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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá problematikou volného času žáků ve věku 1 4 - 1 6 let. Jejím 

cílem je zjistit, jak tito žáci tráví svůj volný čas, jaké jsou jejich zájmy, zda si volný čas 

organizují plně sami, nebo zda využívají volnočasových aktivit nabízených nejrůznějšími 

institucemi, jak tuto nabídku vnímají - jsou s touto nabídkou seznámeni a spokojeni, jak na 

svůj volný čas pohlížejí. Práce využívá metody dotazníkového šetření. Výsledky výzkumu by 

mohly přispět к harmonizaci vztahu mezi potřebami dětí a provozovateli volnočasových 

aktivit. 

Klíčová slova: volný čas, volnočasové aktivity, nabídka, zájmy dětí, potřeby, výchova a 

vzdělávání 

Structure of free-time activities of children aged between 14 and 16 in selected 

area 

Summary 

The bachelor thesis deals with the issues of free-time activities of children and young 

people aged between 14 and 16. The main objective of this thesis is to map how the children 

of this age spend their free time, what are their interests, whether they plan their free time 

themselves or make use of free-time activities offered by various institutions, how they 

perceive this offer - whether they know it and are satisfied with it, what they think about their 

free time. To meet this objective the author applies the questionnaire method. The results of 

this thesis could help harmonise the relationship between the children's needs and the 

institutions offering free-time activities. 

Key words: free-time, free-time activities, offer, children's interests, needs, training and 

education 
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Úvod 

V bakalářské práci se zabývám volným časem žáků ve věku 1 4 - 1 6 let. Cílem práce je 

zjistit, jak tráví svůj volný čas, jaké jsou jejich zájmy, jakých služeb v této oblasti využívají, 

jak tuto nabídku vnímají a jak na svůj volný čas pohlížejí. 

Pro toto téma z oblasti volného času jsem se rozhodla proto, že v této oblasti nějaký čas 

částečně působím. Pomáhám s vedením skautského oddílu a zajímám se o to, jak děti a 

mládež tráví svůj volný čas. V této souvislosti mě napadají otázky jako: Jaké aktivity si žáci 

nejčastěji vybírají? Jakých by se nejraději účastnili? Využívají volnočasových aktivit 

nabízených nejrůznějšími institucemi, nebo si volný čas organizují plně sami? Jak žáci 

příslušnou nabídku vnímají - jsou s touto nabídkou seznámeni a spokojeni? Jak trávení svého 

volného času hodnotí? 

Myslím, že volný čas dětí a mládeže je věc, které bychom měli věnovat dostatečnou 

pozornost. Volnočasové aktivity se podílejí na rozvoji osobnosti dětí a mládeže, mohou 

přispívat к jejich psychickému i fyzickému vývoji, formovat jejich názory a postoje, určovat 

směr jejich dalšího života a v neposlední řadě být prevencí sociálně patologických jevů. S tím 

souvisí také výběr věku dětí, na které se ve svém výzkumu zaměřuji. Jsou jimi mladí lidé ve 

věku 1 4 - 1 6 let, kteří bývají často rizikovou skupinou. Pokud se u nich dosud nevyvinul 

nějaký trvalý, hlubší zájem, může být kvalita jejich budoucího života ohrožena, mohou se stát 

nebezpečnými také pro společnost. Kromě účastníků volnočasových aktivit nastiňuji také 

problematiku volného časy jako takového. 

Myslím, že problém by mohl vězet i v tom, že dětem tohoto věku se nabízí podstatně 

méně volnočasových aktivit než dětem mladším a také v tom, že tito mladí lidé nej různější 

volnočasové aktivity v tomto věku opouštějí. Chtěla bych proto zjistit jak sami děti na tento 

problém pohlíží. Tato problematika mě zajímá také proto, že bych se ráda v budoucnu právě 

sféře volného času chtěla věnovat. 
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1 Teoretická část 

1.1 Oblast volného času 

1.1.1 Terminologie v oblasti volného času 

„ Volný čas je oblastí živě se rozvíjející a současně přinášející řadu problémů. Jak pro 

teoretický rozbor, tak pro společenskou praxi je to téma podnětné a zároveň náročné. Volný 

čas je dnes významnou oblastí života a výchovy, časem očekávání i rizik. Mimořádný význam 

má pro děti a mládež, nejmladší a perspektivní součást společnosti, která spolu s generacemi 

dospělých a za jejich aktivního podílu zajišťuje jak kontinuitu, tak také nezbytnou inovaci 

dalšího vývoje. " (Hofbauer, 2004, s. 9) 

Terminologie oblasti volného času se díky proměnám volného času jako takového, i 

díky změnám ve společnosti vyvíjela a zpřesňovala zejména ve druhé polovině 20. století. 

Byla v ní reflektována tehdejší realita i stupeň jejího poznání a pochopení. V šedesátých 

letech se do ní promítlo postupné docenění komplexnosti studované problematiky. Protože 

společnost a prožívám volného času se proměňují stále, je pochopitelné, že poznávám 

volného času, a s tím spojená terminologie se i nadále budou vyvíjet (Hofbauer, 2004). 

1.1.2 Volný čas 

Pojem volný čas lze vysvětlit jako opak nutné práce a povinností (Pávková, 1999), 

dobu, kdy si své činnosti můžeme svobodně vybrat, děláme je dobrovolně a rádi, přinášejí 

nám pocit uspokojení a uvolnění. 

Hofbauer jej pak definuje podobně jako: „...čas, kdy člověk nevykonává činnosti pod 

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

a rozvíjet svůj život. " (Hofbauer, 2004, s. 13). Zároveň však uvádí, že přesnější by bylo volný 

čas charakterizovat jako činnost, které se jedinec účastní svobodně a dobrovolně, a která mu 

přináší příjemné pocity a uspokojení. 

Pojem volný čas většinou zahrnuje odpočinek, rekreaci, zábavu, zájmové činnosti, 

dobrovolné vzdělávání, dobrovolnou společensky prospěšnou činnost i časové ztráty, které s 

provozováním těchto činností souvisejí. Do volného času nepatří ani vyučování a činnosti s 

ním související, sebeobsluha a činnosti zabezpečující biologickou existenci člověka (jídlo, 

spánek, hygiena, zdravotní péče) (Pávková, 1999). 
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1.1.3 Výchova a vzdělávání v rámci volného času 

Pojmy výchova a vzdělávání mohou být definovány různě. Každopádně se však 

promítají i do oblasti volného času. Nejčastěji bývá výchova vymezena jako záměrné, 

cílevědomé, dlouhodobé působení vychovávajícího na vychovávaného v pozitivním smyslu. 

Základním znakem výchovy je její cílevědomost. Pedagog si v každé fázi výchovného 

působení stanoví přiměřené cíle, volí prostředky, jimiž lze cílů dosáhnout, a hodnotí výsledky 

svého snažení (Hájek, 2008). 

Jak uvádějí autoři, kteří se touto problematikou zabývají (Hofbauer, 2004, Pávková, 

1999), ve výchově mimo vyučování se uplatňují zejména: 

Výchova ve volném čase - působení v čase, který nem určen к realizaci základních 
i 

biologických potřeb ani školních nebo pracovních povinností. Uplatňuje se zde princip 

dobrovolné účasti, který umožňuje, aby se děti a mladí lidé aktivně podíleli na výchovném 

procesu i formování sebe samých. 

Výchova prostřednictvím aktivit volného času - směřuje к rozvoji osobnosti 

účastníka činnosti, ale také k jeho působení mezi druhými lidmi. Účastníci aktivit si osvojují 

nové znalosti, dovednosti i kompetence z oblasti volného času (např. prostřednictvím rozvoje 

individuálního zájmu), volnočasové aktivity však mohou účastníky ovlivnit i dále (mohou se 

stát např. východiskem pro volbu budoucího povolání, přispět к rozvoji hodnotové orientace 

apod.). 

Výchova к volnému času - má vést к uvědomělému využívání volného času a jeho 

reflexi, orientaci v množství zájmových aktivit, která má jedinci pomoci na základě vlastní 

zkušenosti najít vhodnou oblast zájmové činnosti, která mu poskytne pocit uspokojení a 

seberealizaci. 

1.1.4 Výchova mimotřídní, mimoškolní, mimo vyučování 

Pojem výchova mimotřídní zahrnuje aktivity realizované školou mimo povinnou 

školní výuku, ve výchově mimoškolní jde o činnosti uskutečňující se mimo školu, např. ve 

sdruženích a zařízeních volného času. Tyto pojmy však dostatečně nepřispívaly ke 

komplexnímu chápání volného času dětí a mládeže a jeho pedagogického zhodnocování, 

proto byly v šedesátých letech dvacátého století nahrazeny pojmem výchova mimo 

vyučování. Toto označení sice přesně nezdůrazňovalo vztah к volnému času, ale zato 
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vyjadřovalo komplexní pojetí rozhodování dětí a mládeže o svém volném čase (Hofbauer, 

2004). 

Na výchově dětí v době mimo vyučování se podílí různé vlivy. Mezi ně patří: rodina, 

škola, zařízení pro výchovu mimo vyučování, některé další subjekty a jiné společenské vlivy. 

Výchova mimo vyučování se převážně uskutečňuje ve volném čase, tedy probíhá mimo 

povinné vyučování, mimo bezprostřední vliv rodiny a je institucionálně zajištěná (Pávková, 

1999). 

Snaží se jedince vést к racionálnímu využívání volného času, působí na formování jeho 

hodnotných zájmů, uspokojuje a kultivuje významné lidské potřeby, napomáhá rozvíjení 

specifických schopností a upevňování žádoucích morálních vlastností. Využívání volného 

času má také nesporný význam v, oblasti duševní hygieny. Prožívám volného času (způsob 

odpočinku, rekreace a zábavy) se může projevit i ve studijních a pracovních výkonech 

člověka. Hodnotné a trvalé celoživotní zájmy mohou pozitivně působit i na partnerské vztahy 

a výchovu dětí v rodině. Výchova mimo vyučování také hraje důležitou úlohu při rozvijem 

potřeby celoživotního vzdělávám, kde často hraje roli právě zájmová orientace člověka. Tato 

oblast tedy plní funkci výchovnou, vzdělávací, zdravotní i sociální a velkou měrou přispívá 

к prevenci společensky nevhodných a škodlivých forem chování (Pávková, 1999). 

1.1.5 Pedagogika volného času 

Uceleným poznáním systému aktivit a institucí volného času se zabývá věda o volném 

čase a pedagogika volného času. Jde o relativně mladou oblast, která se v současné době 

rychle rozvíjí a je stále ještě oblastí poznanou a zmapovanou pouze částečně. 

Věda o volném čase zkoumá vznik volného času, jeho rozsah a funkce a jejich rozvoj 

i podmíněnost společenským kontextem, řeší pronikání volného času do mladé populace, pro 

kterou je tato oblast důležitá pro její současný i budoucí život. 

Pedagogika volného času se zabývá teoretickými i praktickými aspekty výchovy ve 

volném čase. Tedy jejím pojetím a cíli, obsahem a formami výchovného zhodnocování 

volného času, organizacemi a institucemi, které tyto aktivity uskutečňují nebo pro ně vytvářejí 

podmínky, a také možnosti jeho dalšího vývoje na základě vývoje společnosti a samotné 

pedagogiky volného času (Hájek, 2008). 
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1.1.6 Výchova formální, informální, neformální 

V poslední době se setkáváme s pojmy výchova formální, informální a neformální 

(Hofbauer, 2004), které zdůrazňují zřetel ke komplexně chápanému výchovnému působení. 

Výchova formální zahrnuje aktivity, které jsou uskutečňovány ve školách nebo 

v odborných vzdělávacích zařízeních, je zajišťována nebo podporována státem, věkově 

odstupňována od základního po vysokoškolské vzdělání, zakončení formálního stupně 

vzdělávání je potvrzováno dokladem o absolvování. 

Výchova informální je učením, které vyplývá z každodenního kontaktu a zkušeností 

s rodinou, prací, přáteli, vrstevnickými skupinami, apod. Někdy probíhá cíleně, většinou je 

však toto působení nezáměrné, neorganizované, nesystematické a nekoordinované. 
i 

Výchova neformální zpravidla neprobíhá ve škole nebo odborném zařízení, ani nebývá 

zakončena udělením osvědčení. Oproti výchově informální, která se zpravidla neuskutečňuje 

z rozhodnutí jedince, výchova neformální naopak z jedince vychází, realizuje se 

prostřednictvím jeho dobrovolné činnosti a má nejblíže к výchově ve volném čase. 

Význam neformální výchovy v současné době roste mimo jiné i proto, že systémy 

výchovy formální nemohou v plné míře naplnit všechny dnešní výzvy a požadavky na 

přípravu mladé generace. Neformální výchova tak přejímá doplňující, přesto však 

nezastupitelnou úlohu a je na základě dosavadních zkušeností pokládána zajeden ze způsobů 

rozvoje demokratické společnosti a respektování práv člověka (Hofbauer, 2004). 

1.1.7 Pedagogické ovlivňování volného času 

„ Specifickou zvláštností volného času dětí a mládeže je to, že z výchovných důvodů je 

žádoucí jeho pedagogické ovlivňování." (Pávková, 1999, s. 15) Protože děti ještě nemají 

dostatek zkušeností, potřebují citlivé vedení, které by mělo být nenásilné, nabízené činnosti 

by měly být pestré a přitažlivé a účast na nich dobrovolná. Míra tohoto pedagogického 

ovlivňování se odvíjí od věku dětí, jejich mentální i sociální úrovně vývoje i od charakteru 

působení rodiny, ze které pocházejí. 

Vzhledem k tomu, že děti mají relativně hodně volného času, by společnost měla mít 

zájem na tom, jak děti svůj volný čas tráví. Hlavní roli zde má sice rodina, ale ani ta 

nedisponuje všemi prostředky, aby této funkci plně dostála. Nemá pro ni dostatek času a také 

jí chybí potřebné materiální vybavení a odborná kvalifikace. Rodina také nemůže uspokojit 
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potřebu dětí a zejména dospívajících být v kontaktu s vrstevníky a vytvářet sociální skupiny 

(Pávková, 1999). 

