se pouze na jednu aktivitu, kterou provádíme v určitý čas a 

na určitém místě. Aktivita nás pohlcuje a nedává nám prostor myslet na něco jiného. 

Necháváme se vtáhnout do aktivity celou svojí osobností. Aktivitu prožíváme v celém 

průběhu bez zaměření na cíl. Důležité je myslet na to, co právě děláme, na co myslíme v daný 

okamžik a umět ohodnotit část výkonu, který nás dovede k cíli. Optimální stav prožívání 

můžeme nazvat plynutím (Csikszentmihalyi, 1996). 
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Vlastními slovy bychom tento optimální stav mohli defmovat jako maximální zaujetí právě 

prováděnou aktivitou. 

Stav plynutí vysvětluje Csikszentmihalyi (1996) na příkladu rozhovoru s horolezcem, který 

popisuje své stavy při dobýváni vrcholu. 

Tajemství horolezectví je v lezení samém: dostanete se nahoru na skálu a jste šťastní, že je to 

za vámi, ale ve skutečnosti si přejete, aby to trvalo věčně. 

2.1.2 Získání schopnosti prožitku 

Z téhle tíživé situace neexistuje jiné východisko, než aby každý člověk vzal věci do vlastních 

rukou, sám za sebe. Co můžeme udělat pro to, abychom zlepšili svoji budoucnost? Abychom 

překonali úzkosti a deprese dnešního života, musí každý z nás dosáhnout nezávislosti na 

sociálním prostředí, a to do takového stupně, aby už nereagoval výlučně podle toho, zda ho 

určité chování společnosti odměňuje nebo trestá. Dosáhnout takové autonomie znamená 

naučit se odměňovat se sami. Musíme vyvinout schopnost nalézat potěšení a smysl života bez 

ohledu na vnější okolnosti. A co je nejdůležitější- dosažení kontroly nad vlastními prožitky 

vyžaduje drastickou změnu postojů k tomu, co je důležité a co důležité není. Odkládání 

uspokojení našich potřeb do budoucna je do jisté míry nevyhnutelné. K přežití, a zvláště k 

přežití ve složitější společnosti, je třeba pracovat pro vnější cíle a odložit okamžité uspokojení 

na později. Řešením této situace je postupné osvobození od závislosti na tom, co od nás 

očekává společnost. Dalším krokem je naučit se, jak odměnu poskytovanou společností 

nahradit odměňováním, které máme v moci my sami. Musíme dosáhnout nezávislosti také na 

diktátu těla a naučit se systematicky starat o to, co se děje v naší mysli. Co prožíváme, je z 

našeho hlediska skutečná realita, můžeme ji transformovat tak, že ovlivníme dění v našem 

vědomí, a tím se osvobodíme od nátlaku hrozeb i lichotek vnějšího světa. 

2.1.3 Prožitková aktivita -lezení 

Lezení je oblíbenou pohybovou aktivitou, která nás uspokojuje a rozvíjí vnímání okolního 

světa. Lezení rovněž zařazujeme mezi tzv. prožitkové aktivity, které se vyznačují prvky 

dobrodružství, pocity nejistoty, sebepřekonáváním, výzvou. Podle některých autorů 
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(Chobeaux, 1991; Neuman, 1999; Tousseyn, 2005) není lezení na umělé stěně pouze fyzickou 

aktivitou, ale rovněž aktivitou se silným sociálním a emocionálním dopadem. 

Mezi prožitkové aktivity řadíme lezení jak venku na skalách, tak uvnitř na umělých lezeckých 

stěnách. 

Prožitek je jedním z pocitů, který je velice příjemný a s časovým odstupem vnímáme tento 

pocit jako hluboké uspokojení. Prožitkové aktivity jsou spojeny s řešením náročných úkolů, 

které mají dopad na celkovou osobnost jedince. I při nezdaru může dojít k pocitu uspokojení a 

prožitek z dané činnosti je tak velký, že nám je v danou chvíli myšlenka nesplněného cíle 

velmi vzdálená. Tyto pocity můžeme zažít i na umělých stěnách, kde překonáváme sami sebe, 

porovnáváme své schopnosti s jinými účastníky, překonáváme překážky, řešíme různé úkoly a 

při jejich řešení se setkáváme s positivními i negativními dopady, které nám dávají důvod 

k přemýšlení a zamyšlení se nad prováděnými aktivitami. 

Na umělé lezecké stěně si každý může sáhnout na dno svých sil. Každý si může uskutečnit 

svůj sen a vyzkoušet si něco nového a netradičmbo, tak překonat sám sebe. Činnost, jako je 

lezení, dovede mobilizovat vitální energii, vede k optimální motorické i duševní výkonnosti, 

umožňuje získat zkušenosti a nabízí stále nové možnosti pro překonávání hranic vlastních sil. 

Riskantní a nejisté situace (mezi ně patří také zdolávání překážek, lezení) jsou překonávány 

vlastní aktivitou, což přispívá k osobnostnímu růstu (Kreutzer, 1983). 

2.1.4 Radost a kvalita života 

Existují dvě hlavní strategie, které můžeme použít pro zlepšení kvality svého života. První 

spočívá v tom, že se pokusíme, aby vnější podmínky odpovídaly našim cílům. Druhá je 

založena na tom, že změníme způsob svého prožívání tak, aby vnější podmínky byly v lepší 

shodě s našimi cíli. Ani jedna z těchto strategií není efektivní, pokud použijeme jenom ji. 

Změnit vnější podmínky se může zdát zpočátku účinné, ale pokud člověk némá kontrolu nad 

svým vědomím, brzy se mu vrátí staré obavy nebo touhy, a původní stav neklidu zase ožije. 

Aby si člověk zlepšil život, musí zlepšit kvalitu svého prožívání. Výzkumy štěstí a životní 

spokojenosti říkají, že obecně existuje mírná korelace mezi bohatstvím a pocitem 

spokojenosti. 
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O svých radostech a kvalitách života píše Messner (1995) ve své knize Třináct zrdcadelrné 

duše. 

Když jsem v pěti letech zdolal první třítisícovku, samozřejmě ne sám, ale s otcem, byl jsem za 

svou vytrvalost a obratnost velice pochválen. Už v pubertě jsem byl při lezení po skalách 

mnohem šikovnější než v čemkoli jiném, ať šlo o školu, o sport nebo o děvčata. Další 

důležitou skutečností bylo to, že jsme jako děti chodili lézt do hor sami, bez doprovodu 

dospělých. Brzy se ze mě stal fanatický lezec a současně odpůrce hlasatelů morálky i autority 

v jakékoliv formě. Zatuchlé pravdy, učitelské doktríny, měšťácká afektovanost, "co by tomu 

řekli lidi" - to všechno se mi protivilo. Později se přidala ctižádost: chtěl jsem překonat 

extrémní výkony druhých, nejprve v Alpách, pak Himaláji a nakonec v putování po ledě. 

V pětadvaceti jsem přešel ze šplhání po skalách k horolezectví. Po přežití v řídkém vzduchu 

bylo třeba méně pohyblivosti, ale více vytrvalosti. V pětačtyřiceti jsem znovu změnil povolání 

a prošel jsem pěšky se saněmi Antarktidou. K takové akci jsem potřeboval mnohem více 

psychickou sílu než fyzickou. 

2.1.5 Požitek a radost 

Požitek je důležitý prvek kvality života, ale sám o sobě nám štěstí nepřinese. Spánek, 

odpočinek, potrava a sex nám poskytují homeostatické zážitky, které obnovují naší rovnováhu 

a vracejí vědomí do uspořádaného stavu v situaci, kdy nám naše tělo naléhavě připomene 

požadavky a způsobí nám stav psychické entropie. Požitky pomáhají udržet pořádek, ale samy 

nedokáží ve vědomí vytvořit žádné nové uspořádání. K radostným prožitkům dochází tehdy, 

když člověk nejenom splnil nějaké dřívější očekávání, uspokojil nějakou svou potřebu a 

touhu, ale když také zašel za hranice toho, nač byl naprogramován, a dosáhl něčeho 

nečekaného, co si možná předtím ani nedokázal představit. Prožitky naplněné radostí jsou 

charakterizovány tímto pohybem vpřed: pocitem novosti, dosažení nějakého cíle. Dosáhnout 

větší ucelenosti můžeme jen za předpokladu, že investujeme psychickou energii do cílů, které 

jsou nové a vyžadují od nás nějaké úsilí. Naneštěstí toto přirozené spojení mezi růstem a 

radostí časem mizí. 
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2.1.6. Zážitky radosti 

Optimální prožívání a psychologické podmínky, které ho umožňují, se zdají být po celém 

světě stejné. Fenomenologie radosti má osm hlavních prvků. Když lidé uvažují o tom, jaké 

jsou ty nejpositivnější okamžiky, které prožívají, zmiňují se vždy nejméně o jednom z nich, 

ale často o všech. Zaprvé tento zážitek obvykle nastává, když se pustíme do úkolu, který 

máme šanci úspěšně dokončit. Zadruhé musíme být schopni soustředit se na to, co děláme. 

Zatřetí a začtvrté je soustředění obvykle možné proto, že daný úkol má jasně stanovené cíle a 

poskytuje okamžitou zpětnou vazbu. Zapáté ho člověk vykonává s hlubokým zaujetím, ale 

přitom necítí žádnou zvláštní námahu. V tomto stavuj sou z mysli vypuzeny starosti a 

frustrace každodenního života. Zašesté radostné prožitky umožňují lidem mít pocit kontroly 

nad tím, co dělají. Zasedmé mizí starosti o vlastní já, ale přesto se paradoxně pocit vlastního 

já vynořuje silněji, když zážitek plynutí skončil. V neposlední řadě je změněno vnímání času: 

hodiny utíkají jako minuty a minuty se mohou natáhnout, takže se zdají dlouhé, jako celé 

hodiny. Kombinace všech těchto prvků působí pocit hluboké radosti, který je tak hodnotný, že 

lidé jsou ochotni věnovat velkou část své energie prostě jen na to, aby ho mohli znova zažít. 

2.1.7 Náročná aktivita a dovednost 

Nejvíce optimálních prožitků lidé mají během činností, které jsou zaměřeny k nějakému cíli a 

svázány určitými pravidly - činností, které vyžadují investice psychické energie a nemohou 

být vykonávány bez příslušných dovedností. Je důležité hned si zpočátku vyjasnit, že 

"činnosť' nemusí znamenat činnost ve fyzickém smyslu a že potřebná "dovednost" nemusí 

být fyzická dovednost. Jakákoliv činnost obsahuje řadu příležitostí k akci nebo "podnětů", pro 

jejichž realizaci jsou potřeba odpovídající schopnosti. Pro ty, kteří ty správné schopnosti 

nemajf, není daná činnost zajímavá. Je jednoduše nesmyslná. Pro většinu lidí je strmá stěna 

El Capitana v Yosemitském údolí prostě jen velká skála. Ale pro horolezce je to aréna, která 

mu nabízí nekonečně bohatou symfonii duševních a tělesných podnětů. 

