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Abstrakt

Bakalářská práce se zabývá zájmovou činností dětí školního věku a mládeže. 

Nejprve je zde vysvětlen termín socializace a termíny s tímto pojmem související. 

Dále práce charakterizuje životní etapy -  dítě ve školním věku, mládí. Další část 

práce  je věnována volnému času, je zde definice volného času a pohled na volný 

čas z hlediska dětí školního věku a mládeže.  V závěru se  práce zabývá zájmovou 

činností, nejprve je definována, dále nás seznamuje s druhy zájmových činností a s 

jejich organizací. Práce odpovídá na otázku, proč je zájmová činnost důležitá pro 

děti školního věku a mládež.
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Abstract

The bachelor thesis deals with leisure activities, school-age children and 

youth. First there is the term socialization and explain terms associated with this 

term. Further work is characterized by life stage - the child's school-age, youth. The 

second chapter is devoted to leisure, there is a definition of leisure and free time to 

look at in terms of school-age children and youth. Another part deals with leisure 

activities, is defined first, then introduces the kinds of interests and activities of 

their organizations. Work answers the question, why is an important leisure activity 

for school-age children and youth. 
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Úvod

Jako téma  své  bakalářské  práce  jsem si  zvolila  zájmovou činnost  u  dětí 

školního věku  a  mládeže.  V současné době mnoho odborníků z řad sociologů, 

psychologů a  pedagogů  obrací  svou pozornost  na  problematiku  trávení  volného 

času u dětí a mládeže. Já se ve své práci soustředím na jednu z možných variant 

náplně volného času, a to na zájmovou činnost.  Ve své práci si pokládám otázku, 

proč je zájmová činnost pro tyto věkové skupiny důležitá. 

První kapitolu věnuji vymezení pojmu socializace, pohlížím na ni z hlediska 

pedagogického, psychologického a sociologického pomocí příslušných slovníků a 

literatury věnující se této problematice. Zajímá mě, jak proces socializace probíhá u 

dětí  školního  věku a  mládeže,  jelikož  tato  životní   období  a  procesy v nich  se 

odehrávající  mají  vliv  na další  vývoj jedinců.  Dále mou snahou bylo vysvětlení 

pojmů,  které  s  tímto procesem souvisí.  Zabývám se zde sociální  rolí,  sociálním 

statutem,  definuji  normy  a  hodnoty  a  podávám  informace  o   činitelích 

socializačního  procesu.  Součástí  této  kapitoly  jsou  dvě  podkapitoly  –  Dítě  ve 

školním věku a Mládí.  V těchto podkapitolách stručně charakterizuji tyto životní 

etapy a věnuji se procesu socializace z pohledu dětí a mládeže.

Druhá kapitola pojednává o volném čase, kde vysvětluji, co je to volný čas a 

co vše je v něm zahrnnuto.  Zajímám se o jeho časové vymezení a funkce. Tato 

kapitola obsahuje podkapitolu Volný čas z pohledu dětí  a mládeže, poukazuji v ní 

na specifika volného času pro děti a mládež. 

Poslední   kapitola  nese  název  Zájmová  činnost  a  je  tvořena  jednou 

podkapitolou. Ve třetí kapitole se nejprve věnuji termínu zájem, následně definuji 

pojem činnost  a  poté  oba tyto termíny propojuji.  Podkapitola  se jmenuje Druhy 

zájmové činnosti, zájmová činnost jako organizace. Zde zájmovou činnost rozlišuji 

podle  obsahu,  časového  trvání  a  podle  stupně  koncentrace  na  předmět  zájmu a 

zabývám se útvary, které nabízejí zájmovou činnost.
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1. Socializace
   

Vymezení pojmu 
Svým narozením vstupuje lidský jedinec do kulturní lidské společnosti.1 Aby 

jedinec ve společnosti uspěl, je třeba osvojit si takové dovednosti a vlastnosti, jaké 

daná společnost upřednostňuje. Seznamování se s kulturním prostředím, osvojování 

si způsobů chování, společenských norem a plné přizpůsobování  se společenskému 

životu  je  procesem zvaným socializace.2 Socializace  je  procesem celoživotním.3 

,,Socializace  je  vysoce  komplexní  proces,  začínající  v  novorozeneckém věku  v 

rodině,  pokračující   ve  škole  a  v  zaměstnání,  determinovaný  masmédii,  ale  i 

příslušností k různým skupinám pracovním, zájmovým a dalším.“4

,,Lidský jedinec přichází na svět jen jako potencionální člověk. Člověkem se 

stává v procesu socializace, jehož výsledkem je získání specificky lidských způsobů 

psychického  reagování,  vnímání,  myšlení,  cítění  a  konání,  tedy  osvojení  si 

vlastností, které mu umožňují život ve společnosti.“5 ,,Lidské individuum je jednota 

biologického, psychického a sociálního. Jedinec, který se narodí, není vlastně svou 

podstatou  člověk.  Své  lidské  podstaty dosahuje postupně  rozvíjením psychiky a 

osvojováním  sociálního.“6 ,,Socializace  je  procesem,  který  propojuje  každého 

jedince se společností. Jedinec se stává z ,,biologického tvora“ člověkem – kulturní 

a sociální bytostí,  která jedná v rámci jisté tolerance podle uznávaných pravidel, 

směřuje  své  chování  k  společensky  přijatým  hodnotám  a  plní  individuálně 

modifikovaná  očekávání,  role.  V  důsledku  toho  je  socializace  synonymem  pro 

začlenění jedince do společnosti, zespolečenštěním.'“7 

1 Janoušek, J.;kol.: Sociální psychologie.Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1988, s. 131.; 
Výrost, J.; Slaměník, I.: Sociální psychologie 2. přepracované a rozšířené vydání. Praha, Grada 
Publishing, a.s. 2008, s. 49.

2 Tamtéž.
3 Nakonečný, M.: Sociální psychologie. Praha, Academia 2000, s. 57.
4 Tamtéž.
5 Výrost, J.; Slaměník, I.: Sociální psychologie 2. přepracované a rozšířené vydání. Praha, Grada 

Publishing, a.s. 2008, s. 49.
6 Sak, P.: Proměny české mládeže. Praha, Petrklíč 2000, s. 57. 
7    Havlík, R.: Úvod do sociologie. Praha, Karolinum 2007, s. 44.
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 ,,Socializace je široký pojem pro celkový proces, v jehož rámci individuum vyvíjí 

jemu  vlastní  sociálně  relevantní   schémata  chování  a  prožívání  prostřednictvím 

aktivní interakce s druhými lidmi.“8 

Proces socializace je předmětem zájmů a analýzy  různých oborů, např. sociologie, 

kulturní antropologie a psychologie. Sociologie a kulturní antropologie  obrací svou 

pozornost  na  vzah   socializace  a  společnost.  Studují,  jak  společnost  působí  na 

jedince. 9  V Sociologickém slovníku10 je socializace definována jako: ,,komplexní 

proces,  v  jehož  průběhu  se  člověk  jako  biologický  tvor  stává  prostřednictvím 

sociální interakce a komunikace s druhými sociální bytostí schopnou chovat se jako 

člen určité skupiny či společnosti. Socilizace spočívá v osvojování hodnot, norem a 

způsobů jednání srozumitelných a platných  v dané kultuře či subkultuře.“11

Psychologie svůj pohled  upírá na vztah socializace a osobnost.  Zkoumá, 

jak  se jedinec  vlivem společnosti a  jeho vlastním aktivním zpracováním  mění.12 

Také pedagogika se zabývá socializací. Jelikož škola je institucí, která nejen 

pomáhá dětem začlenit se do kolektivu, ale především je to instituce vzdělávací, 

která se podílí na přípravě převzetí budoucích profesních rolí.13

Sociální role a status

Proces socializace vede k osvojování si řady sociálních rolí, to jsou  způsoby 

chování, které si společnost v určitých sitiuacích žádá od jedince z hlediska jeho 

věku, pohlaví a společenského statutu.14 ,,Sociální role je chování, které skupina od 

jedince  v  určité  situaci  očekává.“15 ,,Pojem  role  vyjadřuje  očekávání,  které  na 

jedince  klade  jeho  sociální  okolí  z  hlediska  určité  situace  a  z  hlediska  jeho 

základních charakteristik (věku, pohlaví a sociálního statusu). 

8   Nakonečný, M.: Sociální psychologie. Praha, Academia 2000, s. 57-58.
9 Nakonečný, M.: Sociální psychologie. Praha, Academia 2000. s. 57-58.
10  Maříková, H.; Petrusek, M.; Vodáková, A.: Velký sociologický slovník. Praha, Karolinum 1996, s. 

1012.

11 Tamtéž.
12 Janoušek, J. ; kol.: Sociální psychologie.Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1988,s.133.
13 Havlík,  J.;  Novotná,  M.;  Prokop,  J.:  Vybrané kapitoly  ze  sociologie  výchovy  a školy.  Praha, 
Univerzita Karlova 1993, s. 30.
14 Nakonečný, M.: Sociální psychologie. Praha, Academia 2000, s. 58.
15 Montoussé, M.; Renouard, G.: Přehled sociologie. Praha, Portál  2005, s. 100. 
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Je to tedy něco vyžadovaného, s čím se jedinec více či méně identifikuje, co může 

pociťovat jako vnější tlak či manipulování, ale také jako něco přirozeného (např. 

role rodiče).“16 

Sociální  status  vyjadřuje  základní  postavení  člověka  ve  společnosti.  ,,Status  je 

pozice člověka v konkrétní oblasti sociálního života. 

