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Úvod

Práci s dětmi se věnuji již poměrně značnou část svého života. Má praxe 

probíhala převážně ve spolupráci s humanitárním občanským sdružením Centrum 

integrace dětí a mládeže (CID) a přilehlým Domem dětí a mládeže hl.m. Prahy (DDM) 

na Karlínském náměstí v Praze 8. Jako dobrovolník jsem vedl ekologický klub 

a účastnil se mnoha akcí uvedených organizací. V úloze praktikanta, později 

vedoucího, jsem absolvoval nejeden letní ozdravný tábor, kde jsem působil i několik 

tumusů za sebou. Jako dítě jsem byl častým účastníkem letních táborů pořádaných 

tehdejším Domem pionýrů a mládeže a mám na ně velice dobré vzpomínky. Většina 

zmíněných akcí byla integračního charakteru.

Centrum integrace dětí a mládeže se od svého založení roku 1990 věnuje 

integrovaným aktivitám a ozdravným akcím a táborům. Nepracuje na prvním místě 

s těžce tělesně a nebo mentálně postiženými, jak by se mohlo mnohým při vyslovení 

slova integrace vybavit, ale především s dětmi s kožními a respiračními onemocněními. 

Lidé s těmito a podobnými problémy jsou v dětském věku obzvláště znevýhodněni, 

straní se svých vrstevníků, provází je pocit méněcennosti, odlišnosti. Právem jsou jejich 

zdravotní problémy nazývány postižením. O to byl a stále je boj - o uznání, podporu 

a pomoc, adekvátní osvětu, práva pacientů i občanů, právo na specifickou péči, léčbu, 

zdravotnická opatření, podmínky pro kvalitní život.

Měl jsem možnost nabýt mnoho cenných zkušeností z prostředí, v němž 

probíhala integrace. A nejen z hlediska prostředí dětského kolektivu, ale měl jsem též 

možnost spolupracovat s organizacemi různých úrovní a zaměření, které se snaží
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integraci napomáhat. Například CID své ozdravné pobyty situuje záměrně do prostředí 

chráněné krajinné oblasti Jeseníků, podle studií nejčistších hor České republiky. 

Nachází se zde hned dvoje lázně ve dvou sousedících obcích: lázně Schroth v Lipové- 

lázních a lázně Priessnitz v Jeseníku. Za mého působení na integrovaném ozdravném 

pobytu dětí spočívala spolupráce s lázněmi v navštěvování léčebných procedur 

pod dohledem zdravotního personálu s péčí odborných lékařů. V Dětském ozdravném 

domě Lipanka, spravovaném CID, se konaly dílny arteterapie a muzikoterapie, děti 

společně jezdily a cvičily na horských farmách na koních (hipoterapie), v jeskyních 

prováděly dechovou gymnastiku (speleoterapii). V běžných hodinách přístupných 

veřejnosti navštěvovaly plavecký bazén. Pro vysvětlení, do nedávné doby nebyly 

příčiny kožních onemocnění zcela známy, alespoň ne široké veřejnosti (pokud vůbec 

věděla, že něco jako psoriáza1 existuje). Stejně na tom byla otázka přenosu těchto 

chorob. Že jsou příčinou dědičných a vrozených poruch, po vzniku je možné pátrat 

i v psychice, a že lupénka spolu s atopickým ekzémem i astmatem se řadí mezi takzvané 

chronické a civilizační choroby, nebylo dlouho objasněno a v souvislosti s těmito 

onemocněními byla vydávána diskriminační hygienická omezení, zákazy vstupu 

na veřejná koupaliště nevyjímaje.

Pod záštitou a s podporou ministerstva zdravotnictví ČR se konaly zmíněné 

ozdravné pobyty nejen na území našeho státu, ale také několik let za. sebou třítýdenní 

ozdravné pobyty u moře ve Španělsku, Chorvatsku a Řecku. Některé pobyty byly 

spoluorganizovány SPAE - Společností psoriatiků a atopických ekzematiků. Tyto pobyty 

sice nebyly pro děti bez zdravotních problémů finančně podporovány, integrace však

1 Psoriáza (řec.), psoriasis, lupénka -  kožní choroba neznámého původu, vyskytující se např. na loktech 
nebo vlasech, typická odlučováním šupin. Viz Malý encyklopedický slovník. Praha, Academia 1972
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probíhala mezi různě zdravotně postiženými, kteří navzájem poznávali sebe i svá 

onemocnění a pod odborným a pedagogickým vedením vytvářeli kladnou psychickou 

atmosféru, příjemné prostředí a kamarádské vztahy. Navíc pro člověka s kožním nebo 

respiračním onemocněním znamenají tři týdny strávené u moře často i naprosté 

vymizení příznaků nemoci, která obvykle trvá několik měsíců, někdy jsou výsledky 

lepší i dlouhodobě, recidivy se oddalují. A pohled na děti, zbavené byť dočasně jejich 

břímě, je k  nezaplacení.

Příspěvky MZ ČR pro tyto organizace ale nejsou samozřejmé, trvalé, ani 

dostatečně vysoké, aby pokryly poptávku potřebných. Subjektů žádajících peníze 

po této státní instituci je veliké množství a zdroje jsou omezené. Situace je stejná 

na ostatních ministerstvech, podporující některou formu integrace s volnočasovými 

aktivitami dětí a mládeže.

Dnes, kdy jsem v poslední fázi přípravy na své budoucí povolání učitele, jsem se 

rozhodl využít k vypracování diplomové práce svých dosavadních zkušeností a znalostí 

problémů souvisejících s integrací dětí a mládeže ve volném čase.

Za cíl své práce považuji zmapování situace týkající se současného stavu 

zařízení volného času, podmínek pro jejich činnost a jejich možností v procesu 

integrace dětí mladšího školního věku. Chtěl bych poukázat na důležité úkoly, ale 

i problémy daného procesu a finanční aspekty jeho fungování. Dále je zdůrazněn 

význam odbornosti, schopností a profesionality pedagogických pracovníků ve sféře 

volného času. U zjištěných nedostatků bych rád upozornil na jejich příčiny a hledal 

možnosti jejich eliminace.
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Na závěr si kladu za cíl předložit soubor návrhů a podnětů pro zařízení volného 

času dětí, které by mohly přispět ke zkvalitnění a efektivnějšímu využívání volného 

času k procesu integrace.
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1 Volný čas

1.1 Co je VOLNÝ ČAS

Pojem volný čas je zmiňován v mnoha pramenech. To je na jednu stranu důkaz, 

že se jedná o podstatnou složku lidského života. Na stranu druhou se laický čtenář může 

zaleknout, občas je totiž termín volný čas popisován poněkud složitě, a mohl by již 

svým výkladem odradit od hlubšího bádání a osvětlení důležitosti své pozice. 

Srovnejme tedy několik příkladů a pokusme se určit podstatné rysy, abychom s tímto 

termínem mohli dále pracovat.

Volný čas podle francouzského sociologa J. Dumazediera -  „Souhrn činností, 

které může člověk provozovat s plnou libovůlí, buď pro odpočinek nebo pro pobavení, 

či pro rozvoj svých znalostí nebo nezištné školení, pro svou dobrovolnou účast 

na společenských záležitostech nebo svobodnou tvůrčí činnost poté, když se uvolnil 

ze závazků pracovních, rodinných i společenských.“2

Hlavní funkce volného času vymezil polský sociolog Kamiňski3 těmito třemi 

aspekty: odpočinek (regenerace pracovní síly), zábava (regenerace duševních sil), 

rozvoj osobnosti (spoluúčast na vytváření kultury).

2 KRTIČKA, Karel a kol.: Děti, vedoucí, volný čas. Praha, IDM MŠMT 2004, str. 25.

3 KAMINSKI, Alexandr:Cza.s wolny i jegoproblematika spoleczno-wychowawacza. Wroclaw -  
Warszawa -  Kraków 1965.
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V jedné z prvních souborných prací k dané problematice, která vyšla teprve 

před druhou světovou válkou, vymezuje Michel Damay4 biologickou, sociální, 

politickou a pedagogickou dimenzi volného času.

Je ovšem jasné, že jinak na volný čas nahlíží sociolog, jinak pedagog, 

psycholog, ekonom, sociální pracovník nebo lékař. Do dnešní doby vnikly desítky 

definicí volného času. Většinou vycházejí z definice J. Dumazediera.

Navíc se spolu s vývojem poznání a pochopení vyvíjí také terminologie.

V případě volného času cítíme dynamický vývoj zvláště ve druhé polovině 20. století. 

Je pochopitelné, že se terminologie bude vyvíjet i nadále spolu s poznáváním 

a praktickým prožíváním volného času. Pojďme se tedy přiklonit k nejnovějším 

charakteristikám, pocházejícím od předních českých pedagogů volného času, kteří sami 

mají mnoho zkušeností s dětmi, o něž nám jde především.

„Volný čas je 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. Někdy se vymezuje jako čas, který zbývá po splnění pracovních i nepracovních 

povinností. ...Činnost, do níž člověk vstupuje s očekáváním, účastní se jí na základě 

svého svobodného rozhodnutí a která mu přináší příjemné zážitky a uspokojení.“5

„Pod pojem volný čas se běžně zahrnují odpočinek, rekreace, zábava, zájmové
• '

činnosti, zájmové vzdělávání, dobrovolná společensky prospěšná činnost i časové ztráty 

s těmito činnostmi spojené. Z hlediska dětí do volného času nepatří vyučování 

a činnosti s ním související, sebeobsluha, základní péče o zevnějšek a osobní věci,

4 DAMAY, Michel: les loisirs de l'enfant et de l'adolescent. Rôle de l'Etat et des iniciatives privées.
Paris, Librairie Sociale 1939.
5 HOFBAUER, Břetislav: Děti, mládež a volný čas. Praha, Portál 2004, str. 13.
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povinnosti spojené s provozem rodiny, domácnosti, výchovného zařízení i další uložené 

vzdělávání a další časové ztráty, dále činnosti zabezpečující biologickou existenci 

člověka (jídlo, spánek, hygiena, zdravotní péče).“6

Volný čas je tedy období zbývající po splnění povinností a nutných úkonů. 

A záleží na mnoha okolnostech, jak s tímto časem jednotlivec naloží.

Oficiální dokument MŠMT ČR pokládá za funkce volného času: relaxaci, 

regeneraci, kompenzaci (odstraňování zklamání a frustrací), sociální prevenci

n

a výchovu.

1.2 Historie volného času

Střídání činnosti a odpočinku odpovídá biologickému rytmu, u člověka nabylo 

podoby střídání práce a volného času. Volný čas existoval v průběhu lidských dějin 

stále, aniž byl dlouho pociťován jako problém a zavdával příležitost k zvláštním 

úvahám.

V preindustriální společnosti byl volný čas výsadou vrstvy lidí, kteří nebyli 

bezprostředně spjati s výrobní prací. Právě volný čas umožňoval elitě rozvíjet kulturně 

bohatý a náročný životní sloh, ať již to bylo v antice, ve středověku, renesanci nebo 

v moderní době.

6 PÁVKOVÁ, Jiřina a kol.:Pedagogika volného času. Praha, Portál 2002, str. 13.
Státní politika vzhledem k mladé generaci v České republice. Praha, MŠMT ČR -  odbor pro mládež 

1999.
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Pracující vrstvy měly volného času nepoměrně méně, avšak způsob, jak jej 

naplnit, byl i u nich determinován normami, tradicemi a zvyklostmi platnými v jejich 

společenských sférách.

Činnost ducha jako náplň volného času má v kulturních dějinách převahu.

V době, kdy se konstituovala velká společenská dělba práce, se teoretická intelektuální 

činnost stala výsadou mála a praktická výrobní činnost údělem většiny. Teoretická 

činnost a vzdělávání ducha začíná být oceňována nejen pro svůj specifický přínos lidské 

společnosti, ale i jako známka vyšší lidské důstojnosti. Až do moderní doby existoval 

patrně zřejmý sklon chápat volný čas jako hodnotu, která člověku umožňuje získat a 

rozvíjet především vzdělání jakožto vědomé a poučené účasti na běhu světa.

„Domácí práce nemohou vadit školní docházce, neboť dopřejeme-li dětem 

denně 7-8 hodin spánku, 2 na jídlo a také 10 k práci, zbývá pro školu stále ještě 4 

hodiny.“8 Toto jsou slova Jakuba Jana Ryby. Obhajoval pouze školní docházku, v roce 

1790 nebyl brán volný čas jako pojem vůbec v potaz.

Avšak zkracováním a konečným odstraňováním námezdní práce dětí a nezletilé 

mládeže a postupným zkracováním pracovní doby jejich rodičů byly vytvářeny 

příznivější podmínky pro život rodin a výchovu jejich dětí. Volného času přibývalo. 

Jednak v průběhu dne mimo školní a jiné povinnosti, pak také víkendové a sváteční 

dny, ale i delší časové úseky -  prázdniny. Se samotným přibýváním volného času 

narůstá také problém: Jak využít volný čas dětí a mládeže efektivně z výchovného 

pohledu?

8 RYBA, Jakub Jan: Školní deníky. Praha, SPN 1957, str. 83.
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Od 18. století zaznamenává svět zkracování fondu pracovní doby. Jestliže 

v první polovině 19. století byl průměr pracovní doby 12-14 hodin denně, není až tak 

překvapivé, že doba odpočinku byla minimální a tato situace se promítala do průměrné 

délky lidského života. Na počátku století dvacátého v Evropě převládal 

šedesátihodinový pracovní týden. Tendence ke snižování pracovní doby byly přerušeny 

druhou světovou válkou (1939-1945). Snahy o čtyřicetihodinový pracovní týden se 

objevily koncem padesátých let 20. století.

Délka života se prodloužila o více než polovinu a proměnila se i jeho skladba. 

Čas, který člověk věnuje životním potřebám, je stabilně kolem 40 %. Téměř o čtvrtinu 

se však snížil počet pracovních hodin, čímž podíl volného času vzrostl. Více než třikrát 

(ze 110 na cca 350 tisíc hodin), čímž zaujal první místo ve struktuře lidského života. 

Viz Tab.l9

Celkový čas života minulost přítomnost
budoucnost - 

odhad

1800 n.l. konec 20. stol. kolem roku 2010

roků 50,2 76,5 78,8

v dnech 16 333 27647 28750

v hodinách 440 tisíc 670 tisíc 690 tisíc

v% 100% 100% 100%

z toho čas v hodinách •-

biologické potřeby 188 tis. =41% 270 tis. = 40% 290 tis. = 42%

práce 150 tis. = 34% 60 tis. = 9% 40 tis. = 6%

čas k dispozici 110 tis. =25% 340 tis. = 51% 360 tis. = 52%

Tab. i

9 Podle OPASCHOWSK1, H.W.: Einführung in die Freizeitwissenschqft. Opladen, Leske-Budrich 1997, 
str. 82.

<•
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Po válce a v 50. letech převažovala orientace na zotavovací, regenerační 

a rekreační funkci volného času. Volný čas byl určen k zotavení po vykonané práci 

před prací, kterou bude třeba vykonat. Sloužil k obnově pracovní síly, k zachování 

psychofyzické a pracovní síly. Ve volném čase je na prvním místě sport.

Ve Spojených státech založená Světová asociace volného času a rekreace 

(World Leisure and Recreation Association) dosáhla roku 1956 značného rozšíření vědy

o volném čase a pedagogiky volného času. Přitom spolupracovala s kontinentálními 

organizacemi jako ALATIR (Jižní Amerika), NRPA (Severní Amerika), ELRA 

(Evropa, se sídlem ve Švýcarsku v Curychu).

Léta 60. a 70. se obecně vyznačují konzumní orientací volného času. Volný čas 

slouží k utrácení peněz. Heslo většiny konzumentů volného času bylo: Člověk musí 

v práci něco dokázat, aby si mohl ve volném čase něco dovolit! Rozšiřuje se cestování.

V roce 1970 se konal 1. evropský kongres o volném čase. (9. kongres proběhl 

v Českém Krumlově v roce 1995.) Na první kongres o rok později navázalo založení 

Evropské asociace volného času a rekreace ELRA. Tomu předcházel velký rozmach 

zájmu o tuto problematiku v Evropě od 50. let, převážně v Polsku, Francii, Skandinávii 

a Velké Británii.

V 80. letech nepřevládá již ve vyspělých západních zemích orientace 

na blahobytný konzum. Člověk chce nyní volný čas uvědoměle a intenzivně prožívat. 

Skutečné prožívání a stupňování zážitků stojí nyní v centru nové koncepce a orientace 

volného času. Je patrná snaha o kulturní naplnění volného času.

V poslední dekádě 20. století se evropská společnost začala zásadně 

přeměňovat, zvýšila se intenzita mezinárodních kontaktů, prohloubil a rozšířil se
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evropský integrační proces. Do popředí vstupují společné zřetele a cíle výchovy dětí 

a mládeže ve volném čase, jejichž zásadním společným východiskem se počátkem 

tohoto období stala Úmluva o právech dítěte (OSN, New York, 20. listopadu 1989). 

U nás je Úmluva o právech dítěte přijata jako zákon č. 104/1991 Sb.

Východiska i praxe zařízení volného času dětí a mládeže v Evropě se začaly 

sbližovat. „Tomu napomáhaly zesilující mezinárodní kontakty dětí, mladých lidí 

i nebývalé možnosti výměny informací a zkušeností mezi pracovníky této oblasti 

na bilaterálních, regionálních i celoevropských setkáních. Jednotlivé země včetně naší si 

byly vědomy nutnosti vyvarovat se mechanickému přebírání a aplikace jakéhokoli 

modelu, který by neodpovídal podmínkám a potřebám přejímající země. Byla proto 

uplatněna zásada učit se soustavně od druhých, přitom však vycházet zvláštních 

podmínek a potřeb a současně vlastní zkušenost dávat k dispozici ostatním.“10

Sdružení a zařízení dětí a mládeže střední a východní Evropy se začala 

vyrovnávat s novými společenskými i vnitřními podmínkami své existence a činnosti:

•  reagovat na pluralitní, soutěžní a někdy i konkurenční prostředí pronikající 

ze společnosti i do volného času mladé generace

•  otevírat se novým obsahům -  ekologie, výpočetní technika, mezinárodní aktivity

•  brát v úvahu další cílové skupiny -  děti předškolního věku, zdravotně a sociálně 

handicapované, z národnostních menšin a jiných etnik

•  částečně samofinancovat svoji činnost

• uplatňovat nové přístupy v organizaci práce

10 PÁVKOVÁ, Jiřina a ko\.. Pedagogika volného času. Praha, Portál 2002, str. 27.
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Přes shodu celkové orientace se stav v jednotlivých zemích od sebe stále 

odlišuje a odpovídá historickým tradicím a stupni celospolečenské přeměny.

Současný vývoj západoevropské mladé generace nepřinesl pro zařízení jejich 

volného času pouze pozitivní výsledky, také nové vážné problémy. Zařízení musí 

reagovat na vyostřování rozporů uvnitř mladé generace -  chronická nezaměstnanost, 

negativní závislosti, k nimž se řadí nová závislost virtuální (počítačová), jednostranné 

konzumně zaměřené chování, atd.

•  Zařízení se tedy snaží rozvíjet mnohotvárnost a zvyšovat účinnost nabídek,

•  zesilují výchovu dětí a mladých lidí k demokratickému občanství a poskytují nové 

možnosti k jejich participaci na vlastních aktivitách i životě své školy nebo obce,

•  omezují faktory způsobující marginalizaci a sociální vylučování dětí a mládeže.

1.3 Pohledy na volný čas

Existuje mnoho různých pohledů na volný čas. Ty se prolínají a posuzovat je 

odděleně lze jen velice těžko. Podíváme-li se na volný čas z ekonomického hlediska, 

tedy na investice do zařízení pro volný čas, zjistíme, že průmysl volného času se stává 

velmi dobře prosperujícím odvětvím tržní ekonomiky. Komerční zájmy ovšem jen těžko 

naplňují vzdělávací cíle.
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Ze sociologického a sociálně psychologického hlediska přispívají činnosti 

ve volném čase k utváření mezilidských vztahů. Jak kvalitně uspokojit potřebu dětí 

sdružovat se ve skupinách vrstevníků, kultivovat je, zabránit špatným návykům 

na trávení volného času, odstranit nebo snížit co nejvíce rizikových faktorů 

ovlivňujících dnešní mladou generaci.

Zdravotně-hygienický pohled na využívání volného času sleduje, jak lze 

podporovat zdravý tělesný a duševní vývoj člověka. Respektování křivky výkonnosti 

a správné využívání volného času člověka se pozitivně projevuje ve zdravotním stavu.

Pedagogická a psychologická hlediska berou v úvahu věkové a individuální 

zvláštnosti a jejich respektování. Ale jak kvalitně přispívají činnosti ve volném čase 

uspokojování biologických a psychických potřeb člověka?

„Činnosti ve volném čase konané na základě dobrovolné účasti a vhodným 

pedagogickým způsobem motivované a usměrňované poskytují příležitost pro rozvoj 

všech stránek osobnosti, tělesných a duševních vlastností i sociálních vztahů.

...Z pedagogického hlediska má volný čas dětí a mládeže a péče o něj dva úkoly:

•  výchova ve volném čase, tedy -  bezprostřední naplňování volného času 

smysluplnými aktivitami rekreačními i výchovně vzdělávacími.

•  Výchova k volnému času, která jedince seznámí s množstvím zájmových aktivit, 

poskytne mu v nich základní orientaci a pomůže mu na základě vlastních zkušeností 

v různých oborech najít oblast zájmové činnosti, která mu dá možnost uspokojení 

a seberealizace. Vytváří tedy návyky pro budoucí trávení volného času.
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...Zanedbání pedagogického ovlivňování volného času by mělo nedozírné 

následky. Narůstající závislost mladé generace na drogách a hracích automatech jen 

dokazuje, že ne nadarmo se hovoří o volném čase dětí jako o rizikovém faktoru.“11

Volný čas dětí a mládeže je tedy z výchovných důvodů žádoucí pedagogicky 

ovlivňovat. Pro nedostatek zkušeností se děti nedovedou orientovat ve všech oblastech 

zájmových činností, potřebují citlivé vedení. Kvalitní výchova dětí ve volném čase má 

též výrazný preventivní význam. Podmínkou účinnosti je nenásilné vedení, pestrá 

a přitažlivá nabídka aktivit a dobrovolná účast. Míra vlivu na volný čas dětí závisí 

na jejich věku, mentální i sociální vyspělosti a také na charakteru rodinné výchovy. 

Rodina nemá vždy k dispozici dostatek času, materiálního vybavení, a chybí jí odborná 

kvalifikace pro funkci plného zabezpečení výchovy dětí ve volném čase.

