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Úvod 
 

Problematika volného času a volnočasových aktivit je dnes velmi frekventované 

téma, na které lze nahlížet různými způsoby.  Obecně ale nejvíce převládá názor, 

že způsob trávení volného času dětí je jednou z nejdůležitějších podmínek, které 

ovlivňují vývoj mladé generace, a to jak v kladném, tak v záporném smyslu.  

Mnoho dospělých lidí má velké problémy se trendu vývoje společnosti 

přizpůsobit. O to složitější je pak usměrňování vývoje dětí. Uvedené okolnosti mají 

samozřejmě vliv i na funkci jednotlivých rodin, a tedy i na činnost jejich dětí ve volném 

čase. Rodiče mají na své děti většinou velmi málo času a často vůbec nevědí, co jejich 

děti po návratu ze školy dělají. Zákonitě tedy nastala doba, kdy učitel primární školy 

může své žáky usměrňovat v otázce organizování jejich volného času. Lze 

předpokládat, že jeho vliv může být vzhledem ke každodennímu působení na žáky 

ve škole zcela výjimečný a nesrovnatelný s ostatními osobami. Vždyť s dětmi tráví 

většinu  času a děti jsou vzhledem ke svému věku v období velmi intenzivního vnímání 

všech podnětů předaných jejich učitelem.  

V otázce volného času dětí dochází ke dvěma extrémům, z nichž jeden je 

přílišná ambice rodičů mít ze svého dítěte např. sportovní nebo mediální osobnost 

a tomuto záměru je podřízen nekompromisně časový režim dítěte. Druhým extrémem 

je, když dítě tráví mimoškolní čas bez jakéhokoli cíle, protože jeho rodiče činnost mimo 

školu vůbec nezajímá. Oba tyto příklady se svým charakterem činnosti nedají zahrnout 

pod pojem volnočasové aktivity, jelikož neplní jejich základní funkci.  

Téma volnočasových aktivit dětí je natolik rozsáhlé a podnětné, že pro mě bylo 

inspirací při volbě tématu mojí diplomové práce. Cílem práce je sledovat, jakým 

způsobem může učitel 1. st. ZŠ ovlivňovat volnočasové aktivity dětí. Teoretická část 

se zabývá jednotlivými pojmy předmětného tématu a dále se věnuje různým jeho 

formám, perspektivám, problémům, vazbám na okolí, právním dokumentům, prostředí 

rodiny a prostředí školy ve smyslu působení na volbu volnočasových aktivit dítěte 

se zdůrazněním úlohy učitele primární školy a jeho postavení. Výzkumná část se zabývá 

rozdíly v trávení volného času dětí v Praze a v malém městě. 
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1 Volný čas   

 

1.1 Vymezení pojmu volný čas 

 

Objasňováním pojmu volný čas se zabývá mnoho odborných publikací. Pro naše 

účely je postačující, oddělíme-li od sebe sféru povinnosti a sféru volného času. 

 „Volný čas je možno chápat jako opak doby nutné práce a povinností a doby 

nutné k reprodukci sil“. (Průcha a kol. (2001). Je to čas, kdy člověk nevykonává činnost 

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

zachovat a rozvíjet svůj život“. Hofbauer (2004, s. 13). Je to tedy doba, kdy si své 

aktivity můžeme svobodně a dobrovolně vybrat, děláme je rádi a přinášejí nám pocit 

uvolnění a uspokojení.  

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

činnosti, koníčky, atd. Z hlediska dětí a mládeže do volného času nepatří vyučování 

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

povinnosti spojené s provozem rodiny, domácnosti, výchovného zařízení i další uložené 

vzdělání atd. Pávková a kol. (2002, str. 13) je přesvědčena, že „součástí volného času 

nejsou ani činnosti zabezpečující biologickou existenci člověka (jídlo, spánek, hygiena, 

zdravotní péče). Ale i z těchto činností si někdy lidé vytvoří svého koníčka, což je 

zřejmé např. ve vztahu k přípravě (i konzumaci) jídla“.  

   

1.2. Pohledy na volný čas 

 

Volný čas je v současnosti stále naléhavější téma pro diskuze. Zabývá se jím 

stále více odborníků různého zaměření např. pedagogů, psychologů, sociologů, 

ale i ekonomů. Je třeba si uvědomit, že v dnešní době nárok na volný čas je jedním 

ze základních práv člověka. Určuje totiž kvalitu osobního rozvoje osobnosti člověka 

a tím i kvalitu jeho života.  

Na problematiku volného času se můžeme podle Pávkové a kol. (2002) dívat 

z několika hledisek. 
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a) Ekonomické hledisko 

  

Z tohoto hlediska pozorujeme, kolik prostředků společnost investuje do zařízení 

pro volný čas a jak velká část nákladů se vrátí. Volný čas se stal odvětvím, které se 

využívá jak pro výchovu a vzdělání, tak i komerčně. Doceňuje se tedy hospodářský 

význam volného času pro jednotlivce i pro společnost. Průmysl volného času se 

v dnešní době stává největším odvětvím světového hospodářství. Při volnočasových 

aktivitách mohou lidé získat nové zkušenosti a vědomosti, které mohou potom využít 

v profesi a běžném životě. 

 

b) Sociologické a sociálněpsychologické hledisko 

  

Volnočasové aktivity přispívají k utváření mezilidských vztahů a zároveň tyto 

vztahy pomáhají kultivovat. V rámci volnočasových aktivit vznikají formální 

i neformální supiny lidí se společným zájmem. Způsob využívání volného času dětí 

závisí na jejich sociálním prostředí a je tímto sociálním prostředím ovlivňován. Velkou 

roli zde hraje především vliv rodiny.     

„Rodiče mohou být pro děti jak pozitivními, tak i negativními vzory. Rodiny, 

které neplní dobře svoji výchovnou funkci, se velmi často vyznačují nezájmem o to, 

jak dítě tráví volný čas“.(Pávková, 2002). Dítě, jemuž není v rámci rodiny věnována 

patřičná pozornost, může propadnout vandalismu, agresivitě, brutalitě, nikotinu, 

alkoholu, jiným drogám apod.  Školy, výchovná zařízení i další subjekty mají možnost 

tento nedostatek do určité míry kompenzovat kvalifikovaným pedagogickým vedením. 

Nepodaří-li se to, existuje nebezpečí, že se dítě dostane do nežádoucí vrstevnické 

skupiny, kde může být ohrožen jeho vývoj. Podle Pávkové a kol.(2002, str.16) „absence 

pozitivních sociálních vazeb, nedostatku citu, pocit, že se o mne nikdo nezajímá a nikdo 

o mne nestojí, opakované neúspěchy ve škole, dlouhotrvající pocit nudy - to jsou vlivy, 

které formují jedince, s nimiž lze posléze snáze manipulovat a kteří často hledají 

a nalézají možnost seberealizace v sociálně závadném prostředí“.  

Pokud se týká výše uvedené problematiky, má pedagog prvního stupně základní 

školy nelehký úkol, když má vysvětlovat některé jevy obvyklé v naší společnosti 

a navíc tolerované státem, jako vulgární chování na veřejnosti, dokonce i v poslanecké 
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sněmovně, legální kouření ve veřejných prostorách, drastické scény i ve filmech, které 

děti bez problémů mohou sledovat, zcela běžné a masivní reklamy na alkohol a mnoho 

jiných. 

Dalším sociálním vlivem, který na děti působí, jsou hromadné sdělovací 

prostředky, např. internet, rozhlas, časopisy atd. Hlavní roli má však televize, u které 

děti tráví většinou značnou část svého času. Nemůžeme říci, že působení hromadných 

prostředků je pouze negativní, v mnoha směrech mohou mít na děti i pozitivní vliv. 

Mohou hrát důležitou roli při vzdělávání dětí, např. nejrůznější kvízy, soutěže, 

dokumenty apod.  V úvahu ovšem musíme vzít řadu nebezpečí plynoucích 

ze sledování nevhodných pořadů a z toho, že jak už jsem se zmínila, některé děti tráví 

u televize příliš mnoho času, aniž by přemýšlely o kvalitě pořadů, jež sledují.  

Zde je nutno upozornit na zcela nevhodné chování sdělovacích prostředků 

a zvláště pak televize. Skladba programů pro děti je totiž zcela v rozporu 

s doporučeným obsahem aktivit volného času dětí. Stačí se podívat na ranní sobotní 

a nedělní programy, jejichž obsah mírně řečeno dezorientuje děti scénami zcela mimo 

realitu, hustě proloženými velmi agresivní komerční reklamou. Je na pováženou, že se 

takto chová i veřejnoprávní televize, která vysílá v režii státu. Tento stav se dětem 

ve škole velmi těžko vysvětluje. 

 

c) Politické hledisko 

 

Stát musí určitě vytvářet vhodné podmínky pro trávení volného času lidí. Otázka 

je, do jaké míry a v jaké sféře bude tyto své aktivity uplatňovat. Stát by jistě neměl 

narušovat základní specifika využití volného času.  

Vliv státu na volný čas dětí a mládeže lze spatřovat především v zakládání, 

financování a ovlivňování chodu zařízení pro volný čas dětí a mládeže; 

 

• v pomoci organizacím, sdružením a spolkům pracujícím s dětmi a mládeží; 

• ve vytváření podmínek pro uspokojování spontánních aktivit dětí a mládeže 

mimo organizovanou činnost; 
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• ve vytváření kladných postojů dospělých členů společnosti k dětským aktivitám 

ve volném čase; 

• v konstituování (zavedení) pedagogiky volného času a přípravy profesionálních 

i dobrovolných pedagogů pro tuto činnost; 

• v ochraně před nepřiměřenou komercionalizací (zaměřením na obchod) 

(Pávková a kol., 2002) 

 

d) Zdravotně-hygienické hledisko 

 

Dostatečné množství volného času, relaxace a volnočasových aktivit podporuje 

zdravý tělesný i duševní vývoj člověka. Do této kategorie řadíme uspořádání režimu 

dne, sociální vztahy, psychohygienu apod.  

 

e) Pedagogické a psychologické hledisko 

 

U těchto dvou hledisek je třeba brát v úvahu  věkové i individuální zvláštnosti 

jedince.  Dále je také potřeba rozhodnout, jakým způsobem je možné dosáhnout, 

aby činnosti ve volném čase směřovaly k realizaci biologických a psychických potřeb 

člověka.  

Pedagogické ovlivňování volnočasových aktivit podporuje aktivitu dětí 

a mládeže, poskytuje jim spontánnost a seberealizaci. Činnosti spojené s volným časem 

konané vhodným způsobem rozvíjí všechny stránky osobnosti, tělesných a duševních 

vlastností a sociálních vztahů.  

Psychologické ovlivňování pak směřuje hlavně k pocitu bezpečí a jistoty, 

ale i k pocitu spokojenosti vykonané práce a pocitu, že stanovený čas nebyl promarněn. 

 

1.3 Význam volného času a hodnotový systém člověka 

   

Aby byl volný čas plnohodnotný, musí být využíván ve prospěch člověka a měl 

by mít kladný vliv na rozvoj jeho osobních kvalit. Přirozené je, že na začátku života 

rozhodují o volném čase dítěte jeho rodiče. Později však částečně přebírá tuto funkci 
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i učitel. Obecně tedy platí, že zejména rodiče a učitelé by měli nejvíce a především 

zábavnou formou a velmi citlivě ovlivňovat volný čas dětí.  

Pro děti i mladistvé je přirozené, že se snaží poznávat dění kolem sebe, aktivně 

do něj zasahovat a osobně si vyzkoušet různé činnosti. Tím získávají zároveň zpětnou 

vazbu a povědomost o svých schopnostech. Zde je velmi důležité, aby skutečná činnost 

dítěte byla opravdu správně směrována k hodnotným aktivitám, které jsou důležité i pro 

další život, tedy aby si dítě vytvořilo optimální hodnotový systém (Čáp, 2001). 

 

1.4 Kvalitativní a kvantitativní aspekty volného času 

  

Řada výzkumů se zabývá otázkou, kolik hodin věnuje člověk ve volném čase 

jednotlivým činnostem. Pozornost je zpravidla věnována kvalitativní stránce volného 

času. Na jedné straně je otázka kvantitativní, kam patří: časová struktura, materiální 

struktura a struktura chování. Na druhé straně je vymezována kvalitativní stránka, jež 

zahrnuje: zájmy a potřeby, intenzitu chování, stanoviska, postoje, motivaci, funkce, 

závislosti, způsoby prožívání. 

Kvalitativní znaky volného času podle Vážanského (2001): 

 

a) Volnočasové potřeby a zájmy vypovídají o poznávací a pocitové stránce 

osobnosti.  

 

Současně se zájmy hovoříme také o volnočasových potřebách, které odhadujeme 

porovnáváním, intenzitou a kvalitou činností ve volném čase. 

 

Hlavní potřeby a jejich prolínání a vnitřní závislost: 

 

• Rekreace je potřeba zotavení, osvěžení a zdraví. Dochází zde k získání energie, 

zotavení zdraví a uspokojování potřeb. Umožňuje duševní uvolnění a uvolnění 

při spánku. 
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• Kompenzace je potřeba vyrovnání, rozptýlení a potěšení. Při kompenzaci 

dochází k odstranění námahy. Člověk se vědomě vzdává pravidel, nařízení 

a předpisů. Je to odstranění námahy nicneděláním. 

• Edukace je potřeba poznání, učebního podněcování a dalšího vzdělávání. 

Usilování o něco nového, touha po zážitcích. 

• Kontemplace je potřeba klidu, pohody, rozjímání a sebevědomí. Jde o získání 

času pro sebe samotného a o autoreflexi. 

• Komunikace je potřeba kontaktu, sdělení a družnosti. Člověk zde touží 

po rozhovoru a pospolitosti. Je to potřeba vyhledávání sociálních vztahů 

a emocí. 

• Integrace je potřeba společnosti, kolektivního vztahu a tvoření skupin. 

V integraci jde o prožívání skupinové atmosféry, sociálního bezpečí a pocit 

sounáležitosti s ostatními. 

• Participace je potřeba účastenství a angažovanosti. Jedinec má podíl 

na spolupůsobení na dění a snaží se docílit společných záměrů, spoluúčasti 

a spoluodpovědnosti. 

• Enkulturace je potřeba kreativního rozvoje a účasti na kulturním životě. Jde 

o rozšiřování estetického vnímání. 

 

b) Intenzita využívání volného času 

 

Ukazatelem délky aktivit ve volném čase je časové rozpětí, kde výsledkem je 

pouze momentální záznam a kontrola určitého vybraného okruhu zkoumání zde chybí. 

V celkovém časovém rozpětí musíme klást důraz na fakt, že jednotlivé činnosti se 

neposuzují jen pro dané časové období. Důležitá je také intenzita stejných aktivit. 

Pedagog na základě výsledků zvolí způsoby využívání dalšího volného času. 

 

c) Postoje k volnému času  

 

Postoje dětí k volnému času jsou ovlivňovány mnoha faktory. Musíme brát 

v úvahu kulturu různých zemí, proto se výsledky výzkumů z různých zemí neshodují. 
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Výzkumy ukazují na zvýšený význam volného času, avšak práce je stále pokládána 

za nejvyšší hodnotu ve společnosti. 