Volný čas dětí a mládeže může bohužel představovat také rizikový faktor. Jeho sice 

stále více, to ovšem nemusí být pouze jev pozitivní. Zanedbání pedagogického ovlivňování 

volného času by mohlo mít pro jedince i společnost nedozírné následky (Pávková, 1999). 

1.1.8 Cíle, obsah a funkce výchovy ve volném čase 

Cíle 

„Pedagogické ovlivňování volného času by mělo podporovat aktivitu dětí a mládeže, 

poskytovat prostor pro jejich sponfaneitu, uspokojovat potřeby nových dojmů, seberealizace, 

sociálních kontaktů, kladné citové odezvy, ale poskytovat i pocit bezpečí a jistoty. " (Pávková, 

1999, s. 20). Činnosti ve volném čase poskytují příležitost pro rozvoj všech stránek osobnosti, 

tělesných a duševních vlastností i sociálních vztahů. Měly by však být vykonávané na základě 

dobrovolné účasti a být vhodně a citlivě motivované. 

Výchova ve volném čase má své specifické obecné i dílčí výchovné cíle. Obecným 

cílem výchovy ve volném čase je naučit jedince hospodařit se svým volným časem, rozumně 

ho využívat a vážit si volného času jako významné hodnoty. Z nich pak vycházejí cíle dílčí, 

jako např. naučit se odpočívat a rekreovat se, rozvíjet své zájmy a specifické schopnosti, 

uspokojovat a kultivovat své potřeby, naučit se vhodně si uspořádat režim dne, snažit se žít 

zdravým životním stylem, podporovat myšlenku celoživotního vzdělávání. Jednotlivé 

zájmové oblasti potom mají své zvláštní cíle (Hájek, 2008). 

Obsah výchovy mimo vyučování 

Obsah výchovy mimo vyučování má výrazně činnostní charakter. Patří sem výchovně-

vzdělávací činnosti odpočinkové, rekreační, zájmové, společensky prospěšné, sebeobslužné a 

příprava na vyučování. 

Odpočinkové činnosti by měly být fyzicky i psychicky nenáročné, slouží к odstranění 

únavy (např. klid na lůžku, procházky, volné rozhovory, popovídání, četba, sběratelství, 

rukodělné práce, hudební činnosti). 

Rekreační činnosti slouží к odreagování a odstranění únavy, měly by to být pohybově 

náročnější aktivity tělovýchovného, sportovního turistického zaměření nebo manuální práce, 

optimálně by se měly konat venku. 
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Zájmové činnosti mají z hlediska pedagogiky volného času velký význam. Jejich cílem 

je uspokojování, rozvíjení a kultivace zájmů, uspokojování potřeb a rozvoj specifických 

schopností. Tyto činnosti lze rozdělit na činnosti společenskovědní, přírodovědné, pracovně 

technické, tělovýchovné, sportovní a estetickovýchovné. 

Sebeobslužné činnosti by měly vést к samostatnosti v péči o vlastní osobu a osobní 

majetek (osobní hygiena, péče o pořádek a čistotu prostředí, jednání s lidmi, práce s 

informacemi). 

Veřejně prospěšné činnosti mají děti vést к dobrovolné práci ve prospěch druhých lidí, 

jednotlivců i sociálních skupin, zahrnují např. podíl na ochraně životního prostředí, pomoc 

slabším, pomoc starším, nemocným osobám, kulturní a osvětové činnosti. 

Příprava na vyučování podrývá okruh činností, které souvisejí s plněním školních 

povinností (Pávková, 1999). 

Funkce výchovy mimo vyučování 

Funkce výchovy ve volném čase je možné rozdělit do několika kategorií. V rozdělení 

různých autorů bychom našli drobné rozdíly, nicméně celkový význam je podobný. Horst W. 

Opaschowski (In Hofbauer, 2004) charakterizuje funkce následovně: rekreace (zotavení 

a uvolnění), kompenzace (odstraňování zklamání a frustrací), výchova a další vzdělávání 

(učení o svobodě a ve svobodě, sociální učení), kontemplace (hledání smyslu života a jeho 

duchovní výstavba), komunikace (sociální kontakty a partnerství), participace (podílem se, 

účast na vývoji společnosti), integrace (stabilizace života rodiny a vrůstání do společenských 

organismů), enkulturace (kulturní rozvoj sebe samých, tvořivé vyjádření prostřednictvím 

umění, sportu, technických a dalších činností). 

Roger Sue (In Hofbauer, 2004) uvádí funkci psychologickou, sociální, terapeutickou 

a zdůrazňuje také funkci ekonomickou, což v porovnání s pojetím volného času z počátku 20. 

století doceňuje hospodářský význam volného času pro jednotlivce i společnost. 

V publikacích českých autorů (Hájek, Hofbauer, Pávková 2008) se hovoří o funkci 

výchovné (nebo výchovně-vzdělávací), zdravotní, sociální a preventivní. Na výchovnou 

funkci je kladen zvlášť velký důraz. Důležité je rozvíjení schopností dětí a mládeže, 

usměrňování, kultivace zájmů, uspokojování potřeb, formování žádoucích postojů a 

morálních vlastností. V této oblasti lze působit na tělesnou, psychickou i sociální stránku, tedy 

na všechny složky osobnosti. Sem by tedy spadaly Opachowskiho funkce výchovy a dalšího 

vzdělávání, kontemplace a enkulturace. 
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Zdravotní funkce by měla přispívat к usměrňování režimu dne tak, aby podporoval 

zdravý tělesný a duševní vývoj dětí a mládeže a tedy celkový zdravý životní styl, což 

zahrnuje: pohyb na čerstvém vzduchu, správnou životosprávu, střídání tělesné a duševní 

činnosti, pobyt v příjemném prostředí navozujícím klid, radost a pohodu a dodržování 

bezpečnosti. 

Sociální funkce přispívá к socializaci člověka. Zajišťuje začleňování se do života 

společnosti, tvorbu nejrůznějších a zejména žádoucích sociálních vztahů s jednotlivci i 

skupinami, může vyrovnávat rozdíly mezi nestejnými materiálními i psychologickými 

podmínkami v rodinách a zajištění péče o děti, když jsou rodiče v zaměstnám. Sociální vztahy 

vytvořené prostřednictvím volnočasových aktivit mají nezastupitelný význam v životě dětí a 

mládeže zejména proto, že se zde lidé setkávají na základě svých zájmů a dobrovolně a mají 

většinou mnohem méně formální až neformální podobu v kontrastu se vztahy, utvořené ve 

školním prostředí. 

Stále větší důraz je kladen na prevenci negativních jevů, tedy funkci preventivní. 

Objevuje se snaha předcházet především závislostem na návykových látkách, agresivitě a 

netoleranci. Zařízení působící ve volném čase se zaměřují zejména na primární prevenci, tedy 

na předcházení problémům. 

1.1.9 Význam volného času pro jedince i společnost 

Při úvahách o významu volného času pro jedince i společnost, je třeba brát v úvahu 

mnoho faktorů a souvislostí. Jde především o společenské podmínky, ve kterých volnočasové 

aktivity vznikají a realizují se, dále zde hrají roli postoje a přístupy jednotlivých dětí a 

mladých lidí i celých skupin к volnému času, rozdílnost sociálních prostředí, z nichž děti a 

mládež pocházejí a ve kterých se volnému času věnují (Hofbauer, 2004). 

Tato prostředí zahrnují rodinu výchozí i budoucí, školu, přípravu na budoucí povolání 

a následně jeho vykonávání, sféru volného času, místo bydliště a také prostředí celostátní 

a mezinárodní. 

„ Volnočasové aktivity uskutečňované v těchto prostředích mají různý obsah a dosah, 

hodnotové zaměření a účinky a pomáhají utvářet jednotlivce, jejich skupiny, mladou generaci, 

celou společnost. Často se prolínají a navzájem podporují, někdy se však ve svém účinku 

míjejí nebo si navzájem překážejí. Ze všech těchto důvodů význam výchovného zhodnocování 

volného času trvale roste. " (Hofbauer, 2004, s. 11) 
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Význam volného času tkví mimo jiné v tom, že se významně podílí na utváření 

životního stylu, které by z hlediska výchovy ve volném čase mělo být záměrné a cílevědomé. 

Volný čas může představovat pro jedince nepřeberné množství možností pro uplatnění se, 

realizaci a uspokojování potřeb, na druhou stranu se však může stát také rizikovou oblastí 

života. S jeho přibýváním v současné době bohužel roste i nebezpečí jeho ne příliš vhodného 

využívání. Volný čas se stává prostorem pro nicnedělání, nudu, nežádoucí společenské 

chování nebo jednání proti sobě, materiálním věcem i přírodě. Takoví jedinci pak nevyužívají 

pozitivní možnosti volného času, což na nich i jejich okolí může zanechat nezanedbatelné 

následky a způsobit jejich znevýhodnění v dalším životě. 

Na druhou stranu do oblasti volného času snadno pronikají také pozitivní vlivy, jako 

např. důsledky demokratické přepěny společnosti u nás a možnost reakce na individuální, 

skupinové i generační zájmy a odlišnosti účastníků (Hofbauer, 2004). 

Samotná účast na volnočasových aktivitách však ještě nemusí být zárukou úspěšného 

působení na osobnost jedince. Pozitivní přínos volnočasové aktivity není nikdy předem dán, 

avšak případný úspěch může к rozvoji osobnosti dětí a mladých lidí významně přispět. Může 

se ale bohužel často stát i opak. Volný čas se zkrátka jako důležitá součást života mladého 

člověka na něm může podepsat výrazně, pozitivně i negativně. Je proto nanejvýš důležité, aby 

se děti a mladí lidé učili svůj volný čas prožívat aktivně a plnohodnotně, aby ho činili 

nedílnou součástí celého svého života (Hofbauer, 2004). 

V tomto smyslu je pak nutné, aby pro děti a mladé lidi existovala vhodná nabídka 

volnočasových aktivit, z které by si mohli vybírat. Nabídka aktivit pro volný čas by v městech 

a obcích měla tvořit funkční systém bez preferování institucí, organizací či majetkoprávních 

vztahů. Na místní nabídce by se měli podílet všichni partneři na základě dohod a využívat 

státní a obecní zdroje, platby účastníků i sponzorské dary. Nabídka využívá místní zdroje 

majetkové, prostorové a personální (Pávková, 1999). 

1.1.10 Současné tendence a výchovné zhodnocování volného času 

Dosavadní úkol v oblasti volného času přinesl mnoho změn. Patří mezi ně zejména to, 

že se rozrůznil obsah činností, vytvořil se nový typ výchovného pracovníka, postupně se 

zlepšovaly materiální, především prostorové a finanční předpoklady rozvoje volnočasových 

aktivit a institucí, vznikla a rozvinula se legislativa (Úmluva OSN o právech dítěte), zvýšila se 

pozornost věnovaná vědecké a koncepční činnosti. Vznikaly také samostatné instituce (např. 
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Institut dětí a mládeže), které věnují pozornost také přípravě pracovníků pro tuto oblast. 

Těmito otázkami se také zabývají vysoké školy a jejich zařízení (Hofbauer, 2004). 

Zásady, které se ve vývoji volného času uplatnily, a které vznikly na základě 

objektivních společenských potřeb formuluje Hofbauer (2004) takto: dobrovolnost a 

volitelnost účasti, demokratismus, otevřenost, široké rozpětí působení vzhledem к osobnosti 

dítěte a mladého člověka, výchova к demokratickému občanství, působení v různých 

sociálních prostředích, přičemž společným rysem těchto zásad by měla být participace 

účastníka, tedy jeho co nej větší podíl na průběhu činností a na zhodnocení jejich přínosu. 

Můžeme zde vysledovat i další zásady, na které je v současné době kladen důraz 

(Pávková, 1999): využití odbornosti a zájmů pedagogů při organizaci zájmové činnosti, 

respektování práv dítěte, zejména při využívání volného času, propojování zájmových 

činností s vyučováním, využití jejich výsledků pro zkvalitnění výuky, zachovávám již 

zmiňovaného principu dobrovolnosti, individualizaci výchovného působení, práci s malými 

sociálními skupinami, vytváření heterogenních skupin dětí a mládeže, využívání specializace 

vychovatelů pro vedení zájmových činností, prostupnost jednotlivých typů výchovných 

zařízení, jejich spolupráci, vytváření nových typů zařízení a institucí pro volný čas podle 

regionálních podmínek a potřeb obyvatelstva, zapojování rodičů a ostatních dospělých do 

činnosti dětí a mládeže, i vytváření nabídky pro společné aktivity, využití zájmových činností 

pro přípravu na budoucí povolání a uplatnění na trhu práce, integrace jedinců s handicapem 

do běžné populace, vytváření podmínek pro rozvoj spontaneity, aktivity a tvořivosti dětí a 

mládeže. 

Výchovné zhodnocování volného času 

S aktivitami a institucemi volného času se dnes můžeme setkat ve všech prostředích 

života a výchovy dětí a mládeže: v rodině a činnosti školy mimo vyučování, v různých 

institucích a sdruženích, v obci a médiích. Stala se z nich součást politiky společnosti 

směřující к mladé generaci, a to jak v celostátním tak mezinárodním měřítku. Tyto dimenze 

jsou propojeny mnohostrannými, spontánními i záměrnými vazbami, jejichž význam 

v současných podmínkách roste. 

Aktivity volného času dnes po dlouhém rozvoji obsahují široké, pestré spektrum 

nejrůznějších činností, různých oborů, specializací a náročnosti. Vstoupily do téměř všech 

oblastí života dětí i dospělých (všedních dnů, víkendů, prázdnin a do dovolených) (Hofbauer, 

2004). 
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1.1.11 Vztah dětí a mládeže к volnému času 

Na pojetí i praxi volného času se nepochybně podílí vedle objektivních podmínek také 

vztah účastníků k jeho aktivitám a institucím. Děti a mladí lidé si účastí na volnočasových 

aktivitách osvojují nový obsah a získávají novou sociální zkušenost. Díky některým změnám 

ve vývoji společnosti se však životní podmínky pro některé z nich staly obtížnějšími, což 

způsobilo, že někteří mladí lidé volný čas využívat nemohou. Příčinami jsou zejména 

prohloubení sociální nerovnosti, netolerance, xenofobie a rasismus, růst životních nákladů, 

někdy i předčasný nucený vstup do pracovního procesu nebo naopak nezaměstnanost 

(Hofbauer, 2004). 