Protože existuje mnoho oblastí sociálního života,  existuje i pluralita statusů, což 

znamená, že člověk může být zároveň např. manželem, otcem rodiny, mistrem v 

továrně, myslivcem a obecním zastupitelem.“17  ,,Linton pojmem status označuje 

pozici  ( postavení)  člověka v sociálním systému. Pojem role vyjadřuje činnostní 

stránku statusu – chování, které se od nositele daného statusu očekává.“18

  

Normy a hodnoty

Jedinci  se  ve  společnosti  řídí  podle  norem.  Normy  jsou  pravidla,  která 

mohou  být   psaná  a  nepsaná.  Psaná  pravidla  regulují  individuální  chování  ve 

společnosti.  Tato pravidla jsou oficiálními pravidly a v moderních společnostech 

mají  stále  větší  význam.  Psaná  pravidla  mohou  být  právní,  např.  zákony,  nebo 

regulační, např. školní řád.  Pravidla nepsaná jsou důležitá pro řízení vztahů uvnitř 

menších skupin, např. v rodině. Normy jsou dědictvím společnosti, společnost si 

vyžaduje jejich dodržování, respektování. Normy jsou konkrétní.19

 Hodnoty  jsou  názory společnosti (spol.vědomí) na to, co je žádoucí, dobré, 

nebo naopak nežádoucí,  špatné.20 Hodnoty jsou na rozdíl  od norem abstraktní.21 

,,Jsou to kolektivní ideály, které mají schopnost ovlivňovat individuální jednání.“22  

 

16 Nakonečný, M.: Sociální psychologie. Praha, Academia 2000, s. 71.
17 Montoussé, M.; Renouard, G.: Přehled sociologie. Praha, Portál 2005, s. 100. 
18 Výrost, J.; Slaměník, I.: Sociální psychologie 2. přepracované a rozšířené vydání. Praha, Grada 

Publishing, a.s. 2008, s. 61.
19 Montoussé, M.; Renouard, G.: Přehled sociologie. Praha, Portál 2005, s. 97.
20 Hartl, P.: Psychologický slovník. Praha, Budka 1993, s. 63.
21 Montoussé, M.; Renouard, G.: Přehled sociologie. Praha, Portál 2005, s. 97.
22 Tamtéž.
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Činitelé socializace

Za hlavního činitele  socializace je považována rodina  a  také ty sociální 

skupiny,  ve  kterých  má  jedinec  trvalé  a  pevné  začlenění,  jelikož  tyto  skupiny 

dlouhodobě  a  přímo působí  na  jedince,  je  to  např.  škola,  vrstevnická  skupina, 

skupina na pracovišti.23 V dětství má na jedince velký vliv hlavně tedy rodina a 

škola. Rodina poskytuje dítěti  základy norem a hodnot dané společnosti.  Rodina 

seznamuje jedince s kulturními vzorci (např. zvyky, zákony, tradicemi). 24 

Podle Bourdieaho rodina a škola předávají jedinci kulturní kapitál.25 

,,Základy vytváří   tzv.  primární  socializace  uskutečňující  se  v  rodině  v  procesu 

rodinné výchovy, která je současně meditátorem  vlivu dané kultury; cílem rodinné 

výchovy je totiž  uvést dítě do příslušného kulturního prostředí, naučit je orientaci v 

tomto prostředí plném symbolů a společenských standardů.“26 

V adolescenci má na jedince velký vliv vrstevnická skupina, neboli skupina 

přátel.  Vrstevnická  skupina  může  pomoci  jedinci  přehodnotit  modely,  které  jim 

poskytovali v dětství dospělí, toto přispívá ke společenské inovaci. Také v pracovní 

organizaci  dochází k socializaci, dospělý se musí učit pracovním rolím. 

V současné době mají obrovský vliv na jedince média, např. televize hraje 

významnou  roli  v  procesu  socializace,  zatímco  vliv  některých  socializačních 

činitelů, např. politických stran, církve, odborů, klesá.27

23 Montoussé, M.; Renouard, G.: Přehled sociologie. Praha, Portál 2005, s.112.; Výrost, J.; 
Slaměník, I.: Sociální psychologie 2. přepracované a rozšířené vydání. Praha, Grada Publishing, 
a.s. 2008, s. 50.

24 Výrost, J.; Slaměník, I.: Sociální psychologie 2. přepracované a rozšířené vydání. Praha, Grada 
Publishing, a.s. 2008, s. 50.

25 Montoussé, M.; Renouard, G.: Přehled sociologie. Praha, Portál 2005, s. 112.
26 Nakonečný, M.: Sociální psychologie. Praha, Academia 2000, s. 57.
27 Montoussé, M.; Renouard, G.: Přehled sociologie. Praha, Portál 2005, s. 112-113.; Nakonečný, 

M.: Sociální psychologie. Praha, Academia 2000, s. 57.;Výrost, J.; Slaměník, I.: Sociální  
psychologie 2. přepracované a rozšířené vydání. Praha, Grada Publishing, a.s. 2008, s. 50-54.
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1.1 Dítě ve školním věku

Toto období počíná nástupem do školy, to znamená ve věku 6 – 7 let a  trvá 

do doby, kdy dítě odchází na druhý stupeň základní školy, obvykle ve věku  11 -12 

let do 15 let. Školní věk můžeme členit na mladší školní věk a starší školní věk 

(pubescence). 

Mladší školní věk je období života ve věku 6(-7) – 11(-12) let. Tato etapa 

života  je  poznamenána  četnými  změnami.  Hlavní  roli  zde  hraje  škola  a  s  ní 

související  povinnosti.  Většina  dětí  v  České  republice  nastupuje  do  školy  se 

zkušenostmi  z  mateřské školy.  Mateřská  škola  je  významná pro  děti  z  hlediska 

utváření jejich vztahů s rodiči, ostatními dospělými i s vrstevníky. Děti, které mají 

zkušenosti  ze  školky,  se  lépe  osamostatňují  od  dospělých,  lépe  se  adaptují   do 

nového  kolektivu  mezi  své  vrstevníky.   V  předchozí  etapě  života  měla  velký 

význam pro dítě hra, která je pořád jeho součástí, je ale složitější a projevuje se v ní 

soutěživost. Jedinec musí potlačit své primární potřeby a soustředit svou pozornost 

na výuku, dbát kázně.

V tomto  věku  se  utváří  zájmy a  postoje  jedince,  formují  se  vrstevnické 

vztahy a pravidla chování ve skupině. K dětem školního věku se vztahuje sociální 

role žáka. Škola dětem poskytuje vědomosti a nahromaďuje všechny platné normy 

společnosti, stává se stěžejní při organizaci denního života.28 ,,Škola se stává pro 

dítě  ústředním faktorem organizace  denního  života,  zatímco  rodina  se  postupně 

mění  v  její  doplňujicí   (někdy  ovšem  konkurenční)  složku,  jejímž  definičním 

znakem zůstává intimita vztahů.“29 ,,Škola je rovněž vstupní branou k profesní 

,,kariéře“, je místem prvního rozhodování o dalším osudu a životní orientace dítěte. 

Během  celé  povinné  školní  docházky  se  vytvářejí  ,,opěrné  body“  takového 

rozhodování, buď na základě zájmů, dispozic, nebo vysvědčení.“30   

Po biologické stránce dochází také k mnoha změnám. Jedinci obou pohlaví 

vyrostou od 6 do 11 let zhruba o 28 cm a jejich váha se zvýší asi o 15 kg, dívka ve 

věku 11 let bude zřejmě o pár cm a kilo až dvě těžší než stejně starý chlapec. 

28 Alan, J.: Etapy života očima sociologie. Praha, Panorama 1989, s. 113-119.; Helus, Z.: Osobnost  
a její vývoj. Praha, Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta  2003, s. 63.; Matějček, Z.: 
Rodiče a děti. Praha, Avicenum  1986, s. 225-227.; Vágnerová, M.: Vývojová psychologie I. 
Praha, Karolinum 1996, s. 179 – 180.

29 Alan, J.: Etapy života očima sociologie. Praha, Panorama 1989, s. 114-115.
30 Tamtéž, s. 117.
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Dětem tohoto věku začíná růst druhý chrup, tím se mění postavení čelistí, rysy v 

obličeji začínají být výraznější. Růst mozku se okolo 10 let zpomaluje, jelikož je už 

zcela vyvinut, pouze se zdokonalují spojení mezi buňkami.  

  Jedincům tohoto věku roste síla a dochází ke zdokonalování hrubé motoriky. 

Pubescence,  neboli  puberta,  období  života  od  11(-12)  –  15  let,  je 

považována jako nejdramatičtější období života.  Pubes je latinský výraz a znamená 

chmýří, vousy, v přeneseném významu pohlavní orgány. V tomto období dochází k 

pohlavnímu vývoji,  sexuálnímu  zrání.  Opět  se  zvyšuje  výška  a  váha  u  dívek  i 

chlapců, dochází k prudkému zrychlení růstu. 31  ,, Průměrná dívka vyroste za rok, v 

němž vyvrcholí  její růstový spurt, asi o 9 cm a přibude o 5 kg, chlapec vyroste o 10 

až 12 cm a přibere kolem 6 kg.“32   U dívek dochází k rozšíření boků, růstu ňader, 

dostaví  se  menstruace,  1  -2  roky  po  ní  je  zpravidla  dosaženo  reprodukční 

schopnosti..  Chlapcům se  rozšiřují  ramena,  mutují,  dostavuje  se  poluce  a  po  ní 

přichází možnost pohlavní reprodukce. 

U dívek nastupuje puberta dříve než u chlapců  a probíhá klidněji. V období 

puberty se formují vztahy mezi pohlavími, hovoří se o první zamilovanosti, mladí 

lidé  mají  potřebu  s  někým  chodit  a  někoho  milovat,  stoupá  zájem  o  erotiku. 

Dospívající si uvědomuje své ,,já“, zkoumá svůj zevnějšek, je pro něj důležité, jak 

ho přijímají ostatní, jak je úspěšný mezi svými vrstevníky. S tímto obdobím jsou 

spojené  pocity  nespokojenosti  či  nejistoty  se  sebou  samým.  Je  zde  počátek 

emancipace od rodičů. Mladí odmítají závislost  na rodičích, spíše hledají podporu u 

svých vrstevníků. Dochází k rozporům s rodiči.33 

,,Rodiče (dospělí) přestávají pro mladého realistického člověka představovat záruku 

platnosti morálních imperativů.“34 

31 Alan, J.: Etapy života očima sociologie. Praha, Panorama 1989, s.114-115.; Helus, Z.: Osobnost  
a její vývoj. Praha, Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta  2003, s. 63-72.; Říčan, P.: 
Cesta životem. Praha, Panorama 1989, s.157-203.

32 Říčan, P.: Cesta životem. Praha, Panorama 1989, s.184.
33 Alan, J.: Etapy života očima sociologie. Praha, Panorama 1989, s.114-115.; Helus, Z.: Osobnost  

a její vývoj. Praha, Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta  2003, s. 63-72.; Říčan, P.: 
Cesta životem. Praha, Panorama 1989, s.157-203.