 

d) Motivace volného času 

  

Motivace volného času je spojena s mnoha faktory, jako jsou např. sociální 

skupiny, postavení, dosažené vzdělání atd. Motivace volného času závisí na životních 

situacích a vztahuje se na konkrétní způsob jednání (sportovní a herní aktivity, sociální 

komunikace, regenerativní opatření, rodinné prostředí, zábava atd.): 

• Motivace, podílející se na provozování sportovních, tělovýchovných a herních 

činností. Při této motivaci je zapotřebí kvalifikovaného vedoucího, aby mohl 

kvalitně působit na zdravotní stav a pohybový aparát dětí. 

• Sociální komunikace dopomáhá k spojení dílčích složek, jako je hra, zábava, 

společenské styky atd. Je tedy nedělitelnou součástí volného času. Nedostatek 

sociální komunikace vede k psychickým chorobám. Sociální komunikace hraje 

velkou roli v mládí, kdy vznikají vazby mezi vrstevníky, skupinové začlenění 

a další vývojové úkoly.  

• Regenerativní dimenze je složka, která se promítá ve všech profesních skupinách 

a upozorňuje na rozdíly mezi tělesnou a kognitivní prací. 

• Velkou úlohu hraje rodina, která je na opačné straně pracovních příčin stresu. 

Avšak neduhy uvnitř rodiny, např. manželská krize, nemoc nebo smrt v rodině, 

nevěra, špatná výchova, a další ničí přístup k volnočasovým aktivitám. Naopak 

pozitivní rodinné vztahy vedou k správné sociální péči. 

• Zábava a rozptýlení vedou k správnému zotavení. 

 

e) Prožívání volného času 

  

Toto hledisko je prozatím nejméně prozkoumáno. Celkovým stanoviskem 

prožívání je spokojenost, jež je považovaná za kvalitu prožitku. Touto oblastí se 

zabýval R. J. Havighurst . Domníval se, že různé aktivity ve volném čase mají 
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kvalitativní prožitkovou hodnotu. Předpokládá se, že většina aktivit ve volném čase je 

multifunkční.  

 

1.5 Funkce výchovy ve volnočasových aktivitách 

  

Specifická oblast výchovy ve volnočasových aktivitách je směřována zejména 

do oblasti výchovně-vzdělávací, zdravotní, sociální a preventivní. Z toho vyplývá, 

že různé typy volnočasových výchovných institucí naplňují tyto funkce do určité míry 

podle jejich stanovené náplně činnosti, která může být předepsána i legislativně 

(požadována zákonem nebo jiným opatřením). (Pávková, 2002)   

 

a) Výchovně-vzdělávací funkce 

  

Tato funkce je považována za jednu z nejdůležitějších a je jí věnována největší 

pozornost. Zaměřuje se na rozvoj mnohostranných schopností dětí a jejich kultivaci 

za současného uspokojování jejich přirozených potřeb a je tím pro děti přijatelnou 

formou, kdy se nenásilně a logicky formují správné postoje a morální vlastnosti. Tímto 

způsobem, tedy hlavně kvalitní interaktivní komunikací s dětmi a na základě 

praktických činností a získaných zkušeností, si děti vytvářejí své vlastní životní názory. 

(Pávková, 2002).  

Při výchově a vzdělávacích volnočasových aktivitách je nutno postupovat 

metodami částečně odlišnými od školního vyučování. Je nutno nejprve dosáhnout 

plného zájmu dětí. Takovýmto postupem je dosahováno nejlepších výsledků při 

získávání nových vědomostí, dovedností a návyků.  

 

b) Zdravotní funkce 

 

Zdravotní funkci zajišťují instituce, kde se realizují volnočasové aktivity. Proto 

musí zajistit, aby se obměňovaly činnosti různých druhů, jako např. tělesné a psychické 

aktivity, odpočinek, aktivity organizované a spontánní atd. Velkou váhu je třeba klást na 

sportovní aktivity na čerstvém vzduchu. Dochází tím k vyrovnání dlouhého sezení 

v lavici ve škole. (Pávková, 2002)   
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K dobrému psychickému rozvoji dětí a mládeže nám dopomáhají instituce 

pro volnočasové aktivity tím, že zde děti vykonávají aktivity v klidu a v příjemném 

prostředí, při činnostech, které je baví a ve společnosti, kterou mají rádi. 

 

c) Sociální funkce 

 

Instituce pro výchovu ve volnočasových aktivitách mají také velmi důležitou 

funkci sociální. V době, kdy jsou rodiče v zaměstnání nebo mají jiné naléhavé 

povinnosti ovlivňuje tato funkce volný čas jejich dětí, což má efekt v tom, že za rodiče 

v uvedené době jsou přebírány starosti týkající se výchovy. (Pávková, 2002)   

V jednotlivých rodinách existují rozdílné materiální a psychologické podmínky. 

Svojí činností instituce pro využití volného času pomáhají zejména dětem, které jsou 

ohroženy a rizikově se chovají dostávat se k informacím a životním postojům, které jim 

v rodině nemohou být poskytnuty. Nejúčinnější působení ve smyslu sociální funkce 

mají instituce, které se zabývají prací s dětmi nižšího věku a plní především funkci 

rodinné výchovy, jako jsou školní družiny a domovy mládeže.  Plnění sociální funkce je 

nepostradatelné, protože učí děti pravidlům společenského chování a kvalitní 

mezilidské komunikaci. (Pávková, 2002) 

 

d) Preventivní funkce 

  

Dle platné legislativy je preventivní funkce rozdělena na primární, sekundární 

a terciální prevenci. Pro účely této diplomové práce se nadále budu zabývat pouze 

problematikou primární prevence, protože se bezprostředně týká volnočasových aktivit.  

Primární prevence je základ celého systému prevence. Jde o volnočasové aktivity 

určené dětem a mládeži, které působí kladně na harmonický rozvoj osobnosti jedince. 

Cílem primární prevence je předejít negativním sociálně-patologickým jevům. 

Preventivní funkce má především kladně ovlivňovat sociálně patologické jevy. 
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1.6 Prevence sociálně patologických jevů a volnočasové aktivity 
 

Volnočasové aktivity mají dnes zcela rozhodující význam jako prevence proti 

vzniku a narůstání sociálně patologických jevů. Společnost v současné době klade 

na otázku patologických jevů velký důraz. V nebývalé míře se k nám dostávají 

informace, které se týkají škodlivosti kouření, konzumace alkoholu, užívání drog, 

šikany apod. Díky internetu, televizi, rozhlasu, tiskovin atd. lze říci, že je naše 

společnost vcelku dobře informována. 

Jako u všech společenských problémů je nutno na prvním místě zajišťovat 

prevenci sociálně patologických jevů již pro děti u mladšího školního věku 

a pro mládež. Mühlpacher (2001) tvrdí, že pojem sociální patologie definuje 

nenormální, nezdravé, obecně nežádoucí a podobné společenské jevy, tedy jevy 

nebezpečné společnosti, formy deviantního chování, ale především označení 

pro studium příčiny jejich vzniku a existence. Sociální chování dětí a mládeže je nejvíce 

ovlivňováno znevýhodněným rodinným prostředím (neúplná rodina, zanedbání výchovy 

v rodině, sociálně patologické chování rodičů apod.). Takové rodinné prostředí pak 

neposkytuje kladné podněty k dostatečně mravní výchově. Dítě tak může tíhnout 

k nežádoucímu chování, trestné činnosti aj.  

V současné době je ve školách již zaveden program prevence sociálně 

patologických jevů. Tato prevence je zaměřena především na zlepšování sociálního 

klimatu. Největší překážka realizace prevence sociálně patologických jevů je obecně 

nedostatek financí potřebných k regulaci tohoto problému. Podle mého názoru 

je to způsobeno dnešním růstem počtu sociálně slabších rodin, které z finančních 

důvodů nemohou poskytnout svým dětem vybavení pro volnočasové aktivity (např. 

vybavení pro sporty, hudební nástroje, atd.). V této situaci vyvstává nutnost podstatné 

účasti státu (především škol) na umožnění a dobré funkci volnočasových aktivit. 

Bohužel jsou i školy setrvávající na platformě volnočasových aktivit používaných 

v dřívější době někdy dokonce i z doby socialismu. Tomu občas napomáhá složení 

personálu školy. Při zajišťování volnočasových aktivit školou je nutno dodržet 

především základní kritérium zjišťování zájmů dětí a nabídku jednotlivých 

volnočasových aktivit tak, aby byl respektován výchozí zájem dětí.  
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 Příznaky sociálně patologických jevů a budoucí delikvence se objevují 

nejčastěji ve věku 11-12 let věku dítěte. Je proto doporučeno, aby se školy zaměřily 

na začátek prevence v období do 10 let věku. V této době není osobnost dítěte ještě 

zformována a je možné úspěšně vytvořit morální zábrany. (Kubátová, 2002) 

 

a) Nadměrný zájem o hraní počítačových her 

  

Závislost na počítačových hrách je brána odborníky jako méně nebezpečná, než 

u výherních automatů. Pro hráče počítačových her se stává hra možností úniku od často 

bolestné a nepřívětivé reality běžného života. Proto počítačové hry popisuje jako 

„alternativní modely reálného světa, jako stimulace jeho pravidel a vztahů“.  Počítačové 

hry dovolují hráči ztotožnit se s postavou a tím mohou zažívat pocity moci, mohou si 

zkusit něco nového v různých životních situacích, mohou se přesunout do jiného světa 

a mohou se odpoutat od reality. Počítačové hry poskytují uspokojení z výhry. Toto vše 

vede zpravidla jedince k agresivitě, kdy si chce pocit vítězství a úspěchu zkusit 

v reálném životě. Dochází také ke změně postojů, hodnot, zájmů, komunikace 

a sociálním cítění hráče. Negativem v rovině fyziologické je absence pohybu jedince 

a to vede k špatnému vývoji těla. Také se stává, že hráč zapomíná na reálný čas 

a u počítače vydrží sedět i hodiny. (Pokorný, 2003) 

 

b) Problém s příliš častým sledováním televize 

  

Tato závislost se podobá závislosti na počítačích (viz. výše). Děti, které často 

a dlouhou dobu sledují televizi, ztrácejí vztahy s vrstevníky a narušují se jejich 

mezilidské vztahy. Postupem času dochází k citovému otupění. Stejně tak jako 

u počítačových her, se děti ztotožňují s televizními postavami a reálný svět se jim 

postupně stává cizí. (Mühlpacher, 2008). Pokorný a kol. (2003, s. 59) tvrdí, 

že „po shlédnutí některých filmových scén se mění prožívání člověka – např. 

při sledování agresivních scén se navozuje agresivní chování (…), novým poznatkem je 

narušení paměťových stop. Negativním dopadem závislosti televize na děti jsou noční 

můry, agresivita, málo fyzického pohybu a oční onemocnění. 
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c) Šikana  

 

 Šikana je“úmyslná snaha získat psychologickou nebo společenskou a hmotnou 

výhodu nad jinými jedinci prostřednictvím ubližování, hrozeb, výsměchu 

a zastrašování“ (Fontana, 2003,s. 302). Šikanovaným se může stát každý v jakémkoliv 

prostředí. Výzkumy dokázaly, že každé čtvrté dítě se stalo součástí šikany buď jako 

oběť nebo agresor šikany. Kyriacou (2003, s. 26) rozděluje šikanu na útoky „ fyzické 

(např. bití, pošťuchování), slovní (např. nadávky, zesměšňování) a nepřímé (např. 

vyloučení ze společnosti, hanlivé posunky)“. 

Rozlišujeme dva aktéry šikany a to oběť šikany a agresora šikany. Pokorný 

a kol. (2003) je popisují následujícím způsobem. 

 

• Oběť šikany – obětí šikany se může stát každý. Tento jedinec bývá odlišný nebo 

handicapovaný. Vyznačuje se tělesnou slabostí a fyzickou neobratností 

v případě střetu s agresorem šikany. Oběť šikany se vyznačuje plachostí, 

citlivostí, nižší sebekontrolou, nízkou tendencí k sebeprosazení, bázlivostí 

a introvertním chováním. Lze zde pozorovat tendenci vyhýbání se agresi 

a soupeření, násilí atd. Oběti trpí depresemi, malým sebevědomím a pocitem 

méněcennosti. Důvodem k šikaně bývá často příslušnost k nižší sociální vrstvě, 

rasová odlišnost apod. Šikanované děti jsou většinou samotáři, neumí navazovat 

kontakty a jsou málomluvné, ostatní považují za „divné“ a nesympatické. 

• Agresor šikany – si buď uvědomuje, ale někdy ani neuvědomuje, že druhému 

způsobuje utrpení. Tito jedinci mají zpravidla pocit moci nad druhým a mají 

potřebu ho ovládat. Většinou oběť ponižují a trápí a jsou k ní emocionálně 

necitliví. U těchto osob je možno pozorovat narcistické tendence a lásku sama 

k sobě. Jeho chování může být podmíněno vlastní negativní zkušeností 

s násilím, radostí z ubližování druhým atd. Fontana (2003, 308) popisuje 

agresora šikany, jako jedince s horším prospěchem, s problémy ve škole. Dále 

udává, že „děti s nadměrně provokujícím nebo sebeprosazujícím chováním, 

mohou být zároveň trýzniteli i oběťmi. 
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d) Záškoláctví 

  

Je záměrné vynechávání školní docházky. Dítě úmyslně, často bez vědomí 

rodičů, nechodí do školy. Jde tedy o formu útěku žáka ze školy. Tuto problematiku 

můžeme již zaznamenat v prvním ročníku ZŠ. Se stoupajícím věkem dětí záškoláctví 

stoupá.  

Jedná se o poruchu chování, jež je propojena s negativním postojem ke škole. 

Může být také spojena s projevem šikany (viz. výše), či negativní postojem 

k prospěchu. Příčiny záškoláctví mohou být různé. Podle Čecha (2005) je lze 

specifikovat takto: 

Rodina – ovlivňuje záškoláctví podstatně. Rodinný život je jedním 

z nejdůležitějších faktorů vývoje dítěte. Podstatné a časté změny ve výchově mohou 

na dítě působit velmi negativně. K tomu dále přispívají faktory, jako přílišná 

zaměstnanost rodičů a lhostejnost vůči výchově. 

Prostředí školy -  Příčinou vzniku záškoláctví může být školní prostředí nebo 

učitel. Dítě může být při nástupu do školy psychomotoricky nezralé a není tedy schopno 

se přizpůsobit školnímu režimu. Naopak dítě může být mimořádně nadané a způsob 

předávání zkušeností je pro něho příliš jednoduchý a nudí se. Dalšími aspekty může být 

zdravotní postižení, porucha chování, strach ze školy obecně, který může být vytvořen 

učitelem a jeho přístupem k žákům. 