Podněty a úkoly se však vůbec neomezují na soutěživé nebo fyzické činnosti. Jsou nutné k 

tomu, aby nám poskytly radost, dokonce i v situacích, kdy by člověk nečekal, že budou hrát 

nějakou roli. Aktivity, které poskytují radost, jsou často přímo vymyšleny pro tento účel. Hry, 

sporty nebo různé umělecké formy se vyvíjely po staletí proto, aby obohatily život lidí 

radostnými zážitky. Ale byla by chyba myslet si, že jenom umění a volný čas mohou 
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poskytnout optimální prožitky. Ve zdravé kultuře působí lidem uspokojení také produktivní 

práce a nutná rutina každodenního života. 

2.1.8 Činnosti a vědomí 

Když si zvládnutí daného úkolu vyžádá všechny odpovídající dovednosti určitého člověka, 

jeho pozornost je touto činností zcela pohlcena. Nepřebývá žádná psychická energie, která by 

zpracovávala jiné informace než ty, které tato činnost nabízí. Všechna činnost je soustředěna 

na příslušné podněty. 

Jako výsledek se dostaví jeden z nejuniversálnějších a nejcharakterističtějších rysů 

optimálního prožívání: lidé jsou tak zaujatí tím, co dělají, že jejich činnost začne být 

spontánní, skoro automatická. Přestanou si uvědomovat sami sebe odděleně od svých výkonů. 

To nazýváme optimální prožívání stavem plynutí, případně proudění. 

2.1.9 Kontrola dění 

Stav radosti se často dostavuje při hrách, sportech a jiných činnostech, kterými trávíme volný 

čas a které se liší od obyčejného života, kde nás mohou potkat všelijaké nepříjemnosti. 

A tak typický popis prožitků plynutí říká, že při něm nemáme žádné obavy z toho, že by se 

nám věci vymkly z rukou, a necítíme stálou úzkost, která je tak typická pro mnoho situací 

normálního života. 

O tomto pocitu ovládání situace se lidé zmiňují i v případě činností, která s sebou přinášejí 

vážná rizika a která se vnějšímu pozorovateli mohou zdát daleko nebezpečnější než normální 

život. Lidé, kteří plachtí na rogalu, věnují se speleologii, horolezectví, závodění v autech, 

hloubkovému potápění a mnoha podobným sportům, se záměrně dostávají do situací, kde je 

nechrání žádné vymoženosti civilzace. Přesto všichni tito lidé popisují zážitky stavu plynutí, 

ve kterých hraje důležitou roli zvýšený pocit kontroly dění. 

Obvykle se motivace lidí, kterým se líbí nebezpečné aktivity, vysvětluje jako nějaká 

patologická potřeba: pokoušejí se vymítat hluboko usazený strach, něco si kompenzují, 

nutkavě si odreagovávají oidipovský komplex, jsou posedlí vzrušením a rizikem. Takové 

motivy mohou sice být někdy přítomny, ale je velice zajímavé, že když člověk s těmito 

specialisty na rizika mluví, zjišťuje, že jejich radost nepramení jen z nebezpečí jako takového, 
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ale z jejich schopnosti ho minimalizovat. A tak zažívají spíš pozitivní emoce, naprosto zdravý 

pocit ovládnutí potenciálně nebezpečných sil, než nějaké patologické vzrušení, pramenící z 

hrozící katastrofy. 

Důležitá věc, kterou je potřeba si uvědomit, je, že činnosti vedoucí k prožitku plynutí, 

dokonce i ty nejriskantnější, jsou uzpůsobeny tak, aby člověku dovolily rozvinout dostatečné 

dovednosti, umožňující maximálně redukovat možnost chyb. Horolezci rozeznávají dva druhy 

nebezpečí: "objektivní" a "subjektivní". První druh jsou nepředvídatelné fyzikální události, 

které mohou potkat člověka v horách: náhlá bouře, lavina, padající skála, drastický pokles 

teploty. Člověk se může na tyto hrozby připravit, ale nikdy je nemůže naprosto přesně 

předvídat. Subjektivní nebezpečí vznikají z nedostatku dovedností horolezce - včetně 

neschopnosti odhadnout správně obtížnost výstupu v poměru k vlastním schopnostem. 

Celá podstata horolezectví je v tom, že se co nejvíce vyhýbáte objektivnímu nebezpečí a 

subjektivní nebezpečí úplně vyloučíte přísnou disciplínou a řádnou přípravou. Výsledek je, že 

horolezci upřímně věří, že šplhání na Matterhom je bezpečnější než přecházení ulice na 

Manhattanu, kde se dají objektivní nebezpečí - taxikáři, poslíčci na kolech, autobusy, zloději 

- očekávat daleko spíš než v horách a kde osobní dovednosti nemohou chodci zaručit bezpečí 

zdaleka tak spolehlivě. 

Lidi netěší pocit, že mají kontrolu nad děním, ale pocit, že mohou dosáhnout kontroly v 

případě nebezpečí. 

Činnosti, které mohou přinášet radost a prožitek plynutí, mají i latentní negativní stránku: 

mohou sice zlepšit kvalitu naší existence tím, že vytvoří v mysli řád, ale mohou se stát 

návykovými a v tom okamžiku se naše já stane zajatcem určitého druhu řádu a nechce už čelit 

všem nástrahám života. 

2.1.10 Cíle a zpětná vazba 

Důvod, proč je možné dosáhnout tak naprostého ponoření do prožitku plynutí, je v tom, že 

naše cíle jsou obvykle jasné a zpětná vazba okamžitá. Samozřejmě když si člověk vybere 

triviální cíl, pak úspěch nepřináší radost. 

Určité činnosti potřebují ke svému provedení velice dlouhou dobu, ale přesto jsou tyto dva 

prvky - cíl a zpětná vazba - krajně důležité. 
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U některých tvůrčích aktivit, kde cíle nejsou stanoveny předem, si člověk musí vyvinout silný 

osobní smysl pro to, co hodlá vykonat. Bez takového vnitřního vedení by nebylo možné 

prožívat stav plynutí. 

Někdy jsou cíle a pravidla pro určitou aktivitu stanovovány nebo vyplývají z kontextu až na 

místě. To v čem spočívá zpětná vazba, se u růmých činnosti značně liší. Někteři lidé jsou 

lhostejní k věcem, kterých se jiní nemohou nabažit. 

Druh zpětné vazby, kterou si vytvoříme, je sám o sobě často nedůležitý: jaký je rozdíl v tom, 

jestli se tref'm do tenisového míčku tak, aby zamířil mezi dvě bílé čáry, jestli dám mat 

nepřátelskému králi na šachovnici nebo jestli postřehnu na konci terapeutické hodiny jiskru v 

očích svého pacienta? To co dodává této informaci hodnotu, je její symbolický obsah: že jsem 

uspěl ve sledovní svého cíle. Takový poznatek vytváří ve vědomí řád a posiluje strukturu 

našeho já. Někteří lidé mají křehké já, které potřebuje neustálé dodávání jistoty, a pro ty je 

důležitá jediná informace - zda vítězí v situaci soutěžení s jinými. Jiní zase investovali 

mnoho do toho, aby byli oblíbení, takže jediná zpětná vazba, na které jim záleží, je ocenění a 

obdiv ostatních. 
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2.2 Motivace 

Problematika motivace chování se nepochybně stala nejdůležitějším a nejsložitějším úkolem 

psychologie. Její úspěšná aplikace na kterýkoli obor lidské činnosti je bez poznatků o 

motivaci nemožná (Nakonečný, 1996). 

Studium motivace odpovídá na otázky, čím bylo chování určitého jedince vyvoláno nebo proč 

se změnilo, proč bylo zaměřeno k dosažení právě toho či onoho cíle, proč se u toho či onoho 

člověka projevily právě ty či ony podněty, které jeho chování vyvolaly (Homola, 1972). 

Motivace prostupuje v tomto smyslu celou psychiku jedince a dává psychickým procesům 

vnímání, myšlení imaginace, cítění určitý obsah a směr průběhu, který vyjadřuje motivační 

zaměření. Také v tomto smyslu je motivace klíčovým psychologickým problémem, neboť je 

základním činitelem vnitřní psychické dynamiky, nikoli jen usměrňování lidského chování 

(Nakonečný, 1996). 

Motivace je proces usměrňování, udržování a energetizace chování, který i když vychází 

z biologických zdrojů, je psychický fenomén. Je to psychikou řízený druh regulace. Motivace 

se dále projevuje jako výrazně systémový jev, je ve funkčních vztazích se všemi ostatními 

psychickými procesy. Motivace je vázána na vlastnosti osobnosti, na fyziologii organismu i na 

životní podmínky jedince (Nakonečný, 1998). 

Obecně se tedy pojem motivace vztahuje na vnitřní aktivaci, tj. na vzbuzování aktivity 

organismu, na jeho energizování, a zároveň i na regulaci jeho chování, na jeho zaměřování 

určitým směrem. Mohli bychom tedy říci, že pod pojmem motivace rozumíme všechny 

individuu nebo skupině připisované pochody, které vysvětlují nebo činí srozumitelnými jejich 

chování (Homola, 1972). 

Funkce motivace může být vymezena jejími dílčími, již uvedenými funkcemi (zaměřování, 

energetizace a udržování chování). Nebo ji můžeme vymezit obecně. Funkcí motivace je 

proces regulace chování, jehož smyslem je dosahování významných životních cílů a 

uspokojování potřeb individua, vyjadřujících nějaké nedostatky v jeho fyzickém a sociálním 

bytí. V tomto smyslu zajišťuje motivace účelné chování, udržující vitální a sociální funkce 

individua. Motivace se však uplatňuje i v organizaci chování, které se instrumentalizuje, stává 

se účelným vlivem učení, jehož výsledky, instrumentální vzorce chování, kolem důsledků, 
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které vyvolalo předcházející chování. Tak se lidé učí apetencím nebo averzím, což souvisí 

s jejich motivy. Motivace tedy směřuje k udržování a obnovování určitého optimálního 

vnitřního stavu spokojenosti, který vyjadřuje interindividuálně odlišným potenciálem potřeb 

(sexu, agrese, výkonu) a jejich specifickým zpředmětněním (např. odlišnými podmínkami, 

v nichž různí lidé uspokojují svou potřebu dojmů a kontaktů s jinými osobami apod.) Jako 

společenská bytost podléhá člověk vlivům sociálního a kulturního prostředí, jehož je 

příslušníkem. Jeho sociální zkušenosti získávané v rámci určitého kulturního prostředí 

vytvářejí zvláštní druh determinace jeho duševního života (Nakonečný, 1998, Nakonečný, 

1996). 

Z hlediska motivace je skupina důsledkem snah pro uspokojování potřeb. Každý jedinec 

uspokojuje mnoho svých motivů výhradně prostřednictvím skupin. Spoluprací s ostatními 

členy skupiny dosahuje skupinových cílů, které jsou nutné pro trvání skupiny a pro jednotlivé 

její členy. Jestliže dva nebo více lidí jsou postaveni před týž problém a nejsou schopni sami 

jej uspokojivě řešit, vzniká tendence společně vyvinout způsob řešení, dosáhnout uspokojení 

(Homola, 1972). 