Můžeme se ale setkat také s tím, že někteří lidé volný čas dokonce odmítají. Podílí se na 

tom mimo jiné přeceňování významu práce a rozšiřování pracovní doby a může dojít až 

к vzniku závislosti na práci - workoholismu, což kromě nepříznivých účinků na tyto rodiče, 

má i negativní dopady na jejich děti (Hofbauer, 2004). 

Další skupinou jsou ti, kteří volný čas využívat neumí. Takoví lidé volný čas mají, 

neumí se však v jeho nabídkách ani v možnostech vlastní účasti orientovat. Rozšiřující se 

množství možností si žádá větší přitažlivost a přesvědčivost nabídky, pokud ale jedinec není 

ani přesto schopen si vybrat, hrozí mu opět nuda, nicnedělání a protispolečenské jednání. 

Příčinou takového selhání bývá nedostatek přesvědčivých a motivujících informací a z toho 

vyplývající malý zájem. Neznalost toho, jak možností trávení volného času využít přitom 

posiluje izolaci jedince od volnočasových aktivit a komplikuje také vstup do dalších oblastí 

života (Hofbauer, 2004). 

Z těchto faktů tedy vyplývá, že je třeba dětem a mladým lidem pomáhat jejich 

případnou neznalost nebo nepřipravenost možností trávení volného času překonávat. 

Znamená to vytvářet pro ně dostatek přitažlivých nabídek činností, minimalizovat a 

odstraňovat nezájem a učit je, jak s touto nabídkou zacházet. Důležitou roli zde hraje podpora 

dospělých, kteří by mladým lidem pomohli dojít k tomu, aby se spoléhali sami na sebe, 

aktivně se na svém volném čase podíleli a hodnotně ho prožívali. Právě v tom tkví velký 

potenciál pedagogiky volného času (Hofbauer, 2004). 

1.1.12 Formování zájmů 

„ Zájmy patří к těm momentům, které mohou přispívat k tomu, aby život byl radostný, 

vnitřně bohatý, smysluplný, přínosný pro jedince, skupinu i společnost. Naopak nedostatek 
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zájmů bývá spjat s nudou, životní nespokojeností, odcizením, popřípadě přímo s formami 

života, které jsou společensky nežádoucí až patologické. U dětí a mládeže je nedostatek zájmů 

spjat s prospěchovými i kázeňskými, výchovnými problémy. " (Čáp, 2001, s. 327) 

Zájem je podle Čápa (2001) možné chápat jako získaný motiv, který se projevuje 

kladným emočním vztahem к určité skutečnosti a určitému druhu činnosti. Projevuje se 

koncentrací na předmět zájmu, provozováním příslušné činnosti, uspokojením z ní a nelibostí 

při bránění v realizaci takové činnosti. 

Proces formování zájmů probíhá v ideálním případě následovně: Dítě přišlo do styku 

s něčím, co upoutalo jeho zvídavost a začíná se s tím seznamovat, přičemž zde hraje důležitou 

roli přiměřené množství podnětů. Společenské prostředí a okolí dítěte hodnotí tuto činnost 

kladně, nezáleží tedy pouze na činnosti samotné, ale také jakou odezvu dítě od svého okolí 

získává. Záleží i na tom, jak jsou ty či ony činnosti hodnoceny v dané době a zemi. Dítě má 

vnější podmínky potřebné к realizaci příslušné činnosti a pokud tomu tak nem, jeho blízcí se 

mu snaží pomoci je na základě své informovanosti a empatie získat, nebo pomohou v 

realizování jiné činnosti. Dítě vykonává pro něj atraktivní činnost, prokazuje к ní základní 

vnitřní předpoklady, začíná se jí učit a překonává počáteční problémy. Přitom mu pomáhá 

vhodné metodické vedení a podpora ze strany jeho blízkých. Opakované vykonávání činnosti 

vyvolává u dítěte pocit uspokojení a rozvíjí jeho motivaci. Zlepšující se výkony, popř. projevy 

snahy vyvolávají v okolí dítěte kladnou citovou odezvu, čímž zpětně působí na jeho postoj 

к činnosti - vytrvání u ní a zdokonalování se v ní. Tímto vším se rozvíjí osobnost dítěte, 

získávají a upevňují se vědomosti, dovednosti a návyky, zvyšují se objektivní výsledky i 

subjektivní uspokojení, rozvíjejí se volní vlastnosti, sociální dovednosti a sebehodnocení 

(Čáp, 2001). 

1.2 Charakteristika dítěte v období pubescence a adolescence 

1.2.1 Období pubescence a adolescence 

Puberta nebo také období dospívání bývá označována jako přechodná doba mezi 

dětstvím a dospělostí, bývá charakterizována jako doba zrychleného a nerovnoměrného růstu 

a vývojových změn tělesných i duševních. Jedinec prochází zřejmě nej dynamičtější, 

komplexní proměnou, která určitým způsobem modifikuje všechny složky osobnosti. 

Nejčastěji se takto označuje období mezi 13 a 15 lety života, s tím, že se samozřejmě objevují 

individuální rozdíly. Je to období pohlavního dospívání a nového začleňování osobnosti do 
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společnosti, které s sebou často přináší mnoho problémů v rodinné i školní výchově (Čáp, 

2001, Vágnerová, 1996, Vágnerová 1992). V poslední době se navíc objevuje fenomén tzv. 

„sekulární akcelerace" (Vágnerová, 1992, Kern, 2000), což je trend urychleného nástupu 

dospívání, puberta nastává dříve než v minulosti. 

Období adolescence je druhou fází úseku dospívání a trvá přibližně od 15 do 21 let. 

Toto období bývá již klidnější než předchozí puberta, ne však úplně bezproblémové. V této 

fázi dosahují adolescenti obvykle dvou sociálních mezníků a sice dokončení povinné školní 

docházky a dovršení přípravného profesního období. V průběhu této doby dochází 

к postupnému stabilizování vývoje a ke zklidnění psychického dozrávání (Čáp, 2001, 

Vágnerová, 1996, Vágnerová 1992). 

I 
1.2.2 Motorický a kognitivní vývoj 

Dosavadní plynulý tělesný vývoj je v období pubescence nahrazen prudkým 

a nerovnoměrným, který se ke konci opět zpomaluje. Rychlý růst a zrání mají za následek 

snížení odolnosti, menší tělesnou výkonnost a větší unavitelnost dospívajícího. Dochází i ke 

zhoršování pohybové koordinace, přesto je v tomto věkovém období potřeba pohybu velká. 

Všechny tělesné změny, které se objevují (růst postavy, proměna proporcí, sekundární 

pohlavní znaky, funkce pohlavních orgánů) se promítají do psychiky dospívajících a značněji 

ovlivňují (Hájek, 2008, Vágnerová 1992). 

Kvalita vnímání je pozitivně ovlivněna rozvojem myšlení, záměrné pozornosti a logické 

paměti. Vnímání je diferencované a systematičtější. Pozornost se zlepšuje z hlediska 

výběrovosti zaměření, koncentrace a trvání, na druhou stranu ale může být zhoršena vlivem 

fyziologických změn daných zráním. Paměť se mění v logickou a úmyslnou, představy jsou 

vlivem zkušenosti a vývoje inteligence přesnější. Stoupá význam fantazie, který se projevuje 

v denním snění, což má pro jedince relaxační význam a umožňuje rozvinout fantazii a 

tvořivost. Co se týče myšlení, pubescenti přechází dle Piageta (In Vágnerová 1992, Čáp, 

2001) do etapy formálních operací к abstraktnímu myšlení. Jsou tedy schopni pracovat 

s obecnými, abstraktními pojmy, manipulovat s realitou prostřednictvím jejího symbolického, 

znakového zastoupení, uvažovat o různých druzích pravděpodobnosti, manipulovat 

s operacemi, jsou schopni větší kritičnosti. Rozvoj myšlení se promítá i do rozvoje řeči, 

rozšiřuje se aktivní i pasivní slovní zásoba. 

Vstup do fáze adolescence je ohraničen pohlavním dozráním. Dochází к celkovému 

zklidnění tělesného vývoje. Na zvětšování tělesné výšky má vliv především růst trupu - na 
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rozdíl od pubescence, kdy se prodlužovaly zejména končetiny. Koncem období bývá 

dokončena osifikace kostí a tím je také ve většině případů růst dokončen. Zvyšuje se 

hmotnost, ovšem pomaleji než dříve, postava získává konečnou podobu, mění se tvar i 

proporce obličeje, který získává dospělou podobu. Zvětšuje se hrudník a s ním i kapacita plic, 

což se projevuje větší tělesnou zdatností a výkonností (Vágnerová, 1996, Hájek, 2008). 

V kognitivní oblasti dochází к dozrávání poznávacích procesů, které dosahují vrcholu 

možností jedince. Intelektuální aktivita a výkonnost je v tomto věku poměrně velká a je 

využívána ve studiu i při zájmové činnosti. Schopnost koncentrace pozornosti se zlepšuje, 

především v souvislosti se stabilizací zájmů. Dochází ke kvalitativním i kvantitativním 

změnám v oblasti představ a fantazie. S rozvojem logického myšlení se zlepšuje paměť, 

vysoká úroveň analyticko-syntetické činnosti mozku umožňuje vyšší úroveň myšlenkových 

operací (Vágnerová, 1992, Hájek, 2008). 

1.2.3 Sociální a emočně motivační vývoj 

Pro období puberty je typická nerovnováha mezi poměrně vyspělou rozumovou a 

tělesnou stránkou a nevyzrálostí citů a sociálních vztahů. Toto věkové období bývá někdy 

nazýváno obdobím druhého vzdoru, který se projevuje zejména ve zvýšené kritičnosti 

к autoritám (Hájek 2008). Psychické změny jsou stejně nápadné a důležité jako tělesné zrání, 

bývá nazýváno také dobou hledání vlastní identity (Vágnerová, 1992). 

Hormonální změny v tomto období s sebou přinášejí kolísavost emočního ladění, větší 

labilitu a zdánlivě nepřiměřené citové reakce na běžné podněty. Změna emočního prožívání se 

navenek projevuje větší impulzivitou a nedostatkem sebeovládání. Tato přecitlivělost a 

proměnlivost nálad dospívajících se může stát překážkou při navazování mezilidských vztahů 

a může napomáhat vniku konfliktů (Vágnerová, 1996). 

Celkové zaměření osobnosti je spíše introvertní, pubescenti neradi projevují navenek 

emoce, jejich sebevědomí a sebehodnocení kolísá. Sociální role pubescenta procházejí v této 

době proměnou. Pubescent odmítá podřízenou roli (odmítá demonstrovanou formální 

nadřazenost autorit, jako jsou rodiče a učitelé), potřebuje ve vztahu к autoritě prověřit a 

potvrdit svoje kompetence. Dochází také к uvolňování vazeb z rodiny a roste význam a vliv 

vrstevnických skupin, kde je možné očekávat přijetí jako rovnocenný partner. 

Potřeby, které se v této době objevují nebo získávají na významu, jsou: potřeba aktivity 

a pohybu, sexuální potřeba, potřeba stimulace, učení, citového vztahu a bezpečí, sociálního 
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kontaktu, identity a sociálního ocenení, otevřené budoucnosti a potřeba seberealizace 

(Vágnerová 1992, Vágnerová, 1996). 

V první části období adolescence jsou ještě citové reakce velice bouřlivé, postupně se 

však uklidňují a ve druhé části tohoto období se city i jejich projevy stabilizují. Pokračuje 

budování vlastní identity, rozvíjí se sebehodnocení, které má dvě složky - reálné (jak se 

jedinec sám sobě jeví) a ideální obraz já (vzor, jakým by chtěl být). Citové vztahy 

s vrstevníky a sociální kontakty jsou zralejší, hlubší a trvalejší. Objevuje se potřeba 

společenského uznání a touha po poznání (Vágnerová, 1992, Hájek, 2008). 

1.2.4 Vývoj zájmů 

i 
Zájmy dospívajících jsou již mnohem hlubší, trvalejší a diferencovanější než v mladším 

školním věku. Vyhraňují se zejména po třináctém roce a jejich vliv se může projevit při volbě 

povolání. Ústřední celoživotní zájem se může vytvářet už v tomto věku. Pro zájmovou 

orientaci mají velký význam rozdíly v zálibách, schopnostech a samozřejmě vliv prostředí a 

výchovy (Hájek, 2008). 

V tomto věku se již také objevuje alespoň přibližné směřování к budoucí profesi, kde 

mohou hrát právě dosavadní zájmové činnosti dospívajících důležitou roli, protože se v nich 

formují zájmy i další předpoklady pro budoucí práci (Čáp, 2001). 

Zájmové činnosti, do kterých patří hra, ale i další aktivity, jsou určeny vlastní volbou. 

Pubescent je dělá, protože chce. Jsou jimi většinou činnosti spontánní, přinášející radost 

a uspokojení samy o sobě, bez ohledu na výsledek. V těchto aktivitách je obsažena možnost 

uspokojení potřeb dospívajících, jako např. potřeba soutěživosti, tendence riskovat, potřeba 

výkonu, který potvrzuje vlastní možnosti a identitu. Jde například o sportovní aktivity, které 

nejenže uspokojují potřebu pohybu, ale také umožňují dospívajícím ukázat svou sílu 

a vytrvalost. Konstruktivní hry umožňují projevit vlastní individualitu tvořivým přístupem, 

uspokojují potřebu řešit nové situace. V pubertě rostou i kulturní zájmy, zvyšuje se potřeba 

četby, roste zájem o hudbu, film a divadlo. 

Co je zde důležité, je potřeba si vyzkoušet různé životní možnosti, ověřit si, jaké 

jednotlivé činnosti jsou a jaké sociální role z nich vyplývají, což souvisí s hledáním identity, 

pro toto období tak typické (Vágnerová, 1992). 

V období adolescence se zájmy vyhraňují a ustalují. Pokud však výchovné vedení ani 

vlivy prostředí na mládež v tomto smyslu nepůsobily, mohou být někteří jedinci i v tomto 

věku v této oblasti bezradní nebo zcela bez zájmů. To by se mohlo výrazně negativně 
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podepsat na jejich dalším vývoji, a proto je nutné je i v tomto věku vést к aktivitě v některé ze 

zájmových činností. 