1.4 Volný čas v současném životě

Každý člověk má svůj individuální žebříček hodnot. Utváří se vlivem životních 

podmínek a aktivitou jedince. Z hlediska volného času lze začlenit lidi podle toho, jakou 

hodnotu volnému času přisuzují.

Od nejranějších dnů svého života si vytváříme přesvědčení o tom, jací jsme, jací 

jsou ostatní lidé, co je v životě důležité, a jak máme jednat, abychom někam patřili. 

Podle toho žijeme. Určuje to náš životní styl. Toto naše základní přesvědčení je však 

mnohdy mylné, náš výklad zkušeností je totiž často nepřesný. Většinu ze základních

11 PÁVKOVÁ, Jiřina a kol.:Pedagogika volného času. Praha, Portál 2002, str. 17,18.
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přesvědčení si vytváříme v dětství, kdy jsou naše zkušenosti omezené. Vytváříme si 

zaujaté názory, kterými se ovšem řídíme dále v našem životě. Z hlediska rodiny mají 

na životní styl dětí hlavní vliv následující činitele.

Rodinná atmosféra a hodnoty. Rodinná atmosféra vytváří pro děti model 

mezilidských vztahů. Může být přátelská, soutěživá, spořádaná, ovládající, nepřátelská 

nebo i chaotická. Vůči rodinnému přístupu ke skutečnosti dítě nemůže zůstat neutrální. 

Zpravidla rodinný přístup dítě přijme, může jej ale též zavrhnou a vydat se cestou 

vzdoru.

Sexuální role. Od rodičů se děti učí, jak má ve společnosti vypadat role muže 

a ženy. Rodiče jsou pro ně vodítkem k založení vlastního přístupu ke svému 

a opačnému pohlaví. I zde si dítě může vybrat jiný model. Třeba jej zaujme chování 

jiných partnerů na návštěvě.

Struktura rodiny. Psychologické postavení dítěte v rodině, jeho místem mezi 

sourozenci a vztah k rodičům, je často v úzkém vztahu k postavení ve společnosti. 

Zatímco rodinná atmosféra má odraz v povahových rysech dětí, struktura rodiny nese 

zodpovědnost za rozdílnost osobností. Utváření osobnosti ovlivňuje intenzivní soutěžení 

se sourozenci. Dítě je obvykle nejvíce ovlivňováno tím sourozencem, který se od něho 

nejvíce odlišuje. Všimneme-li si postavení každého dítěte (nejstaršího, druhorozeného, 

prostředního, nejmladšího nebo jedináčka), zjistíme, že postavení každého jedince 

směřuje kjeho vlastní charakteristické vývojové linii, čímž i k souvisejícím 

přesvědčením a postojům.
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Způsob výchovy. Přístup a chování rodičů k dětem a sobě navzájem jsou také 

důležitým faktorem ovlivňujícím životní styl. Rodiče mohou být autoritativní, 

tolerantní, demokratičtí, nebo mohou být nedůslední a kolísat mezi různými přístupy 

a způsoby chování. Způsob, jakým jsme my sami byli vychovávání, ovlivňuje naše

19pozdější chování jako rodičů.

Uznávají-li rodiče demokratický přístup a snaží se jednat se svými dětmi jako 

sobě rovnými, musí je nechat samostatně rozhodovat a nést důsledky svých rozhodnutí. 

Kladné i záporné. Takový přístup je o důvěře, že jsou děti schopné se ze svých 

zkušeností poučit.

Potřeby a zájmy mladé generace se stávají různorodějšími i vzhledem k volnému 

času. S integračním působením je nutné počítat s dětmi tělesně a mentálně postiženými, 

invalidními, ohroženými, ze sociálně znevýhodněného prostředí, jiné národnosti, 

obtížně přizpůsobivými apod. Nabídka pro volný čas by se měla obsahově měnit.

Nejen, že vzrůstá individuální i společenská potřeba využívat volný čas 

k sebevzdělávání, ale rozšiřuje se i rejstřík činností, které mají snahu vyrovnat určitou 

jednostrannost zájmů některých dětských skupin. Je nutné rozšiřovat nabídku 

spontánních činností a vytvářet fungující systém instruktážní a poradenské činnosti jak 

ve výchově mimo vyučování, tak v celé pedagogice volného času.

12 Více viz DINK.MAYER, Don, McKAY, Gary D.: STEP -  Systematic Training for Effective Parenting. 

AGS American Guidance Service, Inc. 3. vydání 1989. České vydání: STEP - Efektivní výchova krok za 

krokem. Praha, Portál 1996
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Sociální a ekonomické podmínky existence některých rodin se zhoršují a odráží 

se v osobnosti dítěte. Je tedy velice nutné vytvářet i možnosti pro společné činnosti 

rodičů s dětmi.

Počátkem 19. století v městech žila pouze 3 % světové populace. Tento podíl 

však mnohonásobně narostl. V dnešní době se statistiky pohybují kolem 50 %. 

Stěhování celých rodin do většího města za prací je dnes běžný fakt, vzhledem 

k nabídce trhu práce ve velkých městech a procentem nezaměstnanosti v některých 

jiných oblastech. Život v urbanizovaném světě má svá pozitiva i negativa.

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

a mladým lidem umožňuje neformální individuální i společné zájmové nebo veřejně 

prospěšné činnosti. Při volnočasových aktivitách organizovaných institucemi 

a sdruženími se lze setkávat s mnoha vrstevníky i příslušníky starších generací, vytvářet 

četné kontakty a být zároveň chráněn před zdravotními, bezpečnostními, sociálními 

a výchovnými riziky. Město je však současně prostředím, v němž převažuje anonymita 

a odtažitost sociálních vztahů, někdy také nezávaznost a neodpovědnost vzhledem 

k sobě i svému okolí a projevují se sociálně patologické jevy (zdravotní a ekologické, 

problémy, násilí, negativní závislosti, růst počtu lidí pod hranicí chudoby, stoupající 

počet bezdomovců apod.).“ 13

Kumulace volného času ve městech vytváří možnosti častého informálního 

a neformálního působení. Rozdíly mezi sociálně úspěšnými a znevýhodněnými 

skupinami obyvatel se vyostřují. Městská společenství proto vytvářejí různé nástroje 

komunikace a spolupráce (sdružení, instituce) jakožto způsoby navozování komunikace.

13 HOFBAUER, Břetislav: Děti, mládež a volný čas. Praha, Portál 2004, str. 30.
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Je patrna stále větší snaha sdružovat skupiny z různých sociálních postavení, lišící se 

způsobem bydlení a životní úrovní vůbec.

Ve vesnicích však počet obyvatel klesá, včetně dětí a mládeže. Na některých 

místech zanikají školy a kulturní zařízení, tradiční činitelé rozvoje obcí. Setkávání se 

s vrstevníky se stává pro venkovské mladé lidi omezenější a hůře dostupné.
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2 Pedagogika volného času

Pedagogika volného času -  Pedagogická disciplína, která je zaměřena 

na výchovné a vzdělávací prostředky, napomáhající autonomnímu (vlastnímu, 

svéprávnému) a smysluplnému (užitečnému) využívání volného času.14

„Pro pedagogiku volného času je zde nelehký úkol výchovy k opravdovému

volnu:

•  vychovat osobnost schopnou samostatného tvořivého života a dalšího rozvoje 

a zároveň i nést zodpovědnost za svá rozhodnutí,

•  vychovávat občany akceptující své morální i další závazky vůči druhým a zároveň 

schopné kooperace a všech sociálních mechanismů s ní souvisejících,

•  vzdělávat k co nejširšímu společenskému uplatnění vzhledem k předpokladům

jedince.“15

„Pedagogika volného času je pedagogickým jednáním, které se podílí 

na formování světa volného času s cílem nabídnout a zajistit jedinci optimální 

předpoklady pro jeho růst a učení, vývoj a existenci. ...Právě ohraničitelnost, široké 

rozpětí sfér vyžití, objevení se, relaxace, vytváří jedinečnou příležitost pedagoga 

volného času nalézat, navrhnout, předkládat, připravovat, organizovat, zabezpečit, 

uskutečnit a hodnotit mozaiku akcí, pořadů, programů, soutěží a her atd.“16

14 Viz PRŮCHA, Jan, WALTEROVÁ, Eliška, MAREŠ, Jiří: Pedagogický slovník. Praha, Portál 1994.
15 KRT1ČKA, Karel a kol.: Děti, vedoucí, volný čas. IDM MSMT, Praha 2004, str. 3 .̂
16 VÁŽANSKÝ, Mojmír a SMÉKAL, Vladimír: Základy pedagogiky volného času. Paido, Brno 1995, 
str. 73.
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Mnohokráte již upozorňovali odborníci na bezpodmínečnou nutnost 

vysokoškolsky všestranně připravených pedagogů pro volný čas. Pro pedagogickou, 

sociální a poradenskou, organizátorskou a iniciátorskou činnost. Po jejich působení 

bude poptávka neustále zvyšována.

Úkolem pedagoga volného času je usměrňovat organizaci a průběh volného času 

tak, aby činnosti neměly pasivní charakter, aby se rozvíjely především aktivity tvořivé. 

To klade na takového člověka tíhu hned několika rolí.

• Role diagnostická: rozeznává a zkoumá zájmy a potřeby cílové skupiny, její 

úroveň a možnost rozvoje ve sféře racionální, emoční a motorické.

• Role poradenská: konzultuje optimální využívání volného času, pěstování 

správných návyků v režimu dne.

• Role podněcovatele: podporuje komplexní a individuální rozvoj osobnosti 

v rovině kognitivní, emocionální i senzomotorické, rozvoj kladných mravních 

a charakterových vlastností, individuálních schopností, vloh a nadání, podporuje 

seberealizaci a sebevzdělání, využívá všech uplatnitelných prostředků pozitivní 

motivace.

• Role organizátor ská: zprostředkovává aktivity pro získávání vnitřní rozvahy, 

harmonie, relaxace a zábavy. Rozvíjí individuální zájmy a schopnosti, poskytuje 

příležitosti k sebepoznání, sebevýchově a sebehodnocení.

• Role koordinátorská: řídí průběh volného času, realizuje poznávací, rozhodovací, 

usměrňovači a regulační funkci výchovy.
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2.1 Výchova mimo vyučování

Výchova

Výchova je základním pedagogickým pojmem. Nej častěji je chápána jako 

záměrné, systematické a dlouhodobé působení na utváření osobnosti, které vede 

k určitému cíli. Je to působení ryze lidské. Zahrnuje péči o tělesný a duševní stav 

člověka, o osvojení vědomostí, dovedností a návyků, o rozvoj schopností, pracovních 

znalostí a zkušeností. Existuje od samého vzniku společnosti jako objektivně nutný 

fenomén a je jevem historicky proměnlivým.

Výchova mimo vyučování

Výchovou mimo vyučování rozumíme pedagogické ovlivňování volného času, 

u dětí a mládeže v době mimo vyučování. Je to specifická oblast výchovného působení, 

plní výchovně-vzdělávací, preventivní, zdravotní a sociální funkci. Obsah i způsob 

využívání volného času mají značný význam z hlediska duševní hygieny. Důležitým 

úkolem výchovy mimo vyučování je rozvíjení potřeby celoživotního vzdělávání 

v souvislosti se zájmovou orientací člověka.

Hlavním znakem výchovy jsou jasně formulované cíle. „Obecným cílem 

výchovy ve volném čase, mimo vyučování je naučit jedince hospodařit s volným časem, 

rozumně ho využívat, reálně oceňovat volný čas jako hodnotu. Z těchto obecně 

formulovaných cílů lze odvodit řadu dílčích cílů, např. naučit děti odpočívat a rekreovat 

se, rozvíjet zájmy a specifické schopnosti, uspokojovat a kultivovat potřeby, naučit 

uspořádat si režim dne, racionálně hospodařit s časem, vést ke zdravému životnímu 

stylu atd.
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Ve výchově dochází k vzájemnému působení mezi vychovávajícím 

a vychovávaným (subjektem a objektem). Obě zúčastněné strany jsou aktivní,

• 17vychovávající má však vedoucí roli.“ Díky komunikaci mezi nimi vzniká vztah, který 

je ve výchově ve volném čase méně formální než ve vyučování. Vedení je nenásilné, 

vztah je citově podložený, hodnocení většinou slovní s důrazem na pozitivní aspekt.

Na výchově dětí a mládeže se kromě rodiny podílejí předškolní a školní zařízení.

V době mimo vyučování pak společně s rodinou také instituce pro výchovu 

mimo vyučování, které mohou s rodiči spolupracovat a zapojit je do činností dětí. 

Tato spolupráce může vést pod vedením profesionálního pedagoga k zlepšení celkové 

úrovně výchovy. Dále pedagog vede k racionálnímu využívání volného času, který má 

význam z hlediska duševní hygieny a ovlivňuje studijní a pracovní výkony člověka. 

Oblast výchovy mimo vyučování plní vedle funkce výchovné také funkce vzdělávací, 

zdravotní a sociální.

O náročnosti profese pedagoga volného času vypovídá i to, že musí být 

připraven pro práci s jedinci ve velkém věkovém rozmezí. Vysokoškolské vzdělání 

pedagogů není nutností, nicméně by pedagogové volného času měli průběžně zvyšovat 

svou kvalifikaci, zajímat se o nové trendy a metody.

„Oblast výchovy mimo vyučování prochází v současné době mnoha změnami. 

Klade důraz na:

•  využití odbornosti a zájmů pedagogů při organizaci zájmové činnosti,

•  respektování dítěte, zejména při využívání volného času,

17 PÁVKOVÁ, Jiřina: Průvodce studiem oboru Pedagogika volného času. Liberec, Technická univerzita v 
Liberci 2003, str. 10.
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•  propojení zájmových činností s vyučováním, využití jejich výsledků pro zkvalitnění 

výuky i naopak,

•  zachovávání principu dobrovolnosti,

•  individualizací výchovného působení, práci s malými sociálními skupinami,

•  vytváření heterogenních skupin dětí a mládeže (z hlediska věku, sociálního prostředí, 

pohlaví...),

•  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, 

potřeb obyvatelstva, zájmových oblastí,

•  zapojování rodičů a ostatních dospělých do činnosti dětí a mládeže, i vytváření 

nabídky pro společné aktivity,

•  využití zájmových činností pro budoucí uplatnění na trhu práce,

•  integraci jedinců s handicapem do běžné populace,

•  vytváření podmínek pro rozvoj spontaneity, aktivity a tvořivosti dětí a mládeže.“18

Podmínky výchovy ve volném čase jsou proměnlivé, záleží na věku a velikosti 

výchovné skupiny, prostředí a materiální vybavení. K dosahování výchovných cílů 

užívá pedagog prostředky výchovy. Pedagogické (výchovné) prostředky jsou výchovní 

činitelé, obsah, metody, formy a materiální prostředky, kterých je použito k dosažení 

výchovného cíle.

18 PÁVKOVA, Jiřina a koLPedagogika volného času. Praha, Portál 2002, str. 39.
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2.1.1 Činitelé výchovy ve volném čase

•  Přirození výchovní činitelé (rodina, skupina vrstevníků, lokální pospolitost).

•  Instituce se zprostředkovaným výchovným působením (společenské prostředí, 

občanská sdružení, soukromé subjekty, cestovní kanceláře, hromadné sdělovací 

prostředky apod.).

•  Instituce s přímým výchovným působením (školy, školská zařízení, vzdělávací 

subjekty, církve aj.).

Rodina je nej přirozenější skupina ve společnosti, první výchovné prostředí 

dítěte a hraje ve volném čase dětí velkou roli. Činnosti vybrané dítětem ne vždy 

odpovídá rodinným představám, uznávaným hodnotám či finanční situaci. Z hlediska 

rodiny existují dvě roviny volného času. Za prvé ovlivňování zájmů dítěte a způsobu 

jejich naplnění, za druhé společné aktivity rodičů s dětmi.

Skupina vrstevníků podstatným dílem určuje hodnoty a z nich vyplývající cíle. 

Dále záleží na jejím postoji ke společnosti, podle postoje tráví skupina volný čas 

žádoucím způsobem, nebo působí ve společnosti destruktivně.

Lokální pospolitostí chápeme zejména obec a vliv sousedských vztahů 

na možnosti a kvalitu uplatňování potřev volného času jejími nedospělými členy. 

Působí zde i vztahy mezi institucemi a ostatními občany, lokální politické subjekty, 

které by se měly dohadovat o tom, co je pro děti prospěšné, na podmínky a způsobu 

jejich vytváření.
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Společenské prostředí je odrazem lokální pospolitosti a jejího sociálního 

složení, kde hrají roli tradice založené na společenském postavení. Právě společenské 

postavení a hmotné zázemí rodin má odraz ve vztazích mezi dětmi, čímž se vytváří 

určité vnitřní sociální členění.

Občanská sdružení a podobné subjekty mohou být různého zaměření a tím 

i různých cílů. Výchovných, vzdělávacích, rekreačních nebo specificky zaměřených.

Hromadné sdělovací prostředky jsou zprostředkovaný výchovný a vzdělávací 

záměr. Může však jít i o vzdělávací pořady, naučné články aj. Televize, video, rozhlas, 

film, noviny, časopisy nebo internet sem patří především. Mohou mít však vliv pozitivní 

i negativní.

Soukromé subjekty: cestovní kanceláře s poznávacími, pobytovými 

a ozdravnými zájezdy, umělecké agentury, rekreační zařízení s volnočasovými 

programy, dětské koutky s akcemi atd.

Školy ovlivňují volný čas dětí mimovyučovacími aktivitami, činností školní 

družiny, školních klubů, zájmových kroužků, programy na školách v přírodě, 

výlety atd.

Školská zařízení viz kapitola 2.2 Zařízení pro výchovu mimo vyučování 

ve volném čase.
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2.1.2 Obsah výchovy ve volném čase

Obsah výchovy je vymezován osnovami a pedagogickými dokumenty, ne však 

obsah výchovy ve volném čase. Zde je odlišný v různých typech zařízení, které mají 

i odlišné pojetí funkcí. Stanovuje jej pedagog, má značnou volnost a může uplatnit 

vlastní tvořivost a iniciativu, přičemž vychází ze základních pedagogicko- 

psychologických požadavků a potřeb vychovávaných.

„Protože výchova ve volném čase u dětí mimo vyučování má výrazně činnostní 

charakter, bývá její obsah často vymezován výčtem výchovně vzdělávacích činností -  

činnosti odpočinkové, rekreační, zájmové, veřejně prospěšné, sebeobslužné, příprava 

na vyučování. Sebeobsluha a příprava na vyučování však netvoří součást volného 

času.“19

2.1.3 Metody a formy výchovy ve volném čase

„Při výchově mimo vyučování, ve volném čase využívá pedagog všech 

rozmanitých výchovně-vzdělávacích metod. Zvláštní důraz se klade na metody 

povzbuzující aktivitu dětí, zvi. metody praktických činností. To vyplývá i z činnostního 

pojetí výchovy mimo vyučování. Ze slovních metod má zvlášť velký význam metoda 

rozhovoru, významné jsou i názorné metody, např. pozorování při zájmových 

činnostech. Z výchovných metod (metody mravní výchovy, výchova v užším smyslu) 

mají opět uplatnění všechny pedagogicky zdůvodněné postupy. Zvláštní důraz se ale

19 PÁVKOVÁ, Jiřina: Průvodce studiem oboru Pedagogika volného času. Liberec, Technická univerzita 
v Liberci 2003, str. 12.
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klade na působení osobního příkladu pedagoga a metody cvičení, kdy si děti procvičují 

a upevňují žádoucí formy chování v pestrých životních situacích. Dobrý výchovný efekt 

přináší také vhodně a taktně vedený rozhovor vychovatele s dítětem. Pedagogicky 

významné a náročné je používání odměn a trestů.“20

Výchovné formy

Nejčastěji používané výchovné formy jsou hry, soutěže, vycházky, exkurze, 

schůzky zájmových útvarů, oddílů, tréninkové jednotky aj.

Výchovné formy rozlišujeme:

1) podle počtu účastníků -  hromadné, skupinové a individuální

2) podle míry organizovanosti -  činnosti organizované a spontánní

3) podle míry pravidelnosti -  činnosti pravidelné a příležitostné.

1) Forma individuální je výchovné působení na samotného jedince. Hromadné 

a skupinové výchovné formy jsou zaměřeny na jedince ve skupině nebo na celou 

skupinu.

2) „Činnost spontánní se uplatňuje individuálně nebo ve skupině podle 

aktuálního zájmu účastníků a je pedagogicky a výchovně ovlivňována nepřímo. 

Spontánní aktivity jsou přístupny všem zájemcům a nemají stanoven začátek ani konec. 

Pedagogický pracovník při nich vystupuje jako rádce, konzultant nebo motivující

20 PÁVKOVÁ, op.cit. str. 12-13.
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činitel, jenž současně zajišťuje bezpečnost účastníků.“21 Místem rozumíme přírodní 

prostředí, hřiště a sportovní areál, čítárny či knihovny. Pedagogický pracovník zde 

nemusí být stanoven.

Činnost organizovaná je taková činnost, která je cíleně pedagogicky 

ovlivňována. Je aplikovatelná v různém prostředí, s nejrůznějším vybavením. Nezáleží 

na počtu výchovné skupiny, musí být ale úměrná počtu a připravenosti pedagogů.

3) „Zájmová činnost příležitostná zahrnuje organizované, jednorázové 

i cyklické, rekreační, oddechové nebo vzdělávací aktivity. ...Je časově ohraničena, 

přímo řízena pedagogem a současně umožňuje a podněcuje spoluúčast dětí a mládeže. 

Může probíhat v místním, regionálním, celostátním a mezinárodním měřítku.“22 

Do této kategorie bezpochyby patří exkurze, cykly přednášek, výlety, zájezdy, (nejen 

letní) tábory a jiné způsoby prázdninové činnosti, přehlídky, sportovní akce či výchovné 

koncerty.

,.¿Zájmová činnost pravidelná se uskutečňuje celoročně v pravidelných 

intervalech (jednou nebo několikrát za týden) pod vedením kvalifikovaného vedoucího. 

...Jejím cílem je osvojit si nové vědomosti, dovednosti a prohloubit kladný vztah 

k předmětu zájmu. Účastníci zájmové činnosti seznamují zpravidla na závěr školního 

roku svoje druhy, rodiče i veřejnost s výsledky činnosti (např. formou výstavy, 

uměleckého vystoupení, přehlídky, sportovní akce) a dostávají osvědčení o činnosti.“23 

Existence a potřeba pravidelné zájmové činnosti dává vznikat různým zájmovým 

útvarům. Mohou to být kluby, kroužky, umělecké soubory, sportovní družstva, kurzy 

s různě dlouhým trváním.