Základem soudržnosti skupiny je vzájemná přitažlivost členů. Jako soudržnou lze z hlediska 

motivace charakterizovat skupinu, jejíž členové pracují dohromady pro společný cíl, nebo tu, 

v níž je každý připraven nést odpovědnost za skupinové činnosti. Přitažlivost skupiny závisí 

jednak na vlastnostech skupiny, jednak na potřebách členů, které mohou být skupinou 

uspokojeny. 
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2.3 Volný čas 

2.3.1 Definice volného času 

Volný čas (angl. leisure time, franc. le loisir) je čas, kdy člověk nevykonává činnosti pod 

tlakem závazků, jež vyplývají z jeho sociálních rolí, zvláště z dělby práce a nutnosti zachovat 

svůj život. Někdy se vymezuje jako čas, který zbývá po splnění pracovních i nepracovních 

povinností- to je ztv. zbytková, reziduální teorie volného času rozšířená zejména v německé 

literatuře. Přesnější a úplnější je však jeho charakteristika jako činosti, do níž člověk vstupuje 

s očekáváním, účastní se jí na základě svého svobodného rozhodnutí a která mu přináší 

příjemné zážitky a uspokojení. Jako hlavní funkce volného času se uvádějí: odpočinek 

(regenerace pracovní síly), zábava (regenerace duševních sil), rozvoj osobnosti (spoluúčast na 

vytváření kultury). Vývoj jeho pojetí lze ukázat na vymezeních několika autorů posledních 

desetiletí, kteří vycházejí ze zásadně shodného, dostatečně širokého základu a odlišují se 

pouze mírou konkretizace základm'ho pojmu. Vývoj pojetí a terminologie volného času by si 

vyžadoval v různých zeměpisných a jazykových oblastech samostatnou pozornost. 

Roger Sue, soudobý francouzský sociolog volného času, jako jeho funkce uvádí: 

1. psychosociologickou (uvolnění, zábavu, rozvoj) 

2. sociální (socializaci, symbolickou příslušnost k některé sociální skupině) 

3. terapeutickou 

4. ekonomickou (pozitivní vliv na uplatnění člověka v profesní činnosti, výdaje 

účastníků vynakládané na aktivity volného času, pojetí volného času jako 

prožívání, anebo pouhé spotřeby vedoucí k odcizem'). 

Funkce sociální zahrnuje socializaci v různých sociálních prostředích včetně rodiny a 

sdružování, symbolická příslušnost vyjadřuje vztah ke skupině a obsahuje potvrzení vlastní 

osobnosti a sociální uznání. Dosud opomíjená funkce terapeutická zahrnuje hledisko 

zdravotní, smyslový rozvoj, prevenci chorob, zdravý životní styl. Zdůrazněním ekonomické 

funkce se- oproti koncepcím z počátku 20. století, jež volný čas pokládaly za čas promarněný 

a neproduktivní, doceňuje hospodářský význam volného času pro jednotlivce i společnost. 

Vyvstává však otázka, kdy je činnost ve volném čase žádoucí spotřebou a kdy se jejím 
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přeceněním člověk odcizuje sám sobě; dvojznačnost této funkce je aktuálním problémem i 

dnes. 

Funkce a možnosti volného času komplexně (a v některých směrech obdobně) vymezil 

německý pedagog volného času Horst W. Opaschowski, který za základní považuje: 

- rekreaci (zotavení a uvolnění) 

- kompenzaci (odstraňování zklamání a frustrací) 

- výchovu a další vzdělávání (učení o svobodě a ve svobodě, sociální učení) 

- kontemplaci (hledání smyslu života a jeho duchovní výstavba) 

komunikaci (sociální kontakty a partnerství) 

- participaci (podílení se, účast na vývoji společnosti) 

integraci (stabilizaci života rodiny a vrůstání do společenských organismů) 

enkulturaci (kulturní rozvoj sebe samých, tvořivé vyjádření prostřednictvím 

umění, sportu, technických a dalších činností). 

České oficiální dokumenty za funkce volného času pokládají relaxaci, regenerac1, 

kompenzaci, sociální prevenci a výchovu. 

2.3.2 Dnešní pedagogika volného času 

Zejména od poloviny šedesátých let minulého století vzrůstalo poznání, jak významnou 

oblastí života a výchovy dětí, mládeže a dospělých se stává volný čas. V té době v evropských 

zemích včetně naší vznikaly podmínky pro jeho rozšiřování: zkracovala se pracovní doba 

dospělých, postupně byl zaveden pětidenní pracovní i školní t)·den, rostl počet žáků středních 

a vysokých škol a jejich účast na aktivitách volného času. 

Rozsah a možnosti, dosah a význam volného času pro život a výchovu dále rostly. Předělem v 

jeho chápání se stala devadesátá léta 20. století. V jejich průběhu se věkové, sociální a 

zájmové spektrum jeho účastníků rozšířilo; funkce, obsah a metody výchovného působení 

obohatily a rozrůznily; volný čas se stále patrněji stával dimenzí celého, výrazně se 
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prodlužujícího lidského života. Přitom se objevovala nová, alternativní řešení a porovnávaly 

i využívaly se zkušenosti různých zerrú. Význam a výchovné možnosti volného času začaly 

být také analyzovány a využívány vznikající pedagogikou volného času a příbuznými obory 

(pedagogikou zážitků, dobrodružství, muzeopedagogikou a dalšími). 

Počátkem devadesátých let minulého století se obě dosavadní koncepce (výchova mimo 

vyučování s pedagogikou volného času) a jejich terminologie uplatňovaly souběžně. Postupně 

se však prosazoval přístup vycházející z konceptu volného času, který nacházel uplatnění na 

seminářích a konferencích pracovníků této oblasti, v publikacích včetně učebnic. Podobně 

jsou pojaty také dokumenty státních orgánů, např. usnesení vlády Ke koncepci státní politiky 

ve vztahu k mladé generaci v České republice do roku 2002 (leden 1999), Koncepce státní 

politiky pro oblast dětí a mládeže do roku 2007 (duben 2003) a další dokumenty MŠMT ČR. 

Za souhrnný pojem v této souvislosti pokládáme výchovné zhodnocování volného času, který 

zahrnuje několik oblastí: 

Výchova ve volném čase 

Sem patří veškeré působení v časovém prostoru, který neslouží realizaci základních 

biologických potřeb ani školních nebo pracovních povinností. Dobrovolnost účasti na 

volnočasové činnosti umožňuje do výchovného procesu včleňovat samy děti a mladé lidi jako 

jeho aktivního činitele a vytvářet tak nové možnosti a specifické způsoby jejich formování. 

Výchova prostřednictvím aktivit ve volném čase 

Směřuje jednak k utváření individuálních rysů účastníka činnosti, jednak k jeho působení 

mezi druhými lidmi (ve vrstevnické nebo zájmové skupině, podílem na veřejném životě, v 

dobrovolnické práci apod.). Východiskem i cílem aktivit je osvojovat si nové znalosti, 

dovednosti a kompetence "uvnitř" oblasti volného času (např. prostřednictvím rozvoje 

individuálního zájmu; oddechové a relaxační činnosti). Současně však volnočasové aktivity 

tuto oblast v mnohém překračují (např. přechodem od individuální zájmové orientace k volbě 

budoucího povolání, osvojováním zdravého způsobu života nebo hodnot demokratického 

občanství, veřejně prospěšnou činnosti). 
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Výchova k volnému času 

Zahrnuje reflexi samotného volného času, cílevědomé odkrývání a využívání obsahů činností 

a různých způsobů jeho využívání. Výchovu k volnému času lze tak právem pokládat za klíč 

pro otevírání nových možností aktivit a rozvoje člověka, za motor, který celému úsilí dává 

potřebnou orientaci a dynamiku. 

Posláním pedagogiky volného času je analyzovat dosavadní vývoj právě uvedených oblastí, 

vnášet do nich nové podněty a iniciativy a harmonizovat jejich řešení, děti a mladé lidi 

uschopňovat k tomu, aby se za pomoci dospělých (rodičů, vychovatelů, animátorů) a později i 

samostatně učily vhodné aktivity a realizační způsoby správně volit a zvládat tak, aby byly ve 
I 

prospěch rozvoje jich samých, jejich sociálního okolí, společnosti, přírody. 

2.3.3 Volnočasové aktivity dětí a mládeže 

Současné situaci výchovného působení ve volném čase dětí a mládeže nelze úplně porozumět 

bez poznání předchozího vývoje. Tento vývoj byl zejména v posledních dvou stech letech 

součástí a současně také iniciátorem nebývalých přeměn výchovy mladých generací. V té 

době vznikla a do šíře se rozvinula soustava volnočasových činností a institucí a s rostoucím 

důrazem se prosazovala v životě nejen dospělých, nýbrž také jejich dětí, žáků různých stupňů 

škol a později i pracovníků nejrůznějších profesí spojených s využíváním volného času. 

2.3.3.1 Vznik a rozvoj volného času 

Mezi předpoklady rozvoje patřil růst jeho rozsahu jako důsledek zkracování pracovní doby u 

dospělých (a jejího odstraňování u dětí a mladistvých), rozšiřování celkového objemu volného 

času celé populace (a v tom opět zvláště mladé generace) i kumulace volného času do měst, 

jejichž počet obyvatel v procesu urbanizace rychle rostl celkově i vzhledem k celé populaci. 

2.3.3.2 Zkracováni pracovní doby 

Zkracování doby práce dospělých, mládeže a dětí umožnilo přeměnu významné části jejich 

života z času nutnosti a podřízenosti v čas vlastní volby a dobrovolné účasti. Vývoj pracovní 

doby však v dlouhodobé perspektivě neprobíhal jednosměrně - dokonce docházelo i k 

prodlužování pracovní doby. 
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- O situaci v naší zemi vypovídá dobová charakteristika dne dítěte obsažená v deníku 

známého rožmitálského kantora J. J. Ryby, který v roce 1790 musel obhajovat čas i 

pro samu školní docházku a volný čas nemohl brát v úvahu: Domácí práce nemohou 

vadit školní docházce, neboť dopřejeme-li dětem denně 7-8 hodin spánku, 2 na jídlo a 

také 1 O k práci, zbývá pro školu stále ještě 4 hodiny (Ryba, 1957). 

V České republice bylo koncem 20. století volných 112 dní (tedy 31% jejich celkového 

ročního počtu); průměrná pracovní doba činila 8,5 hodiny. S určitým zpožděním a 

korekturami se tak začaly naplňovat prognózy ze šedesátých let 20. století. 

Podle nich by při předpokládané průměrné délce lidského života osmdesáti let (tedy 700 tisíc 

hodin) člověk věnoval290 tisíc hodin (41%) biologickým potřebám, 370 tisíc (53%) péči o 

děti, cestě do práce a z práce a také volnému času, práci však pouze 40 tisíc hodin ( 6% ). 

rozsah práce by tak činil pouze 1050 hodin ročně, tedy průměrně 3 hodiny v každém dni roku 

(F ourastié, 1969). 