K nej častějším zájmům v tomto věku patří sport, turistika, technika, přírodověda, 

drobné rukodělné činnosti a různé druhy umění. V zájmu o četbu jsou velké rozdíly, 

v současnosti bývá často nahrazována spíše poslechem rádia, sledováním televize nebo 

věnováním se počítači a internetu. Velká pozornost je věnována populární hudbě a tanci. 

Rozdíly v zájmové orientaci mezi pohlavími se objevují méně než v předešlých obdobích, do 

popředí se dostávají spíše individuální rozdíly mezi jednotlivci. Úroveň kulturních zájmů je 

dána především vlivem sociálního prostředí, ve kterém žijí (Hájek, 2008). 
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2 Praktická část 

2.1 Téma a cíle práce 

Téma: Struktura volnočasových aktivit žáků ve věku 14 - 16 let ve vybrané lokalitě 

Cíl: Zmapovat, jakým volnočasovým aktivitám se žáci ve věku 1 4 - 1 6 let nejčastěji 

věnují, jakým by se věnovat chtěli, jak vnímají nabídku volnočasových aktivit v dané městské 

části a jak na svůj volný čas pohlížejí. 

2.2 Formulae? problému 

• Jaké aktivity si žáci nejčastěji vybírají? 

• Jaké by nejraději navštěvovali? 

• Jak žáci příslušnou nabídku vnímají - jsou s touto nabídkou 

seznámeni a spokojeni? 

• Využívají volnočasových aktivit nabízených nej různějšími 

institucemi, nebo si volný čas organizují plně sami? 

• Jsou aktivity, kterým se žáci věnují pestré nebo spíše jednostranné? 

• Objevují se u nich hluboké, dlouhodobé zájmy? 

• Jak na svůj volný čas pohlížejí? 

2.3 Metody 

Vzhledem к vytčeným cílům a věkové kategorii zkoumaného vzorku byla zvolena 

metoda dotazníkového šetření. Dotazník se skládá ze čtrnácti otázek (uzavřených, otevřených 

i polootevřených) a sedmnácti podotázek (viz Příloha 1). 

Sesbíraná data budou vyhodnocena a dále analyzována. 

23 



2.3.1 Charakteristika vybrané lokality 

Městská část Prahy 4 - katastrální území Braník a přilehlé katastrální oblasti 

Hodkovičky, Podolí a Krč. 

Katastrální území Braník je součástí městské části Praha 4. Sousedí s katastrálními 

územími: Hodkovičky, Podolí a Krč. Na jeho území se nachází jak sídlištní zástavba, tak 

vilové čtvrti, parky a lesy. Z jedné strany je ohraničeno řekou Vltavou, podél níž vede dlouhá 

cyklostezka. Braník svým rozmanitým terénem může skýtat nej různější možnosti pro trávení 

volného času. Katastrální oblasti Hodkovičky, Podolí a Krč s Braníkem těsně souvisí, proto 

žáci mají možnost ve svém okolí využívat možností pro volný čas všech těchto území. 

r 

2.3.2 Chrakteristika základních škol, kde byl výzkum proveden 

Základní školy, na kterých vyl výzkum uskutečněn, byly pro potřebu tohoto výzkumu 

označeny: ZŠ 1,ZŠ 2, ZŠ3. 

ZŠ 1 

ZŠ 1 je Fakultní školou Pedagogické fakulty UK v Praze, je umístěna ve staré části 

katastrálního území Braník, blízko řeky. Jedná se o menší školu o jedenácti třídách, z toho 

jeden devátý ročník. Škola nabízí devatenáct různých kroužků, z čehož 9 je jich určených i 

pro žáky devátých tříd. Na škole funguje internetklub určený pro žáky, studenty, dospělé i 

důchodce. 

ZŠ 2 

ZŠ 2 je sídlištní školou v sídlištní zástavbě. Je to škola s rozšířeným vyučováním 

matematiky, přírodovědných předmětů a se zaměřením na informatiku a cizí jazyky. Na škole 

je 24 tříd, z toho 3 deváté třídy. Škola nabízí jazykové, sportovní, výtvarné, hudební a 

dramatické, počítačové a další kroužky. 

ZŠ3 

ZŠ 3 je sídlištní školou v sídlištní zástavbě stejného typu i půdorysu jako ZŠ 2. Je to 

škola s rozšířenou výukou jazyků a s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Na škole funguje 

centrum volného času. Škola nabízí kroužky jazykové, sportovní, výtvarné, hudební a další. 
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2.3.3 Charakteristika zkoumaného vzorku 

Zkoumaným vzorkem jsou žáci ve věku 14 - 16 let ze tří základních škol v Praze 4 -

Braníku. Tyto základní školy byly pro potřebu tohoto výzkumu označeny: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3. 

Počet respondentů: 129, z toho 67 dívek a 62 chlapců 

Podrobnější charakteristiku zkoumaného vzorku ukazuje následující tabulka (tabulka 

č.l) a grafy č. 1, 2 a 3. Tabulka ukazuje počty žáků na jednotlivých školách - počet dívek a 

chlapců a jejich počet celkem a také celkový počet všech dívek, chlapců a celkem. Dále pak 

počet respondentů v jednotlivých věkových kategoriích na jednotlivých školách a celkem. 

Tabulka č. 1 

Škola ZŠ 1 ZŠ 2 ZŠ 3 Celkem 
Dívky/chlapci Dívky Chlapci Dívky Chlapci Dívky Chlapci Dívky Chlapci 
Počet 10 5 29 33 28 24 67 62 
Celkem 15 62 52 129 

Věk 

14 let 0 9 11 20 

Věk 
15 let 13 42 40 95 

Věk 16 let 2 11 1 14 

Graf č. 1 Graf č. 2 

Char.vzorku z hledika 
věku 

• 14 let 

• 15 let 

Char. Vzorku z hledika podílu 
jednotlivých škol 

iZŠl 
I ZŠ 2 

ZŠ3 
Graf č. 3 

Nejvíce respondentů pochází ze ZŠ 2, ve které se nacházejí tři deváté třídy, nejméně ze 

ZŠ 1, kde je devátá třída pouze jedna. Nejvíce respondentů uvedlo věk 15 let, což odpovídá 

věku v devátém ročníku základní školy, nicméně všichni respondenti se nacházejí přibližně ve 

stejné věkové kategorii, neboť z věku, který uvedli, nem patrné, zda patnáctého roku dosáhli 
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v tomto kalendářním roce. Podobně rovněž můžeme předpokládat, že čtrnáctiletí respondenti 

v tomto kalendářním roce patnáctého roku dosáhnou. 

2.3.4 Průběh výzkumu 

Dotazníkové šetření proběhlo na třech základních školách v Praze 4 - Braníku. 

Dotazníky byly zadány žákům devátých tříd, a to na dvou základních školách učiteli 

příslušných základních škol a na jedné škole autorkou výzkumu. Počet distribuovaných 

dotazníků byl do dvou základních škol po 60, do jedné 30 dotazníků. Dle počtu přítomných 

žáků v čase zadání dotazníků se vrátilo к vyhodnocení 129 dotazníků. 

Sebraná data byla vyhodnocena a dále zpracována do tabulek a grafu. Postup při 

zpracování a prezentace dat byl následující: 

Žáci mohli u většiny otázek uvádět více odpovědí. Všechny údaje jsou uvedeny 

v procentech, zvlášť za dívky, chlapce a všechny respondenty (v tabulkách označeno jako „% 

ze všech resp."). Údaj ve sloupci „% ze všech resp." je tedy váženým průměrem z hodnot 

zaznamenaných u chlapců a dívek. 
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2.4 Výsledky dotazníkového šetření 

Otázka č. 1 - Co se Ti jako první vybaví pod pojmem volný čas? 

Tabulka č. 2 

Co se Ti vybaví pod pojmem volný 
čas 

Dívky v 
% 

Chlapci v 
% 

% ze všech 
resp. 

Přátelé, kamarádi 33 15 24 
Zábava 21 24 22 
Zájmy, kroužky 27 3 16 
Konkrétní sport 6 18 12 
Sport obecně 9 13 11 
Čas mimo školu a povinnosti 10 8 9 
Počítač 10 8 9 
Odpočinek 6 8 7 
Ven s kamarády 6 5 5 
Dělat co chci 4 6 5 
Televize 6 3 5 
Žádná činnost nic 6 2 4 
Pohoda, klid 4 3 4 
Čtení, knížky 6 2 4 
Venku, čerstvý vzduch, procházky 7 0 4 
Volno(st) 4 3 4 
Čas abstraktně 0 6 3 
Kulturní činnosti 6 0 3 
Domov 0 5 2 
Rodina 4 0 2 
Spánek 1 2 2 
Čas na sebe 3 0 2 
Příroda 1 2 2 
Partner 3 0 2 
Ostatní 7 11 9 
Neodpověděli 3 3 3 

Respondenti většinou uváděli na tuto otázku více odpovědí. Jednoznačně nejčastěji 

zaznívalo: „přátelé" a „zábava". Na dalších pozicích se pak umístily „zájmy" a „sport". „Čas 

mimo školu a povinnosti" uvedlo 9 % respondentů, což spolu s odpovědí „zábava" 

koresponduje s různými pohledy na definice volného času (viz kapitola 1.1.2). Kolonka 

„ostatní" zahrnuje součet odpovědí, které se vyskytly pouze jednotlivě a to např. 

„nakupování, výlet, dotazník, svoboda, úleva, oběd, děti na hřišti." Mezi odpověďmi chlapců 

a děvčat se nevyskytly větší rozdíly, nějaké však můžeme pozorovat v odpovědi „přátelé", 

kterou častěji uváděly dívky, stejně jako „zájmy", chlapci naopak uváděli častěji konkrétní 

sport, patrně z toho důvodu, že se také více sportu věnují (viz otázka č. 4). 
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Otázka č. 2 - Co nejčastěji děláš ve svém volném čase mimo organizované aktivity 

(jako jsou kroužky, oddíly apod.) a kolik času přibližně jimi trávíš? (zakroužkuj libovolné 

množství možností a uveď počet hodin) 

Tabulka č. 3 znázorňuje, jaké procento respondentů se příslušné činnosti kolik hodin 

věnuje. 

Sledování televize, videa nebo DVD se nejvíce žáků (26 %) věnuje 6 - 1 0 hodin týdně, 

následuje 1 - 5 hodin týdně (24 % žáků). Dvacet procent žáků tráví u počítače 31 a více hodin 

týdně, více chlapci. V otázce č. 3 však uvidíme, že žáci si jsou této poměrně dlouhé doby 

vědomi a jejich snahou je dobu, strávenou u počítače omezit. Popravou na vyučování tráví 

žáci poměrně málo času 1 - 5 hodip týdně 58 % žáků. Zdá se tedy, že požadavky, které na ně 

škola klade, pro ně nejsou nadmíru náročné. Někteří žáci se však pravidelně věnují přípravě 

na přijímací zkoušky na školu střední (viz otázka č. 4). 

Žádné umělecké činnosti se nevěnuje 60 % žáků, kteří si tuto možnost vůbec nevybrali. 

Jednu až pět hodin jí věnuje 28 % žáků. Málo času také věnují žáci četbě. Čtyřicet dva 

procent jí věnuje 1 - 5 hodin, 6 - 1 0 hodin 18 %. Vysoké procento pobytu před televizní a 

počítačovou obrazovkou bohužel asi právě dobu strávenou při četbě kompenzuje. Čtyřicet dva 

procent si tuto aktivitu dokonce vůbec nevybralo. Venku s přáteli tráví nejvíce žáků (31 %) 6 

- 10 hodin týdně. Třicet jedna a více hodin této činnosti věnuje 12 % žáků, více dívky. Touha 

trávit co nejvíce času s přáteli potvrzuje rostoucí význam vrstevníků v tomto věkovém období 

(viz kapitola 1.2.3). Skutečnost, že 16 % dívek a 24 % chlapců tráví více než 31 hodin týdně 

u počítače může být způsobena ale opačnou tendencí - citovou nestabilitou a kolísáním 

sebevědomí (viz kapitola 1.2.3), které je zahání do ústraní nebo virtuálních sociálních sítí a 

chatů. 

Neorganizovanými pohybovými aktivitami tráví nejvíce žáků (41 %) pouze 1 - 5 hodin 

týdně. Vynahrazují si to ale organizovanými pohybovými aktivitami, kterým se největší 

procento respondentů věnuje (viz otázka č. 4). 
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Otázka č. 3 - Jsi s tímto trávením volného času spokojen/a? ano - ne 

Pokud ne, co bys změnil/a? 

Odpovědi „ano - ne" zachycuje tabulka č. 4. 

Tabulka č. 4 

Dívky % Chlapci v % 
% ze všech 

resp. 
Ano 79 79 79 
Ne 21 21 21 

S trávením svého neorganizovaného času je spokojeno 79 % respondentů, a to jak 

dívky, tak chlapci. V tom, co by chtěli změnit, se však již objevují rozdíly. 

Tabulka č. 5 

Co by změnili Dívky v % Chlapci v % 
% ze všech 

resp. 

Více sportu 7 5 6 
Méně času u počítače 7 3 5 
Více času s kamarády 6 2 4 
Méně televize 4 0 2 
Nevím 0 5 2 
Více ven 3 0 2 
Více přípravy do školy 3 0 2 
Více přípravy na S S 1 0 1 
Méně učení 0 2 1 
Více hry na PC 0 2 1 
Více doma 0 2 1 
Více volného času 0 2 1 
Více číst 0 2 1 
Více času na zájmy 1 0 1 
Neuvedli 1 2 2 

Z tabulky č. 5 je pak patrné, co konkrétně by na svém neorganizovaném volném čase 

chtěli změnit. Chlapci i dívky se shodnou na tom, že by chtěli častěji sportovat, trávení času 

u počítače by chtěly omezit více dívky, které obecně dospívají dříve, což znamená, že se také 

dříve dotváří reálné sebehodnocení (viz kapitola 1.2.3) a vztahy s vrstevníky jsou trvalejší a 

hlubší, o čemž svědčí i o něco větší snaha dívek trávit více času s kamarády. 