 

e) Dětská delikvence  

 

V případě osoby mladší patnácti let mluvíme o dětské delikvenci. Nejčastější 

případy dětské delikvence jsou krádeže. V případě, že je dítě schopno pochopit pojmy 

jako je vlastnictví a rozlišit věc, která je jeho vlastní nebo cizí, můžeme mluvit 

o krádeži. (Čech, 2005)  

Způsob krádeže je podstatný pro posouzení poruch chování. Neplánované menší 

krádeže mladších dětí mají menší význam. Dítě krade samo pro sebe, protože potřebuje 

získat něco, čeho nedokáže dosáhnout jiným způsobem. (Vágnerová, 1988) 

Plánované a promyšlené krádeže jsou mnohem závažnější a vyskytují se 

většinou až ve starším školním věku. Opakované krádeže navíc v organizované skupině, 
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kde jsou členové vzájemně domluveni jsou nejzávažnější. U těchto krádeží bývá 

nejčastější motivací získání vyšší prestiže mezi vrstevníky a tím dosažení určité pozice 

v prostředí, kde je krádež hodnocena jako žádoucí nebo dokonce povinná aktivita. 

(Vágnerová, 1988) 

 

f) Riziko užití drog  

 

Jako drogy se označují psychoaktivní látky, jejichž aplikací dítě ovlivňuje svůj 

psychický stav. Opakovaná aplikace vede k drogové závislosti. 

Děti nejsou schopny rozlišit míru a rozsah možných rizik, se kterými se setkávají 

dennodenně, proto jsou k mnohým rizikovým situacím a faktorům náchylnější. Je nutné 

děti včas a dostatečně informovat o různých formách rizik, o možnostech chování 

při styku s rizikovou situací a o možnosti předcházení rizikům. ( Čech, 2005)  

Příčiny užívání návykových látek se člení na rizikové faktory: 

• Adaptační problémy – monotónnost života, nuda, vyhledávání vzrušení s cílem 

úniku. 

• Problémy v rodinném prostředí – nedostatek citu ze strany rodičů, problémové 

vztahy, rozvod, nedostatek adaptace v rámci rodinných vztahů; patologické 

(drogové) chování rodičů. 

• Nevyzrálost v oblasti sexuálních rolí – sexuální chování neodpovídá adekvátní 

vývojové úrovni; špatné nebo nesprávné navozování sociálních kontaktů. 

• Neschopnost pozitivně využívat volný čas – neaktivní, popř. nesprávný přístup 

k trávení volného času; přijímání negativních podnětů ve volném čase; 

jednostrannost, nevyváženost aktivit aj. 

• Únik z neštěstí – chudoba, týrání, zneužívání, šikana; nedostatek bezpečí; 

absence přátelství a potřeba útěku apod. 

• Přátelství a vzdor – jako výsledek nepokoje a rušnosti dnešní doby. 

(Čech, 2005,s. 12-13) 
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2 Dítě mladšího školního v ěku 
 

2.1 Obecná charakteristika 
   

Většina autorů se shoduje, že období mladšího školního věku zahrnuje prvních 

pět ročníků základní školy, tj. časový úsek od 6. až 7. do 10 až 11. roku života dítěte. 

Toto období tedy začíná vstupem dítěte do školy a končí začátkem prepuberty.  

Vágnerová (2000, 148) dělí toto období ještě na další dvě dílčí fáze:  

 

Raný školní věk: trvá od nástupu do školy, tj. přibližně od 6-7 let do 8-9 let. 

Je charakteristický změnou životní situace a různými vývojovými změnami, které se 

projevují především vztahem ke škole.  

 

Střední školní věk: trvá od 8-9 let do 11-12 let, tj. do doby, kdy dítě přechází 

na 2. stupeň základní školy a začíná dospívat. V průběhu této fáze dochází k mnoha 

změnám, které jsou podmíněny nejen sociálně, ale i biologicky. Lze je považovat 

za přípravu na dobu dospívání. 

 

2. 2 Školní zralost 

  

Vstup dítěte do školy můžeme charakterizovat, jako významný sociální mezník 

v životě dítěte a znamená pro většinu dětí velkou zátěž. Langmeier, Krejčířová (2006) 

za školní zralost považují somato-psycho-sociální vývoj dítěte. Tvrdí, že: 

• Školní zralost je úspěšné dovršení vývoje celého předchozího období 

předškolního dětství. 

• Somato-psycho-sociální vývoj je vyznačen přiměřenými fyzickými 

a psychickými dispozicemi pro požadovaný výkon dítěte ve škole. 

• Somato-psycho-sociální vývoj je dobrým předpokladem budoucího úspěšného 

výkonu a sociálního zařazení. 
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Školní zralost je schopnost dítěte přizpůsobit se požadavkům, jenž na něho škola 

klade. Dítě se začíná zapojovat do třídního kolektivu a jeho impulsivní chování 

se postupně mění. V životě dítěte dochází k závažným změnám, jako je pevně 

organizovaný řád, činnosti mají pravidelný a pevný rytmus. Dochází k celkové změně 

dosavadního způsobu života dítěte. Dítě dostává novou roli – roli školáka. (Kuric, 1986) 

 

2.3. Citový vývoj dětí mladšího školního věku 
 

V mladším školním věku se rozšiřují společenské kontakty, které se vytvářejí 

nejen v rodině, ale i ve škole, ve volné dětské skupině a v různých volnočasových 

zařízeních (ZUŠ, tělovýchovné organizace atd.). (Jochmanová, 1969) 

City dětí mladšího školního věku už nejsou tolik afektivní jako u dětí 

předškolního věku a začínají být pod vědomou kontrolou. V období mezi osmým 

a desátým rokem dítěte dochází k ustálení citů (dítě usměrňuje svoje projevy nálad), 

nemůžeme však mluvit o jejich úplné stabilitě.  

V chování dítěte se uplatňují více city etické, intelektuální, estetické, morální  

apod. To znamená, že dítě má radost např. z toho, že se mu něco podařilo pochopit 

a naučit, nebo že splnilo složitější úkol. To dítě dále motivuje a vede ho k intenzivnější 

práci jak ve škole, tak v jeho volnočasových aktivitách. (Kuric a kol., 1986) 

Uvedené poznatky by měly být využity v programu volnočasových aktivit. 

Osoba nebo osoby, které tyto aktivity organizují a podporují vč. rodičů, by měli dítě 

motivovat i v případě, když přijde neúspěch. To především vysvětlením dítěti, proč se 

kupříkladu něco nepovedlo, kde asi je chyba. Dítě se též musí dozvědět, že i částečný 

neúspěch je normální a je tu proto, aby se z něj člověk poučil a nepropadl depresi 

a znechucení. 

  

2.4 Kognitivní (poznávací) procesy dítěte mladšího školního věku 
 

Pomocí kognitivních (poznávacích) procesů se realizuje aktivní vztah dítěte 

k prostředí. Jochmanová (1969, s. 114) uvádí, že „první dva roky školní docházky mají 

některé specifické zvláštnosti ovlivňující psychický vývoj žáka. Teprve však od třetí 
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třídy můžeme mluvit o ustáleném obrazu psychiky mladšího školáka“. Dále tvrdí, že 

toto období je do příchodu prvních prepubertálních změn pokládáno za jednu 

z nejklidnějších etap. 

Většina autorů vymezuje kognitivní funkce dětí mladšího školního věku 

následujícím způsobem: 

 

a) Pozornost 

 

Účinnost poznávacích operací závisí na kvalitě pozornosti. Pozornost je součástí 

myšlení, vnímání, prožívání a chtění.  U pozornosti dítěte mladšího školního věku je 

důležitý vývoj mezi bezděčnou a záměrnou pozorností. Záměrná pozornost ovládaná 

vůlí je pro děti velmi vyčerpávající. Podle  Kurice a kol. (1986) u dítěte na začátku 

školní docházky převládají procesy vzruchu nad procesy útlumu. Pozornost dítěte 

v první třídě je tedy ještě ovlivněna citovými stavy. V dalších ročnících stoupá intenzita 

a rozsah pozornosti. 

„ Délka soustředění pozornosti (…) se zlepšuje maximálně o jednu až půldruhé 

minuty za každý rok věku dítěte“. Záleží také však na zájmové látce, kterou dítě 

provozuje. (Vágnerová, 2002, s. 97). 6-7leté děti vydrží v aktivní pozornosti asi 10-12 

minut, 8-9leté 15-20 minut a 10-12leté 20-30 minut. (Čačka, 2000) 

Výchova pozornosti je velmi důležitá a má zásadní pedagogický význam. 

Uvědomělé vjemy vznikají pouze při plánovitém vědomém vnímání na základě 

pozornosti. Učitel musí u dětí pozornost organizovat a hlavně je zaujmout svým 

výkladem a vyprávěním. (Kuric a kol, 1986) 

Z výše uvedeného je patrné, že učitel, který není schopen svým chováním 

a výkladem při komunikaci s dětmi udržet jejich pozornost nemá šanci dosáhnout 

dobrých výsledků při vzdělávání dětí. Stejná pravidla platí i pro volnočasové aktivity. 

Proto je velmi důležitý jejich individuální výběr pro každého jedince podle jeho 

schopností a tím stupně možnosti vzbuzení jeho zájmu o určitou volnočasovou aktivitu. 

Učitel prvního stupně je tedy osobou, která může ze své praxe velmi pozitivně ovlivnit 

rozhodování, čemu by se měl jeho žák věnovat ve volném čase.   
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b) Počitky a vnímání 

   

Vnímání je nejjednodušší primární schopnost, která je založena na smyslovém 

vnímání. U dětí mladšího školního věku se toto smyslové vnímání výrazně zdokonaluje. 

Prostřednictvím vnímání získává dítě potřebné informace, ale aby tuto funkci mohlo 

plnit, musí dosáhnout určité vývojové úrovně. (Vágnerová, 2002) 

Aktivita dětí mladšího školního věku umožňuje rozlišovat na vnímaných 

předmětech různé vlastnosti, zdokonalovat počitky a vjemy, které vznikají vlivem 

předešlé zkušenosti. Bez předešlé zkušenosti by dítě nebylo schopné vnímat čas 

a prostor. Na začátku školní docházky můžeme u dítěte ještě vidět povrchnost vnímání. 

I když si dítě všímá jednotlivých stránek předmětu, nespojuje je spolu navzájem 

a nevšímá si hlubších kvalit předmětu. Každým rokem dítěte se vnímání stává zralejším 

a plnějším. Podřadnější ve vnímání věcí ustupuje a vyděluje se to hlavní. V době 

mladšího školního věku se zvýší rozlišování barevných odstínů až o 50 %. Také se ještě 

vyvíjí schopnost velmi silných nebo slabých vjemů jako je např. výška tónu. (Kuric 

a kol, 1986) 

Učitel prvního stupně by měl mít vypěstován velmi dobrý odhad stupně 

schopnosti vnímání svých žáků, který je velmi individuální. Na základě tohoto odhadu 

pak může přistupovat ke zdokonalování vnímání jedinců podle zjištěných specifik 

schopnosti vnímání. Tato schopnost má opět téměř rozhodující význam při doporučení 

volby volnočasových aktivit. 

 

c) Představy a fantazie 

 

Představa je uchování si něčeho v názorné podobě. Kuric a kol. (1986, s.161) 

uvádí, že představy dětí mladšího školního věku „ jsou svým charakterem velmi 

názorné, podobají se vjemům a jsou silně citově zabarvené“. K celosti neucelených 

obrazů dochází kolem 10. až 11. roku. Nejjasnější představy má dítě o věcech, 

se kterými je v každodenním styku.  
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Fantazie má podle Čačky (2000) hlavní funkci v předškolním věku a v průběhu 

školního dětství dochází k jejímu útlumu. Také školní jednotvárnost, přísun hotových 

odpovědí, sebekritičnost apod. potlačují dětskou spontánnost. 

 Děti na prvním stupni základní školy mají velmi málo životních zkušeností. 

To samo o sobě vyvolává v jejich mysli množství představ, které se zpravidla neslučují 

s průběhem skutečného života člověka. Jde o období, kdy jsou fantastické představy 

v průběhu života nejrozvinutější. Děti postupně ze světa představ a fantazie „vyrůstají“ 

tím rychleji, čím rychleji získávají životní zkušenosti. Při výběru volnočasových aktivit 

je podstatné usměrnění zájmu na volby, které jsou pro dítě uskutečnitelné, tedy v rámci 

jeho možností. Zjišťování možností dítěte je jedním z důležitých úkolů učitele. Ten je 

pak schopen doporučovat volnočasové aktivity dítěte tak, aby vše neskončilo jen 

u nesplnitelných představ a tím i pravděpodobné frustrace dítěte a částečně i jeho 

rodičů.    

 

d) Paměť 

   

 „Paměť je funkce, která umožňuje uchování zkušenosti, informací o okolním 

světě i o sobě samém ve vztahu k tomuto světu“.  (Vágnerová, 2001, s. 119). Má-li si 

tedy dítě mladšího školního věku něco zapamatovat, musí si uchovat potřebné 

informace a jejich vzájemné souvislosti a vztahy.  

Paměť žáka mladšího školního věku se mění z nezáměrné na záměrnou a rychle 

se zkvalitňuje. Dochází k zvětšování rozsahu a rychlosti zapamatování. Rychlost 

zpracování informace je vývojově podmíněna, a proto roste v závislosti na věku.  

„ Růst a síla paměti závisí na intenzitě a šířce zájmů žáka“. Tím je myšleno, 

že dítě si nejčastěji zapamatuje věci, které ho nějakým způsobem zaujaly a ke kterým 

má citový vztah. Výchova paměti je tedy zároveň výchovou zájmů žáka. (Kuric a kol, 

1986, s. 162) 

Paměťové funkce se velmi intenzivně rozvíjejí mezi 6-12 lety, tedy v období 

mladšího školního věku. Vágnerová (2002, s. 81) rozděluje vývoj dětské paměti do tří 

oblastí: 

- zvýšení kapacity paměti a rychlosti zpracování informací  

- osvojení paměťových strategií rozvojem jejich efektivnějšího a flexibilnějšího využití 
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- rozvoj metapaměti tj. obecných znalostí o fungování paměti i o vlastních paměťových 

schopnostech 

 

e) Myšlení a řeč 

  

Vývoj myšlení dětí mladšího školního věku se řídí základními zákony logiky 

a vlastnostmi poznané reality. Podle Kurice a kol. (1986) nelze myšlení a řeč u dětí 

mladšího školního věku popsat v celku. Proto je třeba rozdělit toto období na dvě fáze. 

První fáze probíhá v období první a druhé třídy. V této době je myšlenková činnost 

dítěte podobná myšlení předškolního dítěte. Proto se při myšlení děti opírají o reálné 

předměty. Toto období se vyznačuje jako období názorného myšlení. Postupně se 

ale vytváří schopnost dětí nedbat na konkrétní a ve třetí třídě nastává druhá fáze 

myšlení.  

V druhé fázi, která je vymezena věkem 8. do 11. až 12. roku dítěte je 

charakterizováno jako období konkrétních operací, kdy si dítě vytváří určité 

myšlenkové kategorie (pojem třídy, počtu, řady, apod.) 
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3 Prost ředí, které se zásadn ě podílí na výchov ě dětí 
v jejich volném čase 

  

Výchova dětí „ závisí do značné míry na prostředí, ve kterém děti žijí, 

na zkušenostech a způsobech, jakými se s nimi zachází, na příkladech, které jim okolí 

poskytuje“.(Spousta, 1996, s. 108)  

Zásadní vliv na život dítěte a jeho jednotlivé fáze mají aktivity volného času 

dítěte. Tyto aktivity zasahují v podstatě do veškerého času, který má dítě k dispozici, 

tedy do běžných pracovních dnů v průběhu školního roku, do prázdnin, do víkendů, 

do trávení volného času v rámci rodiny o dovolených apod.  