Přehled dosavadního a předpokládaného vývoje času života přináší H. W. Opaschowski 

( Opaschowski, 1997). 

2.3.3.3 Migrace lidi do měst 

Na kumulaci celkového objemu volného času do určitého územního a sociálního prostoru má 

dnes podstatný vliv absolutní i relativní růst počtu obyvatel žijících ve městě (urbanizace). Ve 

světě se rozšiřuje počet velkých měst i rozsáhlých obydlených území o mnoha milionech 

obyvatel (megalopole). Do měst různé velikosti se tak soustředí rostoucí počet obyvatel i fond 

jejich volného času. Jeho kumulace do téhož prostoru a času vytváří specifické prostředí, jež 

možnosti účastníků rozšiřuje, současně však také problematizuje a od člověka i společnosti 

vyžaduje neustále hledat vhodná řešení. 

Život ve městech různé velikosti a sociálního profilu má společné rysy. Dětem a mladým 

lidem umožňuje neformální individuální i společné zájmové nebo veřejně prospěšné činnosti. 

Při volnočasových aktivitách organizovaných institucemi a sdruženími se lze setkávat s 

mnoha vrstevníky i příslušníky starších generací, vytvářet četné kontakty a být zároveň 

chráněn před zdravotními, bezpečnostními, sociálními a výchovnými riziky. Město je však 

současně prostředím, v němž převažuje anonymita a odtažitost sociálních vztahů, někdy také 
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nezávaznost a neodpovědnost vzhledem k sobě i svému okolí a projevují se sociálně 

patologické jevy (zdravotní a ekologické problémy, násilí, negativní závislosti, růst počtu lidí 

pod hranicí chudoby, rozšiřování počtu bezdomovců apod.). 

Počátkem 19. století v městech žila pouze 3% světové populace, tento podíl však rychle rostl 

a kolem roku 1900 již dosáhl 13%, v roce 1950 bezmála 30%, ve druhé polovině 

devadesátých let minulého století 45%. Výhledově se předpokládá růst tohoto ukazatele až na 

více než polovinu lidstva; vývoj však byl velmi nerovnoměmý. V polovině devadesátých let 

20. století žilo ve městech takových zemí jako USA, Mexiko, Brazílie nebo Japonsko kolem 

tří čtvrtin populace země, zatímco v rozvojových zemích se podíl městského obyvatelstva 

pohyboval na nižší úrovni (Fischer, 1996). 

Rychlý průběh kumulace volného času ve městech vytváří velké možnosti častého 

informálního i neformálního působení; současně vyvolává také problémy, pokud se souběžně 

nevytvářejí vhodné podmínky života jejich dospělých i mladých obyvatel. 

Městská společenství a jejich součásti začaly proto vytvářet nástroje komunikace a spolupráce 

(sdružení, instituce, způsoby navazování kontaktů). Těchto možností začala využívat již 

dřívější řemeslnická a měšťanská rodina. Původně byla před širším společenským prostředím 

převážně uzavřena a do značné míry tak před jeho vlivy i chráněna. Postupně se jim však 

začala otevírat a přijímat podněty odtud přicházející. Individuální i skupinové názory, postoje 

i jednání ve volném čase se prosazovaly a další prostor získávaly prostřednictvím školy, 

aktivit volného času a života v obci. Všechna tato prostředí jsou až dodneška 

charakterizována značnými rozdíly v možnostech účastníků, podmíněných jejich sociálním 

postavením, bydlením, životní úrovní i dalšími podmínkami života. 

Rozdíly mezi sociálně úspěšnými a znevýhodněnými skupinami obyvatel a jejich dětmi se v 

současnosti dále vyostřují. Pro některé jsou k dispozici zařízení s dobrou nebo vynikající 

úrovní. Pro mnohé však přes veškerý pokrok zůstávají jako počátkem minulého století k 

dispozici jenom ulice, náměstí a další městské prostory jako místa spontánního 

shromažďování. Rostoucí rozsah volného času a jeho pokračující kumulace tak i v tomto 

ohledu staví před města a mnohé jejich mladé obyvatele nové, náročné výzvy a požadavky. 

Výraznou proměnou prochází realizace volného času mimo město, kam nemalou část svých 

aktivit přenášejí městské rodiny (chalupaření,chataření, různé způsoby pobytu v přírodě). 
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Mnohé z jejich dětí si takové způsoby realizace svého volného času natrvalo osvojují i pro 

svůj další život. Změnami však dnes prochází také volný čas samotných obyvatel vesnice. 

Klesá jejich celkový počet (včetně dětí a mládeže), takže na některých místech zanikají 

kulturní zařízení nebo školy, které tradičně představovaly činitel rozvoje obce. Současně s tím 

však roste mobilita místních dětí a mladých lidí, stále častějšími jsou možnosti jejich účasti na 

volnočasových aktivitách mimo bydliště (soutěže různých oborů, zájezdy apod.). Také rozvoj 

hromadných sdělovacích prostředků "zkracuje" vzdálenosti a rozšiřuje možnosti komunikace 

s domácími nebo zahraničními vrstevníky. 

Na vesnici však současně dále přetrvávají některé tradiční způsoby pasivního trávení volného 

času. Přestože se rozdíly mezi venkovskou a městskou populací postupně zmenšují, zůstává 

získávání dětí a mladých lidí na vesnici pro lepší využívání volného času náročným úkolem. 

2.3.3.4 Vztah dětí a mladých lidí k volnému času 

Na pojetí a praxi volného času dětí a mládeže má kromě objektivních podmínek vliv také 

vztah účastníků k jeho aktivitám a institucím. Za účastníky pokládáme jak děti a mladé lidi, 

tak také dospělé organizátory, kteří mezi dětmi nebo mladými lidmi působí jako dobrovolní, 

externí nebo profesionální pracovníci. Jsou zaměřeni na jeho různé oblasti (zařízení volného 

času, sdružení dětí a mládeže, hromadné sdělovací prostředky, správu obce nebo vyšší články 

správy až po mezinárodní dosah) nebo na různé stránky obsahu (sport, turistika, ochranu 

přírody, techniku, uměleckou tvořivost apod.). Děti, mladí lidé i jejich vedoucí jsou společnou 

aktivitou motivování -mohou se na ní podílet počínaje záměrem a zpracováním projektu přes 

jeho realizaci až po zakončení a hodnocení jeho bezprostředního nebo dlouhodobého 

výsledku. 

V postavení obou skupin se ovšem projevují odlišnosti. Děti a mladí lidé si účastí na 

volnočasových aktivitách osvojují nový obsah a získávají novou sociální zkušenost. Dospělí 

mezi nimi působící a za činnost odpovědní jim v tom pomáhají, rozvíjejí jejich výchovu ve 

volném čase, prostřednictvím volného času a k volnému času a touto výchovou a lidskou 

zkušeností se sami obohacují. Každá z obou skupin tak svému "partnerovi" poskytuje nejen 

nové poznání o příslušné oblasti, nýbrž také o sobě a svých lidských kvalitách. Obě se tak v 

průběhu společné činnosti vzájemně doplňují. 
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Subjektivní postoje účastníků volnočasových aktivit nelze ~ednodušovat na časté vyjádření 

"nemám dost času" (tedy hlavně času volného). Zejména v minulém století se sice ve 

světovém, evropském měřítku i v jednotlivých zemích dosáhlo patrného pokroku- mladí lidé 

se volný čas naučili zvládat, cílevědomě a smysluplně využívat ve prospěch rozvoje sebe 

samých, svého blízkého prostředí i celé společnosti. Přesto se však podmínky života 

některých z nich staly složitějšími a řešení problémů jejich volného času obtížnějším. 

2.3.3.5 Výchovné zhodnocení volného času 

Aktivity a instituce volného času se dnes uplatňují ve všech prostředích života a výchovy dětí 

a mládeže: v rodině a činnosti školy mimo vyučování, ve specifických institucích a 

sdruženích, v obci a médiích jako dalších prostředcích každodenního života. Staly se trvalou 

součástí politiky společnosti vhledem k mladé generaci v celostátním i mezinárodním 

měřítku. Všechny tyto dimenze jsou vzájemně spjaty mnohostrannými, spontánními i 

záměrnými vazbami, jejichž význam v současných podmínkách vzrůstá. 

2.3.3.6 Rodina a volný čas 

Rodina jako primární sociální skupina je pro naprostou většinu dětí a mladých lidí také 

prvotním prostředím volnočasového života a výchovy, zásadně se podílejícím na formování 

jejich osobnosti. Rodina vytváří hmotné podmínky a sociální ochranu; začíná s výchovou a 

vzděláváním; rozvíjí mezilidské vztahy a klade základy hodnotové orientace. 

Tradiční podoba rodiny přináší dnes svým příslušníkům v mnoha směrech příznivější 

podmínky než kdykoliv předtím; zárověň však prochází významnými změnami (zejména 

individualizací a uvolňováním vztahů mezi jejími příslušníky), jejichž souhrn se někdy 

označuje jako krize rodiny. To vše působí také na volnočasový život jejích příslušníků (Sue, 

1993). 

Dřívější tří - či čtyřgenerační rodina se přeměnila na dvougenerační (rodičů a jejich dětí). 

Nižší porodnost oslabuje demografickou stabilitu, sociální kontinuitu a vztahy mezi jejími 

členy. Některé dospívající děti mají tendenci svoji rodinu opouštět dříve než v minulosti a její 

tradiční model odmítají jako málo přitažlivý, jiné naopak u svých rodičů i po dosažení 

plnoletosti a ekonomické samostatnosti zůstávají. Do života a výchovy dětí a mladých lidí v 

rodině vstupují svými vlivy také další prostředí; rodina ztratila nemalou část svého vlivu a 
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přestala být privilegovným prostorem socializace. Z blízkého i širokého společenského 

prostředí do ní pronikají četné podněty, které se stávají součástí života dětí a výchovného 

působení rodičů. Mnohé rodiny se však ku prospěchu věci nespokojují s pasivním přijímáním 

těchto podnětů, nýbrž je samy vyhledávají, tvořivě si je osvojují a obohacují jimi volnočasový 

život svých dětí. 

Výrazným rysem současné rodiny je však také oslabování rodinných vztahů. Hodnocení 

výsledků a problémů spjatých s realizací Úmluvy o právech dítěte v naší zemi potvrzuje 

potřebu věnovat větší pozornost odpovědnosti každého rodiče za svoje děti, osudům dětí 

odloučených od své rodiny, sjednocování rodin z různých příčin rozdělených, nezákonným 

převozům a únosům dětí a dalším případům, kdy přicházejí o své rodinné prostředí (MŠMT 

ČR, 2000). 