*' HOFBAUER, Břetislav: Děti, mládež a volný čas. Praha, Portál 2004, str. 21.
22 HOFBAUER, op.cit. str. 21.
23 HOFBAUER, ibidem
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2.1.4 Neformální, formální a informální výchova

Předtím, nežli si vymezíme rysy neformální výchovy, definujme si pojmy 

formální a informální výchova. Výchova formální je systém vzdělávání podporovaný 

státem na základě připravených programů. Tedy obecně řečeno škola. Výchova 

informální pak je učením vyplývajícím z každodenního kontaktu s vnějšími vlivy, je 

dána postavením ve společnosti.

Neformální výchovou rozumíme cílenou a strukturovanou aktivitu mimo 

formální výchovný systém. Většinou to není aktivita v rámci školy, ale aktivita v útvaru 

zájmové činnosti. Na rozdíl od informální výchovy, která obvykle probíhá nezáměmě, 

neorganizovaně, nesystematicky a nekoordinovaně, neformální výchova se realizuje 

z rozhodnutí dítěte, prostřednictvím jeho dobrovolné činnosti a má nejblíže k výchově 

ve volném čase.

Neformální výchova je součástí koncepce a praxe celoživotní výchovy 

a vzdělávání. Účast na aktivitách je dobrovolná. Činností získává účastník věcné 

a odborné znalosti, dovednosti, schopnosti, sociální kompetence a hodnoty. Neformální 

výchova také obsahuje prvky demokratismu.

Formální i neformální výchova se shodují svými cíly. Rozvojem osobnosti, 

sociální integrace, intelektuální, praktické a sociální kompetence ve znalostech.

Ve vzdělávacím systému však nemá formální výchova šanci pokrýt celou 

přípravu mladé generace. Tím význam neformální výchovy roste. Podle Rady Evropy je 

posláním neformální výchovy mimo jiné plánovitý program individuální a sociální
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výchovy, jež rozšiřuje a doplňuje kompetence osvojované mimo formální výchovný 

systém. Tyto pojmy jen zdůrazňují potřebu institucionalizace a organizovanosti 

výchovného působení.24

2.2 Zařízení pro výchovu mimo vyučování ve volném čase

Uvědomujeme si, že děti mladšího školního věku si volí způsob trávení volného 

času pouze relativně. Tato volba závisí do značné míry na vůli rodičů, dále pak 

na působení školy, případně dalších subjektů, které se školou spolupracují.

Výchova dětí v době mimo vyučování je významnou oblastí výchovného 

působení a ovlivňování volného času, protože poskytuje příležitost vést dítě kjeho 

racionálnímu využívání, napomáhá formovat zájmy, kultivovat a uspokojovat potřeby, 

rozvíjet specifické schopnosti a v neposlední řadě napomáhá upevňovat jeho morální 

vlastnosti. Způsob i obsah využívání volného času mají vliv na duševní hygienu dítěte. 

Způsob odpočinku, rekreace a zábavy se později odráží ve studijních a pracovních 

výkonech jedince.

Zařízení pro výchovu mimo vyučování plní funkci výchovně vzdělávací, 

zdravotní a sociální. Jednotlivá zařízení, organizace a instituce pak plní tyto funkce 

v různé míře podle svého zaměření či charakteru.

Výchovná funkce zařízení napomáhá rozvoji osobností dětí, usměrňování, 

kultivaci a uspokojování jejich zájmů a potřeb, formování žádoucích postojů 

a morálních vlastností. Prostřednictvím různorodých činností jsou děti motivovaný

24 Podle: HOFBAUER, Břetislav: Děti, mládež a volný čas. Praha, Portál 2004.
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k hodnotnému využívání volného času, k získávání nových vědomostí a dovedností. 

Úspěchy v těchto činnostech přináší dětem pocit uspokojení, seberealizaci 

a sebehodnocení. Zdravotní funkce je plněna tím, že tato zařízení podporují zdravý 

tělesný a duševní vývoj dětí -  režim dne, střídání činností různého charakteru, 

příležitost k pohybu, pobyt v přírodě, podněty ke správné životosprávě, dodržování 

hygieny, estetické prostředí, bezpečnost apod.

Zařízení pro výchovu mimo vyučování částečně přebírá někdy i více či méně 

nahrazuje funkci rodiny v době, kdy jsou rodiče dětí v zaměstnání nebo mají jiné 

povinnosti. Utvářejí pozitivní sociální vztahy, napomáhají dětem z méně podnětného 

či konfliktního rodinného prostředí.

Kdo především ovlivňuje volný čas dětí a mládeže? Udělejme si přehled 

hlavních institucí, které se svým působením na děti mladšího školního věku ve volném 

čase mimo vyučování snaží ve specifických podmínkách o realizaci nejrůznějších 

pedagogických cílů.

Zařízení pro zájmové vzdělávání

Školní družiny jsou obecně zaměřeny na děti mladšího školního věku. 

Výchovná činnost je orientována na pestrou strukturu zájmových činností a měla by 

uspokojovat velkou potřebu pohybu.

Školní kluby jsou určené starším dětem základních škol a nabízejí vyhraněnější 

a specializovanější zájmové činnosti. Školní klub může kloubit kroužek, soubor, 

či sportovní oddíl se spontánními aktivitami, využívající vybavení v prostorách klubu.

Střediska volného času se zaměřují na realizaci specializovaných zájmových 

činností pod odborným pedagogickým vedením. Jsou to především domy dětí a mládeže
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(zkráceně DDM) a stanice zájmových činností. Organizují pravidelnou zájmovou 

činnost v kroužcích. Příležitostnou zájmovou činnost nabízejí formou táborů, různých 

jednorázových akcí nebo volně otevřenými kluby.

Na rozvoji zájmů užšího zaměření se podílejí základní umělecké školy, jazykové 

školy, občanská sdružení, sdružení dětí a mládeže, tělovýchovné a sportovní organizace, 

kulturní a světová zařízení, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženská 

společenství ad.

2.3 Osobnost dítěte mladšího školního věku

V naší původní legislativě byl pojem dítěte dříve užíván pro osoby mladší 15 let. 

Evropská a světová legislativa však pojem dítěte užívá (mimo jiné i v mezinárodních 

smlouvách) pro věk do 18 let. V současné době tuto definici naše právní předpisy 

přejímají, avšak postupně, a to vede občas ke špatným výkladům. Většina právních 

předpisů a ustanovení vyplývá z Úmluvy o právech dítěte přijaté zákonem 104/1991 Sb. 

nebo z Úmluvy o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské 

práce přijaté pod 90/2002 Sb.

Každé dítě je osobnost, je jiné než ostatní, jedinečné a neopakovatelné. Musíme 

proto ke každému přistupovat jinak, individuálně. Obvykle členíme osobnost na složku 

tělesnou, duševní a sociální. Některé části osobnosti podléhají vlivům více, jiné naopak
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méně. Jsou stabilnější. Vývoj probíhá v čase. Lidé se mezi sebou navzájem liší 

takzvanými individuálními zvláštnostmi.

Vnitřní rozdíly jsou biologické a psychické předpoklady. Biologickými 

předpoklady myslíme dědičnost, fyzický vzhled, kondice, zdravotní stav, pohlaví aj. 

Psychické předpoklady jsou pak temperament, duševní schopnosti, nadání atd.

Rozdíly vnějšími rozumíme sociálně podmíněné zvláštnosti, např. zkušenosti, 

výchova, vzdělání, postoje, hodnoty aj.

Vedle odlišností individuálních můžeme pozorovat též specifika charakteristická 

pro určitou věkovou skupinu. Označujeme je jako věkové zvláštnosti. Ty jsou velice 

výrazné právě v dětství. Ovlivňují jak způsob zacházení s dětmi, tak do určité míry 

i obsah činnosti.

Z pohledu vývojové psychologie je u dítěte období mladšího školního věku 

ohraničeno věkově, cca od 6ti do 11ti let, a vývojově. Vývojovým mezníkem spodním 

je vstup do školy spojené s výměnou mléčného chrupu za trvalý, horním pak projevy 

pohlavního dospívání. Dolní mezník je spojen s významnými změnami, mění se 

prostředí, organizace dne, způsob života a zaměstnání, sociální zařazení.23

„Mladší školní věk je dobou maximální „extraverse“. Dítě se ještě neobírá 

svými vlastními prožitky a citovými problémy v neproblematickém světě věcí a dějů. 

Příroda, technika a sport se stávají pro děti velice přitažlivými, typické pro tento věk je 

i sbírání nejrůznějších zajímavostí... V dětské četbě už nepřevládají pohádky, těžiště 

zájmu se přesunuje na stranu životní reality shrdinskou fantazií... U dětí mladšího

25 Více viz TRPIŠOVSKÁ, D: Vývojová psychologie pro studenty učitelství. Ústí nad Labem, Univerzita 
J.E.Purkyně 1998
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školního věku se také rozvíjí smysl pro humor. Začínají více rozumět humorným 

situacím a dovedou je i samy vymýšlet. ...Dítě, které by v tomto vývojovém období 

zůstávalo posmutnělé, nedovedlo se smát, nemělo rádo zábavu a společnost, rozhodně 

by zasluhovalo zvláštní pozornost.“

U dětí mladšího školního věku převažuje konkrétní a názorné uvažování. 

Fantazie je leckdy tak živá, že je vymýšlení zaměňováno dospělými za lhaní. Souvisle 

je dítě schopno se soustředit maximálně 20 minut. Únava v tomto věku nastupuje 

1 rychleji než u starších, fyzická i psychická. Děti se někdy přeceňují, neodhadnou 

vlastní možnost. Jejich síly se však obnovují poměrně rychle. Tělesné a duševní činnosti 

je vhodné střídat.

Děti mladšího školního věku dobře přijímají autoritu, jsou většinou bezelstné, 

důvěřivé a vidí v ní vzor. Skupině se přizpůsobí, vyžaduje však individuální vztah 

s dospělým.

2.4 Prevence sociálně patologických jevů u dětí ve volném čase

Na prevenci sociálně patologických jevů se klade v posledním desetiletí 

v různých výchovných programech důraz stále více. Tato prevence je pojímána ve třech 

rovinách.

26 POKORNÁ, Marie, MATĚJČEK, Zdeněk: Radosti a strasti: předškolní věk, mladší školní věk, školní 
věk. Jinočany, H&H 1998.
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Primární prevence je cílená a určená celé populaci, zejména kriminálně 

nerizikové a nenarušené.

Prevence sekundární zahrnuje aktivity zaměřené na kriminálně rizikové jedince 

a skupiny, u kterých je zvýšená pravděpodobnost závadové činnosti. Cílová skupina 

jsou i minoritní skupiny nebo jedinci z míst se zvýšenou kriminalitou, u nichž hrozí, že 

se nositeli závadové činnosti stanou.

Nakonec terciální prevence usiluje zabránění recidivy u již zasažených 

negativními vlivy.

Primární a sekundární prevenci doplňuje činnost dětí a mládeže ve volném čase 

v organizovaných sdruženích, oddílech, klubech a kroužcích. Sem přicházejí děti 

s různými zkušenostmi a návyky z trávení volného času, s představami o prosazování 

své osoby ve skupině vrstevníků. Jak již bylo zmíněno, mají odlišné hodnoty, jejichž 

původem je sociální prostředí. Prevence by měla zahrnovat celou problematiku, 

negativní jevy jsou řazeny do okruhů podle metodických pokynů MŠMT ČR.

Okruhy negativních jevů podle metodologie MŠMT ČR: drogové závislosti, 

alkoholismus, kouření, kriminalita, delikvence, virtuální drogy -  televize, video, 

počítače, gambling -  patologické hráčství, záškoláctví, šikanování, vandalismus, další 

formy násilného chování, xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus

Aby pedagog mohl nežádoucí situaci řešit, je nutné v jednotlivých případech 

najít motiv chování. Rozlišujeme motivaci situační -  spontánní chování motivované 

danou situací, a motivaci cílovou -  záměrné jednání motivované na dosažení 

konkrétního cíle.
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„Poměrně časté bývají dětské krádeže, které mohou mít pestrou škálu důvodů: 

touha po věci (děti nevyzrálé nebo s problémovými sociálními zkušenostmi často 

nerozlišují právo užívání a právo vlastnické), snaha vykonat něco mimořádného, snaha 

poškodit druhého -  ublížit majiteli, ale také krádeže z navedení či svedení.“27

S problémem krádeže, zvláště u dětí, se lze setkat poměrně často. Ne vždy si 

uvědomíme, že se jedná o patologický jev a je třeba se jím zabývat.

Účinnou primární prevencí je především budování kvalitních sociálních vazeb 

a sociálních dovedností mezi dětmi. Dále pěstování komunikačních dovednosti, umět 

hovořit i naslouchat, hodnocením posilovat sebevědomí a sebeuvědomování. 

Nenaplněný volný čas má přirozenou tendenci k sociálně patologickým činnostem 

a vede k útěku od reality k zástupným činnostem, např. užívání škodlivých látek, 

gamblerství či virtuální závislosti. Prvotní příklad dávají autority. Chování rodičů, 

pedagogů a dalších vedoucích činitelů jsou pro děti vzor, se kterým se mohou /totožnit 

a napodobovat jej.

27 KRTIČKA, Karel a kol.: Děti, vedoucí, volný čas. Praha, 1DM MŠMT 2004, str. 86.
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3 Integrace

„Integrací obecně rozumíme spojování částí v celek. Mechanická aplikace této 

definice této definice ve společenských, kulturních, výchovně vzdělávacích 

a pracovních vztazích nejčastěji vede ke konfliktům s negativními výstupy.

V uvedených vztazích řešíme při integraci problém soužití minorit a majorit. Toto 

soužití je spojeno s procesy informace, komunikace, adaptace a kooperace. Do těchto 

procesů vstupují různé minority a majority z různých pozic, pro které jsou 

charakteristické určité soubory znaků.

Část těchto znaků může být určitým minoritám a určitým majoritám společná, 

další částí těchto znaků se budou určité minority a majority od sebe odlišovat. Například 

antisociální skupina (minorita) má se skupinou (minoritou) zdravotně postižených 

společné to, že jsou obě ve srovnání se skupinou intaktních v nevýhodném 

kvantitativním poměru. Odlišují se od sebe tím, že každá z těchto minorit má pro soužití 

se skupinou intaktních jinou výchozí pozici.

Pro správné porozumění procesům integrace je ovšem i ve vztahu 

ke kvantitativnímu poměru nutné rozlišovat, které prvky a znaky kvantity znamenají 

v příslušném vztahu výhodu a které ne.“28

Integrace je praktickým jevem, který se aktualizuje při styku hodnotových 

postojů a řešení rozporů v různých oblastech existence společnosti: v politice, v řešení 

etnických, národnostních, náboženských, socializačních, enkulturačních, civilizačních,

28 JESENSKÝ, Ján a kol.: Integrace -  znamení doby. Praha, Karolinum 1998
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pracovních, rehabilitačních, výchovně vzdělávacích a dalších sporů. Vývoj v těchto 

oblastech není stejnoměrný. Proto i dosažená úroveň integrace nebude plošně 

stejnoměrná a nelze ji považovat za celkově ukončený, dále se nerozvíjející jev.

O aktuálnosti integrace svědčí mediální praxe. Dlouhodobý pokles porodnosti 

v ČR na jedné straně a prodloužení života na straně druhé přinese nárůst populace se 

sníženými schopnostmi a integračními problémy. Nízká četnost v populaci dětí 

způsobuje vyšší frekvenci situací, v nichž se děti ocitají v prostředí, které integraci 

přímo vyžaduje.

3.1 Integrace ve 20. a 21. století

V průběhu 20. století se aktualizovaly takové jevy jako migrace, 

izolacionismus, diskriminace, genocida, xenofobie, agrese, extremismus, rasismus, 

fundamentalismus, sektářství a další jevy vyplývající z intolerance. Jako jejich protiklad 

můžeme uvést toleranci, humanitu, solidaritu, úsilí o respektování lidských práv.

Došlo k převratným změnám politicko-mocenského, ekonomicko-sociálního, 

ekologického, informačního, kulturního, civilizačního a názorově ideologického 

charakteru. Tyto změny jsou určující pro další možnosti existence světové společnosti 

a charakterizují globalitu mnohých problémů lidstva včetně problémů minorit a majorit 

a jejich integrace.
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Integrace znamená sjednocování postojů, hodnot, chování a směřování aktivit 

různého druhu. Ovlivňuje jak interpersonální a skupinové vztahy, tak identitu 

jednotlivců a skupin. Její potřeba vzniká při kontaktu dvou navzájem se odlišujících 

jevů, situací, postojů nebo aktivit. Tyto se mohou projevit ve formě stresů, konfliktů 

a problémů narušujících rovnováhu a harmonii vztahů, jistotu a spokojenost životního 

běhu. Právě integrace je prostředkem pomáhajícím překonání takovýchto rozporů. 

Prakticky vysoká aktuálnost a naléhavost řešení integrace vedla k přehlížení 

rozporuplnosti integrace samotné a k přijímání jednoduchých, nejednou pak 

i jednostranných teorií a koncepcí.

Jsme spíše na počátku procesu hlubokého poznání i praktického uceleného 

řešení problému integrace. Z hlediska handicapovaných je to dáno skutečností, že 

konzumní a výkonové hodnoty, které charakterizují postmodemí svět, předem handicap 

vytvářejí. A pouze nej vyspělejší či méně postižení mají šanci tyto bariéry překonat 

bez aktivní pomoci intaktní populace. Člověk s funkčním postižením je dán svou 

existencí, ale to, zda bude handicapován, respektive znevýhodněn ve všech či pouze 

v některých oblastech lidského života, závisí na postojích a praktických krocích 

společnosti, v níž žije. Znamená to, že skutečná defektivita či handicap se rozvíjí až 

tehdy, když ono funkční postižení člověku brání ve výkonu občanských práv a svobod, 

kdy se nemůže adekvátně vzdělávat a následně nemá možnost využívat svých 

schopností v zaměstnání. Narušení nebo dokonce nevytvoření adekvátních sociálních 

vztahů, dysfunkce v sociální komunikaci, izolovanost i poruchy vyváženosti a zralosti 

osobnosti jsou tím, co skutečný handicap navozuje a provází.
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3.1.1 Integrace a inkluze

Pojem integrace je často používán v souvislosti s pedagogickým procesem. 

Může se jednat například o začlenění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

do kolektivu ostatních dětí.

Zpočátku byl ve speciální pedagogice považován za plně začlenitelného 

do společnosti pouze jedinec, který své postižení zcela překonal. V dnešní době se již 

prosadilo pojetí, že nárok na začlenění do společnosti má i osoba s postižením, které ji 

nadále provází. Důležité je ale stále připomínat, že nestačí, aby lidé s postižením byli 

pouze fyzicky přítomni mezi ostatními. Integrace znamená, že se aktivně zapojují 

do společenského života.

Inkluze

„Základem pojetí spjatého s termínem inkluze je poznání, že lidské společenství 

se skládá z více či méně odlišných jedinců, kteří společně vytvářejí různorodou 

a pročleněnou jednotu, respektující individuální rozdíly a proměňující je v přínos celku. 

Jde tedy ještě dál než integrace, jejímž cílem je začlenění jedinců do stávající 

společnosti. Inkluze usiluje o proměnu společnosti tak, aby v ní rozličnost byla 

považována za normální jev. Do naplnění tohoto termínu se máme ještě hodně co učit.

V naší společnosti je díky otevření bran ústavů a jiných segregačních zařízení zřejmé, 

že jsou mezi námi i jedinci, kteří jsou více či méně odlišní. To, že i oni však mohou být 

pro společnost velmi přínosní svými dovednostmi, znalostmi, talentem a chutí k práci,
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není moc bráno v potaz. K tomu, aby se rozličnost stala normálním jevem, však velmi 

přispívají právě integrační snahy naší společnosti.

Otázku, proč tak těžko děti i dospělé s postižením naše společnost přijímá, je 

nejen důležité zodpovědět, ale také odpověď řešit. Většina lidí si pod slovem integrace 

umí představit přispívání na dobročinnou akci pro postižené, litují je a souhlasí 

se vznikem nových zařízení a aktivit pro postižené, tímto pro velkou část společnosti 

pojem integrace končí.

V dnešní době není tento problém stále řešen dostatečně efektivně. Zákony 

a vyhlášky jsou sice již připravené, ale jejich potřeba není plně pochopena politiky ani 

finančně zajištěna.“29

Dřívější společnost v dobrém úmyslu vybudovala velmi rozsáhlý systém 

speciálního školství a to mnohdy na velmi dobré úrovni. Cílem bylo dát všem 

postiženým dětem speciální vzdělání podle typu vady. Nebylo tomu tak jen u nás 

a v zemích východního sektoru, ale i na západě. Tam však o něco dříve zjistili, že takto 

segregovaná výchova a vzdělávání přináší problémy v sociálních vztazích jak 

u zdravých, tak u postižených. Dospělí s postižením jsou jen velmi obtížně přijímáni 

běžnou společností a neumějí mezi zdravými žít. Velmi nákladná ústavní péče nebo 

důchodové zajištění nadměrně zatěžuje společnost a lidem s postižením nepřináší 

možnost zapojit se do pracovního procesu. Vzniká tak začarovaný kruh, který právě 

může narušit jen dobře prováděná integrace, přecházející v inkluzi.

Stále více lidí se však začíná o integraci lidí s postižením do společnosti zajímat 

a přispívat k jejímu uskutečňování. Jsou to především ředitelé, kteří ochotně přijímají

29 rJESENSKÝ, Ján: Prostor pro integraci. Praha, Comenia Consult 1993
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děti se speciálními vzdělávacími potřebami do kolektivů běžných mateřských 

a základních škol. Učitelé, kteří pak s velkým osobním nasazením s těmito dětmi 

pracují. Dále média, která svými články a pořady seznamují veřejnost s lidmi, kteří jsou 

znevýhodněni různými druhy postižení. Hovoří o možnostech jejich integrace 

do společnosti a seznamují společnost s těmi, jejichž snahy k integraci napomáhají. 

Mnozí úředníci na ministerstvech se snaží připravovat vhodné zákony a vyhlášky. To, 

že chybí na jejich provádění finanční prostředky, je však nešťastné. Důležitost integrace 

lidí s postižením do společnosti lidí bez znevýhodnění se tak do povědomí naší 

společnosti dostává jen velmi pozvolna. Integrace je často realizována nadšenci, kteří 

hledají cesty k jejímu uskutečňování i bez finančního ohodnocení.

Na integraci se musí připravit především rodiče. Měli by si uvědomovat, že 

začíná již ve chvíli, kdy se o postižení svého dítěte dovědí, že záleží na tom, jaký postoj 

zaujmou v rodině, mezi přáteli, na statečnosti nebát se o dítěti a jeho problémech 

hovořit, přijímat je takové, jaké je.