Nejvíce frekventovaná prostředí pro volnočasové aktivity dětí jsou rodina, 

ve které dítě vyrůstá a škola kam dítě dochází povinně. V těchto základních dvou 

prostředích se dítě seznamuje s prvními možnostmi a způsoby trávení volného času 

a získává základní zkušenosti. S přibývajícím věkem dítě postupně přechází do dalšího 

typu prostředí a to je kolektiv. To je velice podstatná změna, v níž dítě začíná 

prosazovat svá přání a ambice, ve větším měřítku rozhoduje o svém konání a naopak 

se učí respektovat ambice a přání svých vrstevníků. V tomto procesu by mělo docházet 

k upřednostňování pozitivních přístupů a naopak omezení negativních vlivů. (Hofbauer, 

2004) 

 

3.1 Rodina  

  

 „Rodina je nejstarší společenská instituce. Plní socializační, ekonomické, 

sexuálně-regulační, reprodukční a další funkce. Vytváří určité emocionální klima, 

formuje interpersonální vztahy, hodnoty a postoje, základy etiky a životního stylu“. 

(Průcha a kol, 2003, s. 202) 

Rodina zabezpečuje vytváření veškerých podmínek hmotných, sociálních, 

výchovných a hodnotových včetně rozvoje mezilidských vztahů. (Hofbauer, 2004) 

Začlenění volnočasových aktivit je složitý proces po stránce psychické. V tomto 

procesu jsou uplatňovány především faktory informační, motivační, sociální 

i ekonomické. (Sak, 2000)  
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3.1.1 Rodina současnosti 

  

Rodina v současnosti v jejím tradičním pojetí poskytuje příznivější podmínky 

pro volnočasové aktivity dětí ve většině aspektů než v minulosti. Podle mého názoru 

toto tvrzení platí jen omezeně. Je nutno říci, že naopak existuje řada aspektů záporných, 

které mohou způsobit i krizi rodiny. Může se stát, že rodina částečně ztratí vliv na dítě, 

které v dnešní době ovlivňují i jiná prostředí, která zasahují do života dětí a do způsobu 

působení rodičů. (Hofbauer, 2004)  

V dnešním politickém systému oproti minulosti již není samozřejmostí, 

že na získání zaměstnání je automaticky nárok. Zaměstnavatelé požadují vyšší 

kvalifikaci a vyšší výkony a často bylo nutno podstoupit rekvalifikaci na jinou profesi. 

Běžným jevem je i nezaměstnanost. Tyto a další vlivy způsobují, že najednou není na 

nic čas a bohužel často ani na děti. Vzniká oslabování vztahů uvnitř rodiny. Zde je 

nutno uvést i velmi frekventovaný problém, který je pro výchovu dětí alarmující a to je 

faktický rozpad až poloviny rodin nebo soužití dětí s rodiči, kteří nežijí v manželském 

vztahu. Působením uvedených negativních vlivů vzniká mimo jiné problém, jak se 

postarat o děti v čase po návratu ze školy. Vyvstává požadavek na smysluplné 

volnočasové aktivity, které by zabránily, aby děti nepropadly aktivitám negativním, 

které se jim nabízí v hojné míře.  

 

3.1.2 Vliv výchovy rodičů 

  

Pro dítě je rodina nejpřirozenějším prostředím, které mu poskytuje nejlepší 

podmínky pro volnočasové aktivity. Těmito podmínkami jsou především motivace, 

dostatek času rodičů, hmotné zajištění, zájem rodičů, kteří poskytují dostatek informací 

a podmětů pro tyto aktivity. Jednotlivé rodiny přitom mohou tyto podmínky poskytovat 

v určité úrovni, což je dáno duševními a hmotnými podmínkami rodiny. Zde velmi 

záleží i na zaběhnutém životním stylu rodičů, což má samozřejmě souvislost s tím 

v jakých podmínkách vyrůstali i tito rodiče a rozdíly mohou být značné. Výsledkem by 

mělo být smysluplné a bohaté prožití volného času dítěte založeného na dobrovolné 

činnosti umocněné citlivým vedením ze strany rodičů. Je velmi nutné, aby si rodiče 
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uvědomili, že je děti budou přirozeně považovat za svůj příklad a aby svoje chování 

přizpůsobili této podmínce, protože dítě se snaží dospělé napodobovat. (Hofbauer, 

2004) 

Během průběhu života dítěte jsou volnočasové aktivity zpočátku směrovány 

od rodičů k dítěti, tedy rodič je ve vztahu aktivnější. V průběhu času dochází ke změně 

tohoto poměru a dítě si stále více začíná uvědomovat své zájmy a určovat, jak bude 

nakládat s volným časem. Jeho chování se přechází z částečně pasivního na interaktivní. 

(Sak, 2000) 

Úkolem rodičů je ukázat dětem správné mravní rysy, jako je čestnost, úcta 

k starším lidem, sebeovládání, ukázněnost a další. Dále rodiče hrají roli při výběru 

budoucí práce jejich dětí. Mohou tomu napomoci tím, že vybudují u dětí vztah k práci. 

Proto by měli nechávat dělat děti některé domácí práce (péče o květiny a domácí 

zvířata, práce na zahradě atd.) a nechat je samostatně tvořit. Pokud rodiče vidí, že jejich 

dítě má jisté předpoklady pro uměleckou či estetickou výchovu, měli by umožnit dítěti 

navštěvovat kroužek, který je tímto směrem praktikován (hra na hudební nástroj, zpěv, 

návštěva divadla a koncertů atd.). Dalším odvětví, kde rodiče působí na děti, je odvětví 

sportovní a zdravotní. Je důležité, aby rodiče od malička vedli děti k tělesným cvičením 

(lyžařské zájezdy, rodinné sportovní turnaje, gymnastika, sledování sportovních 

přenosů, rodinné procházky atd.), naučili je pravidlům osobní hygieny (mytí, čištění 

zubů, čisté oblečení atd.) a vedli je ke správnému stravování. Každé přerušení 

pravidelného rytmu jídla, spánku, zaměstnání a odpočinku škodí dospělému organismu, 

tím víc pak dětem“. 

Dítě by se mělo účastnit i různých akcí např. v širším kruhu rodiny, aby si 

zvyklo na širší kolektiv a reagovat na jeho podněty. Je vhodné rozšířit prostor pro 

volnočasové aktivity i mimo domov např. pořádáním různých výletů, vycházek, 

pohybových aktivit v přírodě, společných dovolených apod. (Hofbauer, 2004) 
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3.2 Škola 
  

Škola je společenská instituce, jejíž hlavní funkcí je poskytovat vzdělání žákům 

rozděleným do skupin zejména podle jejich věku. Vzdělání se v tomto případě 

poskytuje podle vzdělávacích programů. (Průcha a kol, 2003) 

Život dítěte a působení školy se po zahájení školní docházky začnou trvale 

prolínat a vzájemně ovlivňovat. V činnosti školy vznikají dva základní problémy. Jeden 

spočívá ve školním prospěchu a druhý ve společenském postavení dítěte v dětském 

kolektivu a zároveň ve společenském vztahu k učitelům. Z toho vyplývá, že škola není 

jen institucí pro získávání vědomostí dítěte, ale i institucí společenského života. Děti 

zde tráví denně několik hodin se svými spolužáky a s učiteli. V průběhu školní 

docházky děti vyspívají po všech stránkách a postupně si zvykají, že některé činnosti 

jsou pro ně povinné a jiné lze pojmout jako dobrovolné, zpravidla vykonávané 

ve volném čase dětí. (Matějček, 1996) 

 

3.2.1 Volnočasové aktivity a zařízení školy 

  

Škola má ze své pozice možnost velmi dobře ovlivňovat děti v otázce 

zainteresování dětí ve volnočasových aktivitách.  

V České republice je základní stupeň školy povinný. Tento fakt napomáhá dobré 

provázanosti činnosti školy a zájmů dítěte při volnočasových aktivitách. Škola tedy 

může uplatňovat svoji úlohu ve volbě a vlastním průběhu volnočasových aktivit svých 

žáků, a to buď přímo, nebo prostřednictvím svých zařízení.  

Ve škole jsou zavedená některá speciální zařízení pro působení školy ve volném 

čase žáků. Jsou to zejména zařízení pro výchovnou funkci a lze jmenovat např. hřiště, 

knihovny, čítárny apod. Osvědčily se i další činnosti jako vydávání školního časopisu 

apod. 

 

a) Souběžné volnočasové aktivity v rámci školy 

 

Souběžné volnočasové aktivity jsou obsahově volnější, dynamičtější 

a flexibilnější oproti povinnému vyučování. Zprostředkovávají dětem kromě poznání 
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také i sociální kontakty prožívání a možnosti praktického konání. Zde je na rozdíl 

od školy jejich působení výběrové. Motivace je zde silnější, protože se zájemci sami 

rozhodují. Souběžné volnočasové aktivity se zaměřují hlavně na jedince samotného. 

(Hofbauer, 2004) 

 

Jednorázové aktivity 

 

V průběhu posledních let se na našich základních školách stále častěji prosazují 

příležitostné, jednorázové volnočasové činnosti, jejichž úkolem je rozšíření 

a prohloubení vyučovacího procesu, nebo mají kompenzační a oddechovou činnost. 

Každý žák má tedy možnost využít svůj volný čas. Mezi tyto volnočasové aktivity patří 

např.: návštěvy historických památek, kulturních, sportovních a dalších akcí, jako např. 

školní slavnosti, zábavy, mezitřídní a meziškolní sportovní utkání a jiná podobná 

setkání, školy v přírodě, prázdninové tábory nebo zahraniční zájezdy pořádané školou. 

(Hofbauer, 2004) 

 

Soutěže 

 

Mezi prestižní volnočasové aktivity patří soutěže, někdy zvané olympiády 

místního až mezinárodního významu. Zapojení žáka nebo žákovského kolektivu 

do takovéto soutěže vyžaduje dlouhodobou účast a průpravu ve volnočasových 

aktivitách. Předmětem soutěží je např.: prověření znalostí z běžných školních předmětů 

včetně sportu apod. (Hofbauer, 2004) 

 

Pravidelná zájmová činnost 

 

Pokud dosáhne volnočasová aktivita určitého stupně pravidelnosti, která je nutná 

při činnostech jako jsou zájmové kroužky, umělecké soubory, nebo sportovní družstva 

při kolektivních sportech, jde o činnost kolektivní. Při této kolektivní činnosti se prolíná 

individuální rozvoj dítěte s činností zájmového kolektivu. Vyvrcholením těchto aktivit 

je obvykle občasná jejich veřejná prezentace formou koncertů, výstav, sportovních 

utkání apod. (Hofbauer, 2004) 
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b) Školská zařízení pro volnočasové aktivity dětí 

 

Specifikace těchto zařízení je dána zákonem a jsou vymezena takto: školní 

družiny, školní kluby a střediska pro volný čas dětí. 

 

Školní družiny a školní kluby 

 

Tato zařízení slouží pro děti zaměstnaných rodičů v době školního roku. Jsou 

hlavní podobou výchovy mimo vyučování a péče o děti. Školní družiny navštěvují děti 

na 1. stupni ZŠ, což je 1. - 5. třída. Školní kluby jsou určeny žákům 2. stupně ZŠ, tedy 

žákům 6. - 9. tříd. (Pávková, 2002) 

 

Školní družiny 

 

Do školní družiny jsou žáci většinou přihlášeni k pravidelné docházce. Zájmová 

činnost ve školních družinách se soustředí na široké spektrum činností a potřeby 

pohybu. 

V těchto zařízeních, dochází k pravidelnému ovlivnění volného času dětí. 

Dochází k tomu, protože pedagog může působit na děti, aniž by bral v potaz sociální 

postavení rodiny, má možnost kontaktu s rodiči, má odborné vědomosti a schopnosti 

a spolupracuje s vedením školy a s jednotlivými učiteli primární školy. Pozitivem těchto 

zařízení je dobrá dostupnost, tedy blízkost školy a domova. Docházení dětí do školních 

družin je většinou nutností, protože je potřebné v době, kdy jsou rodiče v práci, zajistit 

nad dětmi dozor. (Pávková, 2002) 

Při výběru obsahu činností, je nutné dbát na věkové zvláštnosti dětí. V těchto 

volnočasových zařízeních probíhají činnosti odpočinkové, rekreační, zájmové 

a sebeobslužné. Převažují zde praktické aktivity nad slovními informacemi. Pedagog 

zajišťuje, aby děti k novým zkušenostem došly vlastní snahou a postupem. 

Prostředí školních družin by mělo být klidné, bezhlučné, s dostatkem světla, 

dostatečně prostorné, s optimální teplotou a čerstvým vzduchem. Z tohoto prostředí 
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má být blízko do zahrady nebo na hřiště. Mělo by být vybaveno vhodným nábytkem 

a hernou, která nabízí prostory pro uložení hraček. Děti by se v něm měly cítit, 

jako v domácím prostředí. (Pávková, 2002) 

 

Školní kluby 
 

Školní kluby jsou především založeny na dobrovolném docházení žáků. Žáci by 

měli spolupracovat s učitelem školního klubu a pomáhat mu rozhodovat o týdenních 

programech a jednotlivých činnostech. Tyto činnosti by měly být různorodé. 

Ve školních klubech je zapotřebí dbát na věkové složení této skupiny, na samostatnost 

a specializovanost dětí. Jde hlavně o zájmovou činnost v kroužcích, souborech, 

tělovýchovných oddílech, dílnách apod. (Pávková, 2002) 

 

3.2.2 Mimoškolní sdružování dětí a mládeže 

 

Péče o volný čas dětí a mládeže organizují sdružením, která mají různá zaměření 

a mají tedy zajišťovat různé cíle výchovného, vzdělávacího nebo rekreačního zařízení.  

 

• Základní umělecké školy – toto zařízení navštěvují děti dobrovolně ve svém 

volném čase. Umožňují nadaným dětem rozvíjet jejich talenty. Obvykle nabízí 

obory hudební, literárně-dramatické, taneční a výtvarné. 

• Jazykové školy – jsou využívány pro získání nových vědomostí. Jsou svým 

zaměřením, charakterem práce a metodami blízké školnímu vyučování. 

• Červený kříž – organizuje zdravotnické kroužky, které napomáhají 

k zdravotnické výchově dětí a mládeže.  

• Náboženské a církevní společnosti – jejich činnost se soustředí na výuku dětí 

z věřících rodin.  

• Junák – byl založen v roce 1907 ve Velké Británii. U nás tato instituce vzniká 

v roce 1911 díky A.B. Svojsíkovi. Díky politickým událostem bylo hnutí nuceno 

třikrát ukončit svou činnost. V době totality pokračovala skautská činnost 

v exilu. Nový rozvoj prožívá skautská organizace po roce 1989. V dnešní době 

působí tato organizace ve více než 214 státech.  Úkolem Junáku je vést své členy 
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k psychické, tělesné, intelektuální a sociální schopnosti, vlastenectví a k rozvoji 

osobnosti dětí a mladých lidí, aby mohli po  celý život plnit povinnosti k sobě 

samým, bližním a přírodě. Tato instituce se  zaměřuje především na turistiku 

a pobyt v přírodě. Hlavním pravidlem Junáku je družinový systém což znamená, 

že probíhá ve skupině pěti až deseti dětí, vedených dospívajícím vedoucím. 