První zkušenosti z aktivit volného času se získávají v rodině. Rodina pro dítě a mladého 

člověka zůstává nadále prvním prostředím, které pro jejich volný čas vytváří (či má vytvářet) 

příznivé podmínky: hodnotová východiska a motivaci k dosahování životních cílů; takové 

uspořádání života rodiny, aby dětem poskytovalo dostatek času a vytvářelo podmínky pro 

spoluúčast na jeho plánování a prožívání; zajištění finančních a hmotných potřeb, zejména 

individuálního vybavení a placených služeb; informace a podněty pro účast Y dalších 

prostředích mimo rodinu. Způsoby realizace volného času v našich rodinách se však v 

závislosti na jejím sociálním statutu, životním stylu i vztahu k volnočasovým potřebám dítěte 

od sebe značně odlišují. 

Žádoucím, dosud zdaleka nedosaženým cílem je poučení, aktivní zájem každé rodiny o to, 

aby její děti mohly svůj volný čas prožívat bohatě a smysluplně, na základě svého 

dobrovolného rozhodnutí a současně za citlivého vedení ze strany rodičů, případně dalších 

příslušníků rodiny (Kudová, 1994). 

Rodina jako ispirátor, podporovatel i realizátor volnočasových aktivit může svoje děti učit k 

volnému času přistupovat tvůrčím způsobem a vytvářet postoje, které budou ochotny a 

schopny v budoucnosti uplatňovat i po založení vlastní rodiny. Toto působení se uskutečňuje: 

- Nápodobou a reprodukcí (modelováním, sociálním učení) vzorců pozitivního 

volnočasového chování rodičů prostřednictvím účasti dětí na aktivitách rodiny. 
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- Uskutečňováním individuálních i společných pravidelných zájmových činností 

dětí v rodině (sportovních, turistických, uměleckých, technických aj.). 

- Citlivým sledováním a cílevědomím reagováním na potřeby, zájmy a nadání 

dětí, které se k takové činnosti samy přihlásí nebo jež k účasti na ní rodiče 

přímo vybídnou a podpoří i její realizaci mimo rodinu (Ústav pro informace ve 

vzdělání, 1998). 

Praktické zkušenosti v tomto směru získávají a pozitivní postoje si osvojují spontánně v 

denním životě i cílevědomím výchovným působením. Vzorce volnočasového chování svých 

rodičů uskutečňují plynule i rozporně, přejímají je i odmítají; někdy se snaží je napodobovat, 

jindy se od nich osvobozovat a vlastími přístupy a řešeními je překonávat. Na dosavadní praxi 

tak navazují souladně, nebo naopak kriticky a výsledné postoje někdy přenášejí do celého 

svého života. 

Společným východiskem při tom je (či měl by být) dostatek času věnovaný rodiči dětem, 

jejich poučený a aktivní přístup k tomu, aby se děti učily svůj volný čas využívat k rozvoji 

sebe i ve prospěch druhých. Takový přístup však dnes není zdaleka vlastní každé rodině, 

poměrně častý je naopak nezájem o to, čím se její děti ve volném čase zabývají. 

Aktivity volného času významně spoluvytvářejí životní styl rodiny a jsou jím zpětně 

ovlivňovány. 

Ideální by byl aktivní a poučený zájem rodičů o to, aby se jejich děti učily svůj volný čas 

využívat různorodě, smysluplně, na základě svého dobrovolného rozhodování citlivě 

podporovaného rodiči. Protikladem takového přístupu je snaha některých rodičů o volném 

čase svého dítěte rozhodovat direktivně nebo je v jeho průběhu nepřiměřeně zaměstnávat. 

Vstřícné rodinné prostředí v rozvoji volného času svých dětí tedy hraje a má hrát významnou 

úlohu. Rozvíjí individuální předpoklady dětí a podporuje jejich kontakty s dalšími 

prostředími, bere v úvahu jejich volnočasové potřeby i zájmy a otevírá se pozitivním vnějším 

podnětům. Životní styl rodiny jako přirozený stimulátor i regulátor umožňuje tyto vlivy třídit, 

pozitivní využívat a nežádoucí eliminovat. 

Zájem rodiny o volný čas dětí podporují celoevropské instituce; dokumenty analyzující tuto 

otázku vznikly v průběhu devadesátých let zejména v Radě Evropy. Doporučení členským 
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zemím Spoluúčast dětí na životě rodinném a sociálním je součástí projektu politiky vhledem k 

dětem (Conseil de l'Europe, 1996). 

V návamosti na Úmluvu o právech dítěte a při respektování specifiky jednotlivých prostředí 

zdůvodnilo potřebu, cíle a možnosti participace dítěte jako jednu z hlavních cest vedoucích k 

sociální soudržnosti a výchově k občanství. 

2.3.3. 7 Volnočasové aktivity a zařízení školy 

Dobrovolná účast na volnočasových aktivitách školy vytváří prostor pro rozvoj individuálních 

předpokladů účastníků a jejich zájmového vzdělávání jako souhrnu jednorázových i 

pravidelných činností. Plní funkci vzdělávací a výchovnou, kulturní a sociálně-preventivní, 

zdravotní (regenerační a relaxačru'), oddechovou a kompenzační. Ve spolupráci s rodiči, 

institucemi volného času a obce rozvíjí a kultivuje zájmy a nadání, sociální vztahy a 

demokratické občanství (MŠMT ČR, 2001). 

Čas věnovaný vzdělání a čas volný nejsou od sebe příkře odděleny, jak tomu v minulosti 

někdy skutečně bylo nebo jak to bylo interpretováno. Přes přetrvávající rozdílnost jsou si v 

mnohém blízké, v některých směrech se dále sbližují, vzájemně se prostupují a inspirují. 

Například jazykové, počítačové nebo manažerské kurzy pořádané dnes školami ve volném 

čase inovují a rozšiřují znalosti, dovednosti a kompetence zájemců užitečné i pro jejich 

profesní život. 

Volnočasové aktivity školy v letech školní docházky odkrývají zájmy a nadání dětí a mladých 

lidí, rozvíjejí je samy nebo tomuto rozvoji dávají podněty. Jejich prostřednictvím pomáhají 

utvářet pozitivní vztah dětí a mladých lidí k dalším způsobům vzdělávání prostřednictvím 

volnočasových aktivit, k budoucí profesi a celému životu. To potvrzují studijní, profesní a 

životní kariéry mnoha účastníků předmětových olympiád, uměleckých nebo sportovních 

soutěží, kteří se v původně "pouze" zájmových oborech profesionalizovali, dosahují v nich 

špičkových výsledků a v současnosti přispívají k rozvoji svého oboru. 

Jaké možnosti a výsledky má naše současná škola ve volném čase? 

Škola pomáhá žákům zpřístupňovat poznání různých oblastí skutečnosti dvěma základními 

způsoby - ve vyučování a v souběžných volnočasových aktivitách. 
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Ve výuce dnes usilujeme o kooperativní učení, interaktivitu a další způdoby inovace; přesto 

zůstává vyučování spíše konzervující a systematizující. Působí prostřednictvím relativně 

stabilního učebního plánu, soustavy vyučovacích předmětů a jejich kurikula (osnov nebo 

vzdělávacích programů), zachovává tradiční organizaci (třídy, vyučovací hodiny, metodické 

postupy) a mladou populaci ovlivňuje plošně. Tomuto poslání odpovídá soustředěnost na 

předmět poznávání a jeho věcnou stránku, závaznost a soustavnost obsahu vzdělávání, úsilí o 

jeho trvalé osvojení a tradiční způsoby hodnocení dosahovaných výsledků známkami, 

případně slovním hodnocením. 

V průběhu devadesátých let 20. století vzrostla u nás průměrná délka vzdělávání ze 13,9 na 

15,1 roku a vytvořila rozsáhlejší prostor pro souběžné volnočasové aktivity. Ty jsou oproti 

povinnému vyučování obsahově daleko volnější, dynamičtější a flexibilnější, způsoby jejich 

realizace se neustále obměňují a obnovují. Životu a výchově dětí a mladých lidí zprostředkují 

nejen poznání, nýbrž také prožívání, sociální kontakty a možnost praktického konání. Nové 

vědomosti, dovednosti a kompetence umožňují osvojovat si operativně, na základě zájmu a ve 

spolupráci s druhými, někdy v průběhu soutěžení nebo soupeření o nejlepší výsledek. Oproti 

škole působí výběrově a méně plošně - rozhodnutí zájemců samých o účasti vytváří silnější, 

individuálně podmíněnou motivaci. Svou orientací a vyzněním jsou zaměřeny především na 

osobnost dítěte a mladého člověka, méně ho zavazují a řídí, o to více podněcují a inspirují. 

Činí tak zejména následujícími způsoby: 

Jednorázové aktivity 

Během posledních desetiletí začala naše základní i střední škola rostoucí měrou uskutečňovat 

příležitostné, jednorázové volnočasové činnosti, které rozšiřují a prohlubují obsah 

vyučovacího procesu nebo mají oddechovou a kompenzační funkci a jsou šancí pro každého 

žáka a jeho volný čas. 

Soutěže -

Na jednorázové akthity školy navazují místní, regionální, celostátní a mezinárodní soutěže 

žáků základních a středních škol, které již vyžadují dlouhodobější pozornost i trvalejší 

zapojení účastníků. 
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Pravidelná zájmová činnost 

Mimořádně významná je zájmová činnost pravidelná (zájmové kroužky, soubory umělecké 

tvořivosti, sportovní družstva) vytvářející mnohaletou kontinuitu. Tato činnost sleduje 

individuální rozvoj účastníka, úzce spjatý s činností zájmového kolektivu a s jeho veřejně 

prospěšnou nebo tvůrčí činností. 

Volnočasová zařízení školy 

V rámci školy působí specifická zařízení určená pro působení ve volném čase žáků. Navazují 

na zkušenost evropských zemí získanou v posledním století, jejímž výsledkem byl- v duchu 

koncepcí nové výchovy - citlivý přístup k dětem a překonávání odtrženosti školy od zájmů 

žáků, života obce i společnosti. Důsledkem bylo rozšiřování výchovného působení do volného 

času dětí a mladých lidí, spojení jejich aktivit s nejbližším prostředím a spoluúčast na nich. 

Zpočátku tato zařízení plnila především sociální funkce (žákovské útulky), postupně vzrůstal 

význam kladený na zřetel výchovné (hřiště, knihovny, čítárny). 

Činnost pokračuje v prostorách a zařízeních volného času mimo školu 

Důležitou součástí výchovného zhodnocování volného času jsou prostory a zařízení mimo 

školu procházející zvláště v posledních desetiletích rychlou proměnou. Praxe a teorie 

věnovala až dosud pozornost především specializovaným zařízením. Volnočasové aktivity se 

však často, dočasně i trvale, uskutečňují také v prostorách k tomuto účelu původně 

neurčených. Oba zřetele dnes existují souběžně a vzájemně se doplňují. Volnočasové aktivity 

se tak uskutečňují v původním nebo přizpůsobeném přírodním či městském prostředí a 

současně v národním i mezinárodním měřítku podněcují vznik nových činností i typů 

zařízení. 