Společnost by si měla uvědomit, jak náročný úkol na sebe rodina bere, když se 

rozhodne vychovávat dítě s postižením. Není to nic, za co by se měla stydět, ale naopak 

by za to měla být společností uznávána a oceňována. Samotná příprava dítěte 

do mateřské školy a později do školy vyžaduje od rodičů mnoho trpělivosti, lásky 

a úsilí. Výsledkem může být člověk s postižením, zvyklý se dle svých možností 

přizpůsobovat společnosti zdravých lidí a oni jemu. Zdravé děti vyrůstající v integraci 

s dětmi s postižením si přinesou do života nesmírný vklad -  být tolerantnější, citlivější, 

ohleduplnější a schopní v životě těmto lidem pomáhat, zaměstnávat je a přijímat 

rozmanitost celé lidské společnosti mnohem přirozeněji.
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Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že je-li dítě kvalitně integrováno (připravená 

rodina, odborníci, škola i společnost), jsou lidé s postižením schopnější zařadit se 

do běžné společnosti. Integrace však není jedinou cestou pro děti s postižením. Jsou 

a budou děti, pro které integrace vhodná není, protože typ postižení jim ji neumožňuje, 

nebo není v možnostech rodiny zajistit takové podmínky, v nichž by integrace přinesla 

pozitivní výsledky.

Rozhodnou-li se rodiče, že jejich dítě bude vyrůstat s nimi v rodině, kde se o něj 

budou láskyplně starat, budou chtít, aby bylo přijímáno dětmi a jejich rodiči v mateřské

i základní škole a jednou tak mohlo žít v běžné společnosti, ve které vyrůstalo, která 

bude respektovat jeho osobní zvláštnosti a potřeby. Kroky, které vedou k úspěšné 

integraci, jsou pro rodiče velmi náročné. Mohou však přinést i ve svém průběhu 

mimořádné pocity uspokojení.

3.1.2 Sociální integrace

Pojem sociální integrace chápeme jako proces rovnoprávného společenského 

začleňování specifických tj. minoritních skupin do výchovně vzdělávacího i pracovního 

procesu a do života společnosti. Integrace je v kontextu péče o člověka a jeho 

všestranný rozvoj nejvyšším stupněm socializace jedince, kterou definujeme jako 

schopnost zapojit se do společnosti, akceptovat její normy a pravidla, vytvářet 

a formovat k ní pozitivní vztahy a postoje.
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Schopnost socializace je dána předpoklady určité sociální skupiny, 

individuálními odlišnostmi každého jedince i aspekty, které jsou určeny stavem vývoje 

přírody a kultury společnosti. Z toho vyplývá, že míra socializace není pochopitelně 

u všech postižených jedinců stejná a proto rozlišujeme čtyři základní stupně 

socializačního procesu:

1) Integrace je plným začleněním a splynutím postiženého se společností.

2) Adaptace je o něco nižší fáze socializace a charakterizujeme ji jako 

schopnost handicapovaného jedince přizpůsobovat se sociálnímu prostředí, 

komunitě a společenským podmínkám.

3) Utilita označuje již jen sociální upotřebitelnost postiženého jedince, jehož 

vývoj je značně omezen. Takový jedinec již není samostatný a v mnoha 

oblastech je závislý na jiných lidech. V důsledku svého handicapu se ani 

přes plnou terapeutickou péči nemůže zcela socializovat a samostatně trvale 

žít.

4) Inferiorita je charakterizována jako nejnižší stupeň socializace, pro niž je 

typická sociální nepoužitelnost a vyčlenění ze společnosti, tedy izolace.

Integrační proces by se měl snažit posouvat hranice mezi zmíněnými stupni 

socializace. Naplňovat skupinu integrovaných na úkor skupin s dosud nižším stupněm 

socializace. Umožnit jedinci s handicapem ten nejvyšší možný stupeň začlenění 

do společnosti. To ovšem předpokládá obrovskou snahu a pochopení ze strany intaktní 

populace, případně majoritní skupiny, ve vztahu k handicapovaným.
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„Lidé s postižením bývají citlivější než jedinci bez speciálních potřeb. 

Každodenní odstrkování jim vytváří pocity duševní inferiority a často se dostávají 

do stavu deprese, bezvýchodnosti a současně i do stavu záporného poměru k okolí 

a nakonec i k lidské společnosti. Tito jedinci pak psychicky trpí a vývoj jejich osobnosti 

se může postupně deformovat až na nenávist k druhým. Základním faktorem je 

biologický společenský zákon o vylučování extrémních jedinců skupiny.“

Sociální skupina někdy „méněcenné“ a postižené jedince vylučuje, podobně 

jako jedince nadprůměrné a s vysokou mentální úrovní. Pro jejich odlišnost. To je 

patrné např. i ve vztahu k jiným národnostním nebo náboženským skupinám, k lidem, 

kteří mají odlišný názor, kteří mají jinou barvu pleti apod. Dominantní skupina 

přirozeně (i když často nechtěně) diskriminuje, dává najevo méněcennost, někdy až 

ponižuje, chová se hrubě. Ve vztahu k minoritě může mít i radost, když ji nějakým 

způsobem šikanuje nebo alespoň opomíjí.

Podle poznatků sociální psychologie se však u dětí do 11. roku nevyskytuje 

národnostní, náboženská a podobná averze. Ta je uměle formována výchovou 

a prostředím. Již na prvním stupni základní školy si dítě začíná uvědomovat utlačování, 

posměch, přezírající jednání, které pociťuje jako nespravedlivé, i když není ještě 

zformována žákovská sociální skupina jako specifická struktura vztahů ve smyslu 

zákonitostí sociální psychologie. Právě prostřednictvím integrace a aktivitami 

sdružujícími individuality je udáván dobrý směr k altruismu, respektu, kolegialitě 

a umění pomáhat nejen sobě.

30 MICHALÍK, Jan: Školská integrace dětí s postižením. Olomouc, Univerzita Palackého 2000
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3.1.3 Sociokulturní handicap

Handicap je sociální kategorií, která označuje nějaké zatížení, znevýhodnění. 

Sociokulturní handicap představuje omezení v oblasti zkušeností, které jsou odlišné 

nebo nedostatečné. V našem případě se zaměřme na děti z jiného etnika, děti emigrantů 

nebo děti sociálně zanedbané. Tyto děti chodí do běžných škol, jsou tedy integrovány 

do majoritní školní populace, protože na úrovni předpokladů ke zvládnutí školních 

nároků nemusí být v jejich případě žádné překážky. Zařazení do školy pro ně 

představuje zátěž danou nahromaděním větších nároků než je obvyklé právě proto, že 

jim chybí běžné sociální zkušenosti. Aby se mohly majoritní populaci přizpůsobit 

a později se integrovat, musí takovou zkušenost získat. Možné zdroje potřebných 

informací jsou jak škola, tak místa, kde se děti věnují mimoškolním aktivitám.

Z tohoto pohledu chápeme integraci jako začlenění jedince do prostředí 

majoritní společnosti, ve které dokáže bez problémů žít, cítí se jí být přijat a sám se s ní 

identifikuje. Protože je integrace kvalitativně vyšším stupněm adaptace, je výsledkem 

procesu učení na kognitivní i emotivní úrovni. Odlišný jedinec postupně poznává 

prostředí, do něhož by se měl integrovat a učí se zvládat nepříjemné emoce, které 

takový proces většinou doprovází.

Sociokulturní handicap je u dětí mladšího školního věku pociťován nejvíce 

u dětí přistěhovalců, z rodin odlišných etnik, případně u zanedbaných dětí. Přičemž 

přistěhovalec nemusí přijít z cizí země. Rodina, která se přestěhovala z vesnice 

do velkého města nebo naopak, pociťuje zpočátku velice podobné pocity -  dostává se 

do nového světa. Vidění tohoto světa dětskýma očima je pak mnohem komplikovanější
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a je velké nebezpečí, že dojde právě v této době k vytváření předsudků a umělých 

bariér.

Tyto bariéry by měla odbourávat především škola, avšak pohlédneme-li např. 

na romské etnikum, narážíme záhy na problém. Podmínkou pro začlenění Romů 

do výchovně vzdělávacího procesu předpokládá akceptování etnických, sociálních 

a kulturních odlišností. Je obtížné umístit a posléze udržet ve školách děti, aniž by byly 

postupně integrovány do společnosti, v níž si připadají jako cizinci. Konkrétně toto 

etnikum je přizpůsobeno určitému druhu společenství, v němž četná rodina zůstává 

často silným sociálním základem, proto se necítí dobře v našich tradičních školských 

zařízeních. Jejich docházka často závisí na rozhodnutí rodiny.

Některé z hlavních příčin neúspěšnosti výchovně vzdělávacího procesu 

na základních školách u dětí jiných etnik:

•  odlišný jazykový vývoj,

•  odlišná kvalita plnění funkce rodinné výchovy a vzdělání,

•  v některých případech nedocenění významu výchovy a vzdělávání,

•  nedostatečná příprava pro školní docházku,

•  nižší informovanost části českých dětí vyplývající ze sociální izolovanosti mnohých 

rodin,

•  nedostatečná připravenost pedagogů pro práci s minoritami.

Často nepružný školský systém ve výchovně vzdělávacím procesu počítá 

především s dětmi vybavenými takovými osobnostními a rodinnými dispozicemi, které 

jim zajišťují bezkonfliktní existenci ve škole. Dětem, které se vymykají běžnému
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průměru a jsou určitým způsobem handicapovány, nejsou vždy poskytovány podmínky 

na získání vzdělání, jež by odpovídalo jejich schopnostem a možnostem.

Vyvstává tedy otazník, kde mohou dospět nej různěji handicapované děti 

k začlenění do aktuální sociální skupiny a využít podmínek pro kvalitní integraci?

Integrace se ovšem netýká jen handicapovaných lidí. Je to stálý proces 

komunikace v sociální společnosti, ze které se právě schopnost komunikace vytrácí 

a jako náhražky vytváří nástroje neosobní komunikace. Telefony, internet, formuláře, 

pracovní mašinérie bez zájmu o jednotlivce. Přitom člověk je tvor společenský. Již 

předpokladem své nevšestrannosti si vytváří řetězec závislosti na okolí. Dnešní 

společnost takto funguje. Člověka, kterého potkáme na ulici a nikdy jsme jej neviděli, 

nemáme potřebu pozdravit, natož se s ním pustit do rozhovoru. A netušíme, že to byl 

právě on, kdo upekl rohlík, který jsme měli dnes k snídani.
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4 Průzkumná část

Integrací dětí mladšího školního věku v zařízeních volného času mám na mysli 

především integraci jako proces, který je cílený, plánovaný, koordinovaný, 

modifikovatelný a ovlivnitelný. A to pod vedením odborného pedagogického 

pracovníka v adekvátním prostředí s danými podmínkami pod záštitou organizace či 

instituce, která se volným časem zabývá. Hovoříme potom o organizovaném volném 

čase nebo organizované mládeži ve volném čase, které nutně doplňují nové formy 

otevřených a nízkoprahových klubů. Integrace dětí probíhá v různém prostředí, 

na různých úrovních, různými formami, v různých intervalech a různě úspěšně. Pokusil 

jsem se využít svých zkušeností a kontaktů v místě, kde jsem vyrůstal a zmapovat 

danou problematiku na Praze 8.

v

4.1 Průzkum volnočasových aktivit dětí IV. ročníku ZS

K myšlence tématu mé diplomové práce mne navedla za prvé dlouhá praxe 

v humanitární organizaci CID, za druhé průzkum volnočasových aktivit dětí IV. tříd 

dvou základních škol na Praze 8, který jsem provedl ve školním roce 2003/2004. Ten 

bych zde rád prezentoval. Není přímou a hlavní průzkumnou částí této práce, osobně jej 

ale považuji za zajímavý a s nastíněnou problematikou úzce související. Představuje 

východisko pro další šetření v oblasti dané problematiky, vede k poznání skutečnosti
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i potřeb dětské populace z lokalit Prahy 8 -  Karlina a Libně, které byly postiženy 

povodněmi v srpnu 2002.

Zadal jsem dotazník do dvou IV. tříd rozdílných základních škol v Praze 8. 

Dotazy byly zaměřeny na aktivity dětí mimo školu (zájmy, kroužky, sport, atd.). Dále 

zjišťovaly víkendové aktivity -  zde se děti mohly více rozepsat, jak tráví víkendy a jiné 

delší volné časové úseky (např. svátky, prázdniny). Jeden z dotazů byl směrován

i do domácího prostředí - na domácí práce a na to, jak děti nakládají s volnem, jsou-li 

doma.

Poslední dotaz se týkal zjištění známek z českého jazyka a matematiky (myšleno 

vysvědčení z posledního pololetí). Dotazníková hlavička obsahovala název školy, třídu, 

věk a křestní jméno žáka (kvůli rozlišení chlapců a dívek).

Srovnání proběhlo na školách:

ZŠ Pemerova 26, Praha 8 -  Karlín

a Fakultní ZŠ s rozšířenou výukou jazyků Zenklova 52, Praha 8 -  Libeň

Rád bych ocenil vstřícnost a pochopení pro mou práci u vedení i třídních učitelů 

obou škol. Velice mi to při zadání práce pomohlo. Je mi velmi líto, že ZŠ Pemerova 

byla zrušena. Byla to škola, která plnila svou funkci v oblasti zvýšené pozornosti a péče, 

která byla věnována žákům s výukovými a výchovnými problémy, věnovala svým 

žákům speciálně pedagogickou a didaktickou pomoc a zajišťovala podporu dětem 

s LMD, dyslexií, dysgrafií atd. Od září 2004 karlínské děti nemají možnost navštěvovat
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ZŠ Lyčkovo náměstí, kvůli nedostatečné kapacitě. Musí dojíždět na Invalidovnu, 

Palmovku nebo až do Libně a vzdálenějších částí Prahy 8.

Zpočátku jsem chtěl reagovat na výkyvy v prospěchu jednotlivých žáků 

a hlouběji zkoumat jejich využití volného času. Avšak narazil jsem: až na jedinou 

výjimku neměl nikdo horší známku než 2. A i těch nebylo mnoho. Obě třídy měly tyto 

předměty průměrově velmi vyrovnané. Přesto nelze soudit obě strany stejnou měrou. 

Na ZŠ Zenklova jsou podmínky o stupínek přísnější, což mohu tvrdit na základě vlastní 

zkušenosti, neboť jsem obě školy sám navštěvoval.

Při vyhodnocování údajů získaných z vyplněných dotazníků jsem se zaměřil 

na rozdíly v četnosti a rozmanitosti aktivit. A to jak u dívek tak u chlapců. Pro odlišení 

obou tříd budu uvádět Zenklovu jako třídu A, a Pemerovu jako třídu B.

Třída A: 9 chlapců a 12 dívek ve věku 9 - 1 0  let, celkem 21 respondentů

Třída B: 7 chlapců a 16 dívek taktéž ve věku 9 - 1 0  let, 23 respondentů

Celkem zpracováno 44 zadaných a vyplněných dotazníků s otevřenými 

otázkami, na které děti odpovídaly individuálně a sdělení mohlo obsahovat více 

možností.

Hned první věc, která mne zaujala, byl časový rozsah, který věnují žáci A 

přípravě do školy. Celkem 68,5 hodiny týdně chlapci (sečteno dohromady) a 79,5 

dívky. Průměrně tedy 7,6 hodin týdně každý chlapec a dívky 6,6 hodin.

Ve třídě B věnují chlapci učení a přípravě do školy týdně celkem 30,8 - 

průměrně 4,4 hodiny, zatímco dívky 6,2 hodin (celkem 99,2).
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Další hodnoty jsou také velmi zajímavé. Děti z třídy B ve srovnání s druhou 

skupinou věnují poměrně často domácím pracem a úklidu (až 1,5 hodiny denně). Žáci A 

si až na pár výjimek maximálně uklízejí pokoj. Tento fakt lze přisoudit rodičům A, kteří 

jsou raději, když se jejich děti připravují do školy, a proto je nezatěžují povinnostmi 

typu domácího úklidu a mytí nádobí.

V hodnocení mimoškolních aktivit byly děti z třídy A „organizovány“ 

do různých kroužků, sport dělí na Sokol, ping-pong, fotbal, baseball, aerobik, atp. - 

neuváděly odpovědi typu: „venku, s kamarády, na hřišti...“

Naopak velice frekventovaně navštěvují ZUŠ -  tedy klavír, flétnu, housle či 

kytaru a s nimi související hudební nauku (2 až 3 hodiny týdně), ke kterým se nutně 

připočítává, byť individuální, cvičení na uvedený nástroj. Již v tomto věku byl 

zaznamenán případ, který podle počtu uvedených hodin cvičí více než 3 hodiny denně,

o víkendu s větším časovým zatížením.

U dívek v této třídě byl překvapivě nejoblíbenější balet. Ověřil jsem si 

dodatečným rozhovorem své podezření, že jedna dívka nalákala kamarádky, aby balet 

navštěvovaly společně. Zajímavé je, že se skupina rozrostla na 6 děvčat. A balet je baví 

natolik, že se jím zabývají i o přestávkách a trénují figury. Od „netančících“ děvčat se 

drží stranou a tvoří tak separovanou skupinu.

Značnou část volného času (průměrně 8 hodin týdně) tráví děti A u počítače. 

Mimo dvou chlapců mají všichni, kteří pracují s počítačem, jedničky z matematiky.

V rodinách, kde počítač chybí (není zmíněn) si hrají děti s Legem nebo jinou stavebnicí. 

Mezi nimi se objevuje více dvojek, ale podle jejich slov je nejoblíbenější geometrie, 

protože s ní nemají problémy.
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U dětí z třídy A je značně oblíbená četba. Více než polovina respondentů uvedla 

čtení knížek mezi prvními z odpovědí na otázku, jak tráví čas po škole. Chlapci si čtou 

průměrně 1,25 hodin každý den, dívky 1,9 hod.

Ačkoliv český jazyk není jejich nej oblíbenější předmět, celá třída prospívá 

s vyznamenáním.

Děti z třídy B (Karlín) velkou část svého volného času tráví „lítáním“, jak 

výstižně uvedl jeden malý respondent. Mají výrazně větší volnost. Mnoho z nich uvádí 

aktivity neorganizované. Kroužky v jejich případě figurují na 5. a nižších příčkách 

žebříčku aktivit a jsou většinou výtvarné nebo turistické. Více než 30% svého volného 

času tráví na hřišti, s kamarádem, v parku, na vrchu Vítkově nebo jen na ulici.

Karlín neskýtá mnoho možností, kterak se vydovádět a dobře si zasportovat. 

Jediná Sokolovna má omezené počty cvičitelů, fotbalové tréninky jsou i pro mladší 

žáky dost tvrdé a konkurzem neprochází mnoho dětí, víceúčelové hřiště je nedostavěné, 

soukromé, tedy i drahé. Další možností zůstává využití kola. Ne všechny děti však kolo 

mají nebo jej využívají. Cyklistické trasy nejsou dokončeny (pouhých 300 metrů je 

označeno -  nyní při rekonstrukci Sokolovské ulice budou opět vyfrézovány) a nezbývá 

tedy nic jiného, než jezdit na ulici.

Skautské a mládežnické organizace a aktivity, které nabízí DDM hl.m. Prahy, 

jsou mimo jeden otevřený klub organizované. Kluby, kroužky a další útvary rozvíjejí 

zručnost, pohybové a intelektuální schopnosti, nejsou však využívány v takové míře, 

jako tomu je v případě skupiny A. Naopak, podstatnou část dne dělí mezi televizi 

a počítačové hry doma. Čtení se věnuje pouze 25% celé třídy.
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Jeden chlapec má z českého jazyka trojku. Je z neúplné rodiny. Jeho matka je 

pracovně velice vytížená. On navštěvuje jen cvičení v Sokole 2,5 hodiny jedenkrát 

týdně. O víkendech je na návštěvě u prarodičů, protože matka má denní služby 

v nemocnici.

Víkendové aktivity

Při zpracování výsledků průzkumu víkendových aktivit jsem spojil odpovědi A

i B do následující tabulky. V této podobě byla malá četnost odpovědí a jejich 

zpracování by pro srovnání vzorků nebylo významné. Tabulka je sestavena podle 

četnosti zmínek o daném druhu víkendové činnosti. K tabulce je vypracován také graf. 

Otázka zněla: Jak obvykle trávíte víkendy a svátky? Napiš, co děláš nejraději. Ke druhé 

otázce se děti většinou nevyjadřovaly. Přisuzuji to roztěkanosti. Dotazník byl u konce 

a děti spěchaly na přestávku. Napsaly pouze jednu nejčastější víkendovou aktivitu 

a dále se posledním bodem nezabývaly.

odpověď náplň víkendu četnost

1. chata 14

2. výlety 13

3. plavání, koupání se 12

4. sport, příroda 11

5. návštěva prarodičů, čtení 9

6. kolo, počítač 6

7. úkoly, učení se, zvíře 5

8. dom a, na zahrádce 4

9. kino, výstava 2

10. klavír, kreslení, kostel 1

58



víkend
□ 1 Chata

□ 2 Výlety

□ 3 Plavání, koupání se

□ 4  Sport, příroda

■ 5 Návštěva prarodičů,
čtení

□ 6 Kolo, počítač

■ 7 Úkoly, učení se, zvíře

□ 8 Doma, na zahrádce

■ 9 Kino, výstava

O 10 Klavír, kreslení, 
kostel

Děti, které uváděly nejvíce neorganizovaných aktivit, mají přebytek osobního 

volna a neumí jej efektivně využít. To způsobuje špatnou orientaci v čase. Na rozdíl 

od dětí, které mají mnoho aktivit a rozvržený téměř veškerý volný čas. Otázkou zůstává,

zda by nebylo vhodnější nechat dětem s přeorganizováným časem více volna, které 

mohou využít např. k odpočinkovým aktivitám. Nechce-li dítě být virtuózním 

hudebníkem, přestože je jeho talent nevídaný, je otázkou, zda není zbytečné, aby trávilo 

mnoho hodiny cvičením. Je těžké určit, kolik volna určité dítě potřebuje pro svůj zdravý 

vývoj. Dobrý způsob trávení volného časuje individuální.