• Česká tábornická unie – je organizací především dětí a mládeže se zájmem o 

pobyt v přírodě, kteří chtějí být jejími znalci a ochránci. Česká tábornická unie 

jim pomáhá v uspokojování jejich zájmů v oblasti kulturního a sportovního 

využití. Každý člen organizace rozhoduje o své činnosti dle vlastních podmínek, 

vnitřních zásad a tradic.  

• Tělovýchovné a sportovní organizace – pomáhají vytvořit u dětí lásku 

k tělesné výchově a sportu a přispívat tak ke správnému růstu, upevňování 

zdraví a zvyšování  fyzické odolnosti dětí. 

Sokol – byl roku 1862 založen dr. Miroslavem Tyršem a má nejdelší tradici. 

 Hlavní myšlenkou tohoto hnutí je vyvážený rozvoj tělesné, duševní i morální  

 stránky osobnosti. Vyvíjí také vzdělávací a osvětovou činnost. 

Český svaz tělesné výchovy – „je dobrovolným  sdružením sportovních, 

tělovýchovných a turistických svazů s celostátní  působností, tělovýchovných 

jednot a sportovních klubů i jejich sdružení“. Pávková (2002, s. 145) 

• Střediska pro volný čas dětí - tato zařízení jsou zřizována v souladu se 

zákonem o školských zařízeních. Patří sem domy dětí a mládeže a stanice 

zájmových činností. Náplní domů dětí a mládeže je rekreační a výchovně 

vzdělávací funkce. Stanice zájmových činností se zaměřují na konkrétní 

zájmové obory. Mají nárok na státní příspěvek a jejich zřizovatelem může být 

školský úřad, obec, soukromý či jiný subjekt. 

• Jako další organizace, které pracují s mládeží, můžeme uvést: Pionýr, Duha, 

Hnutí Brontosaurus, YMCA  atd.  
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4 Učitel primární školy  

  

Podle mého názoru pro děti prvního stupně základní školy je hlavní motivací pro 

seznámení s existencí a s volbou volnočasových aktivit  jejich komunikace s jejich 

třídním učitelem, eventuálně s učiteli specializací jako je tělesná výchova, výtvarná 

výchova, hudební výchova, dramatická výchova, nebo cizí jazyky. To klade velmi 

vysoké nároky na tyto učitele zejména v dokonalé komunikaci s dětmi. Ve škole 

neexistuje osoba s větším vlivem, jelikož děti tráví spolu s učitelem většinu času a učitel   

již od první třídy v čase vymezeném pro školu zastupuje rodiče. Obvykle bývá 

vytvořeno mezi dětmi a učitelem velmi silné pouto a vzájemná důvěra. Ze zkušenosti 

víme, že učitele prvního stupně si člověk pamatuje na celý život a též si pamatuje 

vštěpované zásady, protože jsou děti tohoto věku v tomto smyslu nejvnímavější.  

Každý učitel primární školy by si měl být vědom, že je jednou z osob, které mají 

na dítě velký vliv a to i v oblasti volnočasových aktivit. To je ještě zúročeno, pokud dítě 

nemá u svých rodičů kladný vzor. V tomto případě může učitel podstatně ovlivnit dítě, 

aby si neosvojovalo nežádoucí podněty pro chování vycházející z rodiny. Dítě vnímá 

celkově osobnost učitele a podvědomě hodnotí jeho chování, jím preferované hodnoty, 

chování ve vztahu k jiným osobám včetně dětí a jeho postavení a začlenění 

do společnosti. Zároveň také dítě porovnává chování svého učitele s chováním svých 

rodičů.   

Formy sociálního učení jsou řazeny chronologicky tak, jak je lidstvo při svém 

vývoji začalo používat a v podstatě k tomu podobně dochází i při vývoji člověka 

od jeho narození až do dospělosti. Tyto poznatky jsou definovány přehledem 

nejdůležitějších forem sociálního učení: 

 

• Napodobování – první a hlavní způsob předávání společenských zkušeností 

a dovedností dětem a to bez slovního výkladu, hlavně při různých pohybových 

aktivitách. Učení napodobováním není nijak omezeno věkem.  

• Učení sociálním posilováním – je založeno na principu odměna nebo trest. 

To znamená, že dítě je za svoji činnost nebo výkon pochváleno nebo pokáráno. 
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Podle tohoto principu je pak schopno rozlišovat žádoucí nebo nežádoucí 

chování.  

• Observační učení (zástupné učení) – dítě má možnost pozorovat aktivity, 

kdy za ně je odměněno nebo potrestáno jiné dítě.  

• Sociální učení se zdůrazněním, založené na kognici, přijatém principu a vůli  

– dítě si osvojuje chování, které chápe v dané chvíli jako odpovídající.  

 (Čáp, 2001, s. 192) 

 

4.1 Pojem učitelská profese 
  

Učitelskou profesi lze definovat jako „sociální pracovní role spojená s výkonem 

souborů činností, jejichž smyslem je působit na chování, přesvědčování a cítění žáků 

a předávat jim zkušenosti, dovednosti a návyky vytvořené kulturou předchozích 

generací“.(Průcha a kol., 2003, s. 262). Dále Průcha a kol. (2003) charakterizuje 

učitelské povolání, jako soubor následujících předpokladů nutných k výkonu 

učitelského povolání: Učitelská činnost vychází z předpokladu, že je k dispozici 

zpracovaný systém pedagogické teorie jako jednotná platforma (základ). Osvojení této 

teorie vyžaduje bezpodmínečně vysokoškolské studium. V dané společnosti musí být 

určitým způsobem definována potřeba systematického vzdělávání postupně 

nastupujících mladých generací, která vyvolává potřebu kompetentních učitelských 

autorit. Pro upevnění systematické činnosti vzniká též potřeba profesního sdružování 

učitelů pro udržení a rozvoj nutných pravidel a profesního chování učitelů. To přímo 

souvisí s prosazováním etiky vztahů všech zúčastněných stran, tedy učitelů, žáků, 

rodičů a společnosti. Současné učitelství je ovlivňováno množstvím faktorů, jako např. 

vlivem dalších vnějších vzdělávacích institucí, nutností celoživotního vzdělávání, aby 

učitel zůstal v dalším vývoji společnosti odpovídající autoritou a dalších.  

 

4.2 Úloha učitele primární školy v oblasti morální 
 

Úkol učitele je ovlivňovat děti v otázce morálního vývoje velmi náročný 

a choulostivý. (Fontana, 2003) 
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Učitel napomáhá dětem vytvořit si vlastní žádoucí postoje především svým 

příkladem. Nemůže si v žádném případě dovolit vštěpovat dětem zásady, podle kterých 

se mají chovat a přitom je sám ignorovat. Takovéto jednání, by zcela určitě mělo 

za následek, že si děti požadované morální chování neosvojí, ale nakonec přestanou 

svého učitele v tomto směru respektovat. (Fontana, 2003) 

Pro upevňování mravně korektního jednání, by měl učitel využívat každé 

příležitosti a měl by být schopen vyjádřit přiměřené uznání, když se děti chovají podle 

principu vštěpovaných zásad, tedy vytvořit jakousi zpětnou vazbu vůči chování dětí. 

(Fontana, 2003) 

 

4.3 Sociální interakce mezi učitelem primární školy a dítětem 
 

Při komunikaci učitele s žákem přijímá učitel reakci žáka, podle níž může volit 

další postup v průběhu komunikace. Dítě může reagovat různými způsoby, např. 

verbálně, neverbálně apod. Tyto reakce můžou vyjadřovat pocity dítěte (zájem, 

nezájem, pochopení, nepochopení, strach, souhlas, nesouhlas apod.). Na základě těchto 

signálů se učitel orientuje, jak změnit své chování, aby změnilo své chování i dítě 

v souladu se záměrem učitele. (Fontana, 2003) 

Pro dosažení větší úspěšnosti v navázání vztahu učitele s dětmi a kvalitní 

komunikace s nimi a tím dosažení skutečného vlivu na ně, doporučuje uplatňovat 

následující zásady: 

• Získejte pozornost dětí – toho dosáhnete, když vám děti budou dobře rozumět.    

• Kontrolujte své pohnutky – plně se soustřeďte na dítě, na své problémy při tom 

zapomeňte. 

• Mluvení pomáhá - mluvte a snažte se zapojit děti do konverzace, která se má 

týkat věcí, které děti zajímají. Nemluvte s dětmi, jako se svými vrstevníky.  

• Povídat si při práci je lepší než jen mluvit  

• Vyjadřujte své city – dejte najevo své pocity, děti vám to oplatí. 

(Karnsová, 1995) 
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4.4 Motivace  
 

Motivaci lze definovat jako výsledek procesu motivování za účasti dětí, učitele, 

rodičů a spolužáků. Učitel může usměrňovat různými způsoby motivaci dětí např. 

sdělením svého očekávání, stimulací (probuzením) poznávacích potřeb dětí, 

probuzením výkonové motivace (dítě by mělo mít potřebu něco vytvořit), využitím 

odměn a trestů, odstraněním pocitu nudy, předcházením strachu ze školy. (Průcha 

a kol., 2003) 

Motivace je jedna z nejdůležitějších podmínek průběhu vyučování. Sama 

motivace může vycházet z jedince samotného (motivace intrinistická) nebo motivaci 

může poskytnout prostředí nebo okolí (motivace extrinistická). (Fontana, 2003) 

 

a) Intrinistická motivace  

 

Vychází z přirozené zvídavosti, která podněcuje spontánní zkoumání 

a objevování. Při časté nesouhlasné někdy i hrubé reakci dospělých dochází k frustraci 

a dítě postupně svoji aktivitu utlumuje a může se stát až netečné. Pokud však jsou děti 

správně usměrňovány a jejich aktivita je správně ohodnocena, bude je to podněcovat být 

nadále aktivní a jejich činnost bude stále cílenější žádoucím směrem. 

 

b) Extrinisticá motivace 

 

V případě dětí zahrnuje tato motivace známkování, vysvědčení, sdělení rodičům, 

testy, zkoušení a pochvaly. Je-li dítě v této oblasti úspěšné, zvyšuje to jeho prestiž 

ve vztahu k sobě i ve vztahu k okolí. 

  

Ztráta motivace 

 

Bývá způsobena okolnostmi, že např. děti musí dlouho čekat na výsledky své 

práce, že jejich práce není ohodnocena, tlak okolí na výsledky výkonu dítěte je příliš 
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silný a dítě se snaží na základě tohoto tlaku vymanit ze situace např. formou podvodu, 

aby se vyhnulo selhání a jeho následkům. 

 

Zvýšení motivace 

 

Velmi důležitým motivátorem je chvála, která má na děti velmi významný vliv 

a vytváří produktivní prostředí mezi učitelem a jeho třídou.  

 

4.5 Postoj učitele primární školy k úspěchu nebo selhání dětí při 
volnočasových aktivitách 

 

V průběhu vykonávání volnočasových aktivit dosahují děti různých výsledků 

a své výsledky také mohou různě chápat. Učitel by měl být k tomuto problému velice 

citlivý. V případě rozpoznání a odměňování úspěchů většina učitelů nemá problém. 

Důležitým aspektem je, aby byl učitel schopen odhadu, co je pro určité dítě reálné (co je 

schopno dokázat). V některých případech není možno hodnotit jen podle obvyklých 

kritérií. Daleko složitější je situace v hodnocení nezdaru. Je nutno si uvědomit, 

že chybování není důkazem neúspěchu, ale součást učení. Doslova platí rčení „učit se 

chybami“. Selhání lze spíše kvalifikovat, jako stav mysli, který si dítě po selhání třeba 

i vícenásobném vytvoří. Pokud nedojde ze strany učitele k povzbuzení, může nastat 

situace, že dítě bude mít sklon vzdávat se a ztratí motivace a tím i zájem. Učitel by měl 

v takovémto případě posílit sebevědomí dítěte třeba i individuálním přístupem 

pro zvládnutí daného problému, kdy dítěti pomůže zbavit se pocitu své neschopnosti 

a apatie. Aby děti netrpěly nadměrnými obavami z možného neúspěchu, je nutné u nich 

vypěstovat zdravé sebevědomí. Často musí učitel řešit i případy nízkého sebevědomí 

vypěstovaného již v rodině dítěte. (Fontana, 2003) 

Rodiče nemají být pasivní k tomu, jak škola kultivuje jejich děti a říká, 

že působení má být společné se školou. Tento princip byl pojmenován partnerství 

rodiny a školy. Skutečnost, že se dospělo k tomuto principu, velmi usnadňuje 

rozhodování při volbě volnočasových aktivit dětí a informovanost jak školy, tak rodiny 

o jejich průběhu. (Průcha a kol., 2006) 
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Jedna ze závažných chyb na straně učitele je jeho přehnané zdůrazňování jeho 

postavení vůči dětem. Někdy se to projevuje např. v jeho ignorování oprávněných 

požadavků dětí, v neochotě děti dostatečně vyslechnout a někdy dochází i k hrubému 

komentování práce jedinců nebo celého kolektivu, k projevům nadřazenosti 

a přezíravosti. Naopak učitel, který úzkostlivě dodržuje princip rovnosti, se může 

zvláště v dnešní době dostat do poměrně vážných problémů s kázní ve třídě. Bohužel 

někdy v rodinách dětí panují názory zcela opačné, než jsou zásady doporučované 

pro práci učitelů. Uvedení na pravou míru je pak pro učitele nadlidský výkon. (Fontana, 

2003) 

  

4.6 Ovlivnění volby volnočasových aktivit učitelem primární školy 
 

V rámci volby volnočasových aktivit by měl učitel poskytovat dětem různé 

podněty např: 

• Informovat děti o možnostech využití volného času v jejich okolí. 

• Přiblížit své vlastní zájmy a vyvolat diskusi o nich. 

• Poskytovat pravidelně dětem informace z kulturního dění a jiných akcí v okolí. 

• Zavést pravidelné diskuse učitele s dětmi o trávení volného času (o víkendu 

a prázdninách). V této diskusi upřednostnit zkušenosti dětí, které se věnují delší 

dobu volnočasovým aktivitám a mohou vyprávět ostatním (začátečníkům) 

o svých prožitcích. 

• Zaměřit se při doporučení především na všechny druhy souběžných 

volnočasových aktivit školy.  

• Podporovat účast dětí při rozhodování konání určité volnočasové aktivity 

v rámci školy. 

• Účastnit se s ostatními učiteli společných příprav různých aktivit a programů. 

• Spolupracovat s vychovatelkou školní družiny při společné přípravě 

mimoškolních aktivit i v návaznosti mezi odpoledním vyučováním 

a odpoledním programem školní družiny. 

• Má-li škola možnost zajistit školu v přírodě, účastnit se tohoto programu.  
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• Umožnit dětem, aby se na škole v přírodě aktivně účastnily na přípravě části 

programů. 