Objevovaly se zde také protichůdné tendence právě od chlapců (ne však již v tak 

hojném počtu) jako např. přání hrát „více hry na PC". Názory na změnu ve volném čase byly 

opravdu různorodé, podle individuality jednotlivých žáků, což můžeme pozorovat např. 

u položky „více přípravy do školy" a „ více přípravy na SŠ" na jedné straně a „méně učení" 
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na straně druhé. 

Otázka č. 4 - Účastníš se nějakých organizovaných aktivit (např. kroužky, 

oddíly apod.)? ano - ne 

Pokud ano, uveď jakých a jakou institucí jsou pořádané (např. škola, Dům dětí a 

mládeže, Kulturní centrum...) 

Tabulka č. 6 

Dívky v 
% 

Chlapci v 
% 

% ze všech 
resp. 

Ano 67 79 73 
Ne 33 21 27 

Většina žáků se ve svém volném čase věnuje nějakým organizovaným aktivitám, jak je 

patrné z tabulky č. 6. Jakých aktivit se účastní žáci, kteří odpověděli ano, zobrazuje tabulka 

č. 7. 

Tabulka č. 7 

Činnost 
Dívky v 
% 

Chlapci v 
% 

% ze všech 
resp. 

Sportovní 87 84 85 
Hudební 24 10 17 
Přípravné kurzy na S Š 13 6 10 
Skauting/turist.oddíl 7 8 7 
Chemický kroužek 0 6 3 
Ostatní 13 8 11 

Nej častějšími aktivitami žáků jsou sportovní aktivity, (přesnější charakteristika 

sportovních a hudebních aktivit je uvedena v tabulce č. 8). Značné množství sportovních 

aktivit odpovídá vysoké potřebě pohybu v tomto věkovém období (viz kapitola 1.2.3). Po nich 

následují činnosti hudební, a poměrně často se vyskytovala i odpověď, že žáci se věnují 

přípravě na přijímací zkoušky na střední školu, nejčastěji v podobě přípravy z českého jazyka 

a matematiky, které pořádá jejich základní škola, nebo v podobě přijímacích zkoušek 

nanečisto, pořádaných střední školou. Pod pojmem „ostatní" jsou zahrnuty odpovědi, které se 

vyskytovaly spíše jednotlivě. Mezi ně patří např. „herectví, malování, doučování, 

rádioelektronika, výtvarná výchova" nebo „práce", jejíž zařazení do volného časuje zajímavé 

a svědčí o odlišné teorii pojetí volného času prostřednictvím rozdělení povinností na 

povinnosti ve škole a ostatní povinnosti, což se zde objevuje ojediněle. 
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Tabulka č. 18 

Sport 
Dívky v % Chlapci v 

% 
% ze všech 

resp. 

Tanec 51 0 24 
Florbal 0 22 12 
Bojové sporty 0 20 11 
Fotbal 0 18 10 
Basketbal 2 12 7 
Volejbal 11 2 6 
Jízda na koni 11 0 5 
Posilovna 9 0 4 
Házená 0 8 4 
Softbal 2 6 4 
Plavání , 2 4 3 
Ostatní 40 14 27 

Hudební 
Dívky v % Chlapci v 

% 
% ze všech 

resp. 

Klavír/klávesy 9 4 6 
Zpěv 11 0 5 
Kytara 2 6 4 
Hudební nauka 2 0 1 
Bicí 2 0 1 

Do kolonky „ostatní" patří sporty, které byly uváděny méně často - jednou až dvakrát. 

Patří mezi ně např. „pilates, minibikes, squash, cheerleading, golf, spinning a gymnastika." 

Tanec, který je uváděn velice často a pouze dívkami, může být ukazatelem určitých módních 

trendů, touhy přizpůsobit se hudebním či tanečním vzorům, nebo touhy po vypracování 

postavy. 

Následující tabulka (tabulka č. 9) ukazuje, kolika organizovaným činnostem se žáci 

věnují. 

Tabulka č. 9 

Počet činností 
Dívky v 
% 

Chlapci v 
% 

% ze všech 
resp. 

1 činnost 42 59 51 
2 činnost 38 33 35 
3 činnost 13 8 11 
4 činnost 2 0 1 
5 činnost 2 0 1 
6 činnost 2 0 1 

Z respondentů, kteří se nějaké organizované činnosti věnují, se 51% věnuje jedné 
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takové aktivitě. Dvěma aktivitám se věnuje 35 %, třem 11 % a 5 a 6 činnostem 1 % těchto 

respondentů. Větší počet aktivit mají ve více případech dívky. 

Otázka č. 5 - Jak často (týdně) a jak dlouho (kolik let) se těmto aktivitám 

věnuješ? 

Tabulka číslo 10 zobrazuje kolik hodin dohromady se svým volnočasovým aktivitám 

žáci věnují. 

Tabulka č. 10 

1 
Počet hodin 

Dívky v % Chlapci v 
% 

% ze všech 
resp. 

1 -2h 20 10 15 
3 -5h 22 29 26 
5 - 9h 36 22 29 
10 a více h 22 39 31 

Z žáků věnujících se nějakým organizovaným volnočasovým činnostem se jim jednu až 

dvě hodiny věnuje 15 % žáků, tři až pět hodin 25 % žáků, pět až devět hodin 29 % žáků a 

deset a více hodin 31 % žáků. Nejvíce žáků se tedy nějakým volnočasovým aktivitám věnuje 

10 a více hodin týdně. Organizované aktivity žáků, tedy zabírají poměrně významné místo 

v jejich volném čase. 

Kolikrát týdně se žáci volnočasovým aktivitám věnují, je zobrazeno v tabulce č. 11. 

Pokud žáci uvedli, že se věnují více činnostem, započítány byly ty činnosti, kterým se 

jednotliví žáci ve svém volném čase věnují nejčastěji. 

Tabulka č. 11 

Kolikrát týdně 
Dívky v 
% 

Chlapci v 
% 

% ze všech 
resp. 

lx 18 22 20 
2x-4x 67 53 60 
5x a více 16 24 20 

Šedesát procent respondentů provozujících nějaké organizované volnočasové činnosti 

se jim věnuje dva- až čtyřikrát týdně. Jednou a pětkrát a více týdně se volnočasovým 

aktivitám věnuje 20 % žáků. Organizované aktivity žáků, tedy zabírají poměrně významné 
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místo v jejich volném čase. 

Kolik let se žáci svým volnočasovým aktivitám věnují, znázorňuje tabulka č. 12. Pokud 

žáci uvedli, že se věnují více činnostem, započítány byly ty činnosti, kterým se jednotliví žáci 

ve svém volném čase věnují nejdéle. 

Tabulka č. 12 

Počet let Dívky v % Chlapci v % 
% ze všech 

resp. 

Méně než 1 rok 2 6 4 
1 - 2 roky 20 20 20 
3 - 5 let 44 27 35 
6 a více let 33 47 40 

V nejvíce případech (35 %) se žáci věnují nějaké aktivitě šest a více let. Značná část 

respondentů se ale také věnuje nějaké aktivitě 3 až pět let (35 %) a jeden až dva roky (20 %). 

Pouze minimum žáků se svým současným volnočasovým aktivitám věnuje méně než jeden 

rok (4 %), což jsou ve většině případů aktivity v podobě přípravných kurzů na přijímací 

zkoušky na střední školu, tedy dočasné aktivity. Čtyřicet procent žáků věnujících se nějaké 

činnosti 6 a více let, svědčí o hloubce těchto zájmů. 

Otázka č. 6 - Jak ses к těmto činnostem dostal/a? (uveď, prosím, ke každé činnosti) 

Tabulka č. 13 

Jak se к činnosti dostali 
Dívky v 
% 

Chlapci v 
% 

% ze všech 
resp. 

Kamarádi 44 43 44 
Rodina 27 31 28 
Sám/zaujalo 18 12 15 
Učitelé/škola/nábor 18 8 13 
Baví 16 8 12 
Náhodou 4 8 6 
Internet 13 0 6 
Strach ze zkoušek 11 0 5 
Zdokonalit se 4 2 3 
Reklama 4 0 2 
Jinak 7 6 7 

Nejčastěji se к příslušným volnočasovým aktivitám žáci dostali díky kamarádům (viz 

tabulka č. 13). Další častou odpovědí byla rodina. Tyto dvě odpovědi svědčí o rostoucím 
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významu vrstevníků v životě žáků (viz kapitola 1.2.3), zároveň však také o stále silném 

významu rodiny pro toto věkové období, i když ve srovnání s kamarády je výrazně nižší. 

Do kolonky Jinak" patří součet odpovědí, které byly uváděny pouze jednotlivě. 

Otázka č. 7 - Jsi s těmito aktivitami spokojen/a? ano - ne 

Prosím vysvětli, s čím konkrétně jsi nebo nejsi spokojen/a: 

Tabulka č. 14 

Dívky v Chlapci v % ze všech 
Spokojenost % % resp. 
Ano 93 90 91 
Ne 7 10 9 

Drtivá většina respondentů, kteří odpověděli kladně na otázku číslo 4, a tedy provozují 

nějaké organizované volnočasové činnosti, je s trávením svého volného času prostřednictvím 

organizovaných volnočasových aktivit spokojena, jak je patrné z tabulky č. 14. O něco méně 

spokojenou částí respondentů jsou chlapci. 

Důvody pro spokojenost jsou uvedeny v tabulce č. 15, důvody pro nespokojenost nebo 

snahy o změnu v tabulce č. 16. 

Tabulka č. 15 

Spokojenost 
Dívky v 
% 

Chlapci v 
% 

% ze všech 
resp. 

Baví 40 29 34 
Se vším 13 18 16 
Lidé 16 10 13 
Pohyb 13 12 13 
Nenudím se 7 0 3 
Příroda 0 4 2 
Užitečné 2 2 2 
Odpočinek 2 0 1 
Neodpovědělo 13 39 27 

Nejčastěji byli žáci spokojeni s tím, že je daná činnost baví. Dále často uváděli, že jsou 

spokojeni se vším. Často bylo také kladně hodnoceno to, že jsou mezi lidmi a svými 

kamarády a to, že uskutečňují nějakou pohybovou aktivitu, což koresponduje s vysokou účastí 
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respondentů na sportovních aktivitách (viz otázka 4). 

Tabulka č. 16 

Nespokojenost 
Dívky v 
% 

Chlapci v 
% 

% ze všech 
resp. 

Nebaví 2 6 4 
Na ně málo času 0 6 3 
Dělat častěji 4 0 2 

Co se týče důvodů pro nespokojenost (tabulka č. 16), 4 % respondentů z těch, kteří 

uvedli, že jsou nespokojeni, napsali jako důvod to, že je daná činnost nebaví. Dalším častým 

důvodem bylo málo času a dalším přání provozovat tyto aktivity častěji, což ve své podstatě 

vyjadřuje spíše spokojenost s danou aktivitou. 

Otázka č. 8 - Jsou všechny organizované aktivity, které provozuješ, v okolí 

Tvého bydliště? ano - ne 

Odpovědi shrnuje tabulka č. 17 

Tabulka č. 17 

Dívky v 
% 

Chlapci v 
% 

% ze všech 
resp. 

Ano 56 71 64 
Ne 40 29 34 

Šedesát čtyři procent respondentů uvedlo, že organizované aktivity, které provozují, 

jsou v okolí jejich bydliště. 

Otázka č. 9 - Navštěvoval/a jsi v minulosti nějaké kroužky, kterým se již 

nyní nevěnuješ? ano - ne Pokud ano, jaké? Kolik Ti bylo let? Proč jsi s nimi 

přestal/a? 
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Tabulka č. 18 

Dívky v 
% 

Chlapci v 
% 

% ze všech 
resp. 

Ano 94 78 86 
Ne 6 22 14 

Většina žáků (86 %) se v minulosti věnovala nějakým volnočasovým aktivitám, kterým 

se v současnosti již nevěnuje (tabulka č. 18). 

Činnosti, kterým se žáci v minulosti nejčastěji věnovali, jsou uvedeny v tabulce č. 19. 

Tabulka č. 19 

Činnosti 
Dívky v 
% 

Chlapci v 
% 

% ze všech 
resp. 

Sportovní 67 55 61 
Hudební 36 18 26 
Výtvarné 24 10 17 
Ostatní 7 10 9 

Nejvíce to byly opět činnosti sportovní, potom hudební a výtvarné. Vysoké procento 

výskytu sportovních aktivit odpovídá vysoké potřebě pohybu v předchozích vývojových 

obdobích a to, že se v minulých činnostech žáků objevovaly všechny tyto tři typy aktivit, 

odpovídá teprve hledání zájmů a svědčí o předchozí experimentaci (viz Vágnerová, 1992). 

Kolonka „ostatní" shrnuje součet odpovědí, které se objevovaly pouze jednotlivě. Mezi ně 

patří „šachy, dramatický kroužek, angličtina, turistický oddíl, počítače a chovatelství.". 

Sportovní činnosti jsou uvedeny v tabulce č. 20, hudební v tabulce č. 21 a výtvarné 

v tabulce č. 22. 
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Tabulka č. 18 

Sportovní 
Dívky v 
% 

Chlapci v 
% 

% ze všech 
resp. 

Tanec 33 5 19 
Aerobic 18 0 9 
Tenis 4 10 7 
Fotbal 0 13 6 
Florbal 0 11 5 
Balet 7 2 5 
Plavání 6 3 5 
Bojové sporty 0 10 5 
Sportovní 6 3 5 
Volejbal 4 3 4 
Gymnastika , 6 2 4 
Jízda na koni 7 0 5 
Další 12 10 11 

Různorodost sportovních aktivit, kterým se žáci v minulosti věnovali, opět svědčí o 

nevyhraněnosti zájmů a jejich hledání. Některé zájmy jako např. jízda na koni, bojové sporty 

nebo tenis mohly na děti popř. jejich rodiče působit svou atraktivností. Velkou roli při 

opuštění některých sportů jako je balet, plavání nebo gymnastika mohly hrát zdravotní 

důvody (viz tabulka č. 23). Pod pojmem „další" jsou zahrnuty sportovní aktivity, které byly 

uváděny po jedné. Mezi nimi je např. golf, basketbal, lukostřelba, softbal nebo hokej. 