To však bude předmětem mého dalšího šetření.
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4.2 Neziskové humanitární organizace a integrace ve volném

V hotelu Olympik v Praze 8 na Invalidovně proběhlo dne 22.června 2005 

zasedání České rady humanitárních organizací (Č R H O )/1 kterého jsem se zúčastnil 

a aplikoval zde informační sondu formou dotazníku. ČRHO vznikla 2.5.1990 

pod původním názvem Československá rada pro humanitární spolupráci (ČRHS) jako 

společenství, jehož cílem bylo zmírnit lidské utrpení realizací nejrůznějších 

humanitárních projektů v duchu humanitních ideálů, na jejichž základě vznikla 

Československá republika. V průběhu dalších patnácti let se postupně přetvořila 

v koalici nestátních neziskových poskytovatelů sociálních a zdravotně sociálních služeb 

pro sociálně znevýhodněné skupiny občanů. K této myšlence se dosud přihlásilo více 

než 200 členských organizací - občanských sdružení, církevních organizací a obecně 

prospěšných společností.

Členské organizace Rady dnes zajišťují celou škálu činností, bez nichž si lze 

naši současnost již jen těžko představit. Jde například o podpůrné programy pro seniory, 

zdravotně postižené, drogově závislé, bezdomovce, ale také o ochranu opuštěných 

a týraných dětí i pomoc lidem v nouzi v nejširším slova smyslu.

K důležitým úkolům Rady patří prosazování odpovídajících podmínek pro práci 

nestátních poskytovatelů sociálních služeb v České republice. Rada se trvale vyjadřuje 

k těm oblastem vládní politiky, které mají pro praktické uplatnění přirozené občanské 

solidarity rozhodující význam. Dlouhodobě spolupracuje s Ministerstvem práce 

a sociálních věcí ČR, Asociací krajů ČR, Svazem měst a obcí ČR, Odborovým svazem

31 Více na: www.crho.org - Česká rada humanitárních organizací, Českobratrská 9, 130 00 Praha 3

čase
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zdravotnictví a sociální péče ČR a řadou dalších partnerů. Rada je řádným členem Unie 

zaměstnavatelských svazů ČR.

Ve všech 14 krajích působí Krajské rady humanitárních organizací jako 

regionální orgány Rady. Jejich hlavním posláním je spolupráce s orgány a úřady krajů 

při poskytování sociálních služeb. Pro své členské organizace Rada zajišťuje informační 

servis. Z výnosů svého jmění rovněž finančně podporuje jejich humanitární projekty.

Metoda zkoumání

Ke shromažďování údajů jsem použil metodu dotazníkovou. Dotazníkem se 

zjišťují údaje se zaměřením na podstatné stránky zkoumaných faktů, jevů a procesů. 

Respondent odpovídá na otázky, které jsou formulovány vzhledem ke zkoumanému 

problému. Může také řešit otázky v širší rovině s přihlédnutím k vlastnímu názoru.

Od informační sondy jsem očekával především zjištění kvantitativního poměru 

humanitárních organizací zabývajících se integrací ve volném čase a organizací jiného 

charakteru. Všem přítomným zástupcům humanitárních organizací jsem rozdal 

dotazník. Dotazník jako metoda zjišťující informace formou strukturovaných otázek 

se nejlépe hodila pro tento případ. Otázky byly srozumitelně formulovány tak, aby 

zástupci jednotlivých organizací věděli, co je předmětem průzkumu. Přičemž měli 

možnost se k jednotlivým bodům vyjádřit individuálně podle náplně jejich činnosti 

a dalších okolností, které s jejich činností souvisejí. V případě, že se organizace 

integrací ve volném čase nezabývala, nemusela vyplňovat celý dotazník, ale pouze 

prostor pro kontakt, kvůli identifikaci.
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Dotazník byl strukturován následovně:

• Zabývá se Vaše organizace nebo některé Vaše zařízení INTEGRACÍ klientů 

ve VOLNÉM ČASE?

• Jaký přínos má integrace ve volném čase pro Vaše klienty?

• Jaké jsou podle Vašeho názoru největší stávající problémy v oblasti Vašich 

integračních aktivit? Který považujete za nejzávažnější?

• Jaká byste navrhovali řešení Vámi zmíněných problémů?

• Kontakt na Vaši organizaci či zařízení, kde integrace ve volném čase probíhá:

Výsledné údaje

Integrací ve volném čase se z přítomných 121 členských organizací zabývá 62% 

dotázaných. Na první otázku tedy odpovědělo kladně 75 zástupců humanitárních 

organizací. Zbytek dotázaných organizací pracuje se svými klienty jiným způsobem. 

Příkladem jsou různé druhy pečovatelské služby, vzdělávání nevidomých, neslyšících či 

jinak tělesně nebo mentálně postižených, poradenské a právní služby, charitativní 

sbírky, apod.

Organizace integrující ve volném čase své klienty fungují jako nejrůznější 

sdružení, kluby, dobrovolnická centra, nadace nebo přímo centra volného času. 

Jednotným prvkem těchto organizací je to, že pracují především (a často výhradně) 

s určitou speciální skupinou handicapovaných, počet jejich klientů je dán lokalitou 

působení dané organizace, ale hlavně bojují o přežití, perou se s ekonomickou situací 

v humanitární sféře a stále hledají dobrovolníky.
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Nutno podotknout, že v ČRHO jsou organizace z celé republiky. Tato instituce 

se mimo jiné stará o dění v humanitární sféře, snaží se sdružovat organizace, informovat

o inovacích v legislativě, o moderních postupech, a v neposlední řadě vypisuje granty 

na HUMPRO -  humanitární projekty (byť finančně velice omezené). Pro příklad, který 

osobně považuji za velice podstatný: Na zasedání byl prezentován dopis, který byl 

jménem prezidenta ČRHO zaslán panu premiérovi ing. Jiřímu Paroubkovi.

Cituji:

„ Vážený pane premiére,

obracím se na Vás v souvislosti s přípravou státního rozpočtu na rok 2006. 

Z dostupných informací vyplývá, že v kapitole MPSV byly dotace nestátním neziskovým 

organizacím na poskytování sociálních služeb meziročně snížen z 1.465.412 na 1.104.920 Kč, 

tj. o 25 %>. Podotýkám, že klienty těchto služeb jsou ve většině případů osoby z důvodu 

zdravotního stavu či věku bezmocné nebo z jiných příčin na nich závislé.

Vážený pane premiére, za posledních 15 let si nestátní poskytovatelé sociálních služeb 

již  bohužel zvykli na občasné návrhy rozpočtových škrtů. Mohu Vás však ujistit, že dosud žádná 

polistopadová vláda nenavrhla faktickou likvidaci jedné čtvrtiny funkční sítě sociálních 

služeb. Absurdnost této situace je  navíc umocněna faktem, že tatáž vláda předloží, jak doufáme, 

v nej bližších týdnech parlamentu dlouho očekávaný návrh zákona o sociálních službách, 

pro jehož realizaci již  byl v rámci koalice schválen postupný nárůst finančwch prostředků.

Stále chceme věřit, že výše uvedený návrh rozpočtu na rok 2006 je  proto spíše jen 

administrativním nedopatřením. Věříme, že tomuto problému budete věnovat potřebnou 

pozornost.

S pozdravem a poděkováním

Ing. Pavel Dušek, prezident ČRHO" Konec citace.
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Tento pádný příklad bohužel ukazuje, v jaké situaci se humanitární sféra 

nachází. Avšak zpět k průzkumu. Další otázka měla zjistit, jaký přínos má integrace 

ve volném čase pro klienty dotázaných zástupců humanitárních organizací.

Na jedné straně jsem se setkal s popisem činností, které probíhají na půdě 

jednotlivých organizací a integrují většinou handicapované klienty mezi sebou, sdružují 

jejich rodiče a všemožně se snaží jim ulehčit jejich břímě, pomoci dětem a mládeži 

zvládat každodenní situace v dnešní společnosti a se svým handicapem se vyrovnat, 

naučit se s ním žít. Integrace ve volném čase zde probíhá formou klubů, kroužků 

a dílen pod vedením speciálních pedagogů. Další varianty jsou nejčastěji jednodenní 

společné akce, jako návštěva výstavy, divadla, kina nebo veřejné akce pořádané 

organizací podobného zaměření. Vícedenními akcemi jsou výlety, ozdravné pobyty, 

speciální táborové tumusy. Stále však platí, že se handicapovaní či jejich rodiny 

setkávají většinou opět s jinými handicapovanými. Integrace v tomto případě pak 

probíhá v kontaktu handicapovaných s jejich rodinami, sourozenci, příslušníky širší 

rodiny včetně prarodičů, ale i dalších zdravých dospělých. Jde o pomocný nebo odborný 

personál, zajišťující služby, doprovod na akcích a jejich zdravé děti. Dobrovolníci, 

osobní asistenti, lektoři, vedoucí, praktikanti, terapeuti a rehabilitační pracovníci tvoří 

intaktní část integrovaných činností, akcí, pobytů a táborů.

Na straně druhé pak stojí organizace, které si přímo kladou za cíl 

sdružovat handicapované s intaktní společností. Je jich, bohužel, menšina. Fakt, že 

organizací integrujících zdravé a postižené je málo, není dán jen složitou ekonomickou 

situací v humanitární sféře. Mnohem závažnější a skličující je reálný postoj společnosti 

k lidem s handicapem, kteří se určitým způsobem liší od zdravé populace. Realita je
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taková a existují pouze dvě východiska. Přehlížet, nevšímat si a nevnímat problémy 

lidí kolem sebe, anebo otevřít oči a přijmout, co vidíme. Přijetím je již  pouhé 

uvědomění si této skutečnosti a je tak učiněn první vstřícný krok k řešení aktuální 

situace.

Naštěstí sdružení nebo organizace zabývající se integrací vznikala a vznikají 

v místech a podmínkách, které si jejich vznik žádají. Je tedy příjemné a podstatné vědět, 

že jejich existence je žádoucí.

Dále je však poněkud skličující vědomí jejich hodnotné práce pro společnost, 

která si této příliš necení. Společnost je  svým způsobem spokojena se situací takovou, 

jaká je. Málokoho napadne, že situace soužití intaktní a handicapované populace není 

již  natolik alarmující jako před deseti lety právě díky obrovskému úsilí organizací 

tohoto druhu. Díky nim vidíme v tramvaji dva naprosto obyčejné lidi, kteří se najednou 

začnou bavit znakovou řečí nebo si rozloží slepeckou hůl a s jistotou vystoupí.

Byl jsem  svědkem krásné situace. Stál jsem  ve frontě na pokladnu v samoobsluze 

jako  třetí. Pán, který byl právě na řadě, vyskládal mlčky obsah košíku na pás a ukázal 

na noviny za pokladní. Řekla mu celkovou sumu a on beze slova zaplatil, vzal nákupní
•

tašku a odešel. Pán přede mnou si postěžoval, ja k  dnes ti lidé ani nepoděkují. Pokladní 

se na něj zadívala se slovy: „ Ten pán je  němý, chodí sem pravidelně a je  moc milý, 

a dobrý den! “

Odpovědi na otázku přínosu integrace ve volném čase pro klienty dotazovaných 

organizací mluví jasně. Klienti využívají volný čas jako jejich vrstevníci, vzdělávají se
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s nimi v běžném prostředí, čímž se u nich projevuje větší samostatnost. Rozvíjejí 

duševní činnosti, jemnou motoriku. Zapojují se do společenského dění, pociťují 

sounáležitost. Často se zlepšuje jejich zdravotní stav, kondice a dostávají se 

do psychické pohody. Získávají praktické informace, osvojují si znalosti a posléze 

dovednosti, ke kterým by jinak těžko nacházeli cestu.

Klienti jsou ale především vděční. Vděční za pozornost, kterou potřebuje každý 

člověk. Jsou vděční, mohou-li ukázat, co dovedou, že něco umí, jsou právoplatnými 

a rovnocennými členy společnosti. Zvyšuje se jejich sebevědomí, jsou motivováni 

pro další a hodnotnější život.

Obrovský přínos ovšem spočívá v oboustranném obohacování mezi klienty 

organizací a zdravou společností. Využití volnočasových aktivit je  jednou 

z nej přirozenějších forem k uplatnění integrace. Taková situace vyžaduje vytváření 

vhodných podmínek k bezprostřední, mnohotvárné příležitosti pro spolupráci 

na základě dobrovolnosti.

Společnost si stále málo uvědomuje nebo si nechce uvědomit přítomnost těchto 

lidí. Je nám příjemnější, když o nich nevíme. Cítíme, že jsme udělali dobrý skutek, když 

vhodíme několik mincí do kasičky na děti s leukémií, ale nechceme ono dítě vidět, 

pohladit ho a hrát si s ním. Nadace získávají často peníze takovým způsobem, že 

uspořádají koncert se známými hvězdami a výtěžek jde na dobročinné účely. Dělají to 

proto, že tento neosobní způsob získávání prostředků funguje. Lidé chtějí vidět známé 

osobnosti, ne děti s autismem. Pro účinkující je  to reklama, dále se však o osudy 

potřebných zajímají výjimečně. Důvodem pro sponzorské dary je v dnešní době 

reklama na oplátku. Sponzorský dar je finanční částka nebo sleva na materiál či služby
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firem a společností. Problém je v tom, že málokterá nezisková humanitární organizace 

je pro firmy tak „zajímavá“, aby se jim se do ní „vyplatilo investovat“.

Bez pomoci však tyto organizace nemají mnoho šancí na přežití. Přesto jsou 

pojítkem mezi handicapovanými a zbytkem společnosti. Tím se dostáváme k otázce 

problémů a překážek v činnosti humanitárních organizací. Kromě jasného a nejčastěji 

zmiňovaného problému financování, jsou často právě s financováním spojené překážky. 

Existuje mnoho zdrojů pro finanční podporu činnosti neziskových organizací. Zvláště 

pro svépomocná a dobrovolnická sdružení činí problémy velká agenda a administrativa, 

která souvisí s žádostmi o podporu pro jejich projekty, vyúčtováním a hodnocením.

K možnosti získávání dotací a grantů ze státního rozpočtu a fondu EU jsou např. 

již  nezbytní odborní poradci a další pracovníci na vypracování a koordinaci projektů. 

Přestože určité projekty prokazatelně a dlouhodobě fungují s pozitivním efektem, je 

stále stejná stresová situace při každoročním rituálu podávání žádostí a vyčkávání jejich 

úspěšnosti. I pozitivní výsledek přináší vždy existenční problémy v prvním čtvrtletí 

roku, což znesnadňuje jakékoli dlouhodobější plánování.

Vozíčkáři si stěžují na omezené množství bezbariérových zařízení, možností 

dopravy a ceny pobytů pro zdravotně postižené. Kořenem mnoha problémů je omezená 

informovanost a propagace možností pomoci v oblasti různých handicapů již 

na základních školách, přes střední a vysoké školy. O neziskové aktivity je  nízký zájem 

sponzorů, médií a taktéž dobrovolníků.

Další související problémy jsou nedostatečné nebo nevyhovující prostory 

pro speciálně zaměřenou klubovou činnost, špatné a nemoderní kancelářské vybavení. 

Nedostatek pracovníků v tomto sektoru souvisí s nedostatkem mzdových prostředků,
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nutností jsou další dotace obtížně obstarávané na potřebné služby přímo pro konkrétní 

osoby (péče o osobu blízkou).

Co samy humanitární organizace navrhují, aby byla jejich práce snazší? 

Sjednocení a zjednodušení žádostí a formulářů institucí poskytujících granty a dotace. 

Změna v legislativě, umožňující daňové zvýhodnění pro sponzory. Zprůhlednění 

finančnictví, zajištění neúplatné grantové strategie. Finanční zajištění osvědčených 

a dlouhodobě probíhajících projektů.

Lepší dostupnost a zajištění financí pro odborné pracovníky a dobrovolníky 

v neziskové oblasti. Tedy snazší získávání dotací na výplaty zaměstnanců. Provázanost 

sítě nabídky práce pro speciální pedagogy, odborné asistenty, manažery neziskových 

organizací a dobrovolníky.

Upozorňovat na vypsané granty organizace, které se mohou v dané oblasti

o dotaci ucházet. Přiznávat grant v požadované výší, nemá-li organizace jiný zdroj, 

nemá možnost žádat o dotace či sponzorský dar u jiných institucí.

Dostatečná kapacita levné bezbariérové dopravy, příznivější ceny a dostupnost 

pobytových zařízení. Propagace problematiky integrace na ZŠ, SŠ a VŠ.
«-

Pokud by měly neziskové humanitární organizace zajištěno přežití, mohly by se 

lépe soustředit na rozvoj, zkvalitňování a rozšiřování služeb pro své klienty, 

znásobování možností jejich realizace a vytváření příznivějších podmínek pro integraci. 

Tím by byla pozdvižena i samotná existence handicapovaných a otevřeny nové 

možnosti jejich uplatnění ve společnosti.
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Integrace je, jak bylo již řečeno, proces, který probíhá stále a je ovlivňován 

aktuálními tendencemi společnosti. Na hodnotném začlenění osobnosti do společnosti je 

třeba pracovat od narození. Pojem integrace je  tedy velmi aktuální jak ve věku 

předškolním tak v mladším školním věku. Děti získávají zkušenosti na jejichž základě si 

budují hodnoty, názory, pohled na svět a životní cíle. Nemělo by být zamezováno 

střízlivému vnímání společnosti takové, jaká je. Jinak sama sebe odsuzuje k rozbití 

sociálních vazeb, následnému odcizení a nakonec k zoufalému a sobeckému boji

o přežití.

Jako poslední doplněk si v této kapitole dovoluji předložit znění zásad grantové 

politiky ČRHO:

Správní rada (dále jen SR) vyhlašuje následující zásady pro podporu humanitárních 

projektů (dále jen HUMPRO):

1. SR přijímá k projednání žádosti o grant zpracované výhradně podle zásad definice 
HUMPRO. Vzhledem k výši finančních prostředků, kterými SR disponuje, je výše 
grantů nad 100.000 Kč výjimkou.

2. SR nedoporučuje předkládat žádosti o granty na rekreace, rehabilitační či rekondiční a 
poznávací pobyty. To se netýká školení a kurzů spojených s pobytem.

3. SR nedoporučuje předkládat projekty na investice (HIM) pro jejich finanční náročnost. 
Přitom nevylučuje projekty na vybavení či údržbu (nákup DHIM apod.). SR neposkytne 
prostředky na vybavení, které má být pevně zabudováno v objektu, popř. na jeho 
rekonstrukci a údržbu, pokud nemovitost není v majetku žádající organizace.

4. SR nedoporučuje žádat o grant na provozní režii různých zařízení (respektive 
hospodářsko správní výdaje organizací) a na přidělení mzdových prostředků, včetně 
zajištění civilní služby. Přitom se nevyhýbá v nutných případech podpoře OON 
(zejména dohod o provedení práce) vztahujících se k předloženému projektu.

5. SR nedoporučuje předkládat žádosti o podporu projektů, které již byly jednou 
podpořeny (k jejich pokračování, opakování ap.). SR podporuje zejména ty projekty, 
které mají dopad na početnější cílové skupiny a jsou novými náměty v činnosti ČRHO.

6. SR nepodporuje projekty těch organizací, které nedodržely podmínky smlouvy 
na podporu minulého projektu, nebo porušily jiným způsobem stanovy ČRHO.

7. SR přísně dbá, aby předkladatelem projektů byly členské organizace ČRHO, nikoli 
jejich organizační složky.

8. SR žádá všechny organizace, aby ve svých Výročních zprávách, při slavnostním 
ukončení projektů, v tisku atp. zdůraznily podíl grantu ČRHO.

69



Z výše uvedených zásad je patrné, že humanitární organizace, které se rozhodly 

nechat zastřešit pod ČRHO, mají i přesto jen malou naději na úspěch svého projektu. 

Nemohou dostat grant na pobyty a rekreace svých klientů, na vybavení (a pouze hrstka 

organizací sídlí v budově, kterou vlastní), na zaměstnance nebo na již fungující 

a osvědčený projekt, není-li tento určen početnější (v místním vztahu často majoritní) 

skupině.
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4.3 Integrace dětí ve volném čase na Praze 8

Průzkum současného stavu integrace dětí mladšího školního věku v zařízeních 

volného času byl realizován v průběhu srpna -  listopadu 2005. Byla zvolena vymezená 

lokalita Prahy 8, ve které je dostatek institucí vhodných k plánovanému průzkumu. 

Dalším argumentem byla předchozí osobní znalost a zkušenosti z oblasti problematiky 

šetření. Na Praze 8 prožil autor své dětství a mnohé instituce sám navštěvoval nebo 

s nimi spolupracoval.

Hlavním úkolem průzkumu bylo zmapovat nabídku možností organizovaných 

volnočasových aktivit dětí mladšího školního věku na Praze 8. Hlavní úkol vyžadoval 

získání souboru základních informací, které se týkaly zjištění:

1) počtu dětí mladšího školního věku v dané lokalitě

2) poskytovatelů nabídky volného času na Praze 8, jejich zaměření a fungování

3) nabídky VČA (volnočasových aktivit), jejich struktury, kvality a pokrytí potřeb

4) přehledu VČA s integrací, druhů, frekvence a úrovně integrace

5) možností integrace, nových aktivit a tendencí, poptávky a vztahu k nabídce

6) uživatelů nabídky, tj. dětí a jejich požadavků

- tak, aby po zpracování získaných údajů bylo možno stanovit v oblasti dané problematiky :

7) pozitivní efekt VČA s integrací, problémové okruhy a rezervy

8) podněty a připomínky, návrhy řešení a dále formulovat i návrhy opatření.
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Metody zkoumání

Hlavní metodou průzkumu byl rozhovor - interwiev. Tato metoda je založena 

na přímém dotazování, tj. verbální komunikaci tazatele a respondenta.

Metoda rozhovoru je charakterizována především přímou sociální interakcí. 

Podaří-li se tazateli navázat kladný vztah s respondentem, vytvořit ovzduší důvěry 

a otevřenosti, může metoda rozhovoru odhalit fakta, zkušenosti, názory a postoje 

respondenta, které jsou ostatním metodám nedostupné. V našem případě byl zvolen typ 

nestandardizovaného rozhovoru, kdy tazatel volí sled a podobu předem připravených 

otázek odpovídajících dané situaci, aniž by se držel přesného schématu. Tak může dojít 

k hlubšímu proniknutí do problematiky výzkumu a jejímu objektivnímu posouzení. 

Získaný materiál přináší mnoho obtíží při zpracovávání, zejména vyžaduje velký objem 

času. Obsahuje údaje charakterizující subjektivní výpovědi jednotlivých respondentů, 

proto je při jejich vyhodnocování nutný individuální přístup. Nelze je jednoduchým 

způsobem interpretovat a upravovat podle statistických kritérií.

Rozhovorům předcházela metoda sběru dat z hmotných a elektronických zdrojů, 

jejich analýza a výběr podle stanovených kritérií. Jako studijní a pracovní materiály 

byly zvoleny webové stránky, odborná a metodická literatura, informační brožury, 

tiskové materiály a periodika.