• Rodičům, kteří mají zajímavé zájmy a zážitky umožnit sdělit své zkušenosti 

dětem. 

• Umožnit dětem představit své zájmy různými formami během vyučování.  

(Plenářová, 2009) 
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5 Výzkumná část 
 

5.1 Cíle výzkumného šetření a hypotézy 

 

Cílem výzkumu je zjistit informace o tom, zda žáci využívají zájmové kroužky 

organizované školou, nebo jestli navštěvují jiné organizace, které se zabývají volným 

časem dětí. Dále zjišťuji, co ve svém volném čase dělají nejčastěji, jaké mají zájmy 

a zda se jim dostatečně věnují rodiče nebo se zajímají, co ve volném čase dělají. Cílem 

je také zjistit rozdíly mezi trávením volného času dětí v Praze a v malém městě. 

 

Formulace hypotéz: 

 

H1: Pražská škola nabízí více zájmových kroužků než škola v malém městě. 

Tuto hypotézu zjišťuje otázka č. 3. 

H2: Nejvíce využívanou volnočasovou aktivitou je sport. 

Tuto hypotézu zjišťují otázky č.2, 7 a 11. 

 H3: Rodiče, kteří bydlí v malém městě, se zajímají více o volný čas svých dětí, než 

rodiče v Praze. 

Tuto hypotézu zjišťuje otázka č. 10. 

H 4 : Výběr volnočasových aktivit ovlivnila z 50 % učitel. 

Tuto hypotézu zjišťují otázky č. 8 a 9. 

H5: Děti tráví u počítače 1 – 2 hodiny denně. 

Tuto hypotézu zjišťuje otázka č. 13. 

H6: Děti tráví u televize 1 – 2 hodiny denně. 

Tuto hypotézu zjišťuje otázka č. 12. 
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5.2 Charakteristika zkoumaného souboru 
  

Zkoumaný soubor se skládá z žáků 2. – 5. tříd ZŠ. Výzkum probíhal na třech 

školách z toho jedna ve velkém městě a dvě v malých městech. Ve velkém městě 

to byla ZŠ Lyčkovo náměstí Praha a v malých městech to byla ZŠ Václava hejny 

Červený Kostelec a ZŠ Rtyně v Podkrkonoší. Tyto dvě školy v malých městech jsem 

vybrala, protože se nacházejí v blízkosti mého bydliště, a proto znám dobře podmínky 

výuky v těchto školách. Celkem bylo dotázáno 400 žáků prvního stupně a to 200 

z pražské školy a 200 ze škol na malém městě. Po obdržení vyplněných dotazníků se 

počet respondentů snížil, protože bylo nutno vyřadit 7 dotazníků z pražské školy a 5 

dotazníků ze škol na malém městě z důvodu neúplného vyplnění. Osmnáct dotazníků  

se mi od žáků nevrátilo a to 8 z pražské školy a 6 ze škol v malém městě. Pro výzkum 

jsem tedy použila 185 dotazníků z pražské školy a 189 dotazníků ze škol na malém 

městě.  

5.3 Charakteristika  zkoumaných  škol 
 

 

Název školy: Základní škola Lyčkovo 
náměstí Praha 

školní vzdělávací program „SMYSLUPLNÁ 
ŠKOLA“  
(Fakultní škola Pedagogické fakulty UK 
Praha) 
Adresa: Lyčkovo náměstí 6/460  

         Praha 8 – Karlín 
        186 00  

Telefon: 221 779 670; 602 286 973 
Web. stránky: www.zs-ln.cz 
e-mail: skola@zs-ln.cz 
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Název školy: ZŠ Václava Hejny Červený 
Kostelec 

školní vzdělávací program „ŠKOLA 
DĚTEM“ 

Adresa: Komenského 540  
         Červený Kostelec 

        549 41 

Telefon: 491 465 709 - 1. Stupeň 
Web.stránky: www.zsvhejny.cz  
e-mail: zsck@zsck.cz 

 

 

 

Název školy: ZŠ Rtyně v Podkrkonoší 

Adresa: Školní 662 

   Rtyně v Podkrkonoší 

   542 33 

Telefon: 499 888 134 

Web.stránky: www.zsrtyne.cz 

e-mail: info@zsrtyne.cz 

 

 

5.4 Metody výzkumu - dotazník 
 

Abych potvrdila, anebo vyvrátila svoje hypotézy, zvolila jsem metodu 

dotazníkového šetření. Dotazník byl určen žákům 2. – 5. tříd ZŠ a byl zaměřen na to, 

jak děti na prvním stupni tráví svůj volný čas. Snažila jsem se otázky pokládat tak, 

aby děti práce s dotazníkem bavila. V první části dotazníku jsou děti srozuměny s tím 

k čemu bude dotazník využit. V druhé části dotazníku jsou otázky zaměřeny na zjištění 

identifikačních údajů dítěte. Dále dotazník obsahuje patnáct očíslovaných položek, které 

zjišťují jaké mimoškolní aktivity, jak často a proč děti mladšího školního věku dělají. 
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Pro zpracování dotazníku bylo použito celkem 14 otázek. 9 z nich bylo použito 

pro ověření předem daných hypotéz a zbylých 5 otázek bylo použito pro podrobnější 

informovanost a představu v otázkách trávení volného času dětí mladšího školního 

věku. 

 

5.5 Popis průběhu výzkumu 
 

Výzkum se uskutečnil v březnu 2010 na třech ZŠ školách uvedených výše. 

Dotazník jsem dětem sama rozdala a na vyplnění měly děti čas 14 dní. Po rozdání jsem 

dětem vysvětlila, jak mají dotazník vyplnit. Dotazník byl zadán anonymně. Myslím si, 

že většina dětí odpovídala pravdivě a zodpovědně 
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Volnočasové aktivity dětí na 1. stupni ZŠ 

Dotazník k diplomové práci 
 

Ahoj, jmenuji se Renata a ráda bych tě poprosila o vyplnění tohoto dotazníku. Zajímá 
mě, jak děti jako ty tráví svůj volný čas. Vyplněním dotazníku mi pomůžeš dokončit moji školu. 
Mockrát děkuji. Příjemnou zábavu. 
 

Odpovědi označ křížkem do čtverečku      
 
Věk ………………………………………………. 
 
Jsi:          DÍVKA   CHLAPEC 
 
1.Jaké jsou tvé mimoškolní aktivity? Jakým způsobem rád trávíš volný čas?    
 ( Na tuto otázku můžeš odpovědět více možnostmi.)  

 chodím do kroužků 
 mám trénink 
 jsem doma a koukám na televizi 
 jsem doma a čtu si 
 jsem doma u počítače 
 hraji si venku s kamarády 
 jiné…………………………………………………………………………………….. 

 
2. Pokud chodíš do kroužku do jakého?                                              
   ( Na tuto otázku můžeš odpovědět více možnostmi.)  

 sportovní 
 taneční 
 divadelní 
 hraji na hudební nástroj 
 pěvecký 
 výtvarný 
 nemám 
 jiný ……………………………………………………………………………………… 

 
3. Pořádá nějaký z těchto kroužků škola? 

 ANO                     NE 
 
Pokud ano, jaký……………………………………………………………………….……. 
 
4. Kolik hodin, se který den kroužkům věnuješ? 
 pondělí úterý Středa čtvrtek Pátek sobota neděle 

Hodiny        
 
5. Chtěl/a by ses věnovat ještě něčemu jinému? 

 ANO                   NE 
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Pokud ano, čemu………………………………………………………………………………  
6. Chtěl/a bys nějakou z tvých aktivit ve volném čase ukončit? 

 ANO       NE 
 
Pokud ano, jakou……………………………………………………………………………….  
 
7. Napiš jednu činnost, kterou děláš ve svém volném čase nejraději. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
8. Co tě vedlo k tomu, abys tuto činnost dělal/a?  
(Na tuto otázku odpověz jen jednou opovědí.)  

 chtěl/a jsem to já, protože jsem to chtěl/a zkusit 
 chtěli to moji rodiče 
 ovlivnili mě kamarádi 
 z nudy 
 jiné…………………………………………………………………………………………. 

 
9. Ovlivnil t ě učitel při výběru tvých volnočasových aktivit? 

 ANO                        NE 
 
Pokud ano, jak ………………………………………………………………………………..  
 
10. Zajímá tvé rodiče, co děláš ve volném čase? 

 ANO   NE    NĚKDY 
 
11. Věnuješ se ve svém volném čase sportu?  

 ano, věnuji se sportu a jsem členem nějakého klubu (fotbalového apod.) 
 ano, věnuji se sportu , ale pouze rekreačně (s rodiči, sourozenci..) 
 nevěnuji, ale rád/a bych se věnoval/a 
 vůbec se nevěnuji sportu, nebaví mě 

 
12. Sleduješ pravidelně televizi? Jak často?  

 méně než 1 hodinu denně    2-3 hodiny denně 
 1-2 hodiny denně     3 a více hodin denně 

 
13. Kolik času denně strávíš u počítače? 

 1-2 hodiny denně    3 a více hodin denně 
 2-3 hodiny denně    příležitostně, nepravidelně 

 

14. Myslíš si, že máš dostatek volného času? 
 ANO   NE 

 
Pokud ne, kolik času bys potřeboval pro své koníčky denně? ..................................................... 
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5.6 Výsledky dotazníkového šetření 
 

 Jak už jsem se zmínila výše, vyhodnocovala jsem celkem 185 dotazníků 

z pražské školy a 189 dotazníků ze škol v malých městech. Celkem tedy 374 dotazníků 

vyplněný dětmi mladšího školního věku. Výsledky odpovědí z dotazníků znázorňuji 

pro lepší přehlednost tabulkami a grafy. 

 

Pohlaví respondentů 

 

Respondenty jsem rozdělila podle pohlaví zvlášť v Praze a v malém městě. 

V obou případech vyšlo, že více dotazníků vyplnila děvčata a to v Praze z 59 % 

a v malém městě z 54 %. U chlapců v Praze byl dotazník vyplněn 41 % a v malém 

městě 46%. 

 

         Praha          malé město    

Pohlaví 
respondentů 

absolutní relativní 
 

Pohlaví 
respondentů 

absolutní relativní 

dívky 109 59 %  dívky 102 54 % 

chlapci 76 41 %  chlapci 87 46 % 

celkem 185 100 %                  celkem 189 100 % 

Tabulka č. 1      Tabulka č. 2 

 

Otázka č.1 

 

Jaké jsou tvé volnočasové aktivity? Jakým způsobem rád trávíš volný čas?    

 

Nejčastější odpovědí dětí na otázku č. 1 bylo v obou regionech chození 

do kroužků a to v počtu v Praze 151 dětí a v malém městě 124 dětí. Dále už se odpovědi 

lišily, jak je patrné z tabulek č.3 a č.4. U odpovědi jiné byla v Praze nejčastější 

odpověď, že si děti hrají sami doma a to v počtu 21 odpovědí. Dále pokračovaly 

odpovědi - učím se v počtu 8 odpovědí, starání se o domácí zvíře v počtu 6 odpovědí 

a horolezectví v počtu 4 odpovědi. Ve školách na malém městě bylo u odpovědi jiné 

nejčastěji zaznamenáno lyžování v počtu 5 odpovědí a malování také v počtu 
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5 odpovědí, dále pak hraní si sám doma v počtu 3 odpovědi a jízda na motorce také 

v počtu 3 odpovědí. Dále pak následovala jízda na koni v počtu 2 odpovědí.  Nakonec 

zaznamenávaly děti procházky, učení se, starání se o domácí zvíře a jízda se psím 

spřežením vše po jedné odpovědi. 

 

         mimoškolní aktivity 

počet 
dětí v 
Praze 

chodím do kroužků 151 

hraji si venku s kamarády 101 

jsem doma u počítače 93 

jsem doma a čtu si 82 
jsem doma a koukám na 
televizi 80 

mám trénink 75 

Jiné 39 

Tabulka č. 3             Tabulka č. 4 

 

Otázka č. 2 

Pokud chodíš do kroužku do jakého? 

 V Praze odpovědělo 85 % dětí, že navštěvuje nějaký kroužek, naopak 15 % 

dotazovaných odpovědělo, že žádný kroužek nemá. V malém městě odpovědělo 93 % 

respondentů, že má nějaký kroužek a pouze 7% respondentů odpovědělo, že žádný 

kroužek nemá.  

V této otázce se odpovědi respondentů liší ve všech otázkách. Nejčastější 

odpovědí respondentů v Praze bylo, že navštěvují sportovní kroužek a to v počtu 110. 

U respondentů v malém městě také převažovala odpověď - navštěvuji sportovní 

kroužek. Na druhém místě v pražské škole stála odpověď, že děti navštěvují výtvarný 

kroužek a to v počtu 64 odpovědí. V malém městě bylo druhou nejčastější odpovědí 

jiný kroužek v počtu 98 odpovědí. Zde mezi nejčastějšími odpověďmi byly jazykový 

kroužek v počtu 30 odpovědí, Junák v počtu 19 odpovědí, hasiči v počtu 19 odpovědí, 

počítačový kroužek v počtu 16 odpovědí, vodácký kroužek v počtu 5 odpovědí, 

náboženství v počtu 4 odpovědi, rybářský kroužek v počtu 3 odpovědi a šachový 

         mimoškolní aktivity 

počet 
dětí v 
Praze 

chodím do kroužků 124 

hraji si venku s kamarády 101 

jsem doma u počítače 99 
jsem doma a koukám na 
televizi 97 

Jsem doma a čtu si  91 

mám trénink 56 

Jiné 22 
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kroužek v počtu 2 odpovědi.  Na třetím místě u dětí v Praze skončila odpověď, že děti 

navštěvují jiný kroužek a to v počtu 49 odpovědí. Mezi těmito odpověďmi bylo 

nejčastěji Junák v počtu 15 odpovědí, fotokroužek v počtu 12 odpovědí, matematický 

kroužek v počtu 8 odpovědí, jazykový v počtu 6 odpovědí, šachový v počtu 5 odpovědí 

a náboženství v počtu 2 odpovědi. Na třetím místě u dětí na malém městě se umístila 

odpověď hra na hudební nástroj v počtu 69 odpovědí. Za to v Praze se umístila hra na 

hudební nástroj na čtvrtém místě a v malém městě se na čtvrtém místě umístil taneční 

kroužek s 51 odpověďmi. U dětí v Praze následovala odpověď, že žádný kroužek 

nenavštěvují, což u dětí v malém městě skončilo až na předposledním místě v počtu 13 

odpovědí. Zatímco se taneční kroužek umístil u dětí v Praze na šestém místě v počtu 25 

odpovědí, v malém městě se tato odpověď umístila na čtvrtém místě v počtu 51 dětí. Na 

předposledním místě u dětí v Praze se umístil pěvecký kroužek s 18 odpověďmi. U dětí 

v malém městě se tato odpověď umístila na šestém místě v počtu 32 odpovědí. U obou 

zkoumaných skupin se divadelní kroužek umístil na posledním místě v obou případech 

v počtu 4 odpovědí.  