2.3.3.8 Vývoj zařízení volného času 

Zařízení mají oproti právě popsaným prostorám výslovně stanovené výchovné a vzdělávací 

poslání, strukturu, organizaci a specificky připravené výchovné pracovníky. V oblasti svého 

působení jsou stabilizujícím činitelem, který shromažďuje poznatky z obsahu a metod 

působení mezi dětmi a mládeží. Pojetím i praxí by měly reagovat na potřeby společnosti i 

mladé generace. Rozvíjejí různé stránky osobnosti svých návštěvníků (znalosti a dovednosti, 

postoje, odvahu nebo smysl pro spolupráci) a preventivně působí proti nebezpečí a důsledkům 
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negativních závislostí, xenofobie a sociálního vylučování. Ve 20. století (zvláště v jeho druhé 

polovině) došlo k početnímu i kvalitativnímu rozvoji prostor a zařízení volného času dětí a 

mládeže. 

IDavní typy prostorů, zařízení a jejich aktivit 

Během relativně krátké doby několika desetiletí tak v národním i mezinárodním měřítku 

vznikly růmé typy prostor a zařízení strukturovaných podle několika vzájemně se 

doplňujících hledisek. Mezi základní rysy jejich vývoje patří: rozšiřování funkcí; obsahová 

specializace a současně vytváření větších komplexů s novými možnostmi realizace volného 

času dětí, mládeže; rozšiřování dosahu na další skupiny mladé populace, i když potřeba v 

tomto ohledu není v současnosti zdaleka uspokojována. 

Vrstevnické skupiny 

Pro mnoho dětí a mladých lidí je první, a často také jedinou formou dobrovolného sdružování 

neformální vrstevnická skupina (peer group ). Vytvářejí ji mladí lidé blízkého věku a 

obdobného zájmu, často také téhož pohlaví s blízkého sociálního statutu. Vrstevnické skupiny 

vznikají nejprve v místě bydliště, později se dosah jejich působení zvětšuje. Tyto skupiny v 

minulosti byly a dodnes jsou výrazem potřeby člověka navazovat neformální mezilidské 

kontakty. V druhé polovině 20. století představovaly zřejmě i reakci na formalizaci 

způsobovanou masovým sdružováním dětí a mládeže v jejich jednotných organizacích, které 

byly často jednostranně zaměřeny na školu nebo pracoviště. 

Příslušnost k takovéto skupině poskytuje zázemí a ochranu, kompenzuje jejich sociální a 

citovou deprivaci, vytváření sociálních vztahů a pocitu bezpečnosti má pro jejich členy někdy 

stejný význam jako obsah činnosti. Pomáhá překonávat sociální izolaci a přispívá k jejich 

socializaci a k osvojování pozitivních hodnot. 

Pozitivně zaměřené vrstevnické skupiny se věnují společným hrám, jednoduchým soutěžím a 

sportování, zábavě nebo "objevování" svého okolí a svým členům umožňují vstupovat do 

vzájemné komunikace. Stanovují si jednoduché, přístupné a krátkodobé cíle, mají růmý 

stupeň soudržnosti i délku trvání, postrádají pevnou organizační strukturu. Přitom však mohou 

podněcovat intenzivní zážitky, trvalé vzpomínky a hlubší osobní vztahy. 
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Svým členům pomáhají osvojovat si způsoby samostatného jednání, profilovat spektrum 

svých zájmů, přijímat a realizovat hodnoty v době, kdy zmizely předpoklady pro existenci 

sdružení budovaných na masovém základě a kdy roste individualizace volnočasového života 

dětí, mládeže i dospělých. Vrstevnické skupiny zůstávají trvalou součástí života mladých lidí 

a zachovávají si značný výchovný potenciál. 
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2.4 Lezení dětí 

Lezení je pro děti přirozenou pohybovou aktivitou a je škoda, že je neprovází ve větší míře po 

dobu školní docházky (Vomáčko, Boštíková 2003). 

Lidský organismus prochází vývojem, každá jeho etapa je charakteristická určitým rozvojem 

pohybových schopností a následně i prostorem pro rozvoj dovedností. 

2.4.1 Věkové charakteristiky 

Předškolní věk (3 - 6 let) převažuje nutnost hry a přirozeného lezení. 

Mladší školní věk (6 - ll let) je obdobím, kdy by mělo dojít k všeobecnému kondičnímu 

rozvoji. 

Starší školní věk (12 - 15 let) ubývá všeobecného rozvoJe, příprava nabírá na 

specializovanosti. 

Adolescence (15 - 18let)je období, kdy se lezcům výrazně zlepšuje lezecká technika. 
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Radost a prožitek patří k jedněm z hlavních faktorů, které ovlivňují lezce ať už na umělé stěně 

nebo v přírodě. Vztah k lezení by měl být pokud možno co nejhlubší a na stěně nebo skále si 

vychutnávat pocit opojení z dosaženého cíle (vrcholu), ale i samotné cesty k němu. K tomu 

všemu přispívá právě radost z vykonávaného pohybu, bytí v přírodě či s kamarády, a prožitek, 

který při tomto pohybu máme a v danou chvíli neexistuje nic důležitějšího. 

Motivace jako další důležitý faktor doslova "žene" lezce k vytyčenému cíly a tudíž k samotné 

radosti a prožitku z lezení. Jak se ale mladí potencionální lezci k tomuto sportu dostávají? 

Jsou ovlivněny svými rodiči, kamarády, či školním kolektivem? 

Tyto otázky z části nacházejí odpověď ve volném čase a jeho využití. Veškeré radosti a 

prožitky z tohoto sportu, a samozřejmě i všech ostatních sportů, by nešly prožívat a vykonávat 

bez dostatku volného času. Volný čas dětí se z velké části odvíjí ze školních povinností a z 

volného času rodičů. Právě v rodině je položen základ volnočasových aktivit dětí. Tento čas se 

posléze rozšiřuje i do škol, které nabízejí volnočasové vyžití sportovišť po zkončení 

vyučování. A nemalý vliv je zároveň ze strany kamarádů, který je silný zvláště v období 

staršího školního věku a adolescence. 

Lezecké aktivity na umělých stěnách v naší republice stále prožívají velký "boom". Proto 

bych chtěl zjistit, co mladé potencionální lezce k tomuto sportu vede. Jestli jsou nějaké 

rozdíly v motivaci dětí z menších měst a dětí z velkoměst. Co nejvíce tyto děti na lezení 

přitahuje, co je na stěně baví a proč ji navštěvují. 
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3. VYZKUMNA CAST 

3.1 Cíle práce 

Ve vybraných městech zjistit, jaké děti jsou návštěvníky lezeckých kroužků a jaké 

okolnosti mají vliv na výběr volnočasové aktivity, lezení na umělé stěně. 

3.2 Úkoly 

1. Dle zadaných kritérií vybrat vhodná města pro výzkum. 

2. Sestavit dotazník s přiměřeným množstvím otázek, týkajících se 

respondentů, jejich vztahu k lezení a jejich rodičů. 

3. Vybrat věkovou skupinu respondentů, tak aby byl celkový soubor složen 

z mladšího, staršího školního věku a adolescentů. 

3.3 Hypotézy práce 

1. Pokud se rodiče dítěte věnují horolezctví, budou to oni, kdo své dítě bude k lezení 

motivovat 

2. Pokud se rodiče dítěte nevěnují horolezectví, největší motivaci na dítě v rámci lezení 

bude mít kolektiv školy 

3. Na účast v lezeckém kroužku nebude mít vliv čas strávený dopravou na umělou stěnu 

3.4 Charakteristika sledovaného souboru 

Jednalo se o záměrně vybraný soubor. Soubor představovaly děti, které pravidelně jednou 

týdně navštěvovaly lezecké kroužky. Děti byly rozděleny do skupin podle věku na děti 

mladší (10-14let) a na děti starší (15-17let). Jednalo se o lezecké kroužky ve městech Praha, 

Liberec a Trutnov. Na každý kroužek chodilo průměrně 12 dětí. Lezecká hodina trvala jeden 

a půl hodiny. O organizaci lezeckého kroužku se staral jeden instruktor. Celkově bylo 

vyplněno 100 dotazníků. 
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Kritériem pro výběr měst byl počet obyvatel, počet umělých stěn a počet dětí a mládeže. 

Praha jako hlavní město s celkovým počtem 1.169.106 obyvatel (Český statistický úřad, 

2001) má k dispozici celkem 29 umělých horolezeckých stěn (horydoly.cz, 2007). S počtem 

183.348 dětí a mládeže ve věku 5- 19let (Český statistický úřad, 2001) vykazuje 6322 dětí a 

mládeže na jednu umělou horolezeckou stěnu. Krajské město Liberec s celkovým počtem 

99.102 obyvatel (Český statistický úřad, 2001) disponuje třemi umělými stěnami 

(horydoly.cz, 2007). S celkovým počtem 17.237 dětí a mládeže ve věku 5 - 19 let (Český 

statistický úřad, 2001) připadá 5.745 dětí a mládeže na jednu umělou horolezeckou stěnu. V 

okresním městě Trutnov žije celkem 31.997 obyvatel (Český statistický úřad, 2001) a nachází 

se zde dvě umělé hololezecké stěny (horydoly.cz, 2007). S počtem 6.048 dětí a mládeže ve 

věku 5 - 19 let (Český statistický úřad, 2001) připadá na jednu horolezeckou stěnu celkem 

3.024 dětí a mládeže. Z předchozích řádků vyplývá, že ačkoliv Praha jako město s největší 

koncentrací umělých horolezeckých stěn, nabízí nejmenší množství příležitostí umělých stěn 

na jednoho obyvatele Prahy ve věku 5-19let v porovnání s ostatními zkoumanými městy. 

3.5 Metody výzkumu 

Diplomová práce je empirickým výzkumem. 

Empirický výzkum 

Záměrná poznávací činnost založená na různých technikách sběru dat (dotazování, 

pozorování apod.). Empirický výzkum je úzce spjat s empirií, které dosahujeme 

prostřednictvím vědeckých metod. Může být provázán s výzkumem teoretickým, který 

využívá převážně deduktivních, analytických a komparačních postupů při práci s pojmy, 

kategoriemi, teoriemi apod (Maňák, 2005). 

Pro tuto studii použijeme orientační výzkum. 

Cílem orientačního výzkumu je vykonat sondu - získat žádoucí vhled do nějaké skutečnosti, 

která nás zajímá a o níž zatím víme velmi málo a nebo skoro nic. 
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Použité metody práce 

K získání potřebných dat jsem použil metodu dotazníkového šetření. 

Dotazník 

Je to způsob písemného kladení otázek a získávání písemných odpovědí. Podle Gavory (2000) 

je dotazník nejfrekventovanější metodou získávání údajů. 

Dotazník je určen především pro hromadné získávání údajů. Myslí se tím získávání údajů o 

velkém počtu odpovídajících. Proto se dotazník považuje za ekonomický výzkumný nástroj. 

Můžeme jím získávat velké množství informací při malé investici času (Gavora, 2000). 

Ve třech zvolených městech (Praha, Liberec, Trutnov), jsem navštívil umělé horolezecké 

stěny a tam probíhající kurzy lezení. Na místě jsem zanechal, podle počtu účastm'ků kurzu 

přesný počet dotazníků, které byly do následujícího týdne vyplněny samostatně danými 

respondenty nebo za pomoci rodičů u mladší věkové kategorie. 