Získané údaje byly zpracovány do výstupů a závěrů průzkumu za pomoci 

následujících metod: teoretické a statistické, kvantitativní a kvalitativní, dále byly 

použity analýza, syntéza, srovnávání a konkretizace.
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4.3.1 Průběh a popis průzkumu

Z elektronické informační sítě odboru školství Městské části Praha 8 byly 

zjištěny primární údaje a podklady. Týkaly se počtu fungujících základních škol, kolik 

dětí školy navštěvuje, jaké je procento dětí mladšího školního věku. K stavu ZŠ a jejich 

problémům : v roce 2004 byly dvě školy zrušeny z provozních důvodů (opravy 

po záplavách) a kvůli klesajícímu počtu dětí, z osmnácti nyní funguje šestnáct. 

Ve školním roce 1995/96 navštěvovalo ZŠ na Praze 8 celkem 7.666 dětí. V tomto 

školním roce 2005/2006 je na školách 6.263 dětí, tj. o 1.403 méně než před deseti lety. 

Pro přehlednost a další plánování byla vytvořena mapa pokrytí škol. Viz Mapa 1.

Mapa 1. Základní školy na Praze 8

KOBYLKY

STŘÍŽKOV

TROJA

Praha 7

KARLIN

ŽIŽKOV
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Fungující školy jsou označeny žlutou barvou, zrušené školy barvou červenou. 

Z údajů Odboru školství vyplývá, že v současné době na Praze 8 navštěvuje I. stupeň 

základních škol 3.480 dětí mladšího školního věku. Dobré pokrytí dané lokality školami 

je proto velice důležité. Odtud se dále odvíjel plán sledování a mapování 

volnočasových zařízení, organizací a center.

Dále bylo zjištěno, jaká zařízení volného času přímo prezentuje Městská část 

Praha 8 na svých webových stránkách a v informačních materiálech. Ne všechny 

prezentované instituce jsou však Městskou částí Praha 8 zřízeny nebo podporovány. 

Proto byly navštíveny Odbor školství a Odbor sociální MČ Praha 8 a získány 

informace o provázanosti a úrovni spolupráce státní správy s nestátními zařízeními 

volného času.

Se zástupci jednotlivých zařízení, organizací a institucí byla sjednána osobní 

setkání. Při každém osobním setkání se uskutečnilo interwiev, přičemž rozhovor byl 

zaznamenáván na diktafon. Doslovný přepis nebyl záměrem, obsah odpovědí byl 

důležitým podkladem k zmapování aktuální situace ve vybrané lokalitě. Účel průniku 

do sítě volnočasových aktivit dětí mladšího školního věku byl nasměrován 

k poznání, jak tato síť funguje, kam sahá její vliv, kde jsou možnosti rezerv a zda 

existuje problém, na který zařízení sama nestačí. Dalším cílem rozhovoru bylo mimo 

jiné zjistit formu integrace, která v těchto zařízeních probíhá a řada dalších faktů, které 

souvisí s problematikou zkoumaných organizací.

Předem byla zpracována struktura dotazování, zformulovány konkrétní otázky 

a postup při aplikaci interwiev. Jednotlivé rozhovory byly operativně přizpůsobovány 

aktuální situaci, dotazované osobnosti, získaným poznatkům a znalostem o typu
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zařízení, jeho aktivitách a zaměření. Byla zjišťována míra vzájemných vztahů, 

provázanosti mezi jednotlivými institucemi, přehled o tom, s kým tyto instituce 

spolupracují, kdo jim  pomáhá, na kom jsou závislé, s kým by měly zájem 

spolupracovat. Předmětem zájmu bylo též jakými subjekty a do jaké míry jsou 

podporovány, jaká je kvalita pedagogů, odborných a dobrovolných pracovníků. 

A nakonec, kde v této sféře vidí instituce problémy a jaký je jejich pohled na současnost 

i budoucnost integrace ve volném čase.

Otázky interwiev

Otázky pro jednotlivá interwiev byla formulována v konceptu, který mohl být 

podle potřeby upravován, otázky přizpůsobovány situaci, případně bylo jejich znění 

pozměněno (zpřesněno) v ohledu na dané souvislosti. Stěžejní byla následující osnova:

• Jak se Vás či Vaší organizace / instituce dotýká problematika integrace dětí 

mladšího školního věku ve volném čase a jakým způsobem a formou integrace 

probíhá?

• Jaké druhy integrovaných činností se vám daří uskutečňovat?

• Co je pro Vás nejnovějším trendem, směrem v této problematice? Co se Vám daří 

nejlépe uskutečňovat?

• Zmiňte prosím druhy minoritních skupin, které se Vám daří zapojovat do 

integračního procesu.

• Kde cítíte největší problémy, jaké jsou podle Vás překážky ke zlepšování 

a zkvalitňování integrace ve volném čase?

• Jaký počet kvalifikovaných pracovníků u Vás pracuje v tomto sektoru? Kolik máte 

zaměstnanců, kolik dobrovolných pracovníků - jejich dostatek? Pokud ne, proč?

• Jak získáváte finanční prostředky k integračním činnostem? Pohovořte o problému 

zdrojů financování a o jeho možných řešeních či východiscích.

• S jakými organizacemi nebo institucemi (státní, neziskové, oborové, jiné -  firmy, 

podnikatelé apod.) spolupracujete?

• Kolik dětí (klientů) se Vám daří zapojovat do integračních aktivit?
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• Doporučili byste k jednání a získání dalších informací jiný subjekt, o kterém víte, že 

je úspěšný na poli integrace dětí ve volném čase?

Na závěr rozhovoru byl všem respondentům poskytnut prostor pro jejich

případné další vyjádření. Jaký ve své práci vidí smysl? Kam by svá snažení rádi 

směřovali? Jaké jsou jejich nejbližší cíle? Mají nějaký vzor? Jaké registrují změny 

v chování dětí v časovém horizontu několika posledních let? Apod.

Následující část práce obsahuje přehled zkoumaných institucí a dalších subjektů, 

získaná data, konkrétní fakta a výpovědi respondentů, obsahující jejich pohled na danou 

problematiku.

4.3.2 Odbor sociální a odbor školství Městské části Praha 8 

Odbor školství Městské části Praha 8

Odbor zajišťuje úkoly Městské části v samostatné i přenesené působnosti 

v oblasti školství. Spolupodílí se v rámci své působnosti na realizaci úkolů uložených 

Městskou částí jako zřizovatelem, právnickým osobám a organizačním složkám, jako 

zařízením bez právní subjektivity. Metodicky usměrňuje a kontroluje příspěvkové 

organizace ve své působnosti dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o finanční kontrole). V rámci své 

působnosti zabezpečuje všestranné využití svěřeného majetku, řádně pečuje o jeho 

provoz a údržbu. Podporuje všestranný rozvoj vzdělávacích a výchovných aktivit 

občanů Prahy 8.
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Městská část spravuje budovy, ve kterých sídlí DDM, mateřské a základní školy, 

snaží se tedy, aby všechny měly potřebné vybavení také pro volný čas. Hřiště by měly 

mít všechny základní školy výhledově za 4 roky. Problém je, že samotná Městská část 

Praha 8 má půjčeno od jiných Městských částí cca 40 milionů Kč. Při každoročním 

schvalování rozpočtu se zastupitelstvo rozhoduje, zda vypsat granty na volnočasové 

aktivity či humanitární sféru nebo vyčlenit částku na splácení dluhu.

Do budoucna vidí vedoucí odboru školství možnost většího využití školních 

hřišť, kde by fungoval kustod, placený na plný úvazek, čímž by se zvýšila 

organizovanost mimoškolních aktivit bez nutnosti finančních nákladů ze strany rodin 

dětí.

Sociální odbor Městské části Praha 8

Odbor zabezpečuje výkon přenesené působnosti v oblasti sociálních věcí

v rámci Statutu hl. m. Prahy. Poskytuje sociální dávky a pomáhá rodinám s dětmi,

sociálně potřebným, zdravotně postiženým a starším občanům, provádí sociálně-právní

ochranu dětí a mládeže. Zajišťuje poradenskou a výchovnou činnost spojenou s terénní

sociální prací, sociální prevenci a prevenci kriminality. Dále zajišťuje specializované
€ '

sociální služby pro společensky nepřizpůsobené občany, s cílem jejich opětovné 

sociální integrace.

Spolupracuje s příslušnými rezortními ministerstvy, Magistrátem, 

zdravotnickými zařízeními, soudy, státními zastupitelstvími, policií, školami, správou 

sociálního zabezpečení, úřadem práce, charitativními a humanitárními organizacemi, 

ústavy sociální péče pro dospělé, Centrem pro mezilidské vztahy a Centrem krizové
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intervence, Střediskem mládeže, Dětským krizovým centrem SOS, internátními 

zařízeními, dětskými domovy a výchovnými ústavy pro mládež, učilišti, Ústředím 

pro mezinárodně-právní ochranu dětí a mládeže v Brně a věznicemi.

V případě, že s nčjakým dítětem nastane závažnější problém, rodina nebo škola 

informuje příslušný sociální odbor. Dítě se primárně dostaví na pohovor nebo provede 

sociální pracovnice návštěvu přímo v místě bydliště. Podle znaků či původu problému 

je  doporučen nový postup v denním režimu a často je diskutován způsob trávení 

volného času. Podle rozhovoru s vedoucí sociálního odboru se počet sledovaných dětí 

za posledních 5 let zvýšil téměř o 30%. Časté jsou i případy, kdy rodiče problémového 

dítěte byli v minulosti sami pod dohledem sociálního odboru.

Jedním ze znaků problémových dětí je  neschopnost kvalitně trávit volný čas, 

začlenit se do kolektivu. Tím, že nikdy k efektivnímu využití volného času nebyly 

vedeny, jen velice obtížně se tomuto životnímu návyku učí. Nemají dostatečnou výdrž 

pro náročnější aktivity a tak od nich utíkají. Omlouvají se slovy, že je nic nebaví. 

Zaujmout „děti ulice“ je opravdu těžké. Nevidí u sebe úspěchy, proto nemají potřebnou 

motivaci k rozvíjení svých potencionálních schopností. Volný čas tráví s podobně 

neorganizovanou mládeží a jejich činnost se brzy dostává do střetu se zákonem. Neznají 

jiný způsob, jak využít svou energii. Nerozvíjejí své komunikační dovednosti. Ve škole 

se stávají samotáři, podivíny nebo iniciátory šikany. Zhoršuje se jejich prospěch, 

vzdělání je jim  lhostejné. Je-li tento stav u dítěte zjištěn pozdě, je  třeba velkého 

společného úsilí jeho okolí (učitel, rodiče, sociální odbor, pedagogicko psychologická 

poradna) a téměř neustálý dohled nad novou životosprávou. To se daří jen velice
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obtížně a mnohdy pouze dočasně. Pohrůžka ústavní výchovou v některých případech 

pomáhá, v jiných k umístění v zařízení pro ústavní výchovu opravdu dojde.

Pracovníci sociálního odboru jsou v některých případech skeptičtí a kromě 

nízkoprahového klubu nemají jinou nabídku volnočasových aktivit. Veškeré ostatní 

aktivity totiž musí uhradit rodiče, kteří ne vždy obětují peníze, protože riskují, že dítě 

nebude do uhrazeného kroužku či klubu docházet. Přestože není velké procento 

závažných případů v řadách dětí mladšího školního věku, je  více než jasné, že jejich 

budoucí problémy začínají právě v období na přelomu předškolního věku a začátku 

školní docházky.

Ze zákona MŠMT ČR o mateřských školách, mají tyto předepsány provozovat 

poslední ročník MŠ bezplatně, aby si i děti ze sociálně slabých rodin zvykly 

na začlenění do kolektivu. Změna zákona však k výraznému efektu nevede, neboť 

rodiče nejsou oproštěni od placení obědů (28,- Kč na den) a tak se podle statistik počet 

dětí v mateřských školách nezvýšil. Naopak, aby se vyrovnala bezplatná služba, je 

ostatním ročníkům školné zvýšeno. Problémy sociálně ohrožených případů a prevence 

sociálně problémových dětí tak zůstávají stále nevyřešené.

«

4.3.3 Základní školy, školní klub, zájmový kroužek

Cítil jsem potřebu začít zpracování průzkumu právě základními školami. 

Nejprve je  třeba zmínit fakt, že základní škola se řadí do kategorie škol. Do skupiny 

školských zařízení patří školní družiny a školní kluby. Školní klub ve své podstatě plní
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funkce zařízení volného času či zařízení zájmového vzdělávání. Liší se však tím, že 

využití času po skončení školní výuky nabízí pouze žákům zapsaným v dané škole.

Ve školním klubu musí však být dodržena docházka každého účastníka 3x 

týdně. Pokud toto dodrženo není, nemá škola nárok na dotaci kjeho fungování. 

To znamená, že přijde-li kontrola a zjistí následující fakt: „Pepíček Dvořák“ byl ve 

školním klubu v třetím týdnu měsíce listopadu pouze jednou. Škola tímto nenaplnila 

podmínky pro fungování školního klubu a musí vrátit dotace. Základní škola nemá zdroj 

financí k pokrytí nutných nákladů na fungování klubů a vyplácení odměn pedagogům, 

kteří tyto kluby vedou. Proto na Praze 8 školní kluby neexistují.

Ředitelé místních základních škol místo klubů zřizují zájmové kroužky. Zájmové 

kroužky jsou nej různějšího charakteru: tanec, zpěv, hra na flétnu, cizí jazyk, práce 

s počítačem, kroužky výtvarné, dramatické, nej různější sportovní hry, atletika nebo 

gymnastika. Zájmové kroužky vedou učitelé nebo „externí“ pedagogové za úplatu. Mají- 

li děti zájem do určitého zájmového kroužku docházet, musejí jej rodiče zaplatit. Ceny 

se pohybují až kolem několika set korun za měsíc. Přesto rodiče zájmových kroužků 

využívají. Nemusí řešit problémy s přemisťováním dětí ze školy do jiného zařízení. Děti 

mají často v kroužku své kamarády, proto samy docházet chtějí. ZŠ Hovorčovická 

nabízí rekordních 44 zájmových kroužků. Jiné ZŠ ale nabízejí zájmových kroužků pouze 

několik, většinou méně než 10. Záleží na velikosti školy (počtu žáků), zájmu dětí 

a zájmů učitelů a dalších pedagogických pracovníků zájmové kroužky provozovat. 

Na ZŠ může navštěvovat zájmové kroužky cca 40 až 400 dětí.

Děti, které kroužky navštěvují, se poznají ze třídy, z družiny, ze školní jídelny 

a chodeb školy, z hřiště. Musíme tedy konstatovat, že zde probíhá integrace mezi dětmi,
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které se mezi sebou znají a nemají větší problémy začlenit se do kolektivu. Na straně 

druhé můžeme cítit v jisté míře určitou izolovanost. Děti jsou ve stejném prostředí, 

ve kterém probíhá též vyučování, setkávají se s dětmi navštěvujícími stejnou nebo 

vedlejší třídu. A velice často vede kroužek některý člen místního pedagogického sboru.

Proč jsou zájmové kroužky jakožto nabídku základních škol zmíněny? Protože se 

značnou měrou podílejí na trávení volného času právě dětí mladšího školního věku. 

Svou existencí otevřeně konkurují jiným samostatným institucím zájmového vzdělávání 

či zařízením volného času.

Dostáváme se tím k jednomu z velkých problémů sféry volného času. Přirozeně 

lidé chtějí mít nabídku volnočasových aktivit co nejširší. Každého jedince baví něco 

jiného a kombinace jsou tedy individuální. Instituce zaměřené na volnočasové aktivity 

však nejsou kompletně finančně zajištěny státem nebo obcí. Více či méně jsou závislé 

(některé zcela) na určité formě příspěvků svých klientů, případně na sponzorských 

darech. Primární filozofií je  mít co největší klientelu, čímž by měla být zajištěna 

samotná existence, další inovace a zkvalitňování služeb. Z tohoto úhlu pohledu jsou 

navzájem jednotlivé instituce paradoxně konkurencí.

Mají-li v určitém zařízení jako jediní drahé vybavení, cena stoupá. Oproti tomu 

se druzí snaží ceny snížit a tím zvýšit množství klientů. Faktem zůstává, že cena často 

rozhoduje. Zápisné či školné je nejčastěji požadováno k zaplacení na začátku školního 

roku, kdy jsou též nejvyšší výdaje z rodinných rozpočtů na samotnou školu. Je-li počet 

přihlášených dětí nízký, nepostačuje na pokrytí nákladů spojených s fungováním 

daného zařízení a to nemá jiný zdroj, musí zápisné zvýšit. To přináší riziko dalšího 

odlivu klientely. Každá instituce se tedy snaží mít nabídku co nejširší, čímž sdružuje
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různé aktivity na jedno místo. Z integračního hlediska je  takový stav příznivý, jehož 

slabinami se ale mohou stát otázky fyzické přístupnosti, finanční dostupnosti, kapacity 

zařízení a dostatku pedagogů.

Samy základní školy, kterých nyní funguje na území Prahy 8 šestnáct, bojují

o finanční prostředky. Jejich zřizovatelem je obec, v tomto případě Městská část 

Praha 8. „Finanční prostředky se školám poskytují podle skutečného počtu dětí, žáků 

nebo studentů ve škole nebo školském zařízení uvedeného ve školních matrikách 

pro příslušný školní rok, nejvýše však do povoleného počtu uvedeného ve školském 

rejstříku. Finanční prostředky nad rozsah prostředků státního rozpočtu hradí škola 

z dalších zdrojů, zejména vlastních příjmů, prostředků zřizovatele popř. jiných osob.“32

V případě Prahy rozděluje Magistrát jeden díl financí středním školám, vysokým 

školám a základním uměleckým školám a druhý díl postupuje Městským částem, které 

rozdělují „zbytek“ prostředků mezi své základní a mateřské školy. Díky tomuto systému 

čekají školy na dostatek financí k rekonstrukci školního hřiště i několik let.

4.3.4 Základní umělecká škola

Ačkoli patří základní umělecké školy do kategorie škol, funguje jako na základní 

škole nezávislá instituce. Základní umělecké školy (ZUŠ) mají dlouhodobou 

tradici, rozvíjejí zájmy a nadání dětí a mládeže v různých oborech umění.

32 § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání
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„V období 1991 -  2002 se jejich počet v republice sice snížil z 542 na 469, počet 

žáků však vzrostl ze 176 na 224 tisíc (tedy více než o čtvrtinu).“ ! í

ZUŠ navštěvují především děti mladšího školního a školního věku. Věková 

hranice je však 6 - 2 6  let. ZUŠ Klapkova nabízí volnočasové aktivity v oborech: 

hudebním, výtvarném, literárně dramatickém a tanečním. Nabídka zájmových kroužků 

na základních školách sice má za následek mírný odliv dětí, které se chtějí některému 

z uvedených oborů věnovat, klientela je však stále početná. Z 1.200 žáků je v ZUŠ 

v kategorii 6 - 1 5  cca 700, dětí mladšího školního věku pak kolem 500.

Integrují se zde žáci s cizím státním občanstvím nebo jiné národnosti. Pro ZUŠ 

je to dle slov zástupce ředitele velice přínosné, protože se střetávají odlišné kultury 

a vzájemně se obohacují. Takových žáků je zde kolem 20. Zajímavé je, že zástupci 

romské menšiny jsou na celé škole jen dva, v hudebním oboru.

Samy obory výtvarné, taneční a literárně dramatické jsou provozovány 

ve skupinách dětí vždy přibližně stejné věkové kategorie. Obor hudební je pak většinou 

ve stylu individuální výuky. Jsou však případy, kdy jsou hráči na různé nástroje 

v situaci, ve které kooperují s jedním či více hudebníků. Jsou to např. dětské orchestry, 

smíšené sbory, hodiny hudební teorie, koncerty a soutěže. Sama škola pořádá větší 

akce, při kterých dochází k prolínání všech čtyřech oborů. Jsou to celodenní přehlídky, 

prezentace nebo dílny. Žáci hudebního oboru se dozvídají, co se děje v oboru 

výtvarném či dramatickém a naopak. Setkání přechází v přímou zkušenost, která 

všechny obory stmeluje dohromady a funkci samotné ZUŠ upevňuje.

33 HOFBAUER, Břetislav: Děti, mládež a volný čas. Praha, Portál 2004, str. 87.
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Problémem se stává větší zátěž dětí ve výuce na základní škole. Děti jsou více 

vytíženy a jejich volný čas je determinován nutností přípravy na školu. Některé základní 

školy navíc začínají učit až od 9:00 hodin ráno, končí proto později, čímž je docíleno 

opět zkrácení doby možné k docházce do ZUŠ. Rodiče své děti mladšího školního věku 

neradi pouštějí v pozdních hodinách do zařízení volného času. Může se však stát, že již 

dříve není míst nebo se nehodí konkrétní den v týdnu.

ZUŠ je legislativně zakotvena v zákoně jako škola, dostává tedy příspěvek 

na platy učitelů od státu prostřednictvím Magistrátu hl.m. Prahy. Další zdroj je úplata 

za vzdělávání (jinými slovy školné). Tyto prostředky musí pokrýt náklady na energie, 

provoz budov, nákup a údržbu nástrojů apod. Nyní je zakotveno v zákoně, že ZUŠ mají 

pokryté odvody z mezd (zdravotní a sociální pojištění) ze státního rozpočtu a nemusí je 

tedy hradit ze školného.

Počet učitelů je dán normativem na určitý počet žáků. ZUŠ Klapkova má 36 

předepsaných pracovních míst. Tyto místa zaplňuje 56 učitelů a 5 provozních 

zaměstnanců. Znamená to, že většina pracovníků pracuje na částečný úvazek. Jsou to 

důchodci, anebo mladí lidé živící se uměleckou činností. Má-li však škola dobře 

fungovat, nelze pouze „odučit“ hodiny a jít domů. Faktické fungování školy pak udržuje 

několik vedoucích zaměstnanců. Na druhou stranu v Praze není nouze o kvalifikované 

pedagogy, což na menších městech problémem být může.

Školné se ovšem zvyšuje: na děti navštěvující základní nebo střední školu 

(maximálně do 18 let) dostávají dotace, školné pak činí cca 1.500,- Kč na jedno 

pololetí. Na jiné případy již stát nepřispívá. Objevují se tedy případy, kdy si děti 

a mládež ze sociálně slabých rodin nemohou dovolit ZUŠ navštěvovat. ZUŠ Klapkova
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sice v prokazatelných případech poskytuje 50% slevu, dělá to ovšem z dobré vůle 

a na svůj úkor, protože druhou polovinu nezíská. V Praze není tento fakt tolik patrný 

jako v krajích s velkou nezaměstnaností. Tímto by se měl zaobírat příslušný úřad státní 

sociální politiky.