34 Alan, J.: Etapy života očima sociologie. Praha, Panorama 1989, s. 125.
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Tato etapa je etapou, kdy si mladí lidé volí svá budoucí zaměstnání. Tento okamžik 

bývá označován jako dramatický, rozhodnutím o budoucí cestě životem končí etapa 

dětství.  Jakým směrem se  jedinec  bude  dál  orientovat  se  nedotýká  pouze  jeho 

samého, ale také celé společnosti. 35

Dle Schelského36  se škola stává: ,, rozhodujícím centrálním řídícím místem 

pro budoucí sociální jistotu, pro budoucí zařízení a pro míru budoucích spotřebních 

možností.“37

Podle Marie Vágnerové,38 která se shoduje s Matějčkem, je účelné školní 

věk členit do tří etap: raný školní věk, střední školní věk, starší školní věk. 

Raný školní věk je podle ní obdobím, které trvá dva roky. Toto období dítěti 

přináší mnoho změn, souvisí to především se školní docházkou, přizpůsobení se 

školnímu prostředí. Střední školní věk, trvá přibližně tři roky, to znamená od 8-9 let 

do 11-12 let. V tomto věku dochází dochází k biologickým změnám ( nárust váhy a 

výšky,  druhý  chrup,  růst  mozku  ,růst  síly,  zdokonalování  motoriky)  a  změnám 

sociálním. Tato etapa je přípravnou fází k dospívání. Starší školní věk (puberta) je 

obdobím 2. stupně základní školy.39 

Socializace dítěte školního věku 

V tomto období, jak už bylo řečeno, je důležitým prvkem v životě dítěte 

škola.  Dítě získává novou roli – školák. Role školáka má přesná pravidla. Každé 

dítě je jedinečné, proto ji každé dítě přijímá  individuálně a také tak se k ní staví. 

To, jaké zkušenosti  role dítěti  přináší,  se odráží v míře identifikace s touto rolí. 

Pokud  má  jedinec   roli  spojenou  s  negativními  zážitky,  nemůže  se  s  rolí 

identifikovat. Záleží také na míře sociální prestiže, jakou mu v daném prostředí role 

školáka přináší.   Školák je současně v roli  žáka a také spolužáka.  Role žáka je 

institucionálně určena, žák by se měl chovat v souladu se školním řádem. 

35 Alan, J.: Etapy života očima sociologie. Praha, Panorama 1989, s.117.; Helus, Z.: Osobnost a její  
vývoj. Praha, Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta  2003, s. 67-72.; Říčan, P.: Cesta 
životem. Praha, Panorama 1989, s.181-203.

36 Prokop, J.: Sociologie výchovy a školy. Liberec, Technická univerzita, 2001, s. 51.
37 Tamtéž.
38 Vágnerová, M.: Vývojová psychologie I. Praha, Karolinum 1996, s. 163.
39 Tamtéž.; Říčan, P.: Cesta životem. Praha, Panorama 1989, s. 158-160.
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Tato  role  je  role  podřízená.  Role  žáka  vede  k uplatnění  jedince  ve  společnosti, 

předurčuje jeho roli v profesi, to znamená, že role žáka má socializační význam. 

Společnost si utváří představu o tom, jaká by měla role žáka být, má svůj ideál žáka, 

uděluje mu ty nejžádoucí vlastnosti a tyto vlastnosti jsou současně reprezentativní 

pro tuto roli.40,,Společnost si vytváří představu určitého typu žáka, jehož znaky by, 

alespoň rámcově, měly mít všechny školní děti.“41  

Po  nástupu  do  školy  je  nutné,  aby  dítě  přijalo  autoritu  učitele,  jelikož 

učitelovo chování k dítěti  není tak individuální  jako chování rodiče k  ratolesti. 

Učitelovo chování je ve vztahu k dětem spíše neutrální. Dítě ztrácí jistotu ochrany 

od rodičů, chápe, že rodič není všemocný a že i on se podřizuje školnímu řádu, 

začíná být zodpovědno samo za sebe, za své chování a jednání. Jedinec musí být 

schopný odložit své aktuální potřeby a soustředit se na plnění norem. Potřebuje cítit, 

že je společensky uznán, chce, aby byl druhými oceněn.42 Podle Eriksona  se  dítě 

ve školním období prosazuje svým výkonem, toto odbdobí je označováno jako fáze 

píle  a  snaživosti.43 Jaký  výkon  dítě  ve  škole  podává  je  ovlivněno  tím,  v  jaké 

společnosti  vyrůstá.  Jedinec  v  počáteční  fázi  školní  docházky vnímá  především 

hodnoty a postoje svých rodičů.44 

V období puberty se role žáka poněkud pozměňuje. Tato změna souvisí s 

posunem hodnot, pubescenti kritizují požadavky dospělých. Také vzah ke škole je v 

tomto  období  jiný,  spíše  vlažný.  Toto  období  souvisí  ještě  s  volbou  povolání.45 

,,Pubescent bere za důležitou součást role tendenci příliš se nenamáhat. V této době 

dochází  ke  stabilizaci  individuální  normy,  tj.  osobního standardu,  který  určuje  i 

míru  snahy  žáka.  Zvýšená  kritičnost   ke  škole  souvisí  s  celkovým  rozvojem 

pubertálního jedince. Smysl a cíl role žáka je zaměřen do budoucnosti,  na volbu 

povolání,  která  je  dosud,  alespoň v  představách,  manipulovatelná.  Úspěšnost  ve 

škole přestává být cílem a stává se prostředkem. V pubertě se mění vztah k učiteli. 

Starší žák už odmítá akceptovat pouhou formální autoritu. Přijímá jen to, co mu 

imponuje a čeho si váží.“ 46

40 Havlík, R.; Koťa J.: Sociologie výchovy a školy. Praha, Portál 2002, s. 52.;Vágnerová, M.: 
Vývojová psychologie I. Praha, Karolinum 1996, s. 175-178.

41 Vágnerová, M.: Vývojová psychologie I. Praha, Karolinum 1996, s. 175.
42 Vágnerová, M.: Vývojová psychologie I. Praha, Karolinum 1996, s. 179-186.
43 Tamtéž, s. 182.
44 Tamtéž.
45 Tamtéž,s. 266-271.
46 Tamtéž, s. 271.
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 Další  významnou  rolí  v  životě  školáka  je  role  spolužáka,  důležitým faktorem 

socializace této etapy života je vrstevnická skupina.47 ,,Spolužáci jsou vrstevníci 

přibližně stejného věku, mezi nimiž je vztah formální rovnosti, jsou rovnocennými 

partnery.“48 Dítě  si  své spolužáky nevybírá,  získávání  spolužáků je náhodné.  Ve 

školní třídě dochází k srovnávání výkonu a chování mezi žáky. Třída je referenční 

skupinou. 

Potřebou dítěte školního věku je, aby bylo  pozitivně akceptováno v tomto 

věku je  potřeba  seberealizace v sociálním prostředí.  Jedinec,  který nastoupí  do 

školy hodnotí své spolužáky ze svého subjektivního hlediska, zajímá se též o názor 

učitele  a  sleduje  chování  dětí  jak  při  vyučování,  tak  mimo  něj,  nejprve  si  děti 

všímají zevnějšku ostatních, mají tendenci odmítat odlišnosti. 49

,,Vrstevnická skupina je skupinou dětí  či  mládeže přibližně stejného věku, která 

praktikuje své vlastní formy společného žití a zvládání reality.“50 Kolem 10. roku 

života mají na jedince větší vliv  jeho vrstevníci než dospělí.  Sociální život této 

věkové kategorie  se  realizuje   mimo školu.51 ,,Potřeba  kontaktu  s  vrstevníky je 

jednou  z  nejvýznamnějších  potřeb   školního  věku.  Identifikace  s  vrstevnickou 

skupinou je jedním z mezníků v socializaci.“52,,Do 12. až 13. roku dítěte bývají 

vrstevnické  skupiny  homogenní  (chlapecké  a  dívčí),  s  pubertou  se  vytvářejí 

smíšené.“53  Skupiny heterogenní bývají též nazvány jaklo bandy.54  Tyto subkultury 

mají  své  vlastní  normy,  definované   sociální  cíle.  I  ve  vrstevnické  skupině  je 

potřeba  dodržovat určitý řád, aby byl jedinec skupinou respektován.  

V  období  puberty  je  příslušnost  ke  skupině  projevem  odpoutání  se  od 

dospělých. V této etapě života je značná potřeba přátelství a dochází také k prvním 

láskám.

47 Havlík, R.; Koťa J.: Sociologie výchovy a školy. Praha, Portál 2002, s. 52.;Vágnerová, M.: 
Vývojová psychologie I. Praha, Karolinum 1996, s. 176.

48 Vágnerová, M.: Vývojová psychologie I. Praha, Karolinum 1996, s. 186.
49 Vágnerová, M.: Vývojová psychologie I. Praha, Karolinum 1996, s. 186-189.
50  Prokop, J.: Sociologie výchovy a školy. Liberec, Technická univerzita, 2001, s. 54.
51  Havlík, R.; Koťa J.: Sociologie výchovy a školy. Praha, Portál 2002, s. 52.;Jedlička, R.; Klíma, P.; 
Koťa, J.: Děti a mládež v obtížných životních situacích. Praha, Praha  2004, s. 44-45.;Koch, 
J.;Matějček, Z.: Psychologie a pedagogika dítěte. Praha, Státní zdravotnické nakladatelství 1960, s. 
318.
52 Vágnerová, M.: Vývojová psychologie I. Praha, Karolinum 1996, s. 224.
53 Tamtéž.
54 Prokop, J.: Sociologie výchovy a školy. Liberec, Technická univerzita, 2001, s. 55.
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Vrstevnická  skupina  naplňuje  tyto  funkce:  socializační,  sociální  ochrany, 

emocionální a sociální.55 ,,Vrstevnická skupina zkouší nové způsoby chování bez 

kontroly a sankcí ze světa dospělých; posuzuje jedince bez zasahování dospělých, a 

tak  odhaluje  jejich  pozice;  formuje  vzájemná  očekávání  bez  zkreslení  postoji 

dospělých; ovlivňuje vztahy ke škole; zprostředkuje přechod od socializace v rodině 

k  institucím sekundární  socializace  (škole,  zaměstnání  apod.);poskytuje  podporu 

např.  při  fyzickém  střetu,  konfliktu,  proti  ,,velkým  pracovním  nárokům“, 

,,pronásledování“ ze strany učitele  a ,,nesmyslným“ nařízením; jedinec nachází u 

vrstevnické  skupiny  poměrně  spolehlivé  zastání  a  ochranu;  pokud  je  ochrana 

nespolehlivá, bývá vnímána jako zrada; nabízí prožitky, emoce, případné vztahy, na 

které se běžně v rodinném či školním prostředí nepřistupuje;  puberta propůjčuje 

dalším  vrstevnickým  skupinám  další  úlohy:  rozvíjení  rolí  spojených  se  vztahy 

pohlaví;  prožívání svobody a pocit realizace potřeby svobody; ,,řešení generačního 

konfliktu“ výměnami autorit.“56 

V současné době mají na socializaci dětí ohromný vliv média, můžeme je 

tedy také považovat za socializační  prostředky. Média  představují určité modely 

chování, které mohou vést k jejich nápodobě. 57 V posledních letech se často mluví 

o násilí v médiích, které může podněcovat agresivní chování především u chlapců, 

jelikož děti do 12 let, hlavně tedy chlapci jsou násilnými tématy nejvíce ohroženi.58

    

55 Tamtéž.; Havlík, R.; Koťa J.: Sociologie výchovy a školy. Praha, Portál 2002, s. 52-
53.;Vágnerová, M.: Vývojová psychologie I. Praha, Karolinum 1996, s. 224.