Tabulka č. 21 

Hudební 
Dívky v 
% 

Chlapci v 
% 

% ze všech 
resp. 

Flétna 16 6 12 
Klavír 10 6 9 
Zpěv 10 3 7 
Kytara 4 6 5 
Další 4 5 5 

Často vybíranou a posléze opouštěnou hudební činností byla hra na flétnu, která je 

oproti ostatním méně náročná, často se s ní začíná v útlém věku a pořizovací náklady jsou 

minimální. 
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Tabulka č. 18 

Dívky v Chlapci v % ze všech 
Výtvarné % % resp. 

Keramika 19 6 13 
Kreslení 1 5 3 
Další 3 5 4 
Ostatní 6 13 5 

Nej navštěvovanější výtvarnou aktivitou byla keramika, patrně z důvodu jejího nabízení 

na škole. 

Důvody odchodu z volnoěasových činností jsou uvedeny v tabulce č. 23. 

Tabulka č. 23 

Důvody odchodu 
Dívky v 
% Chlapci v % 

% ze všech 
resp. 

Nebavilo 4 9 3 9 4 4 

Málo času 1 6 11 1 4 

Jiné zájmy 1 0 6 9 

Zdravotní důvody 1 0 3 7 

Nevyhovovalo 9 3 6 

Zrušeno 1 2 0 6 

Povinnosti ve škole 6 2 4 

Náročně nebo nešlo 3 3 3 

Lenost 0 3 2 

Jiné důvody 6 1 0 8 

Nej častějším důvodem pro opuštění volnoěasových aktivit bylo to, že je daná aktivita 

přestala bavit, což je přirozené vyústění vývoje osobnosti a také vývoje zájmů, které se teprve 

v období dospívám začínají ustalovat (viz kapitola 1.2.4). Zejména při opouštění sportovních 

aktivit hrály patrně roli zdravotní důvody. Pod pojmem ,jiné důvody" je součet odpovědí, 

které byly uváděny většinou jednotlivě, např. „finance, odešli moji kamarádi, vysoký věk, nic 

co bych se ještě mohla naučit". 

Tabulka č. 24 

Věk odchodu 
Dívky v 
% 

Chlapci v 
% 

% ze všech 
resp. 

6 - 10 let 39 36 38 
11 - 13 let 36 49 40 
14 -15 let 25 15 22 

Tabulka č. 24 pak zachycuje věk, ve kterém žáci volnočasové aktivity opouštěli. 

Nejčastěji to bylo ve věku 1 1 - 1 3 let, tedy období prepuberty, a mezi šesti a deseti lety. Je to 

39 



potvrzením faktu, že obě tato vývojová období jsou z hlediska vývoje zájmů obdobími 

experimentace a hledání zájmů a zájmy v těchto obdobích jsou zatím spíše povrchnější a 

přechodné (Vágnerová, 1992). 

Otázka ě. 10 - Jakým aktivitám by ses se chtěl/a ve volném čase věnovat, 
ale nevěnuješ? (nějaký Tvůj sen nebo plán) Co Ti brání se jich účastnit? 

- nevím, jak se k nim dostat 
- v mém okolí se žádné takové aktivity nenabízí 
- nedostatek financí 
- rodiče si to nepřejí 
- nemám s kým bych se jim věnoval/a 

mám strach z vysokých požadavků, které by na mě kladli 
- nepřijali by mě z důvodů požadavku talentu/přijímacích zkoušek 
- nedostatek času 
- jiné důvody: 

Aktivy, kterým by se žáci chtěli věnovat, jsou zobrazeny v tabulce č. 25. 

Tabulka č. 25 

Činnost 
Dívky v % Chlapci v 

% 
% ze všech 

resp. 

Sportovní 52 44 48 
Hudební 9 6 8 
Výtvarné 7 2 5 
Nic 9 18 13 
Ostatní 15 11 13 
Neodpovědělo 10 18 14 

Ze sportovních aktivit byly nejčastěji uváděny: tanec, jízda na koni a tenis, další 

uváděné sporty byly: bojové sporty, extrémní sporty, pozemní hokej, cyklistika, gymnastika. 

Z hudebních aktivit byly nejčastěji uváděny kytara a zpěv, z výtvarných fotografování a 

malování. Pod pojmem „ostatní" jsou odpovědi, které se nedají zařadit do žádné z kategorií 

nebo byly uváděny méně často, patří sem např. „žurnalistika, herectví, japonština, modeling, 

návrhářství, nakupování, čtení, učení se". 

Vysoká touha po sportovních aktivitách opět odpovídá vysoké potřebě aktivity a 

pohybu v tomto věkovém období (viz kapitola 1.2.3). Vyšší potřeba této činnosti u dívek 

může souviset se sebekritičností a touhou zdokonalit své tělo. 

Tabulka č. 26 uvádí, jaké důvody brání respondentům v provozování vysněných aktivit. 
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Tabulka č. 18 

co brání 
dívky v 
% 

chlapci v 
% 

% ze všech 
resp. 

nedostatek času 28 23 26 
nedostatek financí 24 18 21 
nemám s kým 21 13 17 
žádné v okolí 12 15 13 
strach z požadavků 18 6 12 
nevím jak se k nim dostat 15 10 12 
rodiče si to nepřejí 9 10 9 
požadavek talentu 4 2 3 
jiné důvody 19 24 22 

„Jiné důvody" jsou rozvedeny v tabulce č. 27. Žáci jako nejčastější úvod uváděli 

„nedostatek času", kde můžeme těžko vyvozovat, čím je způsoben. Může to být množstvím 

již existujících koníčků nebo školních povinností, jak naznačuje tabulka č. 27. To ale zároveň 

kontrastuje s výpověďmi žáků v otázce č. 2, ze které vyplývá, že přípravou času do školy tráví 

minimální množství času. Příčinou může naopak být i doba strávená u počítače, jak rovněž 

napovídá otázka č. 2. Důvod „rodiče si to nepřejí" může do jisté míry souviset s „nedostatkem 

financí", oba tyto důvody souvisejí s tím, že v tomto období jsou zájmy jedince jeho vlastní 

volbou (viz kapitola 1.2.4) ale jejich realizace je závislá na jeho okolí (zejména rodiče). To, že 

se jich ,nemají s kým účastnit" souvisí s důležitostí vrstevníků pro žáky tohoto období (viz 

kapitola 1.2.3). 

Tabulka č. 27 

Jiné důvody 
Dívky v 
% 

Chlapci v 
% 

% ze všech 
resp. 

Škola 38 20 29 
Zdravotní 15 20 18 
Daleko 0 13 7 
Nedostatek vůle/lenost 8 7 7 
Vysoký věk 0 13 7 
Ostatní 39 27 32 
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Otázka č. 11 - Stalo Ti někdy, že Tě do nějaké volnočasové aktivity nechtěli přijmout? 

ano - ne Pokud ano, proč? Kolik Ti bylo let? 

Tabulka č. 28 

Dívky v Chlapci v % ze všech 
% % resp. 

Ano 9 8 9 
Ne 91 92 91 

Pouze velmi malé množství respondentů nebylo v minulosti přijato do nějaké 

volnočasové aktivity. Důvody, pro které žáci nebyli přijati, jsou v tabulce č. 29 (údaje 

v procentech jsou odvozeny pouze z odpovědí žáků, kteří v této otázce odpověděli „ano"). 

Tabulka č. 29 

Dívky v Chlapci v % ze všech 
Důvody % % resp. 

Nesplnění přijímacích 
požadavků 33 0 18 
Nízký věk 33 0 18 
Malý vzrůst 17 20 18 
Rodiče to nedovolili 0 20 9 
Nevím 0 20 9 
Neuvedli 0 20 9 
Byla jsem tam nová 17 0 9 

Nejčastějším důvodem pro nepřijetí bylo: „nesplnění přijímacích požadavků, nízký věk 

a malý vzrůst". 

Otázka č. 12 - Myslíš si, že máš dostatek informací o volnočasových aktivitách, 

které se v okolí Tvého bydliště pořádají? ano - ne 

Tabulka č. 30 

Dívky v 
% 

Chlapci v 
% 

% ze všech 
resp. 

Ano 67 65 66 
Ne 28 32 30 
Neodpovědělo 4 3 4 
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Většina respondentů si myslí, že má dostatek informací o volnoěasových aktivitách, 

které se v okolí jejich bydliště pořádají (Tabulka ě. 30). Odkud tyto informace získávají je 

rozebráno v otázce ě. 13. 

Otázka ě. 13 - Odkud tyto informace získáváš? 

Zdroje informací žáků o volnoěasových aktivitách zachycuje Tabulka č. 31. 

Tabulka ě. 31 

Zdroje 
Dívky v % Chlapci v 

% 
% ze všech 

resp. 

Internet 55 52 53 
Kamarádi 45 13 29 
Letáky 13 13 13 
Škola/učitelé 15 10 12 
Rodina 10 8 9 
Noviny a časopisy 9 8 9 
Vývěsky, plakáty, nástěnky 12 2 7 
Sám/a, různě 6 6 6 
Televize, rozhlas 4 6 5 
KD, DDM, obchody 1 3 2 
Nemám informace 1 3 2 
Z hospody 0 2 1 
Úřad 0 2 1 
Neodpovědělo 15 15 15 

Nejvíce využívaným zdrojem informací o možnostech trávení volného času se ukázal 

být internet, což odpovídá poměrně velkému množství času, který žáci u počítače tráví (viz 

otázka č. 2) a také obecné tendenci dnešní doby a zejména mladších generací vyhledávat 

častěji informace na internetu. To, že žáci také získávají často informace od kamarádů, může 

souviset s významem vrstevníků v tomto věkovém období (viz kapitola 1.2.3). 

Otázka č. 14 - Myslíš si, že v okolí Tvého bydliště je dostatek možností pro trávení 

volného času? 

a) Organizovaného (př. kroužky, oddíly...) 

ano - ne, Pokud ano, co se Ti líbí, Pokud ne, co Ti chybí 

b) Neorganizovaného (např. prostory, kam může kdykoli kdokoli přijít, 

např. hřiště, divadla, kina...) ano - ne, Pokud ano, co se Ti líbí, Pokud ne, co Ti chybí 
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a) Organizovaný volný čas 
Tabulka č. 18 

Dívky v Chlapci v % ze všech 
Spokojenost % % resp. 

Ano 64 73 68 
Ne 31 23 27 
Neodpovědělo 4 5 5 

Ve většině případů (72 %), převažuje spokojenost. S čím konkrétně jsou nebo nejsou 

žáci spokojeni je patrné z následujících tabulek: spokojenost tabulka č. 33, nespokojenost 

tabulka č. 34. 
Tabulka č. 33 

Spokojenost 
Dívky v 
% 

Chlapci v 
% 

% ze všech 
resp. 

Sporty 10 3 7 
Dostatek možností 7 0 4 
Vše 4 2 3 
Hřiště 3 5 4 
DDM 4 2 3 
Prostředí, okolí 1 5 3 
Dostupnost 3 2 2 
КС 3 2 2 
Kroužky 3 2 2 
Další jednotliv. 7 8 8 
Neodpovědělo 15 11 13 

Údaj „další" v sobě nese součet odpovědí, které byly uváděny jednotlivě (např. „dobří 

učitelé, golf, veslování, posilovna"). Nejvíce spokojeni byli respondenti s nabídkou 

organizovaných sportovních aktivit, což koresponduje s tím, že se nejvíce respondentů právě 

organizovaným sportovním činnostem věnuje. U spokojenosti s hřišti a pěkným prostředím 

není jisté, zda žáci dobře pochopili rozdíl mezi organizovaným a neorganizovaným volným 

časem, tyto odpovědi totiž často uváděli i v druhé části otázky (b), nicméně nem ani 

vyloučeno, že tyto faktory se podílejí i na spokojenosti s organizovaným volným časem 
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Tabulka č. 18 

Nespokoj enost/nedostatek 
Dívky v 
% 

Chlapci v 
% 

% ze všech 
resp. 

Hřiště 0 3 2 
Bojové sporty 0 3 2 
Další 10 11 11 
Neodpovědělo 15 11 13 

Zde se vyskytly velké rozdíly v odpovědích dívek a chlapců. Zatímco chlapci se alespoň 

částečně shodli na tom, že jim chybí v jejich okolí bojové sporty a hřiště, dívky toto 

nepostrádají vůbec a soustředily se na zcela jiné činnosti, které jsou shrnuty v kolonce „další" 

(nese součet odpovědí, které byly uváděny jednotlivě, např. „centra pro mládež, jezdecké 

oddíly, místa kam by mohly chodit party lidí a dělat nějakou činnost"). Právě zájem dívek o 

aktivity, kterým by se mohly věnovat společně se svými přáteli, se shoduje i s odpověďmi 

z otázky č. 3, kde dívky častěji uváděly, že by chtěly trávit více času s přáteli. V tomto 

případě by tuto skutečnost chtěly navíc ještě propojit s nějakou organizovanou aktivitou. 

b) Neorganizovaný volný čas 

S možnostmi pro trávení neorganizovaného volného času bylo spokojeno 73 % 

respondentů (tabulka č. 35). Toto číslo je větší než u organizovaného volného času, hraje zde 

ale roli to, že 27 % respondentů se žádné organizované aktivitě nevěnuje. 

Tabulka č. 35 

Neorganizovaný čas 
Dívky v 
% 

Chlapci v 
% 

% ze všech 
resp. 

Ano 76 69 73 
Ne 21 26 23 
Neodpovědělo 3 5 4 

S čím konkrétně jsou nebo nejsou žáci spokojeni je patrné z následujících tabulek: 

spokojenost tabulka č. 36, nespokojenost tabulka č. 37. 

45 



Tabulka č. 18 

Dívky v % ze všech 
Spokojenost % Chlapci v % resp. 
Hřiště 19 19 19 
Kina 25 8 17 
Divadla 15 2 9 
Čisté prostředí 10 2 6 
Cyklostezka 6 2 4 
Knihovna 7 0 4 
КС 7 0 4 
Vše 4 0 2 
Nakupování 4 0 2 
Možnosti 3 2 2 
Dostupnost 1 3 2 

• 

Minigolf 0 3 2 
Skatepark 0 3 2 
Další 9 10 9 
Neodpovědělo 16 11 14 

Údaj „další" v sobě nese součet odpovědí, které byly uváděny jednotlivě (např. 