Formy otázek v dotazníku: 

a) otevřené 

doplňující - volná odpověď 

b) uzavřené 

dichotomické- ANO či NE 

zaškrtávací - výběr z uvedených možností 

Dotazník byl rozdělen do následujících části: 

1) osobní údaje 

2) údaje o rodičích 

3) vztah k lezení 
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3.6 Zpracování výsledků 

Pro zpracování dat byly vybrány a zpracovány pouze takové dotazru'ky, které odpovídaly 

předem stanoveným kriteriím, což bylo: 

1. úplně vyplněné dotazníky 

2. správně vyplněné dotazníky 

3. dotazníky, které nebyly zcela vyplněné nebyly zařazeny do hodnocení 

Vyhovující dotazníky byly zpracovány pomocí základních statistických metod. 

K tomuto účelu byl použit program EXCEL, program přímo určený na námi požadované 

operace. Výsledky výzkumu byly zpracovány do tabulek (z důvodu duplikace dat nejsou tyto 

tabulky v práci uvedeny) a následně přeneseny do přehledných grafů. Ty byly sestaveny v 

dvojím provedení. První provedení vždy uvádí graf, kde jsou respondenti uvažováni jako 

jedna skupina bez ohledu na jejich trvalé bydliště. To je zohledněno v druhém provedení. 

Respondenti jsou zde rozděleni do tří skupin: Praha, Liberec, Trutnov. Názomě jsou tak 

zobrazeny výsledky s důrazem na příslušnost respondentů k vybrané oblasti. 
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4. VÝSLEDKY 

4.1 Výsledky dotazníku 

Následující grafy zaznamenávají výsledky vyplývající z provedeného výzkumu. 
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Z grafu č. la vyplývá, že více jak polovina všech dotazovaných bydlí přímo ve městech a 

26% respondentů, kteří žijí mimo město, jsou z větší části tvořeny dětmi z Trutnova, jak 

můžeme pozorovat na grafu č. 1 b. U měst Praha a Liberec je drtivá většina přímo z města. 
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U grafů č. 2a,b můžeme vidět, že dosažené vzděláni je přes 50% vysokoškolské alespoň u 

jednoho z rodičů. Toto vzděláni převládá i v jednotlivých městech, tedy kromě města Trutnov, 

kde vysokoškolské stejně jako středoškolské vzděláni dosahuje 41%. V Praze a Liberci je pak 

vysokoškolské vzděláni zastoupeno téměř shodně 60%. 
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Téměř v 70% všech měst se rodiče respondentů věnují nějakému sportu, či sportovní aktivitě, 

což je zřejmé z grafu č. 3a. Ve městech Praha a Liberec sportovní aktivita vysoko převyšuje 

sportovní pasivitu, zatímco v Trutnově je sportovní nečinnost o 3% vyšší, než sportovní 

činnost. 
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U většiny sportovně založených rodičů převládá jako nejoblíbenější sport cyklistika (31 %), za 

múnku stojí i zimní sporty a plavání. V Praze mezi nejčastější sporty provozované rodiči 

respondentů patří cyklistika, běh, zimní sporty. Liberec pak cyklistika, plavání a zimní sporty 

a v Trutnově jsou to sporty cyklistika a tenis (viz. grafy 4a,b). 
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Téměř 70% všech rodičů se horolezectví nevěnuje a zhruba stejné množství, tedy přibližně 

70% lze sledovat i v jednotlivých městech. 
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Z grafu č. 6a můžeme vidět, že 43% ze všech dotázaných trvá cesta na lezeckou stěnu mezi 15 

a 30 minutami, 30% méně než 15 minut a pouze 8% to trvá 45 minut nebo déle. V Praze a 

Trutnově je počet respondentů, kterým trvá cesta na umělou stěnu buď méně než 15 minut 

nebo 15- 30 minut přibližně stejný, v Liberci většině dotázaných trvá cesta 15 - 30 minut 

(viz. graf č. 6b). 
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Přibližně stejný počet dotázaných se lezeckého kroužku účastní pravidelně a nebo občas 

vynechá (viz. graf7a). V Praze a Liberci se odpovědi ,,Ano, účastním se kroužku pravidelně" 

a "Občas vynechám", pohybují ve stejných hodnotách, s lehce převyšující odpovědí ,,Ano, 

účastním se kroužku pravidelně". V Trutnově lehká nadpolovina respondentů občas vynechá. 
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Z grafů č. 8a,b dostaneme odpověď na 3. hypotézu "na účast lezeckého kroužku nebude mít 

vliv čas strávený dopravou na umělou stěnu". Graf č. 8a ukazuje, že pouze 10% všech 

dotázaných se neúčastní lezeckého kroužku pravidelně z důvodu vzdálenosti. Když se 

podíváme na graf č. 8b, zjistíme, že i ve všech vybraných městech je důvod neúčasti 

"vzdálenosť' velice nízký a to i přesto, že v Trutnově téměř 90% respondentů žije mimo 

město (viz. graf č. 1 b ). Tímto zjištěním se nám 3. hypotéza potvrzuje. 
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Z grafu č. 9a můžeme vyčíst, že nejčastěji přivádí respondenty k lezení, v námi vybraných 

městech rodiče nebo kamarádi. A to shodně 31%. V samotných městech už je to trochu jinak. 

Jak můžeme vypozorovat z grafu č. 9b, v Praze a Trutnově jsou to rodiče, kdo své děti k 

lezení přivedli (v Trutnově téměř polovina), zatímco v Liberci to jsou kamarádi (48%). 
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Radost z pohybu, kontakt s kamarády, touha něčeho dosáhnout a odreagování byly u většiny 

respondentů uvedeny jako odpověď na otázku, co tě nejvíce na tomto sportu baví (viz. graf č. 

lOa). U této otázky bylo možno zaškrtnout více odpovědí, popřípadě odpovědět vlastními 

slovy. Druhou ze zmíněných možností však nikdo nevyužil. V jediném Trutnově se hodnoty 

mírně liší. Největší zastoupení má kontakt s kamarády a mírně vystupuje i zábava oproti 

ostatním městům. 
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Více jak 50% všech dotázaných tento sport oslovil, že by se mu chtěli věnovat a pouze u 6% 

byla odpověď záporná (viz. graf č. lla). U města Liberec převládá odpověď, v které 

respondenti uvedli, že zatím nevědí, zda se tomuto sportu nadále věnovat, či ne. 
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56% všech dotázaných tvořili kluci, kteří svým počtem převyšovali dívky ve všech městech 

kromě Prahy, kde tvořili soubor z 46% (viz. grafy č. 12a,b). 
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Soubor je tvořen převážně dětmi ve věku 13 let. Tato skupina tvoří celkem 35% všech 

dotázaných (viz. graf č. Ba). Tento věk dominuje i v jednotlivých městech, nejvíce je tomu v 

Praze, téměř 35% (viz. grafč. 13b). 
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Většina respondentů byla studenty základních škol (62% všech dotázaných) a zhruba třetina 

studentů gymnázií či víceletých gymnázií (viz. grafy č. 14a,b). Z celkového množství dětí 

navštěvujících gymnázia bylo 19 studentů v rozmezí 12 až 14 let a ll studentů v rozmezí 15 

až 17let. 
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Odpověď na 1. hypotézu "pokud se rodiče dítěte věnují horolezectví, budou to oni, kdo bude 

své dítě k lezení motivovat" vyplývá z grafu č. 15, který jsem získal porovnáním dat z grafů 

č. 5a a 9a. Zaměříme-li se pouze na respondenty, jejichž rodiče lezou a své dítě k lezení 

přivedli, získáme hodnotu 77%. Zbylých 23% pak odkazuje k těm rodičům, kteří sami lezou, 

ale svě děti k lezení nepřivedli. Tímto zjištěním, se nám potvrzuje 1. hypotéza. 
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44.93% 
O Rodiče 
. Kamarádi 

O škola 
o sourozenci 

• sám 
0Někdo jiný 

2. hypotéza "pokud se rodiče dítěte nevěnují horolezectví, největší motivaci na dítě v rámci 

lezení bude mít kolektiv školy" plyne z grafu č. 16, kde jsou zobrazeni respondenti pouze těch 

rodičů, kteří se horolezectví nevěnují. Z grafu je zřejmé, že téměř 45% respondentů bylo 

přivedeno k lezení svými kamarády a pouze 12% školou. Tímto zjištěním se 2. hypotéza 

vyvrací. 
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5. SHRNUTI VYSLEDKU A DISKUZE 

Výzkum provedený v květnu 2007 přinesl výsledky, jejichž zpracováním (srovnání oblastí, 

vyhodnocení grafů, hledání vztahů mezi fakty) jsem dospěl k těmto zjištěním. 

Dosažené vzdělání je dle mého názoru faktorem, který má vliv na sportovní aktivitu rodičů. 

Myslím si, že vysokoškolsky vzdělaní rodiče (viz. graf 2a,b) budou více inklinovat ke sportu 

(důvody mohou být: více volného času, vyšší platy a tudíž si mohou dovolit dražší a 

kvalitnější služby, dražší informační materiály o sportu, sportovní dovolené, aj.) než rodiče s 

nižším vzděláním. Na grafu č. 3b, na kterém lze pozorovat situaci v Trutnově, kde rodiče na 

rozdíl od ostatních měst sportují výrazně méně. Podle mého názoru k tomuto jevu, který 

dokumentuje situace v Trutnově, mohou přispívat tři nejvýraznější aspekty, a to: nedostatek 

příležitostí v rámci volnočasových aktivit, nedostatek volného času nebo nedostatek 

finančních prostředků. Město Trutnov a jeho okolí nabízí velké množství sportovního vyžití, 

první možnost se tak zdá velice nepravděpodobná. Jen pro příklad tu jsou Krkonoše a jejich 

lyžařské areály, koupaliště, fitness a spousta dalších. S druhým aspektem a tudíž nedostatkem 

volného času bych také nesouhlasil, protože jak se píše v kapitole Volný čas v části 

Zkracování pracovní doby Teoretické části mé práce, je tendence, že se pracovní doba 

zkracuje a volného času tedy přibývá. Za hlavní příčinu považuji nedostatek finančních 

prostředků. Trutnov jako město, kde vysokoškolsky vzdělaní netvoří většinu, vykazuje nižší 

míru sportovní aktivity, což si myslím, že dáno právě nedostatkem fmančních prostředků 

středoškolsky vzdělaných rodičů. 

Z grafu č. 4b vidíme, že ve všech městech, co se týče sportovních aktivit rodičů, má velké 

zastoupení cykloturistika, což není nic neobvyklého, když hlavně v létě můžeme vidět mnoho 

cyklistů a navíc Liberecký a Královehradecký kraj, kam města Liberec a Trutnov patří, 

nabízejí mnoho možností k provozování tohoto sportu. Rád bych se zastavil u kategorie zimní 

sporty, kde se v Praze i Liberci (Ještěd, Bedřichov, Josefův důl) dá zájem očekávat, když se 

však podíváme na město Trutnov, jakožto lyžařskou oblast, tak aktivita zimních sportů je dosti 

nízká. Přiřadil bych to k již zmíněnému faktu, že středoškolsky vzdělaní rodiče respondentů 

nemají dostatek fmančních prostředků na drahé sporty, mezi něž lyžování rozhodně patří 
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(výbava, permanentka). V Liberci je nezanedbatelnou aktivitou plavání, za pravděpodobnou 

příčinu považuji existenci 4 plaveckých areálů, které město Liberec nabízí. 