Při ZUŠ Klapkova funguje občanské sdružení rodičů, jehož aktivity přerostly 

dokonce ve smíšený pěvecký sbor MáTa (máma a táta). Krátká spolupráce s jinými 

institucemi se pro druhou stranu nejevila zajímavou a v současnosti žádná nefunguje.

4.3.5 Domy dětí a mládeže

Zařízení volného času se vyznačují vymezenými funkcemi, výchovnými 

a vzdělávacími cíly. Dále i určitým stupněm institucionalizace a profesionalizace, mají 

svou organizační strukturu, prostorovou a materiální vybavenost. Nejrozšířenějším 

vnitřně strukturovaným zařízením volného času dětí a mládeže se v evropských zemích 

staly domy (střediska) dětí a mládeže - DDM. Jejich základní pojetí se vyznačuje 

zásadně dobrovolnou účastí v členité paletě zájmových činností, mnohostranností
<

obsahu a různorodostí metod. Střediska volného času hrají podstatnou úlohu 

při objevování a rozvíjení kreativity, zájmů a nadání dětí a mládeže. DDM se vyznačují 

celoroční činností včetně školních prázdnin. První zařízení tohoto typu u nás vzniklo 

v roce 1949 v Brně.
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Střediska volného času rozvíjí následující druhy činností:

• spontánní činnost jako nabídku rekreačního nebo zájmového zaměření 

bez organizujícího působení dospělého,

• zájmovou činnost příležitostnou v podobě jednorázových nebo cyklických akcí,

• zájmovou činnost pravidelnou v trvale fungujících zájmových útvarech,

• prázdninovou činnost příležitostnou i pravidelnou,

• individuální práci s talentovanými dětmi a mladými lidmi,

• další činnosti -  např. poradenskou a metodickou práci.

Pravidelná zájmová činnost je  mimořádně významná, sleduje individuální rozvoj 

účastníka, úzce spjatý s činností zájmového kolektivu a s jeho veřejně prospěšnou nebo 

tvůrčí činností. To mohou být např. aktivity zaměřené na ochranu životního prostředí, 

veřejně prospěšnou práci ve prospěch druhých dětí včetně handicapovaných nebo 

seniorů, soutěže umělecké tvořivosti. Především však vytvářejí podmínky pro spontánní 

činnost a oslovují neorganizované děti a mládež, kteří nedovedou svůj volný čas jinak 

efektivně využívat. Významný je i podíl DDM na vzdělávání dobrovolných 

a profesionálních pracovníků volného času dětí a mládeže.

Na území Prahy 8 se nacházejí dva domy dětí a mládeže. Prvním je DDM 

hlavního města Prahy, jehož součástí je  místní Karlínské Spektrum. Vznikl v roce 1950 

jako druhé zařízení tohoto typu u nás a jeho zřizovatelem je Magistrát hlavního měsía 

Prahy. V současnosti k němu patří také informační centrum (počítačové kroužky 

a internetová kavárna) a sídlí v budově na Karlínském náměstí. Stadion mládeže, 

stanice mladých přírodovědců, stanice mladých techniků, Klub Klamovka 

a hipocentrum jsou součásti DDM hl.m. Prahy situované v jiných částech Prahy, 

několik letních základen je  mimo město. Pravidelné zájmové činnosti v jeho zařízeních
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se účastní přes 2,5 tisíce dětí a mladých lidí týdně, akcí příležitostných několik desítek 

tisíc účastníků ročně.

DDM Prahy 8 má dvě budovy. V Přemyšlenské ulici v Kobylisích je hlavní 

budova využívající prostory bývalé mateřské školy. Druhá budova se nachází 

v Krynické ulici v Bohnicích a od Přemyšlenské je vzdálena téměř 3 kilometry 

vzdušnou čarou. Podle slov paní ředitelky jsou prostory stále nedostačující.

DDM je zařízení specializované na nabídku volnočasových aktivit a právě 

integrace je jedním z jeho prvotních cílů. Pravidelná činnost je ukládána zákonem 

a nabízených kroužků je  průměrně 86 ročně. Příležitostná činnost znamená jednodenní 

akce, výlety, exkurze a táborové činnosti, které jsou využívány především dětmi 

školního věku. Tři otevřené kluby nabízejí herny pro širokou veřejnost jako spontánní 

aktivity, za návštěvu otevřeného klubu se neplatí. Jeden je však pro maminky s dětmi 

do tří let, druhý pouze hudebního zaměření a třetí zaměřen na deskové hry. MŠMT ČR 

vyhlašuje soutěže a přehlídky, DDM jsou pak garantem obvodních a krajských kol.

V posledním roce se DDM daří aplikovat preventivní programy -  protidrogový 

a občanskoprávní ve spolupráci s Městskou policií a program ekologické výchovy 

a přírodovědy.

Nejnovějším trendem center volného času v republice je vytváření komunitních 

center, což není v Praze nutné, týká se to spíše menších obcích, kde se sdružují např. 

hasiči s rybáři a vytvářejí podmínky pro organizovanou náplň volného času. Popularitě 

se těší především adrenalinové sporty a nízkoprahové kluby. Tím, že se DDM 

v Přemyšlenské podařilo materiálně zaštítit otevřené kluby, umožňuje do jisté míry 

velice křehkou integraci dětí ze sociálně slabých rodin nebo dětí problémových. Zde
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ovšem na rozdíl od nízkoprahového klubu vyvstávají problémy toho charakteru, že se 

„děti ulice“ necítí v pěkných nových prostorách dobře a po krátkém čase do klubu 

přestávají docházet. Dohled pedagogů jim  je nepříjemný, stejně jako fakt, že je po nich 

vyžadována zodpovědnost za půjčené věci na hraní apod. Výše zmíněné problémy 

s prostorem neumožňují, aby si vedle třídy tance pouštěly děti hlasitou hudbu a „dělaly 

si co chtějí“ .

V horní (severní) části Prahy 8 nejsou problémy s romskou ani asijskou 

komunitou, kroužky DDM však nenavštěvují děti jiné, než české národnosti. Pouze 

jedna z budov má bezbariérový přístup a jednou týdně ji navštěvují vozíčkáři 

ze sdružení Asistence spolupracující s Jedličkovým ústavem. Je to však klub 

separovaný, navštěvovaný výhradně tělesně postiženými. Integrace s intaktní skupinou 

dětí proběhla při jednodenní soutěžní akci, na které vozíčkáři zajišťovali jedno 

ze stanovišť na trati. Půjčovali vozík a každý si mohl vyzkoušet, jaké to je, být na něj 

odkázán. Jinak se žádné minoritní skupiny k činnostem DDM nehlásí. Děti z dětského 

domova jsou považovány a chovají se jako děti z úplných rodin. Podle ředitelky nemají 

žádný problém s kázní, protože nabídku volnočasových aktivit využívají děti, které 

opravdu chtějí.

16 míst obsazuje 19 pracovníků, z toho 13 pedagogů (žádný z nich není pedagog 

volného času) a zbytek dostatečně nebo částečně kvalifikovaných dobrovolných 

pracovníků.

DDM je  příspěvková organizace, od zřizovatele dostává peníze na platy 

zaměstnanců, další prostředky jsou získávány zápisným, doplňkovou činností 

(krátkodobé pronajímání) a sponzorsky.
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Z 1558 dětí je cca 65% dětí mladšího školního věku, tedy přibližně 900 dětí. 

Některé dítě je ovšem ve statistice započítáno vícekrát, neboť navštěvuje více kroužků.

Podobně je tomu u Karlínského spektra, které se stalo sdružující základnou 

pro instituce volného času. Spolupracuje s řadou organizací, které využívají jeho 

prostory pro své aktivity. Výsledkem rekonstrukce po povodních v roce 2002 je 

víceúčelový klub v suterénu, letní divadelní scéna( v zimě kluziště), internetová kavárna 

a baletní sál. Původní keramická dílna je  provozována v opravených suterénních 

prostorách, kde vznikl i víceúčelový klub Podsklepeno. V Karlínském spektru jsou také 

dva vybavené sály, divadelní a velký taneční. Zbylé prostory slouží jako klubovny 

či zkušebny.

Spolu s Centrem integrace dětí a mládeže je Karlínské Spektrum součástí 

skupiny šestnácti českých členských institucí EAICY.

4.3.5.1 EAICY

European association for leisure time institucions or children and youth -  

Evropská asociace institucí volného času dětí a mládeže. EAICY byla založena v říjnu 

roku 1991 v Praze. Je mezinárodní nevládní organizací, která vychází z ideálů 

demokracie a humanismu, svobody a rovnosti lidí. Usiluje o uplatnění zásad Úmluvy 

OSN o právech dítěte z 20. 11. 1989 v oblasti života a výchovy dětí a dospívající 

mládeže ve volném čase. V současnosti sdružuje členy ze 17 zemí západní, střední 

a východní Evropy, kterými jsou celostátní sdružení a organizace, instituce volného 

času z metropolí i menších měst (domy, střediska a paláce tvořivosti dětí a mládeže)
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i přední odborníci jako individuální osoby. Jejich činnost se zaměřuje na následující 

hlavní oblasti:

a) pořádání mezinárodních seminářů, konferencí a kolokvií vedoucích 

pracovníků zařízení, animátorů a dalších pedagogů volného času; do současnosti jich 

uskutečnila 30 ve 20 městech 12 evropských zemí;

b) rozvoj multilaterálních mezinárodních výměn dětí a mládeže různých zemí 

a regionů Evropy, a to zejména v četných oblastech umění, turistiky, výchovy 

k občanství, techniky a dalších; každoročně se tak s informační a pracovní podporou 

EAICY nebo z její iniciativy uskutečňují desítky aktivit (přehlídek -  soutěží -  expedic -  

kulturně poznávacích zájezdů atd.);

c) zobecňování pozitivních zkušenosti i rozbor problémů vznikajících v životě 

a výchově dětí a mladých lidí ve volném čase; hlavní úlohu v tomto ohledu má bulletin 

Youth of Europe, vycházející čtyřikrát ročně (v posledním období v podobě dvou 

dvojčísel); každé číslo zahrnuje rozbor zkušeností i náměty pro příští aktivity vždy 

nejméně z 11 -  12 evropských zemí a z činnosti evropských struktur;

d) podporu transformace a dalšího rozvoje organizací a zařízení volného času 

ve střední a východní Evropě, na navazování jejich bilaterálních vztahů spolupráce 

a srovnávání výsledků činnosti.

V roce 1996 byla EAICY přijata za přidruženého člena komise Nevládních 

organizací (Organisations nongouvemementales -  ONG) Rady Evropy, jejíž činnosti 

se zástupci EAICY pravidelně a aktivně účastní. Přitom se soustavně sledují zejména
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otázky participace dětí a mladých lidí na životě své školy, na volnočasových aktivitách 

a životě obcí.34

4.3.6 Centrum integrace dětí a mládeže (CID)

C1D je humanitární občanské sdružení založené v roce 1990 skupinou odborníků 

a rodičů jako svépomocná organizace na podporu integrace zdravotně a sociálně 

handicapovaných dětí a mládeže. Základem činnosti bylo úsilí o zlepšení životních 

podmínek populace s chronickými a civilizačními chorobami typu atopie, alergie, 

psoriáza, atopický ekzém, dermorespirační syndrom a kombinacemi s dalšími 

zdravotními problémy.

Pravidelná činnost probíhá v klubech, při individuální terapii, s pomocí 

odborného poradenství. Všechny činnosti jsou otevřené i pro neorganizované děti 

a mládež se zajištěním bezbariérového přístupu. Tradiční a veřejné akce jsou pořádány 

jako kulturní, soutěžní a sportovní prezentace činnosti CID za účasti dalších 

regionálních organizací pro děti a mládež (Karlínské slavnosti, Den dětí, Soutěže 

se skřítkem Lipánkem) i na celostátních festivalech (Bambiriáda, Mezinárodní festival 

integrace slunce) a přehlídkách aktivit zdravotně postižených (Non-handicap, Pro Váš 

úsměv).

Od roku 1992 jsou každoročně organizovány ozdravné pobyty a integrované 

tábory v CHKO Jeseníky a v zahraničí -  na horách i u moře. Krizové linky

’4 Více na www.eaicv.cz

91

http://www.eaicv.cz


k problematice integrace i pomoci širšího charakteru měly své dobré výsledky, ale 

po přerušení záplavami v roce 2002 nebyly zatím podmínky pro jejich obnovení. 

Integrace zdravých, zdravotně handicapovaných a sociálně problémových osob je také 

součástí práce s dobrovolníky, nezaměstnanými absolventy, ale i v rámci odborných 

praxí studentů a zaměstnávání osob ve spolupráci s úřady práce.

Bez dobrovolné pomoci a finanční podpory není humanitární činnost možná. 

Dobrovolné dary, veřejnou sbírku a pomoc sponzorů doplňují získané granty a dotace 

ze státního rozpočtu. Tím, že ani dlouhodobě ověřené a fungující projekty nejsou 

automaticky podporovány, je  nutné o jejich podporu každoročně opětovně žádat, čímž 

je drahocenná energie vyčerpávána na složitou administrativní agendu. Samotné úsilí, 

které by mělo být především věnováno základní činnosti, je  paradoxně vynakládáno 

na udržení existence a možnost provozovat humanitární činnost jako takovou.

Z průměrného počtu 500 klientů za rok, činí děti mladšího školního věku jednu 

pětinu. Podmínky pro činnost se po povodních 2002 značně zhoršily a s nimi se snížil

i stav dětské klientely. Příspěvky ze strany rodičů jsou symbolické a počet zaměstnanců 

a dobrovolných pracovníků se tedy odvíjí od úspěšnosti a výše podpory podaných 

projektů.

4.3.6.1 Další humanitární organizace na Praze 8

Na adrese Karlínské náměstí 12 je sídlo několika humanitárních organizací 

pro zdravotně postižené. Jsou to neziskové organizace specificky zaměřené na pomoc 

a poskytování služeb pro tělesně, smyslově a mentálně handicapované občany.
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Například celostátní Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí nebo 

Sdružení pro pomoc mentálně postiženým pomáhají při vzdělávání, rekondicích, 

zajišťování dopravy,ale i organizování volného času svých malých i dospělých klientů.

Ve své činnosti jsou na základě projektů podporovány dotacemi ze státního 

rozpočtu přes příslušná ministerstva - resorty sociální péče, spravedlnosti, školství nebo 

zdravotnictví. V jejich úsilí o integraci dětí a mladých lidí do společnosti jim pomáhá, 

služby nabízí a svými otevřenými aktivitami s nimi dlouhodobě spolupracuje i občanské 

sdružení CID.

4.3.7 Tělovýchovná jednota Sokol

Sokol je  nejstarší tělovýchovnou organizací v České republice, která vznikla 

v roce 1862 a rozšířila se do celého světa. Posláním Sokola bylo od začátku přispívat 

k všestrannému rozvoji člověka po stránce tělesné i morální a působit tím na povznesení 

celé společnosti.

Sokolská organizace nabízí všem zájemcům rozsáhlý program pro využití 

volného času. Umožňuje zvýšení fyzické zdatnosti tělovýchovnou a sportovní činností 

všestranného a speciálního charakteru, ale také účast na kulturním a společenském 

životě sokolských jednot. Program Sokola je  otevřený a přístupný všem novým směrům. 

Již přes sto let se zabývá tím, co se dnes nazývá "sport pro všechny". Tzv. sokolské 

cvičení probíhá v oddílech všestrannosti, kam docházejí cvičenci bez rozdílu věku a kde
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se uplatní i méně obratní a zdravotně handicapovaní. Sokolské prostředí působí

i na rozvoj kladných morálních vlastností a radost přináší též činnost v kolektivu.

Pohybově nadané jedince sdružuje Sokol ve více než 1800 sportovních oddílech 

v 60 druzích sportů. Mládež i dospělí zde dostávají možnost účasti na sokolských

i veřejných soutěžích a získávají výkonnostní třídy i mistrovské tituly. Již dnes jsou 

v řadách sokolu také mistři světa a Evropy. O tento úsek se stará odbor sportu České 

obce sokolské (ČOS), který také dbá, aby byly metody a formy trenérské práce na výši 

doby. O výchovu cvičitelů a trenérů pečuje v Sokole Ústřední škola ČSO. O morální 

působení na cvičence a zájmovou činnost společenskou a kulturní pečují cvičitelé, 

trenéři a vzdělavatelé. Sokol usiluje o to, aby se tělovýchova a sport staly součástí 

životního stylu a každodenní potřebou našich občanů. Chce opět zaujmout své 

nezastupitelné postavení v životě národa. Na Praze 8 je celkem pět Tělocvičných jednot 

Sokol: Karlín, Libeň, Kobylisy, Čimice a Dolní Chabry.

Všestranná cvičení (gymnastika, atletika a soutěže) se konají v jednotlivých 

tělocvičnách dvakrát týdně. Časově jsou rozděleny podle věkové kategorie. 

Do kategorie dětí mladšího školního věku spadají mladší žáci a žákyně. Průměrně 

zapsaných mladších žáků je 30, mladších žákyň 25. Průměrná docházka je však často

i poloviční. Můžeme tedy uvést, že Sokol navštěvuje 150 až 250 dětí mladšího školního 

věku. TJ Sokol Karlín pociťuje velký odliv dětí vinou povodní a zrušení ZŠ Pemerova.

Roční poplatek pro mladší žáky a žákyně je 100,- Kč najeden rok, přesto zájem 

o cvičení klesá. Děti, které (nebo jejich rodiče) se chtějí zdokonalovat v konkrétním 

druhu sportovní aktivity (plavání, fotbal, házená, atd.), pak navštěvují sportovní
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družstva nebo speciální či individuální tréninky sportovních klubů s vrcholovým 

zaměřením. Ty jsou ovšem o mnoho dražší.

Díky nízké ceně v Sokole nacházejí uplatnění děti ze sociálně slabých rodin, 

Romové, děti jiné národnosti (Ukrajina, Rusko, Izrael). Tím, že děti mladšího školního 

věku nejsou často vyhraněné a mají podobnou úroveň tělesné zdatnosti, bez problémů 

spolu cvičí i ve skupinách. Tělocvik se zde stává integračním prostředkem.

Náčelníci Sokola cítí velké problémy ve financování. Jedním z důvodů nezájmu

o cvičení v Sokole vidí ve špatné vybavenosti Sokoloven (např. 30 let staré sportovní 

náčiní). Ze zápisného ale ani nezaplatí cvičitele, jejichž práce je zde maximálně 

dobrovolná. Dalším zdrojem je pronájem tělocvičen veřejnosti mimo dobu pravidelných 

cvičení. Granty jsou získávány nanejvýš obtížně a průměrně vychází jeden za 5 let. 

Shánění partnerů je vzhledem k minimální medializaci TJ Sokola téměř bezvýsledné. 

Pro jakoukoli firmu je nezajímavé, poskytne-li prostředky pro sportovní vybavení, 

za což visí na nástěnce nebo v tělocvičně (kterou navštěvuje několik desítek lidí denně) 

její firemní logo. Několikrát do roka pořádá Sokol veřejnou akci, na které spolupracuje 

s dalšími institucemi. V letošním roce se konal úspěšný „Běh karlínským sadem“, který 

zaštitovala Městská část Praha 8.

Všichni cvičitelé Sokola jsou vlastně dobrovolnými pracovníky a nadšenci, kteří 

vidí v cvičení nedílnou součást života a způsob sbližování a komunikace mezi lidmi. 

Dobrovolnost a nadšení jsou často jejich nejvyšší kvalifikací. Absolventi fakulty tělesné 

výchovy a sportu se častěji uchytí ve výše zmíněných úzce profilovaných sportovních 

odvětvích. Pracovat na dohodu o provedení práce za průměrnou odměnu 40 Kč,- 

na hodinu je v dnešní době o přesvědčení.
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4.3.8 Salesiánské středisko mládeže

Salesiáni jsou řeholní společností v rámci římskokatolické církve podobně jako 

jsou jiné řády či kongregace (benediktini, dominikáni, františkáni, jezuité apod.). 

Přibližně 17 tisíc salesiánů na celém světě má své ústředí v Římě na Via della Pisana 

(www.sdb.org), územně je rozčleněno do 90 provincií (ve 120 státech) a jednotlivých 

místních komunit (řeholních domů).

Zakladatel řádu, turínský kněz don Giovanni Bosco (1815 - 1888), věnoval 

značnou část svého kněžského života nasazení pro chudé a strádající chlapce. Svým 

výchovným preventivním systémem - opřeným o rozum, laskavost a víru - se snažil 

mladým lidem poskytnout domov, najít práci, umožnit vzdělání a zakotvení v Bohu. 

Do tohoto výchovného díla se snažil zapojit co nejvíce lidí. Jeho přičiněním vznikla 

řeholní Společnost svátého Františka Saleského (dnes Kongregace Salesiánů Dona 

Boská), Sdružení salesiánských spolupracovníků a ve spolupráci s Marií Dominikou 

Mazzarelovou Kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice.

Oblasti působení salesiánů je sociální, náboženská, kulturní, pedagogická 

a materiální pomoc mládeži: střediska mládeže, víkendové a prázdninové akce, školy 

a učňovská střediska, internáty, práce pro mládež na okraji společnosti, misie a sociální 

pomoc rozvojovým zemím, sdělovací prostředky a farnosti.

Salesiánské středisko mládeže začalo od roku 1990 úsilí o obnovu oratoře. 

Zpočátku se jednalo jen o tzv. nedělní oratoř (otevřeno jen v neděli od 14 do 17 hod.). 

Hry na hřišti bývaly zakončeny katechezí a modlitbou v kapli (většina účastníků byla 

tehdy z nábožensky praktikujících rodin). Od této praxe se v roce 1991 pro nezájem 

upustilo, protože většina věřící mládeže z farnosti byla organizována ve skautu.

96

http://www.sdb.org


Po odchodu školy získala oratoř více prostoru. K 1. 9. 1995 bylo zřízeno Salesiánské 

středisko mládeže - dům dětí a mládeže, které se dosud nepodařilo díky ekonomické 

politice státu zařadit do sítě školských zařízení MŠMT. Přesto se středisku podařilo 

obnovit prostory v budově i venkovní hřiště a rozvinout činnost pro 700 dětí a mladých 

lidí. Vedle volně přístupné denní oratoře probíhá řada zájmových kroužků a klub 

pro mládež. Pokračuje také pravidelná příprava vedoucích a asistentů pro prázdninové 

akce.

Posláním salesiánského střediska mládeže je hodnotné využití volného času dětí 

a mládeže, prevence proti kriminalitě, závislostem na alkoholu a drogách, výchova 

k základním lidským hodnotám v duchu křesťanského pohledu na svět, evangelizace 

a katechizace.