  
56  Havlík, R.; Koťa J.: Sociologie výchovy a školy. Praha, Portál 2002, s. 52-53.; Vágnerová, M.: 
Vývojová psychologie I. Praha, Karolinum 1996, s. 294.

57 Vágnerová, M.: Vývojová psychologie I. Praha, Karolinum 1996, s. 210.
58 Kalibán,V.: Obtížně vychovatelná mládež: k pojmu, etiologii a prevenci. Praha, Univerzita 

Karlova 1969, s. 42-52.
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1.2 Mládí
Adolescence je podle Vágnerové59 a Říčana60  etapou života jedince ve věku 

15-20 let. Můžeme se setkat ale i s odlišným časovým vymezením. Havlík61 určuje 

adolescenci jako fázi života ve věku 16-20 let, Helus62 ve věku 15-22 let. Pojem 

adolescence pochází z latiny, ze slova adolescere, které znamená dospívat, dorůstat, 

mohutnět.63 

Na počátek životní etapy adolescence můžeme nahlížet ze dvou hledisek – 

biologického  a  sociálního.  Z  hlediska  biologického  je  vstupní  bránou  do 

adolescence pohlavní dozrávání. 

Adolescenti v této fázi zažívají první pohlavní styk. Z hlediska sociálního se jedná o 

ukončení povinné školní docházky a následně výběr budoucí profese po ukončení 

střední školy či učiliště, poté nástup do práce, vyjma vysokoškoláků.64 ,,Vstup do 

adolescence je dán dobou, kdy mladý člověk zpravidla tělesně dozrává jako muž (o 

něco později) nebo jako žena (o něco dříve) a zároveň dobou, kdy zvolil učební 

nebo studijní obor a začíná se připravovat na určité povolání.“65 ,,Součástí běžného 

pojetí  mládí  je  názor,  že  jde  o  období  ,,přípravy  na  život“  a  ,,přípravy  na 

povolání“.“66 Mládí je dobou druhé socializace.67 ,,Období mládí je jiné, je to doba 

druhé socializační fáze, která na jedné straně souvisí s opouštěním dětství a tedy 

odnaučováním,  na  druhé  straně  s  uvědomováním  si  ,,veřejnosti“  ve  smyslu 

nadosobního  okolí,  jak  ho  reprezentuje  etika,  politika,  umění  atp.  Ze  strany 

společnosti je mládí považováno za období moratoria (Erikson 1970, s. 254, Kon 

1971, s. 134), v němž omezený soubor povinností specifickým způsobem snoubí se 

zvláštními svobodami. Jde o období vyplněné přípravou na převzetí sociálních rolí, 

definovaných kompetencí a zodpovědností.“68

59 Vágnerová, M.: Vývojová psychologie I. Praha, Karolinum 1996, s. 210.
60 Říčan, P.: Cesta životem. Praha, Panorama 1989, s. 205.
61  Havlík, R.; Koťa J.: Sociologie výchovy a školy. Praha, Portál 2002, s. 48.
62 Helus, Z.: Osobnost a její vývoj. Praha, Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta  2003, 

s. 72.
63 Tamtéž.
64 Alan, J.: Etapy života očima sociologie. Praha, Panorama 1989, s. 149-151.;Vágnerová, M.: 

Vývojová psychologie I. Praha, Karolinum 1996, s. 295.
65 Říčan, P.: Cesta životem. Praha, Panorama 1989, s. 205.
66 Alan, J.: Etapy života očima sociologie. Praha, Panorama 1989, s. 189.
67 Tamtéž, s. 151.
68 Tamtéž.
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Adolescence je fází života, ve které dochází k dotváření identity.69,,Adolescence je 

obdobím, v němž jedinec pokračuje ve vytváření své identity. 

Navazuje  na  výsledky  svých  prvních  pokusů,  s  nimiž  začal  již  v  předchozím 

období. V adolescenci dochází spíše k dotváření a specifikaci jednotlivých složek 

identity,  protože  základní  impuls,  který  stimuloval  tento  proces  je  časově 

lokalizován  do  puberty.“70 Termín  osobní  identita  vyjadřuje  hledání  sebe  sama, 

,,hledání Já“.71 ,, Mít identitu znamená znát odpověď na otázku, kdo jsem, znát sám 

sebe, rozumět svým citům, vědět, kam patřím, kam směřuji, čemu doopravdy věřím, 

v čem je smysl mého života. Znamená to jistotu sebou samým, zodpovědnost za své 

činy, realistické sebevědomí, znalost svých možností a mezí. Znamená to být pevně 

zakotven v tradici a podílet se aktivně na tvorbě budoucnosti, osobní i společenské. 

Znamená  to  vědět  o  své  jedinečnosti,  znát  své  nezaměnitelné  místo,  svou 

nenahraditelnost – a to všechno nejen intelektem, nýbrž celou hloubkou své bytosti. 

Znamená to mít větší podíl na vlastním životě (Helus).“72

,,Fáze adolescence má zcela zjevně charakter přechodného období a to spíše 

z psychosociálního než z biologického hlediska.  (Zásadnější  biologická proměna 

proběhla již v pubertě.)“73  V období adolescence přesto dochází stále k tělesnému 

vývoji.  U  chlapců  se  ještě  pořád  zvyšuje  výška,  mohutní  svalstvo,  hlas.  Dívčí 

postava  vlivem růstu  ňader  a  rozšiřování  boků nabývá ženskosti.  Díky zvýšené 

produkci kožních žláz tělo získává sexuálně dráždivou vůni.74 ,,Odlišnost chlapecké 

a dívčí postavy, která ještě v pubescenci nemusela být výrazná, je nyní zřejmá.“75 

Tělo je pro adolescenty předmětem jejich pozornosti. Potřebou adolecenta je líbit 

se.76 ,,Zevnějšek je prostředkem k dosažení sociální akceptace a prestiže.“77  

69 Říčan, P.: Cesta životem. Praha, Panorama 1989, s. 232.;Vágnerová, M.: Vývojová psychologie I. 
Praha, Karolinum 1996, s. 295.

70 Vágnerová, M.: Vývojová psychologie I. Praha, Karolinum 1996, s. 295.
71 Říčan, P.: Cesta životem. Praha, Panorama 1989, s. 232.
72 Tamtéž.; s. 232-234.
73 Vágnerová, M.: Vývojová psychologie I. Praha, Karolinum 1996, s. 296.
74 Říčan, P.: Cesta životem. Praha, Panorama 1989, s. 207.
75 Tamtéž.
76 Říčan, P.: Cesta životem. Praha, Panorama 1989, s. 209.;Vágnerová, M.: Vývojová psychologie I. 

Praha, Karolinum 1996, s. 298-303.

77 Vágnerová, M.: Vývojová psychologie I. Praha, Karolinum 1996, s. 300.

18



Na  počátku  adolescence  dochází  k  hledání  vzorů,  napodobování   ideálů  např. 

modelek,  zpěvaček,  moderátorek.  Identifikace  s  těmito   vzory  poskytuje  jistotu 

přijetí  společností,  bohužel  tato  nápodoba  vede  k  jisté  uniformitě,  ztrátě 

individuality. Ke konci této životní etapy dochází ke zrání jedincovi osobní identity, 

jelikož si nachází vlastní styl.78 

,,V  adolescenci  může  za  určitých  okolností  hrát  důležitou  roli  fyzická 

zdatnost,  výška  postavy  a  síla.  Vědomí  tělesné  zdatnosti  posiluje  sebevědomí 

jedince, zejména není – li úspěšný jinak.“79 

V myšlení u adolescentů dochází k mírnému posunu.80 ,,Adolescent myslí 

rychleji, spolehlivěji, zkušeněji než pubescent, ale žádné zásadně nové myšlenkové 

operace  si  už  nemůže  osvojit,  protože  neexistují.“81  Adolescent  ještě  není  na 

vrcholu  inteligence.82 ,,Ale  přiblížil  se  tomuto  vrcholu  natolik,  aby byl  v  každé 

diskusi rovnocenným partnerem svých rodičů a učitelů a aby je často i předčil.“83  

Je to z toho důvodu, že rodiče a učitelé uvažují opatrněji, jelikož své myšlení opírají 

o zkušenosti.84 ,,Adolescentovy úsudky budou bystřejší,  rychlejší,  originálnější  a 

přímočařejší,  samozřejmě  také  ukvapenější.“85,,V  adolescenci  se  dotvářejí 

definitivní formy strategií, které tvoří základ postojů a chování ve všech oblastech: 

ve  výkonu,  v  mezilidských  vztazích,  ve  vztahu  k  sobě  a  tudíž  samozřejmě  i  v 

obranných mechanismech.“86

Konec adolescence je těžké vymezit.87 ,,Konec období je obtížné stanovit 

jednoznačně.  Nenabízí  se  žádný  předěl  v  biologickém  vývoji  a  tím  méně  v 

sociálním vývoji. Individuálně je významný vstup do povolání, prozaicky řečeno 

první výplata, tu však dostane mladá dělnice o šest let dříve než začínající lékařka, 

takže tento sociální předěl není použitelný jako hranice období. 