„sokolovna, vždy lze něco podniknout, koupaliště, fotbal, parky"). Nejvíce jsou žáci 

spokojeni s dostatkem hřišť, kin a divadel. Mohli ovšem být při odpovědi na tuto otázku 

ovlivněni jejím zadáním, kde právě tyto tři možnosti byly uvedeny jako příklad. Objevilo se 

však i mnoho jiných odpovědí jako např. spokojenost s čistým prostředím, cyklostezkou a 

knihovnou. 

V následující tabulce (tabulka č. 36) je možné nalézt, s čím naopak žáci ve svém okolí 

spokojeni nejsou. 

Tabulka č. 37 

Nespokoj enost/nedostatek 
Dívky v 
% 

Chlapci v 
% 

% ze všech 
resp. 

Hřiště 3 3 3 
Kina 4 2 3 
Diskotéky 0 3 2 
Obchody 3 0 2 
Jednotlivosti 4 8 6 
Neodpovědělo 15 11 13 

Údaj „další" v sobě nese součet odpovědí, které byly uváděny jednotlivě (např. 

,basketbalové koše, aquapark, kavárny"). Někteří žáci se ukázali být nespokojeni se stavem 
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hřišť. Uváděli, že většinou jsou spíše pro malé děti, nebo jsou zničená, nebo se na ně chodí 

kouřit. Další žáci potom postrádají ve svém okolí kina, diskotéky a velké obchody. 

Prostor pro vyjádření 

Prostor pro vyjádření к problematice volného času využilo 15 respondentů, tedy 12%. 

Někteří uváděli konkrétní věci, které jim v jejich okolí chybí, nebo s kterými jsou 

spokojeni např.: „chybí zde kavárny, dojíždím - nemám čas, je tu omezení v pohybu -

sousedi, měli by investovat do hřišť." Hřišť se týkal i jiný komentář: „Hřiště jsou jen pro malé 

děti a my náctiletí nemáme kam chodit a trávíme čas na lavičce." 

Někteří žáci si stěžovali na přístupy svých kamarádů к volnému času (zejména, že 

nechtějí sportovat a raději tráví čas u počítače), nebo že tráví většinu svého volného času 
i 

kouřením: „Volný čas trávím hodně s kamarády, kteří kouří. Tak jsem se k tomu před 

několika lety dostala i já a teď si trávení času venku bez cigarety nedokážeme představit. To 

bych chtěla změnit. Ale nikdo z party na to nemá silnou vůli jako já! To je jediná chyba mého 

volného času." 

Další ze zajímavých výroků byl tento: „Každý 15-letý pubescent má jedinou zálibu -

kamarády, ostatní bere jako povinnost." 

„V mnoha případech jde o finanční situaci dané osoby." 

Výroky však nebyly pouze negativní: „Je dobré, že žiji v této lokalitě, protože zde mám 

přátele a prostor pro volný čas." 

V některých odpovědích se tedy znovu projevil významný vliv vrstevníků na jedince, 

v tomto případě i v oblasti volného času (viz kapitola 1.2.3). Někteří při vyplňování dotazníků 

uplatnili i jistý druh sebereflexe při hodnocení svého volného času. 
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2.5 Diskuse 

2.5.1 Diskuse výsledků ve vztahu ke stanoveným problémům 

Jaké aktivity si žáci nejčastěji vybírají? 

V organizovaných činnostech žáků se nejčastěji objevují aktivity sportovní, o něco 

častěji se jim věnují chlapci než dívky (viz otázka č. 4). Vysoké procento sportovních aktivit 

je možné vysvětlit potřebou pohybu, která je v tomto věkovém období velká (viz kapitola 

1.2.2). Po nich následují činnosti hudební, a poměrně často se vyskytovala i odpověď, že žáci 

se věnují přípravě na přijímací zkoušky na střední školu, nejčastěji v podobě přípravy 

z českého jazyka a matematiky, které pořádá jejich základní škola, nebo v podobě přijímacích 

zkoušek nanečisto, pořádaných střední školou. Tato aktivita je však pouze dočasná a svědčí 

0 jisté cílevědomosti a přemýšlení o budoucnosti. 

Mezi nej rozšířenější sportovní aktivity patří tanec, kterému se věnují pouze dívky. 

Příčinu tohoto jevu můžeme hledat kromě zábavného způsobu trávení volného času i 

v současných módních trendech a nej různějších hudebních a tanečních vzorech i v touze po 

formování postavy a touze přiblížit se co nejvíce současnému ideálu krásy. U chlapců 

převládají různorodější sportovní aktivity, mezi nejčastěji provozované patří florbal, bojové 

sporty a fotbal. Dalším sportům, jako je basketbal, volejbal, softbal a plavání se věnují chlapci 

1 dívky. Pouze mezi dívkami je zastoupena jízda na koni a návštěva posilovny, mezi chlapci 

zase naopak házená. Mezi sporty které se v odpovědích nevyskytovaly příliš často se objevily 

např. pilâtes, minibikes, squash, cheerleading, golf, spinning a gymnastika. 

Mezi dalšími aktivitami bylo např. herectví, malování, doučování, rádioelektronika, 

výtvarná výchova nebo „práce", jejíž zařazení do volného časuje zajímavé a svědčí o odlišné 

teorii pojetí volného času (viz kapitola 1.1.2) prostřednictvím rozdělení povinností na 

povinnosti ve škole a ostatní povinnosti. 

Jaké aktivity by žáci nejraději navštěvovali? 

Žáci by jednoznačně nejraději navštěvovali aktivity sportovního charakteru (viz otázka 

č. 10). Konkrétní aktivity, které byly nejčastěji uváděny byly tanec, jízda na koni a tenis. 

Touhy respondentů byly ale opravdu rozmanité. Zahrnovaly „tradiční" činnosti, jako je hra na 

kytaru, malování, cyklistika nebo gymnastika, objevovaly se ale také „netradiční" přání jako 

bojové a extrémní sporty. Méně byla zastoupena taková přání, jako je žurnalistika, herectví, 

japonština, modeling, návrhářství, nakupování, čtení, učení se. Z hudebních aktivit byly 
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nejčastěji uváděny kytara a zpěv, v menší míře potom hra na housle, trubku a klavír. 

Z výtvarných aktivit bylo nejvíce zmiňováno fotografování a malování. 

Někteří žáci uváděli, že uvedeným aktivitám se skutečně v budoucnu hodlají věnovat, 

v některých případech to byly aktivity, kterým se již v minulosti věnovali a nyní by se k nim 

chtěli vrátit. 

Mezi překážkami pro uskutečňování daných činností se nejvíce objevoval nedostatek 

času, nedostatek financí a to, že se jich nemají s kým účastnit. Z , jiných důvodů", které žáci v 

hojné míře uváděli, byly nejčastěji zmiňovány školní povinnosti, které do jisté míry souvisejí 

i s nejvíce zastoupeným důvodem - nedostatkem času. Nedostatek času však pouze se školou 

souviset nemusí, např. žáci, kteří se věnují více volnočasovým aktivitám, už zkrátka nemají 

čas věnovat se ještě dalším. Někteří respondenti jako překážku provozování další volnočasové 

činnosti uvedli nedostatek vůle nebo lenost, čímž dokázali, že na tuto problematiku pohlédli 

také sebekriticky a věnovali dostatečnou pozornost také vnitřním faktorům, tedy své 

osobnosti. Objevila se také odpověď „vysoký věk", což může znamenat, že žáci ve věku 14 -

16 let mohou mít problém začít se v tomto věku věnovat nějaké nové činnosti. Otázkou je, 

zda si příliš „staří" připadají sami respondenti a proto se začít nepokusí, nebo zda jsou 

nej různějšími institucemi odmítáni. 

Tato druhá možnost se však neprokázala (viz otázka č. 11). S tím, že by do nějaké 

volnočasové činnosti nebyli přijati, má zkušenost pouze minimum respondentů a navíc to 

bylo z j iných, v některých případech dokonce opačných důvodů (nesplnění přijímacích 

požadavků, nízký věk, malý vzrůst). 

Jak žáci příslušnou nabídku v jejich okolí vnímají - jsou s touto nabídkou 

seznámeni a spokojeni? 

Otázky zjišťující tyto informace (otázky č. 7, 8, 12 a 14) nebyly přesně formulovány, 

protože zjišťovaly informace o aktivitách v okolí bydliště respondentů, což se prokázalo jako 

neúčelné. Dotazníky sice byly zadávány ve stejné lokalitě - Praze 4 - Braníku, ale bydliště 

respondentů ve stejné lokalitě být nemusí, i když se to předpokládá. Proto u těchto odpovědí 

není stoprocentně jisté, zda se všichni respondenti vyjadřovali o stejné lokalitě. (Mnohé 

výpovědi ale svědčí o tom, že ano, protože se zmiňovaly o cyklistické stezce u řeky, která 

Braníkem i Podolím vede, o kulturním centru Novodvorská, knihovně i Obchodním centru 

Novodvorská Piazza). Nicméně považuji tyto výpovědi za přínosné i přes tuto skutečnost, 

neboť svědčí o informovanosti o volnoěasových aktivitách obecně. 
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Většina žáků je s možnostmi pro trávení organizovaného i neorganizovaného volného 

času ve svém okolí spokojena (viz otázka č. 7 a 14). V rámci organizovaného volného času 

nejčastěji žáci vyjadřovali spokojenost s nabídkou sportovních aktivit, což odpovídá vysoké 

účasti právě na sportovních aktivitách. Spokojeni byli také s tím, že se zde nabízí dostatek 

možností. V oblasti neorganizovaného času byli nejčastěji žáci spokojeni s dostatkem hřišť, 

kin a divadel a s čistým prostředím a přírodou v jejich okolí. Naopak ale některým žákům 

chyběly diskotéky a větší obchody. Objevil se také názor, že pro žáky tohoto věku je hřišť a 

míst pro provozování nějakých aktivit nedostatek, protože se městská část více soustřeďuje na 

malé děti (viz Prostor pro vyjádření). Další zajímavá poznámka byla o tom, že v okolí chybí 

nějaká instituce, kam by mohly přicházet party lidí a provozovat nějakou činnost. 

Většina respondentů (66 %) si myslí, že má dostatek informací o volnoěasových 

aktivitách, které se v okolí jejich bydliště nabízejí. Informace získávají především z internetu, 

dále potom od kamarádů a z nejrůznějších letáků. Informace jim také poskytuje škola a učitelé 

a rodina. Převaha internetu jako nejpoužívanějšího prostředku vyhledávání informací o 

možnostech trávení volného času odpovídá současné tendenci, která se projevuje obecně ve 

společnosti. 

Využívají žáci volnoěasových aktivit nabízených nejrůznějšími institucemi, nebo si 

volný čas organizují plně sami? 

Většina respondentů (73 %) navštěvuje nějaké organizované volnočasové aktivity. 

Přibližně polovina se věnuje jedné organizované volnočasové činnosti. Třicet pět procent se 

věnuje dvěma činnostem. Objevují se však i žáci, kteří se věnují pěti a šesti organizovaným 

volnočasovým činnostem. 

V tomto případě se neprokázaly mé obavy z toho, že děti v tomto věku se nebudou příliš 

věnovat nějakým organizovaným volnočasovým aktivitám. Může to být způsobeno i tím, že 

byl zkoumán volný čas žáků na základní škole, kde se většinou nabízí mnoho volnoěasových 

aktivit a žáci možná mají o něco více času než později na škole střední. Bylo by proto 

zajímavé provést podobný výzkum na středních školách, kde jsou již studenti ponecháni více 

své samostatnosti. Také fakt, že 40 % žáků se nějaké volnočasové činnosti věnuje 6 a více let 

(viz otázka č. 5) svědčí o tom, ze v nich nadále pokračují. Zda se jim budou věnovat také na 

střední škole by byl opět zajímavý námět к dalšímu výzkumu. 
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Jsou aktivity, kterým se žáci věnují, pestré nebo spíše jednostranné? 

Celkově můžeme říci, že aktivity dětí jsou velmi různorodé. Sportovní aktivity sice 

mezi nimi převažují, přesto se objevují i činnosti hudební a mnoho dalších činností (viz 

otázka č. 4). Přispívá k tomu i fakt, že se děti nevěnují ve všech případech pouze jedné 

činnosti - o něco méně než polovina (z těch, kteří se organizovaným činnostem věnují) se 

věnuje více než jedné činnosti. Detailnější posouzení kvality zájmů u každého jedince by však 

vyžadovalo podrobnější výzkum této problematiky. 

Objevují se u nich hluboké, dlouhodobé zájmy? 

Nej větší část respondentů (40 % z těch, kteří se organizovaným činnostem věnují) se 

nějaké volnočasové aktivitě věnuje 6 a více let (viz otázka č. 5), což už může svědčit o 

hlubokém zájmu. Značná část žáků se nějakým aktivitám věnuje 3 - 5 let, což je opět 

poměrně dlouhá doba. Pouze minimum žáků se nějaké aktivitě věnuje méně než jeden rok, 

což opět svědčí o tom, že v tomto věku jen málo dospívajících začíná s nějakou aktivitou. V 

některých případech se navíc u těchto činností jednalo o přípravu na přijímací zkoušky na 

střední školu, která je pouze dočasná a také by se dalo polemizovat o jejím místě v oblasti 

volného času. 

Osmdesát dva procent respondentů se v minulosti věnovalo nějakým volnočasovým 

činnostem, kterým se v současné době už nevěnují. Důvody pro opuštění těchto aktivit byly 

různorodé, převažovalo však mezi nimi zdůvodnění, že daná činnost žáky přestala bavit. To, 

že se žáci v minulosti věnovali více aktivitám a poté je opouštěli, je přirozeným jevem ve 

vývoji osobnosti, který může být nápomocen při hledání celoživotního zájmu (viz kapitola 

1.1.9). Nejčastěji žáci aktivity v minulosti opouštěli ve věku 1 1 - 1 3 let, tedy období 

prepuberty, a mezi šesti a deseti lety. Je to potvrzením faktu, že obě tato vývojová období jsou 

z hlediska vývoje zájmů obdobími experimentace a hledání zájmů a zájmy v těchto obdobích 

jsou zatím spíše povrchnější a přechodné (Vágnerová, 1992). 