Salesiánské středisko mládeže, jak již vypovídá z názvu, je  zaměřeno spíše 

na věkovou skupinu dětí školního věku a mládeže, tedy 1 3 -2 6  let. Provozované kluby 

jsou však otevřeny všem zájemcům od šesti let. Konkrétně dětí mladšího školního věku 

bylo podle statistik v loňském akademickém roce (2004/2005) registrovaných 130 

z celkových 400 zaregistrovaných. Registrace znamená zaplacení poplatku 100,- Kč 

za rok a obdržení vlastní registrační kartičky, se kterou mohou děti přijít a využívat 

nabídku klubů. Jedná se o horolezeckou stěnu s posilovnou, skate park, víceúčelově 

hřiště, herna a zájmové kroužky. Vedení necítí žádné potíže s dětmi mladšího školního 

věku, vzhledem k jejich nevyhraněnosti. Naopak hlavní funkcí salesiánského střediska 

mládeže je nízkoprahový klub Vrtule pro neorganizovanou mládež a s ním související 

sociální práce.
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Klientela salesiánského střediska mládeže je nejvíce zastoupena dětmi 

ze sociálně slabých, neúplných nebo konfliktních rodin. Tyto rodiny jsou sem 

navedeny sociálními kurátory nebo přes pedagogicko psychologickou poradnu. 

Od počátku fungování střediska se mezi klienty několikrát objevili zástupci romské 

menšiny. Podle slov ředitele však nevydrželi docházet, potřebují jinou péči a středisko 

nedisponovalo zaměstnanci, které by mohlo vyčlenit speciálně pro romskou skupinu. 

Ze sociálního hlediska upřednostňují Romové setkávání mezi sebou a podobně, jako se 

„bílé“ dítě jen zřídka začlení mezi romskou skupinu vrstevníků, je tomu i opačně. 

Romské dítě si uvědomuje, že je  jiné a cítí se odlišně a cize.

Jako úspěch v integraci dětí mladšího školního věku cítí ředitel střediska 

setkávání dětí s vrstevníky, ale též staršími dětmi, v jejichž společnosti přicházejí 

na nej různější možnosti a formy trávení volného času. Mladší si váží situace, kdy se 

mohou účastnit her starších a velice je to motivuje. Významným objevem se stalo 

úspěšné integrování problémových dětí, u nichž byla diagnostikována hyperaktivita. 

Jakýmsi prostředkem nebo pomůckou se v tomto případě stala horolezecká stěna. 

Hyperaktivní děti mají charakteristicky velkou sílu vzhledem ke své tělesné hmotnosti. 

Horolezecká stěna (i soutěže na ní) je  velkou motivací, protože v této disciplíně 

vynikají. Narozdíl od školy, kde díky nepozornosti často zaostávají. Hyperaktivní dítě 

se prostřednictvím horolezectví učí koncentrovat a dostat své tělo pod kontrolu. 

Výsledky jsou patrny po několika týdnech až měsících, kdy je dítě komunikativnější, 

více se soustředí a svou koncentraci dokáže efektivně využít i na činnosti jiného 

charakteru, než silového či výkonnostního.
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Na činnost volného času či sociálního charakteru již několik let nebyl Městskou 

částí vypsán žádný grant. Projektů vypsaných Ministerstvem práce a sociálních věcí 

a Ministerstvem školství „vychází“ salesiánskému středisku mládeže poměrně vysoké 

procento. Další finance jsou z grantů odborů sociálních věcí a prevence kriminality 

Magistrátu hl.m. Prahy a z pronájmu hřiště. Středisko si však může dovolit maximálně 

údržbu a částečně nové vybavení klubů a zaplatit stálé zaměstnance a na dohodu 

vysokoškoláky konající zde dlouhodobou praxi.

Dotazníkovým šetřením mezi klientelou před několika lety zajistilo vedení 

střediska velmi dobrou zpětnou vazbu. Z výsledků vyplívalo, že klienti považovali zde 

strávený čas za dobře využitý, jako kvalitní návyk do budoucího života, kterak 

efektivně volný čas zhodnocovat.

4.3.9 Oáza Karlín

Klub Oáza vznikl víceméně spontánně při odstraňování následků povodní 

v srpnu roce 2002. Prostor se nalézal v blízkosti spadlých domů v centru Karlina, byl 

zprvu využíván jako informační základna, střetávali se zde dobrovolníci, řídily se odsud 

záchranné a úklidové práce, rozdávalo se jídlo, sbíralo šatstvo. Dům patří Farnímu 

úřadu katolické církve. Po dostatečném odstranění povodňových škod se do Karlina 

„vrátil život“ a s ním ožil také klub Oáza Karlín. Zprvu byla pouze navázána tradice 

setkávání lidí postižených povodněmi, protože dlouho nefungovaly žádné restaurace
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a kavárny. Stále více převažovali obyvatelé romského etnika. Z Oázy se stal víceméně 

romský klub.

Bohužel se kjeho fungování získávaly prostředky velice obtížně. Městská část 

Praha 8 od povodní žádný grant nevypsala. Z jiných projektů bylo získáno pouze 30% -  

ve výsledku malé částky. Oázu tedy podporovala Farnost, místní podnikatelé a firmy. 

Spolupráce fungovala s Farností, CID, Karlínským spektrem a občanským sdružením 

Karlín žije dál.

Romské děti podle vedoucí Oázy nebyly v klubu nijak diskriminovány, ale 

s jinými dětmi se stýkat nechtěly. Byly schopné si hrát pohromadě v jedné místnosti, ale 

např. u jiného stolu. Naopak později prostor usurpovaly pro sebe. Romské děti se 

nakonec organizovaly jako taneční kroužek. Jeho činnost skončila minulý rok 

na základě požadavku romských dětí, aby jim bylo za klubovou činnost placeno.

Jediný romský klub v DDM na Karlínském náměstí se přesunul již  v roce 2003 

na Žižkov a Městská část Praha 8 se Romy nijak organizovat ani integrovat nesnaží. 

Dokonce byl zrušen úřední poradce pro tuto menšinu, jelikož se při posledním sčítání 

lidu přihlásilo na Praze 8 k romské národnosti méně než 80 lidí.
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4.3.10 Turistické organizace, Junák, Pionýr

Na Praze 8 fungují různá turistická sdružení, např. sdružení Sedmička. Toto 

sdružení se orientuje především na volný čas rodin s dětmi, ale organizuje i turistické 

a táborové akce a pobyty pouze pro děti. S rodiči spolupracují především v případě 

zahraničních zájezdů. Na zájezdech a pobytech se integrují děti různých věkových 

kategorií, z různých rodinných zázemí. Před několika lety byly pořádány tábory pro děti 

z dětských domovů spolu s dětmi z úplných rodin. Proběhly asi tři úspěšné ročníky, 

v současné době tyto akce již  pořádány nejsou kvůli nedostačujícím výdajům ze strany 

dětských domovů.

Jinak problém tento typ organizací necítí ve finanční stránce. Jsou přesvědčeny, 

že rodiny, které jejich nabídky využít chtějí, prostředky najdou. Získá-li organizace 

grant, může z těchto prostředků pouze přispět určitým procentem na pobyt dítěte nebo 

rodiny s dětmi. Většinu poplatku stejně rodina musí uhradit. Sedmička pojmenovává 

problém „neinformovanost a přeinformovanost“. Informace pro skupinu dětí, které 

nejsou nijak organizovány, nejsou cíleně směřovány a řazeny.

Nabídky prostřednictvím nástěnek na veřejných místech nejsou organizovaně 

členěny a podle mluvčí Sedmičky se v nich není lehké vyznat a vybírat. Právě tyto 

nerozhodné a s podobnými aktivitami většinou nezkušené rodiny a děti by turistické 

organizace rády oslovily. Za všechny organizace podobného typu, cítí v Sedmičce 

problém v dnešním pojetí turistiky. Procházky a výlety přestávají být jakousi životní 

potřebou a z turistických akcí se stává vzácná aktivita, kterou si rodina dopřává pouze 

několikrát za rok.
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Celoroční počet účastníků mladšího školního věku turistické organizace se 

odvíjí od počtu pořádaných akcí. Tábory, výměnné pobyty, víkendové pobyty, 

přednášky o cestování, apod. Ve sdružení Sedmička se pohybuje počet účastníků (členů

i nečlenů) kolem 60 dětí mladšího školního věku ročně. Mnoho akcí je společných 

s jinými organizacemi nebo zařízeními volného času jako je DDM, proto je do jakékoli 

statistiky činnost turistických organizací zařaditelná pouze po detailním šetření.

Situace organizací Junák a Pionýr, které na území Prahy 8 mají každá několik 

oddílů, se od ryze turistických organizací v mnohém liší. Jejich hlavní náplní volného 

času není turistika, ale klubová a táborová činnost. Tedy volnočasová činnost pravidelná 

(oddílové schůzky, klubové hry) a příležitostná (výlety, víkendové akce, letní tábory).

Financovány jsou z příspěvků členů a dotací zvědění. Peníze pokrývají 

pronájem prostor, klubové a táborové vybavení. Oddíloví vedoucí pracují bez nároku 

na honorář. Dobrovolnou činností se však ve většině případů vyvažuje malá nebo žádná 

pedagogická kvalifikace vedoucích. Základní pedagogická školení na výcvik 

táborových vedoucích v kombinaci s (i dlouholetou) praxí je k zorganizování letního 

tábora dostačující.

Podtrhnout bych hlavně chtěl úspěchy na poli integrace, především v souvislosti 

s dětmi ze sociálně slabých rodin. Roční příspěvky se již několik let „drží“ okolo 300,- 

Kč na osobu. Čtrnáctidenní tábor za 2.000,- Kč je únosný i pro většinu rodin, žijících 

na úrovni životního minima. Z průměrného počtu 35 dětí na oddíl je  70% mladšího 

školního věku, v některých případech i více. Starší mají často už jiné zájmy 

a organizace cítí značný odliv dětí nad 15 let. Tím, že postupně odcházejí, zbylí si už
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nechtějí sami „hrát s malými dětmi“ a brzy si nacházejí též jiné formy trávení volného 

času. Každá z organizací má 3 vlastní oddíly. Průměrný počet organizovaných dětí 

mladšího školního věku je každoročně cca 150, počítána pravidelná klubová činnost. 

Mimo zájmové kroužky na základních školách jsou organizace typu Junák a Pionýr 

jednou z mála šancí pro děti ze sociálně slabých rodin trávit čas efektivně, v tradiční 

organizační struktuře.

103



5 Výsledky průzkumu

Cílem této kapitoly je zpracování přehledu údajů získaných s pomocí zvolených 

výzkumných metod. Data byla zpracována podle stanovených kritérií. V předchozích 

kapitolách byla analyzována s podáním podrobného výkladu k jednotlivým subjektům, 

ve kterých byl proveden průzkum.

Zařízení 
volného času

Počet dětí 
mladšího 

školního věku/ 
rok

Nabídka činností ve 
volném čase

Druhy integrace 
v rámci VCA*

Zájmový 
kroužek na ZŠ

40 -  400 široká, rozmanitá 
v různých oblastech čin.

sociální v rámci 
školy

ZUS 500 esteticko-výchovná sociální, 
mezinárodní a 

národnostní

DDM až 1600 široká paleta nabídky 
VCA, preventivní progr. 

a otevřené kluby

sociální, zdravotní

CID 100 klubová, poradenská, 
pobyty a tábory

zdravotní, sociální, 
národnostní

TJ Sokol až 250 tělovýchovná a sportovní sociální,
národnostní

Salesiánské
středisko
mládeže

130 nízkoprahová, zájmová a 
sportovní činnost

sociální

Junák, Pionýr až 156 klubová a táborová sociální,
národnostní

Turistické
organizace

až 60/ org. sportovní a turistická sociální

Další
humanitární
organizace

podle počtu 
členů

poradenská, terapeutická, 
rekondiční

zdravotní, sociální

* VCA -  volnočasové aktivity
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Počet dětí mladšího školního věku je na území Prahy 8 poměrně veliký. Úředně 

navštěvuje I. stupeň zdejších základních škol celkem 3.480 dětí. Každé dítě by mělo mít 

možnost uplatnit své právo na volný čas a jeho prožívání způsobem, které si samo zvolí. 

Dítě mladšího školního věku ale nerozhoduje o svých volnočasových aktivitách samo. 

Jeho rozhodování a výběr volnočasových aktivit je  ovlivňován mnoha konkrétními 

podmínkami. Těmi jsou osobnost žáka, rodina, okolí, škola, vrstevníci, finanční 

podmínky, nabídka aktivit ve volném čase zařízení a jiných subjektů, představy, zájmy 

a potřeby dítěte, tradice rodiny a její finanční možnosti, intenzita přípravy do školy, 

domácí zázemí, vliv kamarádů aj.

Z nashromážděných údajů jasně vyplývá, že nabídka volnočasových aktivit 

(dále jen VČA) je na Praze 8 velice široká. Je limitovaná nejen kapacitou daných 

zařízení a počtem pedagogických pracovníků. Fungují zde organizace různého 

charakteru a zaměření: na zájmovou a klubovou činnosti, sportovně a esteticko- 

výchovně zaměřené, ale i spontánního a všestranně působícího charakteru. Obecně platí, 

že nabídka se odvíjí od tradičních způsobů trávení volného času k moderním směrům 

a tendencím, na které jednotlivá zařízení operativně reagují podle možností svou 

nabídkou.

Integrace probíhá ve všech zkoumaných případech na specifické úrovni, dané 

dětskou klientelou, zaměřením a konkrétními podmínkami jednotlivých zařízení, 

kvalitou a zkušeností pedagogů a rozmanitostí každodenních situací.

Obtížně se dělají závěry v otázce poptávky po VČA. Šetřením byl ze strany dětí 

zkoumané věkové kategorie jasně prokázán zájem o VČA v míře, která přibližně 

odpovídá počtům dětí v dané lokalitě. Určitý jedinec však může figurovat v počtech
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účastníků VČA vícečetně. Počty dětí jsou dále čísla často zprůměrovaná nebo 

odhadovaná, jen v několika případech jsou přesně doložena z databáze.

Zařízení volného času pro výchovu mimo vyučování se jednoznačně snaží 

vyhovět požadavkům cílové skupiny a svou nabídku přizpůsobují, modernizují, hledají 

atraktivní a inovativní formy činností, akce pro veřejnost jsou pořádány frekventovaně 

a vytváří se nové tradice.

Potenciál VČA s prvkem integrace přináší mnoho pozitivních výsledků. Týká 

se zapojování zdravotně postižených dětí, hyperaktivních, sociálně ohrožených 

a rizikových, dětí jiných národností a etnických menšin, tedy minorit do majoritních 

skupin. Ve všech zkoumaných souborech bylo zjištěno, že úroveň a možnosti integrace 

ve volném čase vykazují značné rezervy.

Velkým přínosem by byla široká spolupráce jednotlivých zařízení a subjektů, 

které se VČA zabývají. Provázanost a rozdělení pole působnosti, vytvoření 

komunikačního a informačního systému nejen organizací mezi sebou, ale i pro ostatní 

obyvatele a potencionální klienty, by znamenala zkvalitnění nabídky a pedagogického 

působení.

K zásadnímu posunuje nejprve potřeba vytvoření lepších podmínek k fungování 

organizací z hlediska finanční podpory, jejich personálního, materiálního i prostorového 

zabezpečení. Usnadnění získávání prostředků na činnost i odměnu pro ty, kteří se 

VČA věnují, by sféru integrace pozdvihla na kvalitativně vyšší úroveň než doposud. 

Malé množství profesionálních pedagogů a dobrovolných pracovníků výslednou míru 

účinnosti služeb znatelně brzdí.
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Celková informovanost o této sféře není dostatečná a široké veřejnosti obtížně 

přístupná. Běžně získané informace jsou často zkreslené, nepřesné a neúplné nebo 

špatně pochopené. Na Praze 8 neexistuje v dané oblasti komunitní spolupráce, není ani 

náznak o přípravě jejího plánu. Tento stav uchovává v nevědomosti širokou veřejnost 

a tím jsou dosavadní dobré výsledky zamlženy. Chybí zde větší možnost prezentace, 

prostředky na propagaci a publicita. Závažným problémem je pak malá a nedostatečná 

podpora ze strany nejbližších orgánů státní správy.

Je třeba zdůraznit, že konkrétně integrace zdravotně postižených 

do společnosti probíhá velice obtížně. Je zapotřebí zajistit takové prostředí, které klade 

minimum bariér, jak fyzických tak sociálních. Problém spočívá v situaci, kdy si 

subjekty pro integraci handicapovaných seženou prostředky i pracovníky, ale zástupců 

intaktní společnosti přichází mizivé procento. Řešením by se mohly zdát dosavadní 

často praktikované dny otevřených dveří, kdy se handicapovaní sejdou ve své 

organizaci či klubu a čekají, kdo zaklepe na dveře. Na místo toho by možná bylo 

záhodno uspořádat velkou (tedy i mediálně podpořenou) akci typu „běh Terryho Foxe“, 

kde by se mísili lidé s postižením i bez něj. Na takovouto jednorázovou akci by pak 

mohly navazovat další, skromnější, zaměřené na specifický problém. Takový plán 

ovšem předpokládá jistou podporu ze strany státních orgánů. Vydaří-li se akce 

podobného charakteru, výsledkem je  dobrý pocit nejen na straně handicapovaných 

a organizátorů, ale i všech ostatních zúčastněných lidí.

Jistým tipem pro další zkoumání je stav integrace sociálně rizikové mládeže..

V celé Praze funguje kolem 10 nízkoprahových klubů a řada dalších otevřených klubů, 

avšak i přes fungující nabídku existuje neoslovená skupina neorganizovaných dětí 

a mládeže. Tuto situaci by bylo dobré zmapovat také na vesnicích a menších městech.
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Jako další podnět pro bližší zkoumání odvětví pedagogiky volného času 

zdůrazňuji fakt, že např. v DDM Přemyšlenská nepůsobí žádný pedagog volného času. 

Navíc se stává velkým problémem najít pro takovouto funkci lidi staré 30 až 45 let. 

Nejčastěji mají své děti a potřebují práci, která zabezpečí celou rodinu. Jako pedagogičtí 

pracovníci ve střediscích volného času tak nejčastěji působí lidé nad 50 let nebo lidé 

mladí, nadšení, ovšem většinou nezkušení a nepřipravení. Tímto opět vyzdvihuji fakt, 

že je mnohem jednodušší získat finance na koupi hmotné věci (vybavení, rekonstrukce) 

než na plat kvalifikovaného pracovníka.

Obecně je třeba se smířit s faktem, že společnost se utváří a funguje tak, jak 

potřebuje. Až se problém integrace dostane na přední místa žebříčku „obecné 

problémy“, hrozí, že by mohl být řešen nepřirozeně a násilně. Přesně takový postup by 

stavu integrace ve volném čase neprospěl. V obecném měřítku hodnotím každopádně 

celkový stav integrace ve volném čase dětí mladšího školního věku na Praze 8 za velmi 

dobrý.
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Závěr

Cíl diplomové práce, zadané úkoly i dílčí záměry byly splněny. V průběhu 

šetření se prokázala oprávněnost volby metod výzkumu. Vhodnost výběru technik 

umožnila získání a zpracování materiálu z realizovaných průzkumů.

Během vypracování této diplomové práce jsem získal mnoho nových 

a podnětných informací, mnoho věcí se naučil a také mnoho pochopil. Fakt, že volný 

čas je podstatnou a nedílnou součástí života všech lidí, není žádnou novinkou. Nicméně 

je to odvětví, které se neustále rozvíjí, bude přibývat a i nadále se přizpůsobovat 

životním potřebám člověka. Právě svou socializační i výchovně vzdělávací funkcí je 

důležitým kooperátorem školy a potencionální platformou celoživotního vzdělávání.

Vidím nyní, jak je dobré, aby se sám učitel orientoval v problematice volného 

času, jakožto významného vlivu na rozvoj dítěte (nejen) mladšího školního věku. Učitel 

na I. stupni ZŠ znalý širšího spektra podmínek a závislostí v pedagogice volného časuje 

přínosem pro svou třídu i školu. Může se stát dobrým rádcem, ale též řešitelem 

krizových situací v životě svých žáků. Individuální osobnost se rozvíjí mnohem 

snadněji, je-li mezi formální a neformální výchovou úzká vazba. V neposlední řadě je 

myslím v dnešní poněkud hektické době vzácná schopnost kvalitního odpočinku jedince 

a ani tato stránka volného času by neměla být opomenuta a cíleně předávána.

Spolupráce školy s rodiči by měla fungovat i na úrovni doporučení další 

zájmové činnosti a využití volného času dětí. To předpokládá užší provázanost školy 

se zařízeními a subjekty volného času nejen v blízkém okolí školy, kde se nemusí nutně 

vyskytovat mnoho zástupců odvětví VČA. Škola, jakožto instituce pro výchovu
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a vzdělávání národa, by se měla zajímat o spektrum aktuální nabídky a v případě, že 

zjistí nedostatek na to upozornit nebo se snažit nabídku doplnit z vlastní iniciativy.

Integrace ve volném čase je realizovatelná snadněji než ve škole. Postupy 

a osnovy nejsou striktně předepsány, činnost probíhá spontánně, prostředí může být 

voleno víceúčelově a náplň aktivit je  variabilní. Hodnotí se pouze kladné výsledky, 

úspěchy a pozitivní situace.

Rozšiřování možnosti integrace na základních školách připravuje na druhou 

stranu připravuje půdu pro dobré a nezaujaté vztahy mezi dětmi -  vztahy budoucích 

dospělých lidí, kteří svými postoji a pohledem na svět budou určovat další kroky celé 

společnosti.

Ať již působí učitel na škole integrované nebo na škole běžného typu, měl by 

děti k integraci vést. Dokázat, že každý člověk se od druhého v mnohém liší, že vzhled 

člověka nutně nevypovídá o jeho vlastnostech a schopnostech. Ukázat výhody 

spolupráce, podstatu vzájemné pomoci, vést své žáky k lidskosti a humánnímu pohledu 

na svět. Přesvědčit je  o tom, že od druhých se vždy můžeme mnohému naučit a sami 

jim můžeme také mnoho dát.

Věřím, že tato práce může inspirovat další učitele nebo učitele nastávající tak, 

jako inspirovala mne na cestě k budoucí profesi.
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Příloha č. 1

Obr. 1 Volnočasová dílna v Jeseníkách -  ozdravný objekt Lipanka, léto 2005

Obr. 2 Turnus ozdravného integrovaného pobytu na Lipance, léto 2005
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Příloha č. 2

Obr. 3 Maminky přijíždějí do CID v Karlině na pravidelný klub, jaro 2005

Obr. 4 Integrované aktivity v parku na Karlínském náměstí, podzim 2004
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