78 Tamtéž, s. 300-301.
79 Tamtéž, s. 303.
80 Tamtéž.
81 Říčan, P.: Cesta životem. Praha, Panorama 1989, s. 209.
82 Tamtéž, s. 213.
83 Tamtéž.
84 Tamtéž.;Vágnerová, M.: Vývojová psychologie I. Praha, Karolinum 1996, s. 304.
85 Říčan, P.: Cesta životem. Praha, Panorama 1989, s. 213.
86 Vágnerová, M.: Vývojová psychologie I. Praha, Karolinum 1996, s. 306.
87 Říčan, P.: Cesta životem. Praha, Panorama 1989, s. 205.
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Dosažení  plnoletosti  v  18  letech   může  být  pro   mladého  člověka  toužebně 

očekávanou  událostí  (chce-li  např.  opustit  rodiče  proti  jejich  vůli),  ale  většinou 

nemá větší  význam z hlediska duševního vývoje.  Dvacátý rok tedy volíme jako 

hranici období poněkud libovolně.“88 

Socializace v období adolescence

V této  fázi života  adolescenti  zaujímají přechodnou roli studenta či učně. 

Společnost od jedinců tohoto věku očekává přípravu na budoucí povolání a život ve 

společnosti. Role studenta či učně  nemá vysoký status, ale je zde viditelná sociální 

diferenciace. 

Prostřednictvím role studenta či  učně si jedinec uvědomuje své budoucí sociální 

postavení.  Na konci této životní etapy dochází k rozhodnutí, zda jedinec bude dál 

studovat,  nebo nastoupí  do  změstnání.89 Mladí  lidé  ale  touží  po  roli  dospělého. 

Nechtějí  přijímat  hodnoty  a  pravidla,  která  jsou  stanovena,  adolescenti  o  nich 

přemýšlí.  90 ,,Adolescenti  si  sami  vybírají  hodnoty  a  normy  k  nimž  chtějí  být 

loajální a neberou automaticky to, co jim rodiče či společnost nabízejí.“91 ,,Mladí 

lidé odmítají přejímat normy a hodnoty, které jim dospělí ukládají. 

Nechtějí se vždy přizpůsobovat sociálnímu řádu, sledují jiné hodnoty než ty, které 

se jim předpisují. I když u nich  zpravidla už nejde o projevy anarchické pubertální 

revolty,  setkáváme  se  u  nich  zato  s  hlubšími  by  navenek  lépe  maskovanými 

negativními postoji k názorům a životním zásadám dospělých.“92  

Pro adolescenty jsou velmi důležité vztahy s vrstevníky. Jedná se o vztahy 

různých úrovní, např. přátelství, milenecký vztah, vztahy ve skupině. Tyto vztahy 

napomáhají jedincům s osamostatněním od rodiny. Vrstevníci, stejně jako rodina, 

jsou schopni poskytnout jedinci pocity bezpečí, pocity jistoty. Přátelství je v této 

fázi života založeno na potřebě stejných hodnot a zájmů. 

88 Tamtéž.
89 Alan, J.: Etapy života očima sociologie. Praha, Panorama 1989, s. 189.;Souček, J.;kol.: Sociální  

psychologie mládeže. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1967, s. 84.;Vágnerová, M.: 
Vývojová psychologie I. Praha, Karolinum 1996, s. 323.

90 Souček, J.;kol.: Sociální psychologie mládeže. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1967, s. 
84.;Vágnerová, M.: Vývojová psychologie I. Praha, Karolinum 1996, s. 320.

91 Vágnerová, M.: Vývojová psychologie I. Praha, Karolinum 1996, s. 320.
92 Souček, J.;kol.: Sociální psychologie mládeže. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1967, s. 

84.

20



To, že mají jedinci stejné hodnoty a  zájmy, vede k řešení stejných problémů.  93 

,,Vrstevnická  skupina  nejen  rozšiřuje  pole  příležitostí,  ale  stává  se  skupinou 

referenční, působící na formování hodnotového světa (na pojetí intimity, odmítání 

tzv. Pokrytectví atd.). Zvláště důležitou roli hrají osobní přátelé, kteří mají  v tomto 

období životní dráhy (okolo 15 až 16 let) mimořádné postavení, a jak se ukazuje, z 

hlediska  kritéria  ,,sociální  blízkosti“  (Jurovský  1971,  s.  164  an.)  mají  ze  všech 

bližších osob v podstatě nejsilnější význam -  s výjimkou matky u dívek.“94  

Během období  adolescence  nastává potřeba  vztahů s  opačným pohlavím. 

Tento zájem již není projevem prestiže u vrstevníků, stává se skutečnou potřebou z 

hlediska  psychického,  sociálního  a  tělesného.  Adolescent   má zájem o milostný 

vztah, sex, erotiku. Lásky adolescentů jsou spíše experimentem s city, těly. Jedinci 

si chtějí co nejvíce užívat, nacházet nové zkušenosti.  Adolescent ještě nedozrál pro 

trvalejší  vztah,  některé  vztahy  navazuje  právě  z  důvodů  nových  zkušeností,  ze 

zvědavosti. 

V  této  fázi  života  dochází  k  sexuálním  zkušenostem,  následně  k  prvnímu 

pohlavnímu styku. Tento akt symbolizuje přechod do dospělosti. 

Někteří  adolescenti  během  této  životní  etapy  nastupují  do  zaměstnání. 

Adolescent tedy přebírá profesní roli, získává  samostatnost od rodičů. Jedinec se 

dostává do nového sociálního prostředí -  pracovní skupina.95

93 Kalibán,V.: Obtížně vychovatelná mládež: k pojmu, etiologii a prevenci. Praha, Univerzita 
Karlova 1969, s. 44-45.;Vágnerová, M.: Vývojová psychologie I. Praha, Karolinum 1996, s. 333-
334.

94 Alan, J.: Etapy života očima sociologie. Praha, Panorama 1989, s. 177.
95 Tamtéž, s. 180-189.; Říčan, P.: Cesta životem. Praha, Panorama 1989, s. 215-224.;Vágnerová, 

M.: Vývojová psychologie I. Praha, Karolinum 1996, s. 326-343.
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2. Volný čas
   Pod pojmem volný čas se každému z nás vybaví něco jiného.  Někdo si 

představí  dlouhé procházky v přírodě,  někomu přijde na mysl sportovní aktivita, 

jinému lenošení v posteli. Volný čas  je pojem, kterým se zabývají  vědy jako je 

např.věda o volném čase, pedagogika volného času, psychologiie, ale i sociologie. 

Existuje spousta definic,  které  ho vymezují.  První  hlubší  definici  volného  času 

vymezil už Aristoteles, který žil v letech 384-322 př.n.l. Aristotelovi byla přednější 

intelektuální činnost před ruční prací.96 

V definicích volného času nacházíme jeho časové vymezení,  to,  co  je ve 

volném čase zahrnuto, někde se setkáváme i s jeho funkcemi. 

Z hlediska časového určení lze  pojem vymezit takto:

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

činnosti pod tlakem závazků , jež vyplývají z jeho sociálních rolí, zvláště z dělby 

práce a nutnosti zachovat a rozvíjet svůj život. Někdy se vymezuje jako  čas, který 

zbývá po splnění pracovních i nepracovních povinností.”97 ,,Volný čas je nutno 

chápat jako opak doby nutné práce a povinností a doby nutné k reprodukci sil. Je to 

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

přinášejí nám pocit uspokojení a uvolnění. “98

 Mojmír Vážanský 99používá dva pohledy na volný čas:

1. ,,Negativní pojem volného času: Volný čas v tomto slova smyslu znamená 

zbývající dobu celkového denního průběhu, která zůstala po studijně nebo 

pracovně podmíněném čase, po povinnostech v domácnosti a uspokojení 

základních biologických potřeb atd.

2. Pozitivní pojem volného času: Volný čas je charakterizován jako volně 

disponibilní časový prostor, v němž by volný čas pro jedince mohl znamenat 

svobodu. Je také dobou, v níž se individuum může nezávisle na jakýchkoli 

povinnostech výhradně svobodně realizovat a dělat to či ono, k čemu jej 

nikdo nenutí a k čemu také není podvědomě nucen.”100

96 Čihák, J. K vývoji názorů na volný čas (od Aristotela k Dumazedierovi). In Volný čas a jeho 
současné problémy. Olomouc: Fakulta tělesné kultury, 2002, s. 9. Hanex.

97  Hofbauer, B.: Děti, mládež a volný čas.Praha, Portál  2004,s.13.
98  Pávková, J.; Hájek, B.; Hofbauer,B..: Pedagogika volného času. Praha, Portál 2002,s.13.
99  Vážanský, M.: Volný čas a pedagogika zážitku. Brno, Masarykova univerzita 1992,s. 11.
100  Tamtéž.
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V knize Pedagogické ovlivňování volného času objevujeme vysvětlení pojmu z 

hlediska časového i obsahového:  ,,Volný čas je částí lidského života mimo čas 

pracovní (návštěva školy a pracovní proces) a tzv. čas vázaný , který zahrnuje 

biofyziologické potřeby člověka (spánek, jídlo, osobní hygiena), chod rodiny, 

provoz domácnosti, péči o děti , dojíždění za prací a další nutné mimopracovní 

povinnosti. Volný čas je dobou, kterou má po splnění těchto potřeb a povinností 

člověk k dispozici pro činnosti sebeurčující a sebevytvářející: odpočinek a zábavu, 

rozvoj zájmové sféry, zlepšení kvalifikace, úcast na veřejném životě.” 101 ,,Pod 

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

zájmové vzdělávání, dobrovolná společensky prospěšná činnost i časové ztráty s 

těmito činnostmi spojené.”102 ,,Součástí volného času nejsou ani činnosti 

zabezpečující biologickou existenci člověka (jídlo, spánek, hygiena, zdravotní 

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

např. ve vztahu k přípravě (konzumaci) jídla.”103  

Jaké jsou funkce volného času? 

 ,,R. J. Havighurst se domníval, že se volný čas musí starat o účast občanů na 

sociálním životě a současně jim má poskytovat dostatek možností k zajímavému 

prožívání a tvůrčímu vyjádření osobnosti. Také musí dbát na pravidelné a rutinní 

utváření životních činností jedince a současně být zdrojem úcty k sobě samému i 

respektování ostatních.”104 ,,M. Kaplan tvrdil, že volný čas má přispívat k pocitu 

,,nějak k něčemu patřit”, rozvíjet vědomí vlastní individuality, zprostředkovat a 

uvádět  v soulad v různé individuální funkce. Volný čas  podle něj má být 

společnosti i jedinci prospěšný, má umožňovat pozitivní zážitky a podněcovat ve 

člověku tvůrčí síly.”105 B. Filipcová ve svém díle Člověk, práce a volný čas106 

zahrnuje do volného času také činnosti spojené s  aktivním odpočinkem, rekreací a 

dalším sebevzděláváním, vychází z Dumazedierova díla Vers une civilisation du 

loisir?. 