Jak na svůj volný čas pohlížejí? 

S trávením svého organizovaného i neorganizovaného volného času je většina 

respondentů spokojena (otázky č. 3 a 7). Nejčastější změna, kterou žáci uváděli pokud jde o 

trávení neorganizovaného volného času, byl záměr více sportovat a trávit méně času u 

počítače. O tom, že u počítače tráví mnoho volného času svědčí i fakt, že u něj více než 31 

hodin týdně tráví 20 % žáků, více chlapci (viz otázka č. 2). 
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U organizovaných aktivit byli žáci především spokojeni s tím, že je dané aktivity baví, 

že jsou v kontaktu s lidmi a svými přáteli a mají nějaký pohyb. Nespokojenost se většinou 

týkala toho, že je daná činnost naopak nebaví, mají na ni málo času, nebo by ji chtěli 

provozovat častěji. 

Co se týče neorganizovaného volného času, žáci by chtěli více sportovat, trávit méně 

času u počítače a trávit více času s kamarády. Tento naposledy zmíněný fakt se shoduje 

s charakteristikou tohoto věkového období týkající se významu vrstevnických skupin v životě 

pubescentů a adolescentů (viz kapitola 1.2.3). Objevovaly se ale rovněž protichůdné tendence 

(ne však již v tak hojném počtu), jako např. přání hrát „více hry na PC". Názory na změnu ve 

volném čase byly opravdu různorodé, podle individuality jednotlivých žáků, což můžeme 

pozorovat např. u položky „více přípravy do školy" a „ více přípravy na střední školu" na 

jedné straně a „méně učení" na stráně druhé. 

2.5.2 Pojetí volného času žáky ve věku 14 - 1 6 let 

Pojetí volného času a představy o něm jsou u respondentů velice různorodé (viz otázka 

č. 1). Jednoznačně zaznívalo nejčastěji „přátelé" a „zábava". Na dalších pozicích se pak 

umístily „zájmy" a „sport". Dále pak „čas mimo školu a povinnosti", což spolu s odpovědí 

„zábava" koresponduje s různými pohledy na definice volného času (viz kapitola 1.1.2). 

Poměrně často se v odpovědích žáků objevovaly odpovědi „televize" a „počítač", a také 

„pobyt venku s kamarády". Odpovědi, které se vyskytly pouze jednotlivě byly např. 

„nakupování, výlet, dotazník, svoboda, úleva, oběd, děti na hřišti." Mezi odpověďmi chlapců 

a děvčat se nevyskytly větší rozdíly, nějaké však můžeme pozorovat v odpovědi „přátelé", 

kterou častěji uváděly dívky, stejně jako „zájmy", chlapci naopak uváděli častěji konkrétní 

sport. 

Jen malému počtu respondentů se při pomyšlení na volný čas vybavil „domov, příroda" 

a „rodina". Zejména malá četnost odpovědí domov a rodina kontrastuje s nejčastěji 

zmiňovanou odpovědí „přátelé", což opět potvrzuje rostoucí význam vrstevníků v životě 

dospívajících (viz kapitola 1.2.3). 

2.5.3 Význam vrstevníků pro žáky ve věku 14 - 16 let 

Potřeba kontaktu s vrstevníky se v mnoha podobách objevovala ve značné části 

odpovědí. 
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Svědčí o tom otázka č. 1, kde se žákům okamžitě po přečtení otázky nejčastěji vybavili 

právě přátelé a kamarádi. Z otázky č. 2 zase vyplynulo, že pobytem venku s přáteli tráví 31 % 

respondentů 6 - 1 0 hodin týdně, 14 % respondentů 1 1 - 1 5 hodin týdně a 12 % respondentů 

31a více hodin týdně. Někteří žáci dokonce na otázku kolik hodin pobytem venku s přáteli 

tráví odpovědělo, že „maximum", nebo „co nejvíc". Otázkou však zůstává, jaká je kvalita 

takto prožitého volného času a zda se neomezuje pouze na posedávání na lavičkách a kouření 

(viz Prostor pro vyjádření), což ale z daných výpovědí nemůžeme posoudit. 

V otázce č. 3 se u čtyř procent respondentů objevila touha trávit více času s kamarády. 

Otázka č. 6 zjišťovala, jak se respondenti dostali к organizovaným činnostem, které 

provozují. V nejvíce případech to bylo právě díky kamarádům. I v otázce č. 7, kde žáci 

uváděli s čím konkrétně jsou při organizovaných aktivitách spokojeni, se objevilo na třetím 

místě to, že jsou v kontaktu s lidmi a svými kamarády. Důvod opuštění některých aktivit 

provozovaných v minulosti byl u několika respondentů (otázka č. 9) odchod jejich kamarádů. 

V otázce č. 10 žáci často uváděli, že se neúčastní vysněných aktivit proto, že nemají s kým. 

Informace o volnoěasových aktivitách získávají často od kamarádů (otázka č. 13). I vyjádření 

z Prostoru pro volná vyjádření: „Každý 15-letý pubescent má jedinou zálibu - kamarády, 

ostatní bere jako povinnost," vyplývá, že vrstevníci hrají v životě dospívajících 

nezastupitelnou roli (viz kapitola 1.2.3). 
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Závěr 

Bakalářská práce si kladla za cíl zmapovat, jakým volnočasovým aktivitám se žáci ve 

věku 14 - 16 let nejčastěji věnují, jakým by se věnovat chtěli, jak vnímají nabídku 

volnoěasových aktivit v okolí svého bydliště, a jak na svůj volný čas pohlížejí. Tento cíl byl 

naplněn pomocí dotazníkového šetření a analýzou výsledků. 

Uvědomuji si, že výzkum byl uskutečněn na relativně malém vzorku a jeho výsledky 

nemohou být zobecněny na celou populaci 14 - 16ti letých. Nicméně výsledky ukázaly 

některé obecně se projevující tendence v oblasti volného času dospívajících. 

Jsem si rovněž vědoma toho, že odpovědi žáků při vyplňování dotazníků mohly být 

ovlivněny celou řadou okolností, a 'to jak pozitivně, tak negativně (např. jejich současnou 

psychickou situací, denní dobou, délkou dotazníků a nechutí je vyplňovat, nebo naopak 

upřímnou snahou vyplnit je pravdivě). 

Práce přinesla řadu podnětů к zamyšlení a dalšímu zpracování. 

V organizovaných činnostech žáků se nejčastěji objevují aktivity sportovní, o něco 

častěji se jim věnují chlapci než dívky. 

Žáci by, pokud by si mohli vybrat, jednoznačně nejraději navštěvovali aktivity 

sportovního charakteru. Konkrétní aktivity, které byly nejčastěji uváděny byly tanec, jízda na 

koni a tenis. 

Většina žáků je s možnostmi pro trávení organizovaného i neorganizovaného volného 

času ve svém okolí spokojena. Většina respondentů si myslí, že má dostatek informací 

o volnoěasových aktivitách, které se v okolí jejich bydliště nabízejí. Informace získávají 

především z internetu a od kamarádů. 

Většina respondentů navštěvuje nějaké organizované volnočasové aktivity. Přibližně 

polovina se věnuje jedné organizované volnočasové činnosti. Třicet pět procent se věnuje 

dvěma činnostem. Objevují se však i žáci, kteří se věnují pěti a šesti organizovaným 

volnočasovým činnostem. 

Celkově můžeme říci, že aktivity dětí jsou velmi různorodé. Sportovní aktivity sice 

mezi nimi převažují, přesto se objevují i činnosti hudební a mnoho dalších činností. 

Detailnější posouzení kvality zájmů u každého jedince by však vyžadovalo podrobnější 

výzkum této problematiky. 

Největší část respondentů se nějaké volnočasové aktivitě věnuje 6 a více let, což může 
svědčit o hlubokém zájmu. 
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S trávením svého organizovaného i neorganizovaného volného času je většina 

respondentů spokojena. Nejčastější změna, kterou žáci uváděli, pokud jde o trávení volného 

času, byl záměr více sportovat a trávit méně času u počítače. 

U organizovaných aktivit byli žáci především spokojeni s tím, že je dané aktivity baví, 

že jsou v kontaktu s lidmi a svými přáteli a mají nějaký pohyb. Nespokojenost se většinou 

týkala toho, že je dané činnosti naopak nebaví, mají na ně málo času, nebo by je chtěli 

provozovat častěji. 

Zajímavé by bylo dále zkoumat, jak se zájmy dětí změní při vstupu na střední školu, zda 

jich ubude nebo přibude a jak se změní jejich samotný náhled na současný volný čas. 

Výsledky tohoto i dalších výzkumů by mohly přispět к harmonizaci vztahu mezi potřebami 

dětí a provozovateli volnočasových aktivit. 

Zpracovávání této bakalářské práce mělo řadu přínosů i pro mě samotnou. Na základě 

studia odborné literatury a výsledků provedeného výzkumu se rozšířily moje představy 

o realitě i idealizované podobě volného času dospívajících. 

Snažila jsem se zde o komplexní přístup к problematice jejich volného času. Možná 

právě i to mi do jisté míry trochu znesnadnilo práci. Zvolená forma dotazníku s velkým 

množstvím otevřených otázek a podotázek činila vyhodnocování dat velmi nesnadným, 

některé otázky nebyly vhodně formulovány a získaná data potom neměla očekávanou 

hodnotu. Přesto doufám, že se mi právě podrobným dotazováním na volný čas dospívajících 

podařilo lépe proniknout do jejich pocitů a přání a lépe pochopit jejich potřeby. 

Potěšilo mě, že z některých odpovědí bylo patrné, že žáci se nad svým volným časem 

skutečně zamýšlí, hodnotí jej, přistupují к němu kriticky a že tedy vyplňování těchto 

dotazníků mělo v některých případech přínos i pro ně samotné. 

Pronikla jsem hlouběji do jejich pohledu na věc a získala řadu nových zkušeností nejen 

v problematice volného času, ale i v samotném procesu zjišťování a vyhodnocování 

informací. 
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Přílohy 

Příloha 1 - Dotazník 



Dotazník - volnočasové aktivity 4. 

Dobrý den, obracím se na Tebe s žádostí o vyplnční dotazníku, který slouží 
k výzkumu pro moji bakalářskou práci. Zabývá se strukturou volnočasových 
aktivit v daném regionu. Dotazník je anonymní a výsledky budou použity pouze 
pro potřeby této práce. 
Děkuji za pomoc a Tvůj čas, Dana Skálová, studentka pedagogiky na PcdF UK 
v Praze. 

Prosím, uveď následující údaje: 

Věk: 
Žena - Muž (prosím zakroužkuj) 

5. 
1. Co se Ti jako první vybaví pod pojmem volný čas? 

2. Co nejčastěji děláš ve svém volném čase mimo organizované aktivity 
(jako jsou kroužky, oddíly apod.) a kolik času přibližně jimi trávíš? 
(zakroužkuj libovolné množství možností a uveď počet hodin) 

činnost kolik hodin týdně 
- sledování televize/videa/DVD 6. 
- trávení času u počítače 
- příprava na vyučování 
- umělecká činnost - jaká 
- čtení 
- pobyt venku s přáteli 7. 
- pohybové aktivity/sport 
-jiné 

3. Jsi s tímto trávením volného času spokoj en/a? ano - ne 

Pokud ne, co bys změnil/a? 



Účastníš sc nějakých organizovaných aktivil (např. kroužky, oddíly 
apod.)? 

ano - ne (prosím zakroužkuj) 

Pokud ano, uveď jakých a jakou instituci jsou pořádané (např. 
škola, Dům dětí a mládeže, Kulturní centrum...) 
aktivita pořádající instituce 

Jak často (týdně) a jak dlouho ^kolik let) se těmto aktivitám věnuješ? 
Aktivita kolikrát týdně hodin za týden počet let 

Jak ses к těmto činnostem dostal/a? (uveď, prosím, ke každé činnosti) 

Jsi s těmito aktivitami spokojen/a? ano - ne 
Prosím vysvčtli s čím konkrétnější nebo nejsi spokojen/a: 

Jsou všechny organizované aktivity, které provozuješ, v okolí Tvého 
bydliště? ano - ne 

Pokud ne, uveď prosím, které nejsou 



9. Navštěvoval/a jsi v minulosti nčjaké kroužky, kterým se již nyní 
nevěnuješ? 

a n o - n e 

Pokud ano, jaké? 

Kolik Ti bylo let? 

Proč jsi s nimi přestal/a? 

10. Jakým aktivitám by ses se chtěl/a ve volném čase věnovat, ale nevěnuješ? 
(nějaký Tvůj sen nebo plán) 

Co Ti brání se jich účastnit? (zakroužkuj) 

- nevím, jak se k nim dostat 
- v mém okolí se žádné takové aktivity nenabízí 
- nedostatek financí 
- rodiče si to nepřejí 
- nemám s kým bych se jim věnoval/a 
- mám strach z vysokých požadavků, které by na mě kladli 
- nepřijali by mě z důvodů požadavku talentu/přijímacích zkoušek 
- nedostatek času 
- jiné důvody: 

11. Stalo Ti někdy, že Tě do nějaké volnočasové aktivity nechtěli přijmout? 

a n o - n e 

Pokud ano, proč? 

12. Myslíš si, že máš dostatek informací o volnoěasových aktivitách, které se 
v okolí Tvého bydliště pořádají? 

ano - ne 

13. Odkud tyto informace získáváš? 

14. Myslíš si, že v okolí Tvého bydliště je dostatek možností pro trávení 
volného času? 

a) Organizovaného (př. kroužky, oddíly...) 

ano - ne 

Pokud ano, co se Ti líbí 

Pokud ne, co Ti chybí 

b) Neorganizovaného (např. prostory, kam může kdykoli kdokoli 
přijít, např. hřiště, divadla, kina...) 

ano - ne 

Pokud ano, co se Ti líbí 

Pokud ne, co Ti chybí 

Na závěr bych Ti chtěla nechat prostor, pokud chceš к tématu volného 
času v okolí Tvého bydliště něco dodat: 

Kolik Ti bylo let? Děkuji:-) 