 

 

 

návšt ěva kroužk ů 
počet 
dětí v 
Praze 

  

 

návšt ěva kroužk ů 

počet 
dětí v 
malém 
městě 

sportovní 110    sportovní 104 
výtvarný 64    jiné 98 
jiný 49    hraji na hudební nástroj 69 
hraji na hudební nástroj 42    taneční 51 
nemám 28    výtvarný 49 
taneční 25    pěvecký 32 
pěvecký 18    nemám 13 

divadelní 4    divadelní  4 

Tabulka č. 5.           Tabulka č. 6 
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Otázka č. 3 

 

Pořádá nějaký z těchto kroužků škola? 

 

Na tuto otázku odpovědělo v Praze 157 dětí a v malém městě 176 dětí. Je 

to proto, protože na předešlou otázku odpovědělo 28 dětí v Praze a 13 dětí v malém 

městě, že žádný kroužek nenavštěvují. Přesvědčila jsem se, že jak v Praze, 

tak i v malém městě nabízí školy širokou škálu kroužků, ze kterých si děti mohou 

vybrat. V tabulce č. 7 a v grafu č. 1 vidíme, že u dětí v Praze 46 % kroužků pořádá 

a 54 % kroužků nepořádá škola. U dětí v malém městě 38 % kroužků pořádá škola 

a 62 % kroužků škola nepořádá.  

 

Pořádání 
kroužků školou 

počet 
odpovědí 
v Praze 

v % 

počet 
odpovědí 
v malém 
městě 

v % 

ANO 73 46 % 67 38 % 

NE 84 54 % 109 62 % 

celkem odpovědí  157 100 % 176 100 % 

Tabulka č. 7 
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Tato otázka byla doplněna podotázkou, pokud některý z navštěvovaných 

kroužků pořádá škola, které to jsou. V Praze nejčastěji odpověděly děti, že kroužek, 

který navštěvují a pořádá ho škola je kroužek sportovní. Konkrétně jde o fusbal v počtu 

18 odpovědí a aerobic v počtu 13 odpovědí. Následovaly hra na hudební nástroj 

a fotokroužek se stejným počtem odpovědí 10. Na dalším místě se umístil matematický 

kroužek v počtu 8 odpovědí, šachový a výtvarný v počtu 5 odpovědí a taneční v počtu 

4 odpovědí.  

V malém městě na tuto podotázku děti nejčastěji odpovídaly, že kroužek, který 

pořádá škola je jazykový kroužek, který uvedlo 21 respondentů. Dále pak výtvarný 

a sportovní kroužek oba v počtu 10 odpovědí, pěvecký kroužek a počítačový kroužek 

také ve stejném počtu odpovědí 8, hra na hudební nástroj se 7 odpověďmi a náboženství 

se 4 odpověďmi.  

 

Otázka č. 4 

 

Kolik hodin, se který den kroužkům věnuješ? 

 

Tabulky číslo 8 a 9  ukazují, kolik hodin denně se děti kroužkům věnují. Na tuto 

otázku opět odpovídalo v Praze 157 dětí a v malém městě 176 dětí ze stejného důvodu 

jako v otázce číslo 3. 

Z tabulek tedy vyplývá, že 157 pražských dětí stráví v kroužcích 471 hodin a 176 dětí 

na malém městě stráví v kroužcích 555 hodin.   

Praha 

Rozložení času činnosti dětí v kroužcích v jednotlivých dnech 
týdne    

  pondělí úterý středa Čtvrtek Pátek sobota neděle 

1 hodina 68 dětí 71 dětí 83 dětí 99 dětí 46 dětí 4 děti   

2 hodiny 7 dětí 8 dětí 10 dětí 15 dětí 2 děti 2 děti   

3 hodiny 2 děti 2 děti           

Tabulka č. 8  
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malé město 

Rozložení času činnosti dětí v kroužcích v jednotlivých dnech 
týdne  

  pondělí úterý středa čtvrtek Pátek sobota neděle 

1 hodina 85 dětí 80 dětí 88 dětí 75 dětí 48 dětí 6 dětí   

2 hodiny 20dětí 18 dětí 15 dětí 14 dětí 6 dětí     

3 hodiny 2 děti 2 děti 4 děti 1 dítě       

Tabulka č. 9 

 

Otázka č. 5 

Chtěl/a by ses věnovat ještě něčemu jinému? 

Pražské děti na tuto otázku odpověděly kladně ze 43 % a záporně 57 %. Děti 

v malém městě odpověděly kladně z 39 % a záporně z 61 %. 42 dětí z pražské školy 

uvedlo, že by chtělo začít dělat nějaký sport. Nejčastější odpovědi byly plavání, hokej, 

bojový sport, basketbal, bruslení, aerobik a šerm. 11 odpovědí získal tanec a 10 

odpovědí hra na hudební nástroj. Jízdu na koni by chtělo začít dělat 8 dětí a fotokroužek 

a chodit do Junáku by chtělo po 4 dětech. 

V malém městě se také nejčastější odpovědí stal sport a to se 41 odpověďmi. 

Děti na malém městě by nejraději dělaly fotbal, který byl označen 14 odpověďmi. Další 

sporty, které by chtěli respondenti dělat, je florbal, který byl uveden 7krát, hokej a tenis, 

který byl označen každý 6krát, bruslení 5krát a gymnastika 3krát. Dalšími činnostmi, 

které by chtěly děti dělat, byl tanec, který uvedlo 10 respondentů, hra na hudební 

nástroj, která se objevila 6krát, zpěv a keramika po 4 odpovědích. Jezdit na koni by 

chtěli 3 respondenti. 

 

věnování 
se 

něčemu 
jinému 

počet dětí 
v Praze 

v % 
počet dětí 
v malém 
městě 

v % 

ANO 79 43 % 74 39 % 

NE 106 57 % 115 61 % 

Tabulka č. 10 
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Otázka č.6 

Chtěl/a bys nějakou z tvých aktivit ve volném čase ukončit? 

 Na tuto otázku odpovědělo v Praze kladně 11 % respondentů a záporně 89 % 

respondentů. V malém městě vyšel překvapivě výsledek stejně jako u dětí v Praze. Tedy 

kladně odpovědělo 11 % respondentů a záporně 89 % respondentů. Nejčastějšími 

odpověďmi u dětí v Praze bylo, že by chtěly ukončit hru na hudební nástroj v počtu 

6 odpovědí, jazykový kroužek počtu 5 odpovědí, taneční kroužek a aerobic oba v počtu 

3 odpovědi, bojový sport v počtu 2 odpovědi a jednou se objevilo ukončení práce na 

počítači.  

U dětí v malém městě vyšla jako nejčastější odpověď hra na hudební nástroj 

a tanec oba v počtu 6 odpovědí, zpěv v počtu 4 odpovědi, jazykový kroužek 3 odpovědi 

a náboženství v počtu 2 odpovědi. 

 

ukončení 
aktivit 

počet dětí 
v Praze 

v % 
počet dětí 
v malém 
městě 

V% 

ANO 20 11% 21 11% 

NE 165 89% 168 89% 

Tabulka č. 11 
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Ukončení aktivit 

 
  Graf č. 3 

 

 

Otázka č. 7 

 

Napiš jednu činnosti, kterou děláš ve volném čase nejraději. 

 

V obou regionech vyšla jako nejoblíbenější aktivita dětí mladšího školního věku 

sportovní činnosti a to v Praze s 47 odpověďmi a v malém městě s 50 odpověďmi. Mezi 

tyto činnosti byl nejvíce zařazen fotbal, aerobik, basketbal, tenis, fusbal, florbal 

a plavání a to také v obou regionech. Druhou nejoblíbenější činností se stalo hraní si 

venku s kamarády a to také překvapivě v obou regionech. V Praze tuto činnost uvedlo 

38 respondentů a v malém městě 44 respondentů. Třetí nejoblíbenější činností byla opět 

v obou regionech práce na počítači v Praze i v malém městě se stejným počtem 

odpovědí 28. Dále už se odpovědi lišily viz. tabulka č. 12 a 13. Pro názornější srovnání 

jsem vytvořila grafy č. 4 a 5. 
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nejoblíbenější činnost 
počet 

odpovědí 
v Praze 

v % nejoblíbenější činnost 

počet 
odpovědí 
v malém 
městě 

v % 

sportovní činnosti 47 25 % sportovní činnost 50 26 % 

hraní si venku  38 21 % 
hraní si venku s 
kamarády 

44 23 % 

práce na počítači 28 15 % práce na počítači  28 15 % 

čte si 21 11 % výtvarné činnosti 15 8 % 

hra na hudební nástroj 18 10 % tanec 13 7 % 

výtvarné činnosti 14 8 % čte si 11 6 % 

tanec  12 6 % Junák 8 4 % 

procházky 4 2 % hra na hudební nástroj 7 4 % 

Junák 3 2 % Hasiči 5 3 % 

 Tabulka č. 12    Zpěv 4 2 % 

   chování domácích zvířat 4 2 % 

            Tabulka č. 13 
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Nejoblíbenější činnost dětí v malém městě 

 
     Graf č. 5 

Otázka č. 8 

Co tě vedlo k tomu, abys tuto činnost dělal/a? 

  V obou případech jak v Praze, tak v malém městě bezkonkurenčně vyšlo, 

že děti začaly dělat svoji oblíbenou činnost na základě toho, že to chtěly samy zkusit. 

V Praze tuto odpověď vyplnilo 61 % respondentů a v malém městě 57 % respondentů. 

Na druhém místě v Praze vyšla odpověď z nudy a to z 15 %, dále pak odpověď, 

že to chtěli jejich rodiče z 13 %, dále pak ovlivnění kamarády z 8 % a poslední vyšlo 

jiné z 3 %. V odpovědi jiné uváděly děti v Praze, že je ovlivnili sourozenci, teta 

a učitelka. 

 V malém městě se na druhém místě umístila odpověď, že to chtěli moji rodiče 

z 15 %. Dále následovaly odpovědi z nudy z 14 %, ovlivnění kamarády 12 % a jiné z 2 

%. U odpovědi jiné uváděli děti pouze sourozence. Přesný počet a procenta jsem uvedla 

v tabulkách číslo 14 a 15 a opět pro lepší srovnání v grafech č. 6 a 7. 

ovlivnění k vykonávání nejoblíbenější činnosti počet odpovědí v Praze v % 

chtěl/a jsem to já, protože jsem to chtěl/a 
zkusit 113 61 % 

z nudy 27 15 % 

chtěli to moji rodiče 25 13 % 

ovlivnili mě kamarádi 15 8 % 

jiné 5 3 % 

Tabulka č. 14   
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ovlivnění k vykonávání nejoblíbenější činnosti 
počet odpovědí v malém 

městě 
v % 

chtěl/a jsem to já, protože jsem to chtěl/a 
zkusit 

108 57 % 

chtěli to moji rodiče 28 15 % 

z nudy 26 14 % 

ovlivnili mě kamarádi 23 12 % 

jiné 4 2 % 

Tabulka č. 15 
 
 

Ovlivnění k vykonávání nejoblíbenější činnosti dětí v Praze 
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Otázka č. 9 

 

Ovlivnil t ě učitel při výběru tvých volnočasových aktivit? 

 

V Praze odpovědělo 22 % respondentů, že jejich rozhodování, při výběru 

volnočasových aktivit ovlivnil učitel a naopak 78 % respondentů odpovědělo, že jejich 

rozhodování učitel neovlivnil.  

V malém městě 20 % respondentů odpovědělo, že je učitel při výběru 

volnočasových aktivit ovlivnil a 80 % respondentů označilo, že je učitel neovlivnil. 

Všichni respondenti v Praze i v malém městě, kteří odpověděli, že je učitel 

ovlivnil, uvedli důvod, že je učitel o určitých kroužcích ve škole informoval, a proto je 

provozují. 

 

Ovlivnění volnočasových 
aktivit učitelem 

počet 
odpovědí 
v Praze 

v % 

počet 
odpovědí 
v malém 
městě 

v % 

ANO 40 22 % 38 20 % 

NE 145 78 % 151 80 % 

 Tabulka č. 16  
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Otázka č. 10 

 

Zajímá tvé rodiče, co děláš ve volném čase? 

 

Tabulka č. 17 a graf č. 9 ukazuje rozdíly zájmu rodičů o volný čas jejich dětí 

v Praze a na malém městě. V Praze se o volný čas dětí zajímá 46 % rodičů, 11 % 

se nezajímá a 43 % rodičů se o volný čas jejich dětí zajímá někdy. 65 % rodičů v malém 

městě se zajímá o volný čas jejich dětí, 7 % rodičů se o volný čas jejich dětí nezajímá 

a někdy se o volný čas dětí zajímá 28 % rodičů. 

  

Zájem 
rodičů o 

volný čas 
dětí 

počet 
odpovědí 
v Praze 

v% 

počet 
odpovědí 
v malém 
městě 

v% 

ANO 87 46% 121 65% 

NE 21 11% 12 7% 

NĚKDY 81 43% 52 28% 

Tabulka č. 17  

 

           Zájem rodičů o volný čas dětí 

 
  Graf č. 9 
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Otázka č. 11 

 

Věnuješ se ve svém volném čase sportu? 

 

Z těchto odpovědí vyplývá, že děti provozují sport většinou rekreačně, 

ale nezanedbatelné procento tvoří i členství v nějakém sportovním klubu a to jak 

v Praze, tak v malém městě. Výsledky jsou zapsané v tabulce č. 18. Nejčastější 

odpovědí, jak v Praze, tak v malém městě byla odpověď – věnuji se sportu, ale pouze 

rekreačně. Takto odpovědělo v Praze 105 dětí, což je 57 % a v malém městě 110 dětí 

což je 58 %. Druhá nejčastější odpověď v obou případech je - věnuji se sportu a jsem 

členem nějakého klubu.  Takto odpovědělo v Praze 59 dětí což je 32 % pražských 

odpovědí a v malém městě 56 dětí což je 30 % odpovědí v malém městě. Na třetím 

místě se umístila odpověď – nenavštěvuji, ale rád/a bych se věnoval/a. V Praze tak 

odpovědělo 15 dětí, což činí 8 % a v malém městě tak odpovědělo 16 dětí, což činí 8 %. 

Na posledním místě se umístila odpověď – vůbec se nevěnuji sportu, nebaví mě. 

V Praze tak odpovědělo 6 dětí, což jsou 3 % dotazovaných dětí a v malém městě 

tak odpovědělo 7 dětí, což jsou 4 % dotazovaných dětí. 

 

 

sport ve volném čase  
počet 

odpovědí 
v Praze 

v % 

počet 
odpovědí 
v malém 
městě 

v % 

věnuji se sportu a jsem členem nějakého klubu 59 32 % 56 30 % 

věnuji se sportu, ale pouze rekreačně 105 57 % 110 58 % 

nevěnuji, ale rád/a bych se věnoval/a 15 8 % 16 8 % 

vůbec se nevěnuji sportu, nebaví mě 6 3 % 7 4 % 

Tabulka č. 18 
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Věnování se sportu ve volném čase 

 
         Graf č. 10 
 

 
Věnování se sportu ve volném čase 

 
     Graf č. 11 
 
   

Otázka č. 12  

 

Sleduješ pravidelně televizi? Jak často? 