101   Hájek, B.;Hofbauer, B.; Pávková,J.:Pedagogické ovlivňování volného času. Praha, Portál 
2008,s.10.
102   Pávková, J.; Hájek, B.; Hofbauer,B.; Hrdličková, V.; Pavlíková, A.: Pedagogika volného času. 
Praha, Portál 2002,s.13.
103  Tamtéž.
104 Vážanský, M: Základy pedagogiky volného času.  Brno, Print – Typia 2001,s.32.
105 Tamtéž.
106Filipcová, B.:Člověk, práce, volný čas. Praha, Svoboda 1967,s.21-22.  
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,,Vlastní volný čas pak charakterizujeme jako souhrn činností, jež může člověk 

provozovat s plnou libovůlí – buď aby si odpočinul, či aby se pobavil, nebo 

rozvinul své znalosti (jsou míněny znalosti nezainteresované povoláním), svou 

dobrovolnou společenskou účast nebo svou tvůrčí schopnost poté, když se uvolnil 

od svých závazků pracovních, rodinných a společenských. Navíc zavádí kategorii 

semi loisir (povolný čas) k označení činností nejednoznačného charakteru; totiž 

takových, jako je kutění, zahrádkaření, jež jsou potěšením, zábavou, odpočinkem 

pro toho, kdo se jim věnuje, ale zároveň přinášejí určitý užitek ( a není snadné 

rozlišit, která z těchto dvou stránek je dominující).”107 

Podle francouzského sociologa Rogera Sue108, který se věnuje volnému času, 

existují tyto funkce volného času: 

  1.Funkce psychosocialistická, kde je zahrnuta zábava, rozvoj a uvolnění, 

  2.funkce ekonomická, která nám napomáhá k uplatnění v profesní činnosti, 

zahrnuje ale také výdaje za aktivity ve volném čase,  poukazuje na hospodářský 

význam pro jednotlivce i celou společnost,

  3.funkce sociální, zabývá se socializací, příslušností k sociálním skupinám,

  4.funkce terapeutická, poukazuje na zdraví. 

  ,, Funkce sociální zahrnuje socializaci v různých sociálních prostředí včetně rodiny 

a sdružování, symbolická příslušnost vyjadřuje vztah ke skupině a obsahuje 

potvrzení vlastní osobnosti a sociální uznání. Dosud opomíněná funkce terapeutická 

zahrnuje hledisko zdravotní, smyslový rozvoj, prevenci chorob, zdravý životní 

styl.”109 

V Pedagogice volného času110 se dočítáme o různých pohledech na volný 

čas, autoři se zde zabývají hlediskem ekonomickým, sociologickým a 

sociálněpsychologickým, politickým, zdravotně -hygienickým, pedagogickým a 

psychologickým. V rámci ekonomického hlediska autoři hovoří o tom, že je 

důležité, kolik prostředků je společnost ochotna investovat do zařízení pro volný 

čas, jaká část  nákladů se jí vrátí zpět a jakým způsobem  se tyto náklady vrací. 

Volný čas je pro odvětvím, které není využíváno pouze pro výchovu a vzdělávání, 

ale také komerčně. 
107 Filipcová, B.:Člověk, práce, volný čas. Praha, Svoboda 1967,s. 21-22.         
108 Hofbauer, B.: Děti, mládež a volný čas.Praha, Portál  2004,s.14.
109Tamtéž.
110Pávková, J.; Hájek, B.; Hofbauer,B.: Pedagogika volného času. Praha, Portál 2002,s.17.
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 Vychází ze zdrojů  Akademie pro studium volného času, kde je průmysl volného 

času označen jako největší odvětví světového  hospodářství v  roce 1992.  

Náklady investované do tohoto odvětví se brzy vrací, jelikož člověk, který je 

odpočinutý, lépe zvládá vztahy na pracovišti, podává lepší pracovní výkon, při 

zájmové činnosti  získává nové vědomosti, které využije v pracovním procesu.

 Z hlediska sociologického a sociálněpsychologického bychom měli obracet 

svůj zájem k tomu, jak činnosti ve volném čase napomáhají k utváření mezilidských 

vztahů, jak ovlivňují životní styl jedinců, jak přispívají k sociální 

stratifikaci,sociální kontrole,genderu. Autoři zde zmiňují, že  využití volného času 

dětí ovlivňuje sociální prostředí, v němž vyrůstají.  

Z  politického hlediska je nutno sledovat jak stát svými orgány zasahuje do 

volného času lidí, jaká je školská pedagogika. 

Zdravotně-hygienický pohled zkoumá, jak volný čas podporuje zdravý 

tělesný a duševní vývoj. 

Pedagogická a psychologická hlediska studují, jak činnosti ve volném čase 

přispívají k uspokojení psychických a biologických potřeb člověka. Aktivita dětí a 

mládeže ve volném čase by měla být podporována pedagogickým vlivem. 

Historický pohled na volný čas studuje trávení volného času v dobách minulých, 

prodloužování volného času vlivem zkrácení pracovní doby.

 Na základě těchto definic můžeme vyvodit, že volný čas je časem, který 

nám zbyde po splnění všech našich povinností, včetně biologických potřeb, je to 

prostor pro splnění aktivit, které si vybírá jedinec dobrovolně, má z nich užitek. Na 

volný čas můžeme nahlížet z různých pohledů, z hlediska ekonomického, 

politického, sociologického, psychologického, sociálněpsychologického, z pohledu 

terapeutického, pedagogického, pedagogicko -psychologického, historického. 

Něměli bychom opomenout, že se tyto jednotlivé složky prolínají, není vhodné je 

tedy proto posuzovat odděleně.111 

111 Filipcová, B.:Člověk, práce, volný čas. Praha, Svoboda 1967,s. 21-22. ; Pávková, J.; Hájek, B.; 
Hofbauer,B.: Pedagogika volného času. Praha, Portál 2002, s.31.; Vážanský, M: Základy 
pedagogiky volného času.  Brno, Print – Typia 2001, s.32.
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2.1 Volný čas z pohledu dětí a mládeže

Co vše je zahrnuto v pojmu volný čas u dětí a mládeže? Do volného času 

dětí  a  mládeže  patří  zábava,  relaxace,  zájmové  činnosti,  zájmové  vzdělávání, 

rekreace, dobrovolná společensky prospěšná činnost a také ztráty, které jsou spojené 

s  těmito  aktivitami.  Z  volného  času  u  dětí  a  mládeže  se  vyděluje  vyučování  a 

aktivity s ním související, povinnosti s provozem domácnosti, rodiny, sebeobsluha, 

biologické potřeby, základní péče o tělo a majetek. 112 

Podle Úmluvy o právech dítěte je  u nás za dítě  považován jedinec mladší 

18 let,  jedinci v rozmezí 18 až 26 let jsou označováni jako mládež.  113  ,,Nejširší 

definici dítěte poskytuje  Úmluva o právech dítěte (OSN, New York, 20.11. 1989), 

která jím rozumí každou lidskou bytost mladší 18 let, pokud podle právního řádu 

konkrétní  země  nedosahuje  zletilosti  dříve.  Mladí  lidé  ve  věku  do  15  do  25 

(případně 26) let se podle běžného chápání a dokumentů mezinárodních organizací 

pokládají  za  mládež.  Instituce  OSN  pro  statistiku  a  služby  mládeži  průběžně 

využívají  tohoto  společného  vymezení,  přihlížejí  však  také  k  jiným  definicím 

uplatňovaným v některých zemích.  Bílá kniha o mládeži Evropské komise (2001) 

do pojmu mládež zahrnuje rovněž mladé dospělé (18 – 25).“114 

Petr  Sak  ve  svém  díle  Proměny  české  mládeže věnuje  pozornost  na 

specifické  vlastnosti  volného  času   dětí  a  mládeže.  ,,Volný  čas  a  volnočasové 

aktivity dětí a mládeže mají svá specifika. V těchto obdobích sociální ontogeneze se 

utváří hodnotový systém jedince a hledají se cesty jeho uplatňování a objektivizace 

reálným  chováním  a  činnostmi.  Dynamizaci  hodnotového  systému   a  jeho 

promítnutí  do  sociálního  časoprostoru  můžeme  považovat  za  základ  utváření 

životního způsobu.  Jeho významnou součástí  je   způsob trávení  volného času a 

propojení pracovních a volnočasových aktivit. Sociální pozice dětí a mládeže, pro 

kterou je charakteristická nízká zakotvenost v systému sociálních rolí,  umožňuje 

mládeži oproti  dospělým větší  sociální  flexibilitu a dynamiku. V žádném dalším 

životním obdobím není jedinec schopný zajímat se o tak široké spetrum zájmových 

aktivit jako v dětství a mládí.“115 

112Pávková, J.; Hájek, B.; Hofbauer,B.: Pedagogika volného času. Praha, Portál 2002,s.13.
113Tamtéž.
114Hofbauer, B.: Děti, mládež a volný čas.Praha, Portál 2004,s.22.
115Sak, P.:Proměny české mládeže.Praha, Petrklíč 2000,s.133.
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I Jana Veselá odlišuje volný čas dětí od volného času dospělých. ,,Volný čas dětí se 

liší od volného času dospělých tím, že v něm probíhá vývoj všech stránek 

osobnosti. Základní protikladnost volného času dětí a volného času dospělých 

spočívá v podstatě v protikladnosti dvou ontogeneticky vývojových stupňů – dětství 

a dospělosti. V celém životě, tudíž ve volném čase dospělých může ale nemusí 

docházet k dílčím změnám jejich somatiky a psychiky. Ve volném čase dětí není 

jejich vývoj přerušen, tzn. že ve volném čase pokračuje cílevědomé formování 

osobnosti.“116

 Na volný čas dětí a mládeže mají vliv dospělý, kteří dětem napomáhají v 

orientaci zájmových aktivit, na rozdíl od dětí jsou totiž už vybaveni zkušenostmi. 