Když se podíváme na městskou hromadnou dopravu vybraných měst, můžeme si udělat závěr 

z grafů č. 6a,b a č. la,b, kolik času zabere cesta na lezeckou stěnu. Nadpoloviční většina 

všech respondentů žije ve městě a jen 26% mimo město, toto množství ale velice zvyšuje 

město Trutnov, kde 90% dotázaných žije mimo město. Vezměme si Prahu, kde více jak 90% 

respondentů žije ve městě a cesta na lezeckou stěnu jim trvá z 32% méně než 15 minut, z 39% 

15 - 30 minut a z 24% 30- 45 minut. Tyto hodnoty, se zdají být naprosto adekvátní k 

velikosti města, bohatému pokrytí městskou hromadnou dopravou (metro, tramvaj, autobus), 

i k počtu umělých lezeckých stěn. Jen u Liberce se setkáváme s nulovým zastoupením u 

kategorie 45 a více minut. Příčinu můžeme hledat v dobrém dopravním spojení, kdy ke každé 

horolezecké stěně dojíždí tři a více autobusových nebo tramvajových linek. Při hodnocení 

výsledků u Trutnova je třeba vzít v úvahu fakt, že kurz se konal přímo na základní škole, což 

mělo dopad na radikální snížení času přepravy na lezeckou stěnu. Hodnoty 30 - 45 minut a 45 

a více minut, u města Trutnov, jsou dány tím, že více jak 90% respondentů žije mimo město 

(viz. graf č. lb). Pokud by jsme chtěli srovnávat města navzájem, je přehlednější zvolit pouze 

jedno kritérium. Třicetiminutová hranice protíná celek (O - 45 a více min.) zhruba v polovině. 

Stanovíme-li nové kategorie do 30 min. a od 30 min. je Liberec městem s nejkratší dobou 

strávenou při přepravě na lezeckou stěnu (92% respondentů, Praha 72% a Trutnov 62% 

respondentů). Musím upozornit na to, že jsem nebral v úvahu, že na lezeckou stěnu mohou 

své děti dopravit rodiče autem. Z výše uvedených faktů je patrné, že 70% dětí dojíždí na 

lezeckou stěnu v čase do třiceti minut. K tomu podle mého názoru přispívá i výborná 

infrastruktura měst a zájem o tento sport. Můžeme tedy vyloučit vzdálenost, jako negativní 

faktor působící na účasti dětí v lezeckém kroužku. Nyní lze konstatovat, že hypotéza č.3 se 

potvrdila. 

Z celkového grafu (č. 9a), kdo dítě k lezení přivedl nám vyplývá, že rodiče a kamarádi 

dosahují shodných 31%. Jestliže se ale podíváme na graf č. 16, zjistíme, že pokud se rodiče 

horolezectví nevěnují, jsou to z 45% kamarádi, kdo respondenty k lezení přivedl a rodiče 

pouze z 9%. Jestliže srovnáme města navzájem, v Praze a Trutnově jsou děti nejvíce 

motivovány rodiči, zatímco v Liberci jsou to kamarádi. Překvapivě malé zastoupení ,,zábavy" 
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v Praze mě vede k zamyšlení se nad cíli pražských respondentů, kteří spíše touží v tomto 

něčeho dosáhnout, než se pouze na lezecké stěně pobavit. 

Pokud se podíváme na strukturu sledovaného souboru, 2jistíme, že věk respondentů je v 

nejvyšší míře zastoupen dětmi třináctiletými. Vzhledem k tomu, že děti v tomto věku začínají 

být z velké části ovlivňovány kamarády a spíše dají přednost v trávení svého volného času 

právě kamarádům před možnostmi, které nabízí škola. V tomto případě je hypotéza č.2 

vyvrácena. 

Na druhou stranu si myslím, že pokud rodiče dotazovaného provozují tento sport a provozují 

ho delší dobu a dobře, budou to právě oni, kdo své dítě k lezení přivede. A už zde nezáleží 

tolik na věku dítěte. Vidím v tom určitou zodpovědnost rodičů, kteří chtějí své dítě do tohoto 

životního stylu správně zasvětit. A pak je tu samozřejmě trávení společného volného času 

rodiny. To se může odehrávat jak v přírodě tak na umělé stěně. A zde se nám potvrdila 

hypotéza č. 1. 

Více než 50% všech dotázaných tento sport oslovil, že by se mu chtěli věnovat i nadále a 

pouze u 6% byla odpověď záporná (viz. graf č. lla). U města Liberec mírně převládá 

hodnota, kde respondenti uvedli, že zatím nevědí, zda se tomuto sportu věnovat, či nikoli. 

Musím ale zdůraznit na to, že šetření bylo prováděno přibližně v polovině kurzu, tudíž si 

myslím, že uvedené hodnoty, které nám graf č. ll a ukazuje by se na konci kurzu mohly lišit. 

S ohledem na věkovou skupinu dotázaných je možné předpokládat určité zkreslení výsledků. 

Tyto výsledky mohou vykazovat určitá zkreslení v otázkách obsažených v části "údaje o 

rodičích", tuto možnost jsem se snažil eliminovat doporučením, aby zúčastnění respondenti 

dotazníky vyplnili doma s rodiči. Druhým fakorem, na který je třeba upozornit je již zmíněný 

fakt, že samotné dotazníky byly většině respondentům rozdány přibližně v půlce probíhajících 

lezeckých kurzů. Proto se domnívám, že na konci kurzu, by u některých otázek mohli 

respondenti odpovědět odlišně. V neposlední řadě je nutné vzít v úvahu, že výzkum, který byl 

prováděn v mnou zvolených městech, se může lišit, kdyby se zvolila města jiná. Z celkem 

rozdaných 120 dotazníků bylo správně vyplněno celkem 100 dotazníků, což vykazuje 83% 

návratnost. 
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6.ZAVER 

V práci jsem se zabýval různými faktory, které jsou nejdůležitější pro motivaci mládeže k 

lezení na umělé stěně. 

Úvodní část je věnována pojmu sportovního lezení a jeho velké oblibě v posledních letech. 

Jsou představeny hlavní cíle a téma výzkumu. 

V druhé části práce byla zpracována teoretická východiska z oblasti radosti a prožitku, 

volného času, motivace a lezení dětí. Seznámili jsme se, co je to prožitková aktivita lezení, 

jaké jsou zážitky radosti, že náročná aktivita a dovednost nemusí být pouze spjata s fyzickou 

činností a dovedností aj. V kapitole motivace byla tato složka chování charakterizována, byly 

interpretovány její funkce a další. Následně byl představen volný čas z hlediska aktivit dětí a 

mládeže, vztah rodiny a volného času a samozřejmě také volnočasové aktivity a zařízení 

školy. V závěru teoretické části byl nastíněn fenomén lezení dětí a jejich věkové 

charakteristiky. 

Ve výzkumné části jsou charakterizovány úkoly, hypotézy, sledovaný soubor a volba měst pro 

samotný výzkum. Následně je popsán postup práce, v kterém byla představena metoda 

výzkumu a sběru dat. Poslední část je věnována způsobu zpracování dat a jejich interpretaci. 

Další bloky se věnovaly již vlastnímu zpracování dat a výstupu z nich. Byl představen 

sledovaný soubor, základní informace o rodičích souboru a samotný vztah k lezení 

dotázaných. 

Poté byly jednotlivé výstupy analyzovány a dány do souvislostí, dříve stanovené hypotézy 

byly konfrontovány s výsledky. 

Ukázalo se, že děti navštěvující lezecké kroužky nejvíce přitahuje na lezení radost z 

prováděného pohybu a téměř shodně pak kontakt s kamarády, možnost odreagování se a touha 

něčeho dosáhnout. Naopak nejméně zde vyhledávají zábavu a adrenalin. Dosažené výsledky a 

hodnota faktorů přitahujících děti k tomuto sportu se u jednotlivých měst liší. Nejvíce 

zastoupeny byly děti ve věku třinácti let, a to ve všech sledovaných městech. Jednalo se 

převážně o studenty základních škol. 
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Největší vliv na výběr této volnočasové aktivity mají rodiče spolu s kamarády, ale pokud by 

jsme hodnotili města samostatně, výsledky se budou lišit. Zejména v Liberci, kde největší vliv 

mají kamarádi. V Praze a Trutnově převládá vliv rodičů. 

Výsledků, kterých jsem díky této práci dosáhl si lze cenit nejen ve smyslu ukazatele faktorů 

ovlivňujících motivaci mladých lezců, ale lze je vnímat i jako určitá zjištění v rámci 

společenských věd. Příkladem jsou např. vazby dosaženého vzdělání rodičů, jejich sportovní 

aktivita a spotovní aktivita dítěte, rozdílné příčiny návštěvy lezeckého kroužku v závislosti na 

trvalém bydlišti, aj. 

Největší přínos své práce vidím ve sféře komerční, kdy získané poznatky z výzkumu mohou 

pomoci k vytvoření si obrazu potenciální lezecké klientely. 
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S. PŘÍLOHY 

DOTAZNÍK K DIPLOMOVÉ PRÁCI 

1) Jaké je tvé bydliště? 

O Praha O blízké okolí Prahy O mimo Prahu 

2) Jaké je dosažené vzdělání tvých rodičů? 

O základní škola Ostřední škola O vysoká škola 0 .. , 
Jme ................ . 

3) Dělají tvoji rodiče nějaký sport? 

OANo 

Pokud ANO, jaký? .................................................................................................... .. 

4) Věnují se tvoji rodiče horolezectví? 

S) Kolik času zabere cesta z tvého bydliště (školy) na lezeckou stěnu? 

O méně než 15 min 015 - 30 min o 30-45 min O 45 a více min 

6) Účastníš se lezeckého kroužku pravidelně? 

O ano O občas vynechám O nepravidelně 

Pokud se neúčastníš pravidelně, z jakého důvodu? 

Ovzdálenost O jiné povinnosti O nezájem o tento sport O jiné .......... 
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7) Kdo tě k lezení přivedl? 

D rodiče Dkamarádi Dškola D sourozenec Osám 
D někdojiný 

8) Co tě na tomto sportu baví? (co tě k němu vede?) 

D adrenalin D zábava D odreagování 

8 touha něčeho dosáhnout O radost z pohybu O kontakt s kamarády 

vlastními slovy ....... ..... . 

9) Oslovilo tě lezení natolik, že by jsi se mu chtěl( a) věnovat i po skončení kurzu? 

Dano Dne D zatím nevím 

10) JsiDHOLKA nebo []KLUK? 

ll) Jaký je tvůj věk? 

12) Jaký druh školy studuješ? 
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