  

Výsledky napovídají o něco menší sledovanost televize na malém městě než 

v Praze. Z výzkumu vyplývá, že děti sledují televizi nejčastěji méně než jednu hodinu 

denně. V Praze a v malém městě je tento výsledek nejčastější. V Praze tak odpovědělo 

79 dětí, což je 42 % a v malém městě tak odpovědělo 94 dětí, což je 50 %. 1-2 hodiny 

denně sleduje v Praze 64 dětí, což je 35 % odpovědí a v malém městě tak odpovědělo 

55 dětí, což je 29 % odpovědí. 2-3 hodiny denně sleduje v Praze 26 dětí, což je 14 % 
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a v malém městě 25 dětí, což je 13 %. Na posledním místě se umístila odpověď, že děti 

sledují televizi 3 a více hodin denně. V Praze tak odpovědělo 16 dětí, což činí 9 % 

a v malém městě tak odpovědělo 15 dětí což představuje 8 % dotazovaných. 

 

 

 

 

sledování televize 
počet 

odpovědí 
v Praze 

v % 

počet 
odpovědí 
v malém 
městě 

v % 

méně než 1 hodinu denně 79 42 % 94 50 % 

1-2 hodiny denně 64 35 % 55 29 % 

2-3 hodiny denně 26 14 % 25 13 % 

3 a více hodin denně 16 9 % 15 8 % 

Tabulka č. 19 

 

Sledování televize v Praze 

79; 42%

64; 35%

26; 14%

16; 9%

méně než 1 hodinu
denně
1-2 hodiny denně

2-3 hodiny denně

3 a více hodin denně

 
Graf č. 12 
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Sledování televize v malém městě 

94; 50%

55; 29%

25; 13%

15; 8%

méně než 1 hodinu
denně
1-2 hodiny denně

2-3 hodiny denně

3 a více hodin denně

 
Graf č. 13 

 

Otázka č. 13 

 

Kolik času denně strávíš u počítače? 

  

Na tuto otázku byla nejčastější odpověď, že děti stráví u počítače 1-2 hodiny 

denně a to v Praze, kde tak odpovědělo 105 dětí, což je 57 % odpovědí a v malém městě 

tak odpovědělo 106 dětí, což je 56 %. Na druhém místě se umístila odpověď, že děti 

používají počítač příležitostně. V Praze tak odpovědělo 52 dětí, což je 28 % a v malém 

městě tak odpovědělo 57 dětí, což je 30 %. Na třetím místě je odpověď, že děti stráví 

u počítače 2-3 hodiny denně. V Praze tak odpovědělo 15 dětí tedy 8 % a v malém městě 

tak odpovědělo 17 dětí, což je 9 % odpovědí. Na posledním místě se umístila odpověď, 

že děti stráví u počítače 3 – více hodin denně. V Praze tak odpovědělo 13 dětí tedy 7 % 

dotazovaných a v malém městě tak odpovědělo 9 dětí což je 5 %. 
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Trávení času u počítače 
počet 

odpovědí v 
Praze 

v % 

počet 
odpovědí v 

malém 
městě 

v % 

1-2 hod. denně 105 57 % 106 56 % 

2-3 hod. denně 15 8 % 17 9 % 

3- více hod. denně 13 7 % 9 5 % 

Příležitostně, nepravidelně 52 28 % 57 30 % 

Tabulka č. 20 
 
 
 

Počet odpovědí v Praze 

 
   Graf č. 14 

 
 

Počet odpovědí v malém městě 

 
   Graf č. 15 
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Otázka č.14 

 

Myslíš si, že máš dostatek volného času? 

 

Na tuto otázku byla nejčastější odpověď jak v Praze, tak v malém městě ano. 

V Praze tak odpovědělo 146 dětí, což je 79 % odpovědí a v malém městě 

tak odpovědělo 153 dětí, což je 81 % odpovědí. Ne odpovědělo v Praze 39 dětí, 

což představuje 21 % odpovědí a v malém městě tak odpovědělo 36 dětí, 

což představuje 19 % odpovědí. 

 

Dostatek 
volného 

času 

počet 
odpovědí 

v Praze 
v % 

počet 
odpovědí 
v malém 

městě 

v % 

ANO 146 79% 153 81% 

NE 39 21% 36 19% 

Tabulka č. 21 

 

                  
Počet odpovědí v Praze 

 
  Graf č. 16 
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Počet odpovědí v malém městě 

 
  Graf č. 17 
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5.7 Vyhodnocení hypotéz 
  

 Po vyhodnocení jednotlivých otázek byly dílčí výsledky podrobeny srovnání 
a diskuzi. 

 

H1: Pražská škola nabízí více zájmových kroužků než škola v malém městě. 

 

Hypotéza se potvrdila, jak je patrné z výsledku otázky číslo 3, kde pražské školy 

nabízejí možnost účasti v kroužcích ze 46 % a školy v malém městě z 38 %. Je 

to zřejmě způsobeno faktem, že pražské školy mají k dispozici lepší vybavenost pro 

funkci kroužků.  

 

H2: Nejvíce využívanou volnočasovou aktivitou je sport. 

 

Hypotéza byla potvrzena otázkou číslo 2, kde u pražských dětí byla nejčastější 

odpověď, že navštěvují kroužek se sportovním za měřením. Odpovědělo tak 110 dětí ze 

185 dotazovaných. V malém městě byla tato odpověď také nejčastější. Odpovědělo tak 

104 dětí ze 189 dotazovaných. Další otázka, která tuto hypotézu potvrzuje, je otázka 

číslo 7. V Praze i v malém městě byla opět nejčastější odpověď, že se děti nejraději 

věnují sportu.  V Praze takto odpovědělo 25 % dětí a v malém městě 26 % z celkového 

počtu odpovědí. Poslední otázka, která tuto hypotézu potvrzuje, je otázka číslo 11, která 

byla zaměřená na to, zda se děti ve svém volném čase věnují sportu. V Praze celkem 

odpovědělo kladně 89 % dětí a v malém městě tak odpovědělo taktéž kladně 89 %. 

 

H3: Rodiče, kteří bydlí v malém městě, se zajímají více o volný čas svých dětí, 

než rodiče v Praze. 

 

Tato hypotéza se potvrdila otázkou číslo 10, jejíž výsledek ukazuje, že o volný 

čas dětí se zajímá více rodičů v malém městě a to z 65 %. V Praze tento výsledek vyšel 

46 %.   
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H 4 : Výběr volnočasových aktivit ovlivnil z 50 % učitel. 

 

Tato hypotéza se mi nepotvrdila. Jak je patrné z otázky číslo 9, z které vyplývá, 

že v Praze i v malém městě ovlivnila škola při výběru volnočasových aktivit méně jak 

50 % dětí. V Praze ovlivnila škola děti pouze z 22 % a v malém městě pouze z 20 %. 

Z tohoto výsledku lze usuzovat, že možnost účasti ve volnočasových aktivitách mimo 

školu je vyšší. Dále je výsledek potvrzen otázkou číslo 8, kde pouze v jednom případě 

ovlivnila dítě při volnočasových aktivitách učitelka. 

 

H5: Děti tráví u počítače 1 – 2 hodiny denně. 

 

Tato hypotéza se potvrdila otázkou číslo 13, kde děti v Praze odpověděly kladně 

v 57 % a v malém městě kladně v 56 %.   

 

H6: Děti tráví u televize 1 – 2 hodiny denně. 

 

Tato hypotéza se nepotvrdila, což je patrné z otázky číslo 12, kde nejčastější 

odpovědí v Praze bylo, že děti tráví u televize méně než 1 hodinu denně a to v 42 %. 1 – 

2 hodiny denně odpovědělo 35 % dětí. V malém městě byla nejčastější odpověď také, 

že děti sledují televizi méně než jednu hodinu denně a to v 50 %. 1 – 2 hodiny denně 

odpovědělo pouze 29 % dětí.  
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5.8 Shrnutí výsledků výzkumné části a jejich možné využití 
 

Z výsledků výzkumné části, lze říci, že na rozdíl od očekávání se výsledky 

z rozdílných regionů s rozdílnými podmínkami liší pouze minimálně. Z toho by se dalo 

usuzovat, že v poslední době se podmínky pro využívání volnočasových aktivit velmi 

vyrovnaly. Provedené šetření ve vybraných školách potvrdilo předpoklady, že: pražská 

škola nabízí více zájmových kroužků než škola v malém městě, nejvíce využívanou 

volnočasovou aktivitou je sport, rodiče, kteří bydlí v malém městě, se zajímají více 

o volný čas svých dětí, než rodiče v Praze, děti tráví u počítače 1 – 2 hodiny denně.  

Velmi mě překvapil výsledek týkající se ovlivnění volby volnočasových aktivit 

učitelem primární školy. Výzkum potvrdil, že volbu volnočasových aktivit dětí v Praze 

ovlivnil učitel z 22% a v malém městě pouze z 20%. To znamená, že učitel málo 

působil, při výběru volnočasových aktivit dětí. Z tohoto důvodu jsem navrhla soubor 

zásad, kterými by se měl učitel primární školy řídit při nabídce volnočasových aktivit.  

  

 5.9 Návrh  postupu učitele primární školy při výběru volnočasových 
aktivit dětí mladšího školního věku 
 

Aby učitel primární školy mohl ovlivňovat děti při výběru volnočasových 

aktivit, měl by vycházet z toho, čím se děti zabývají ve volném čase. K tomuto zjištění 

mi posloužilo provedené výzkumné šetření. Na základě těchto poznatků jsem sestavila 

návrh zásad, kterými by se měl řídit učitel primární školy při doporučení volby 

volnočasových aktivit dětí a pro jejich přínosný průběh. 

1) Při prvních kontaktech s dětmi a jejich rodiči by měl učitel informovat děti, 

ale i jejich rodiče, co jsou volnočasové aktivity a jakými pravidly se řídí a dále jaké 

možnosti místních volnočasových aktivit se nabízejí. 

2) Před doporučením volby volnočasových aktivit je nutné, aby měl učitel dostatečné 

množství informací o dětech, aby rozeznal a pochopil vrozené vlastnosti a přirozené 

potřeby dětí se realizovat a jakým směrem. Je dobré mít informace také o vlastnostech, 

kterými se děti projevily již v předškolním věku. To je možné jedině navázáním 
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vstřícného vztahu s rodiči. Teprve po získání dostatečného množství poznatků 

o jednotlivých dětech je možné přistoupit návrhu vhodných volnočasových aktivit 

s přihlédnutím k existujícím možnostem v dané lokalitě a především v působnosti dané 

školy 

3) V další fázi, kdy učitel má opodstatněný návrh volnočasových aktivit, je nutno 

projednat jej důkladně s dětmi a jejich rodiči. Každá volnočasová aktivita by měla být 

zvolena až na základě souhlasu dítěte a jeho rodičů. Ideální stav zvláště u starších dětí 

je, když si dítě způsob trávení svého volného času zvolí samo a navíc je to v souladu 

s představami jeho rodičů i s doporučením jeho učitele. Dítě bude v takovémto případě 

se svojí činností nejspokojenější, bez odporu a zbytečných stresů a bude dosahovat 

nejlepších výsledků. 

4) Učitel by měl v souladu se rčením „příklady táhnou“ využít veškerý možný čas, 

ve kterém s dětmi zavede řeč na jejich zážitky a zkušenosti z volnočasových aktivit. 

Tyto rozhovory mají o to větší význam, když se jich zúčastní i děti, které prozatím 

žádnou volnočasovou aktivitu nenavštěvují. Může to pro ně být velmi motivující. 

5) V případě souběžných volnočasových aktivit (v rámci školy) by se měly děti účastnit 

jejich organizace, vyhodnocování apod. Aktivní účast vzbudí větší zájem. 

6) Pokud učitel zjistí, že dítě má výjimečný talent například v uměleckém, sportovním 

nebo jiném směru, takže ve školou organizovaných aktivitách nenajde dostatečnou 

podporu, měl by doporučit instituci, která je kompetentní takovéto talenty rozvíjet. 

7) Z důvodu rozvoje celkového rozhledu, vzájemné komunikace a možnosti porovnání 

je vhodné zorganizovat občasná setkání dětí s dětmi z jiných škol nebo regionů. 

Porovnání mohou být velice poučná a mohou zlepšit úroveň trávení volnočasových 

aktivit. 

8) Učitel by měl činnost dětí pozorně sledovat a v případě zjištění, že se dítě nudí nebo 

ho prostě aktivita nebaví (může se stát, že nebyla vhodně zvolena) je nutno proces 

výběru aktualizovat. 
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9) Pro zvýšení zájmu a motivace dětí bych doporučila občas pozvat studenty nebo již 

dospělé lidi zabývající se formou studia nebo profesionálně stejnými nebo podobnými 

činnostmi jako volnočasové aktivity žáků, aby děti poznaly, jaké mohou být výsledky 

a konečné cíle jejich snažení a mohly si ujasnit své představy v diskuzi 
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Závěr 
  

Závěrem diplomové práce bych ráda shrnula všechny poznatky a informace, 

které jsem v průběhu zpracování získala. Cílem práce je sledovat, jakým způsobem 

může učitel 1. st. ZŠ ovlivňovat volnočasové aktivity dětí. 

Pro podporu studované problematiky jsem použila značného rozsahu odborné 

literatury a též výsledky vlastní výzkumné práce. Z těchto výsledků vyplývá, že volný 

čas je pro děti, ale i dospělé jednou ze základních složek, které jsou důležité pro zdraví 

a bezproblémový vývoj každého člověka po všech stránkách, zejména duchovní, 

sociální, psychické a tělesné. Předpokladem zajištění maximálního efektu trávení 

volného času je především volba správných volnočasových aktivit. Tyto aktivity je 

nutno volit pro každého jedince individuálně s přihlédnutím k jeho fyzickým, duševním, 

talentovým a dalším předpokladům. Volnočasové aktivity musí život obohacovat 

nikoliv znepříjemňovat. Právě dětství je období, kdy má dítě schopnost se bez zábran 

zajímat o široké spektrum aktivit. Zde je proto potřeba usměrnit zájem na aktivity 

vhodné a vyhovující jeho předpokladům a možnostem. Domnívám se, že z obsahu této 

diplomové práce vyplývá zcela jasně nenahraditelná úloha učitele primární školy 

v otázce volnočasových aktivit dítěte s přímou vazbou na rodinu a další volnočasové 

instituce.   

Jako součást diplomové práce byl provedeno výzkumné šetření ve formě 

dotazníku, mezi dětmi prvního stupně základních škol. Pro srovnání byla vybrána škola 

v Praze a dvě školy v malém městě v Podkrkonoší. Předmětem průzkumu bylo srovnání 

způsobu trávení volného času mezi dětmi těchto dvou regionů.    

Z výzkumného šetření můžeme říci, že výsledky z rozdílných regionů 

s rozdílnými podmínkami se liší pouze minimálně. Na základě zjištění, jakými 

aktivitami se děti ve volném čase zabývají, byl sestaven návrh postupu učitele primární 

školy při výběru volnočasových aktivit dětí mladšího školního věku. 

Výsledky šetření nemusí však platit pro školy v jiných regionech. Budou vždy 

ovlivněny především nabídkou volnočasových aktivit a také osobami, které 

volnočasové aktivity doporučují. 
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