Ovlivňování volného času dospělými, přesněji řečeno pedagogický vliv na volný 

čas, je žádoucí jev. 117   

,,Volný čas dětí a mládeže má své zvláštnosti. Od volného času dospělých se 

většinou liší: rozsahem, obsahem, mírou samostatnosti a závislosti, nezbytností 

pedagogického ovlivňování.“118  ,,Volný čas dětí nemůže být ponechán živelnému 

využití, ale je zapotřebí ho v zájmu rozvoje dětí samých vhodně ovlivňovat.“119 

,,Dospělý se na životě a výchově mladých ve volném čase přímo podílejí jako 

vedoucí, vychovatelé, animátoři či organizátoři, a stávají se tak spoluúčastníky a 

spolutvůrci výchovného zhodnocování volného času. Mezi ně svým způsobem patří 

také ti dospělý, kteří vytvářejí podmínky pro volnočasové aktivity (prostorové, 

hmotné, propagační, teoretické a výzkumné) a podmínky týkající se procesu 

rozhodování a řízení.“120  Dospělý by měli i kontrolovat, jak děti s volným časem 

zacházejí, zda s ním umí dobře naložit, správně si ho rozvrhnout.

 ,,Optimálním stavem je uvést do rovnováhy sféru povinností a sféru volného 

času.“121  

116Veselá, J.:Jak ve volném čase?(Projekty her pro volný čas dětí a mládeže). Hradec Králové, 
Gaudeamus 1997. s.9.

117Pávková, J.; Hájek, B.; Hofbauer, B: Pedagogika volného času. Praha, Portál,2002.s. 13-14.
118Hájek, B.;Hofbauer, B.; Pávková,J.:Pedagogické ovlivňování volného času. Praha, Portál 

200,.s.66.
119Veselá, J.:Jak ve volném čase?(Projekty her pro volný čas dětí a mládeže). Hradec Králové, 

Gaudeamus 1997. s.8.
120    Hájek, B.;Hofbauer, B.; Pávková,J.:Pedagogické ovlivňování volného času. Praha, Portál 
2000,.s.22.
121Pávková, J.; Hájek, B.; Hofbauer,B.; Hrdličková, V.; Pavlíková, A.: Pedagogika volného času. 

Praha, Portál,2002.s. 32.
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3. Zájmová činnost
   

 Zájmy vyplývají  z  našich  potřeb,  ale  nejsou  s  potřebami  totožné.  Zájmy 

uspokojují  naše  potřeby,  rozvíjejí  se  na základě  jejich existence  a  charakterizují 

je.122,,Návaznost zájmu na potřebu je dána tím, že člověk má především zájem o 

předmět, který je pro něho potřebný.“123 Rozdíl mezi potřebou a zájmem: ,,zájem je 

aktivnější a zároveň výrazněji vázán na určitý konkrétní předmět.“124 Člověk může 

mít zájem o širší okruh předmětů a jevů než je jeho okruh potřeb. ,,Zájmy chápeme 

jako zvláštní druh motivačních sil. Jejich základem jsou primární potřeby, zvláště 

psychologické,  které  se  konkretizují  v  podmínkách  daného  kulturního 

prostředí.“125 ,,Zájem  můžeme  definovat  jako  odvozenou  potřebu,  která  se 

uspokojuje prováděním určité činnosti. To je pro zájem charakteristické.“126 ,,Zájmů 

existuje  tolik,  kolik  je  činností.“127 Zájmy souvisí  s  postoji.  Zájmy i  postoje  se 

skládají ze složky emociální, hodnotící a mají společnou tendenci vydat se určitým 

směrem. Rozdíl mezi zájmem a postojem je v tom, že zájem nemůže být na rozdíl 

od postoje záporný, je vždy kladný.128

Činnost je termín pro aktivitu a pro chování, kterým se snažíme dosáhnout 

určitého cíle.129 

 Zájmová činnost je běžně zahrnuta jako možná varianta trávení volného 

času dětí a mládeže. ,,Základem nabízených volnočasových  aktivit  jsou činnosti 

založené na zájmu.“130 Zájmové činnosti jsou takové činnosti, které si jedinec volí 

na základě svých potřeb. 

122Hájek, B.;Hofbauer, B.; Pávková,J.:Pedagogické ovlivňování volného času. Praha, Portál 
2008,str164. ; Souček, J.;kol.:Sociální psychologie mládeže.Praha, Státní pedagogické 
nakladatelství 1967,str. 39 – 40.

123Výrost, J.;Slaměník, I.: Sociální prsychologie 2. přepracované a rozšířené vydání. Praha, Grada 
Publishing, a. s.  2008, s. 152.

124Tamtéž.
125Říčan, P.: Psychologie osobnosti. Praha, Orbis 1972, s.194.      
126Tamtéž.
127Tamtéž, s. 195.
128Hájek, B.;Hofbauer, B.; Pávková,J.:Pedagogické ovlivňování volného času. Praha, Portál 

2008,s.164. ; Souček, J.;kol.:Sociální psychologie mládeže.Praha, Státní pedagogické 
nakladatelství 1967,s. 39 – 40.

129Hartl, P.: Psychologický slovník. Praha, Česká Typografie 1994. s. 30. ;  Jandourek, J.: 
Pedagogický slovník. Praha, Portál 2001,s. 33.

130Hájek, B.;Hofbauer, B.; Pávková,J.:Pedagogické ovlivňování volného času. Praha, Portál 2008. 
s. 163.
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Při zájmové činnosti dochází k jejich uspokojování . Zájmové činnosti napomáhají 

k rozvoji osobnosti a přispívají k začleňování člověka do společnosti.131 ,,Zájmové 

činnosti chápeme jako  cílevědomé aktivity zaměřené na uspokojování a rozvíjení 

individuálních potřeb, zájmů a schopností. Mají silný vliv na rozvoj osobnosti i na 

správnou společenskou orientaci.“132  Zájmová činnost  je pedagogy  definována 

jako: ,,Pěstování a rozvíjení specifických sklonů, zájmů a koníčků.“133 

131 Hájek, B.;Hofbauer, B.; Pávková,J.Pedagogické ovlivňování volného času: Praha, Portál 2008, s. 
92 -99.; Pávková, J.; Hájek, B.; Hofbauer,B.; Hrdličková, V.; Pavlíková, A.: Pedagogika volného 
času. Praha, Portál 2002,.s. 163-165.              

132Pávková, J.; Hájek, B.; Hofbauer,B.; Hrdličková, V.; Pavlíková, A.: Pedagogika volného času. 
Praha, Portál,2002,s. 92.

133   Jandourek, J.: Pedagogický slovník. Praha, Portál 2001, s.51.
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3.1  Druhy zájmové  činnosti,  zájmová činnost  jako 

organizace
 Zájmovou činnost můžeme dělit z několika hledisek. Nejtypičtější dělení 

zájmové  činnosti  je  rozdělení  podle  jejího  obsahu.134 ,,Tradičně  se  užívá  dělení 

podle  obsahu  na  zájmové  činnosti  společenskovědní;  pracovně-technické; 

přírodovědně-ekologické; estetickovýchovné; tělovýchovné; sportovní a turistické. 

Významné místo dnes zaujímají činnosti spojené s výpočetní technikou.“135 

,,Základní oblastí společenskovědního zaměření jsou výchova k vlastenectví, 

k partnerství a k rodičovství a společenská výchova, sběratelství a jazykověda.“136 

Činnosti tohoto druhu přináší jedincům poznatky z různých oborů lidské činnosti. 

Mezi  společenskovědní  zájmové  činnosti  patří  např.  studium  cizích  jazyků, 

sledování společenských a politických událostí nejen u nás, ale i v ostatních částech 

světa, individuální sběratelství, seznamování se s významnými osobnostmi regionu, 

památkami regionu, oslavy, tradice atd. 

Zájmové  činnosti  pracovně-technické  zahrnují  manuální  činnosti,  přináší 

nové  poznatky  o  technice,  tyto  poznatky  poté  napomáhají  k  uplatnění  v  praxi. 

Součástí  zájmové  činnosti  pracovně-technické   je   např.  modelařina,  práce  se 

stavebnicemi, s elektronikou, elektrotechnikou, výpočetní technikou, drobné opravy 

vybavení, hraček atd. 

Zájmové činnosti přírodovědné rozšiřují znalosti o přírodě a vychovávají k 

její  ochraně.  Do  těchto  činností  patří  např.  pozorování  přírodních  objektů, 

chovatelství, pěstitelství.137  

,,Estetickovýchovné  činnosti  formují  vztah  dětí  k  estetickým  hodnotám, 

rozvíjejí představivost, kreativitu, podporují emocionální složku osobnosti.“138 

134Hájek, B.;Hofbauer, B.; Pávková,J.Pedagogické ovlivňování volného času: Praha, Portál 2008, s. 
166.; Pávková, J.; Hájek, B.; Hofbauer,B.; Hrdličková, V.; Pavlíková, A.: Pedagogika volného 
času. Praha, Portál 2002,.s. 93.         

135Hofbauer,B.; Hrdličková, V.; Pavlíková, A.: Pedagogika volného času. Praha, Portál 2002,s. 93- 
94.       

136Tamtéž, s. 94.
137Tamtéž, s. 94-95.
138Hájek, B.;Hofbauer, B.; Pávková,J.Pedagogické ovlivňování volného času: Praha, Portál 2008, s. 

167.
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Příkladem estetickovýchovné činnosti je četba, zpěv, hra na hudební nástroj, tanec, 

kreslení.139 

Zájmové  činnosti  tělovýchovné  a  sportovní  ,,přispívají  k  rozvoji  fyzické 

zdatnosti,  mají  také  důležitou  roli  při  sebepoznávání,  při  výchově  k  toleranci  a 

smyslu  pro  fair  play,  při  pěstování  psychické  odolnosti  vůči  stresu.“140Do  této 

skupiny činností  se  řadí  např.  tělesná  výchova ve  škole,  sportovní  hry,  atletika, 

akrobacie atd. Turistika v sobě zahrnuje činnosti z oblasti přírodovědné zájmové 

činnosti, tělovýchovy a sportu, společenskovědní činnosti.141

 ,,Zájmy  můžeme  dělit  také  podle  úrovně  činnosti,  časového  trvání, 

koncentrace, společenské hodnoty a tradičně podle obsahu.“142 Zájmy mohou být 

aktivní, neboli produktivní, to znamená, že jedinec činnost sám aktivně vykonává, 

vytváří  hodnoty.  Opakem  aktivních  zájmů,  jsou  zájmy  receptivní.  Jedinec  svůj 

zájem projevuje sledováním předmětu činnosti, jeho aktivita se redukuje. 

Dle toho, do jaké hloubky se jedinec zajímá o činnost existují zájmy hluboké 

a  povrchní.143,,Hloubkou  rozumíme úsilí,  které  jedinec  vynakládá  na  uspokojení 

zájmu.“144   

Zájmy se hodnotí  také z hlediska časového trvání. Zájmová činnost může 

mít  krátkodobý charakter,  některé  zájmy jedinec  praktikuje  dočasně,  přechodně, 

opakem těchto zájmů jsou zájmy trvalé. 

Některé  zájmy  společnost  odmítá,  jelikož  neodpovídají  společenským 

normám,  taková  zájmová  činnost  je  činností  nežádoucí  a  jejím  protějškem  je 

činnost, která se nazývá žádoucí či hodnotná. 

,,Dělení  podle  stupně  koncentrace  na  předmět  zájmu  lze  rozlišit  zájmy 

jednostranné a mnohostranné.“145

139Hofbauer,B.; Hrdličková, V.; Pavlíková, A.: Pedagogika volného času. Praha, Portál 2002,s. 96
140Hájek, B.;Hofbauer, B.; Pávková,J.Pedagogické ovlivňování volného času: Praha, Portál 2008, s. 

168.
141Hájek, B.;Hofbauer, B.; Pávková,J.Pedagogické ovlivňování volného času: Praha, Portál 2008, s. 

168. ; Pávková, J.; Hájek, B.; Hofbauer,B.; Hrdličková, V.; Pavlíková, A.: Pedagogika volného 
času. Praha, Portál 2002,.s. 97.       

142Hájek, B.;Hofbauer, B.; Pávková,J.Pedagogické ovlivňování volného času: Praha, Portál 2008, s. 
166.

143Hájek, B.;Hofbauer, B.; Pávková,J.Pedagogické ovlivňování volného času: Praha, Portál 2008, s. 
167.;  Pávková, J.; Hájek, B.; Hofbauer,B.; Hrdličková, V.; Pavlíková, A.: Pedagogika volného 
času. Praha, Portál 2002,.s. 93.

144Pávková, J.; Hájek, B.; Hofbauer,B.; Hrdličková, V.; Pavlíková, A.: Pedagogika volného času. 
Praha, Portál 2002,.s. 93.

145Tamtéž, s.93.
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 Zájmová činnost z hlediska organizace
Zájmová  činnost   může  probíhat  pravidelně,  taková  činnost  se  nazývá 

pravidelná zájmová činnost a je organizována v zájmových útvarech. 

Mezi  zájmové  útvary  nabízející  pravidelnou  zájmovou  činnost  patří  kroužek, 

soubor, klub, oddíl, kurz. Do takového útvaru musí být jedinec zapsán a pravidelně 

se ho účastnit.146 

,,Kroužek  je  menší  zájmový  útvar,  jehož  činnost  směřuje  zejména  k 

vnitřnímu obohacení  členů,  zaměřuje  se  na vnitřní  život  útvaru (např.  rybářský, 

modelářský, čtenářský).“147 

Soubor jako zájmový útvar má na rozdíl od kroužku více členů a závaznější 

strukturu.  Soubor  svou  činnost  veřejně  produkuje.  Soubor  může  být  taneční, 

pěvecký, divadelní. 

Klub má volnější organizační strukturu, příkladem klubu je filmový klub. 

Oddíl je útvar tělovýchovného či turistického zaměření. 

Oddíl má charakter kroužku a je součástí větší organizace. Kurz je časově 

vymezený útvar,  většinou netrvá déle než rok. 

Kurz účastníkům přináší nové vědomosti a dovednosti.148

Zájmová  činnost může být provozována i v nepravidelných intervalech, nazývá se 

příležitostná.  Nepravidelnou  činností  je   např.  exkurze,  vycházka,  beseda  apod. 

Zájmová činnost se dá praktikovat ve skupině (př. kroužek, soubor), individuálně 

nebo hromadně (př. festival , sportovní akce). 

Zájmová  činnost  může  být  doprovázena  pedagogickým  vedením,  ta  se 

nazývá zájmová činnost v organizované formě. Zájmová činnost se dá provádět i 

spontánně, tato činnost je nepřímo pedagogicky vedená, koná se např. na hřišti, v 

čítárně,  herně.149,,Zájmová  činnost  je  obsahem  nabídky  školských  zařízení 

zájmového vzdělávání i dalších subjektů, které naplňují volný čas dětí.“150 

146Hájek, B.;Hofbauer, B.; Pávková,J.Pedagogické ovlivňování volného času: Praha, Portál 2008, s. 
168 .;Pávková, J.; Hájek, B.; Hofbauer,B.; Hrdličková, V.; Pavlíková, A.: Pedagogika volného 
času. Praha, Portál 2002,.s. 99.

147Hájek, B.;Hofbauer, B.; Pávková,J.Pedagogické ovlivňování volného času: Praha, Portál 2008, s. 
169.

148Tamtéž.
149Tamtéž.;Pávková, J.; Hájek, B.; Hofbauer,B.; Hrdličková, V.; Pavlíková, A.: Pedagogika volného 

času. Praha, Portál 2002,.s. 99.
150Hájek, B.;Hofbauer, B.; Pávková,J.Pedagogické ovlivňování volného času: Praha, Portál 2008, s. 

168.
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,,Dalšími  výraznými  subjekty pracující  s  dětmi  a  mládeží  ve  volném čase  jsou 

organizace  dětí  a  mládeže  a  občanská  sdružení.“151,,Jiným typem  subjektů  jsou 

organizace  vzniklé   podle  zákona   č.  248/1995  Sb.,  o  obecně  prospěšných 

společnostech  a o změně a doplnění některých zákonů. 

Patří k nim obecně prospěšné společnosti (OPS), školské právnické osoby (např. 

střediska  mládeže  salesiánů  Dona  Boska),  církevní   právnické  osoby (zákon  č. 

3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských 

společností, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby  nebo 

sociálně-právní ochranu dětí),  nadace a nadační fondy (zákon č. 227/1997 Sb., o 

nadacích a nadačních fondech).“152

151Tamtéž, s. 204.;Tamtéž.;Pávková, J.; Hájek, B.; Hofbauer,B.; Hrdličková, V.; Pavlíková, A.: 
Pedagogika volného času. Praha, Portál 2002,.s. 89.

152Hájek, B.;Hofbauer, B.; Pávková,J.Pedagogické ovlivňování volného času: Praha, Portál 2008, s. 
204-205.
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Závěr
V úvodní části mé práce je objasněn termín socializace a nalézáme v ní 

charakteristiky životních etap dítě ve školním věku a mládí. Je zde také vysvětlen 

proces socializace dítěte školního věku a mládí,  jsou tu popsány sociální role, které 

děti a mladí lidé zaujímají, jaké normy a hodnoty vyznávají a jsou uvedeni činitelé 

socializačního procesu zmíněných fází života.

Druhá kapitola se zabývá volným časem, seznamuje nás s jeho časovým 

vymezením, předkládá, co vše je v pojmu volný čas zahrnuto a jaké jsou jeho 

funkce. Součástí kapitoly je podkpitola Volný čas z pohledu dětí a mládeže,   v té 

jsou zachycena  jeho specifika a také rozdíly ve volném čase mezi  skupinou dětí a 

mládeže a dospělými.

Závěrečná kapitola  definuje zájmovou činnost a podává informace o 

druzích zájmových aktivit a o jejich organizaci.

Zájmová činnost naplňuje volný čas dětí a mládeže.153 ,,Základem 

nabízených volnočasových aktivit jsou činnosti založené na zájmu.“154 

Děti v mladším školním věku jsou plné nadšení a prahnou po všem novém, 

proto je vhodné nabídnout dětem co nejširší spektrum činností, ze kterých si mohou 

vybírat jakým směrem se dál orientovat. Pro tento věk je ale typické, že zájmy dětí 

jsou krátkodobé.155 S přibývajícím  věkem se zájmy stávají hlubšími a specializují 

se.156 V dospívání  se jedinci svým zájmům věnují intenzivně. 

Na základě svobodné volby činnosti jedinec rozvíjí svou osobnost, poznává 

své možnosti.157Zájmová činnost nabízí podněty pro rozvinutí poznávacích procesů 

(vnímání, paměti, představivosti, fantazie, myšlení, řeči). Děti si díky vlastní 

činnosti rozšiřují obzor, obohacují své znalosti, mají příležitost získat teoretické 

poznatky, které si mohou ověřovat v praxi. Děti si mohou činnost samostatně 

naplánovat a učí se při ní řešit problémy.158 

153Pávková, J.; Hájek, B.;Hrdličková, V.: Pedagogika volného času. Praha, Portál 2002. s. 31.
154Hájek, B.; Hofbauer, B.; Pávková, J.: Pedagogické ovlivňování volného času. Praha, Portál 2008. 

s. 163.
155Pávková, J.; Hájek, B.;Hrdličková, V.: Pedagogika volného času. Praha, Portál 2002. s.97
156Tamtéž, s. 97
157Hájek, B.; Hofbauer, B.; Pávková, J.: Pedagogické ovlivňování volného času. Praha, Portál 2008. 

s. 164. ;Pávková, J.; Hájek, B.;Hrdličková, V.: Pedagogika volného času. Praha, Portál 2002. 
s.98.;Alan, J.: Etapy života očima sociologie. Praha, Panorama 1989. s.117.

158Pávková, J.; Hájek, B.;Hrdličková, V.: Pedagogika volného času. Praha, Portál 2002. s.98.
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Zájmová činnost podporuje tvořivost, soběstačnost, seberealizaci. Zájmová činnost 

působí výchovně, vzdělává.V těchto životních etapách je důležité rozhodování o 

budoucí profesi.159 ,,Vytváření kladných vztahů k různým činnostem  a 

celoživotnímu vzdělávání přispívá k uvědomělejším úvahám o volbě profese i k 

profesní flexibilitě a tím i k širšímu uplatnění v budoucím životě.“160 

Silnou potřebou dětí  je být v kolektivu druhých. Děti  tráví mnoho svého 

času v nejrůznějších formách kolektivní zábavy.161 Ústředním společenským místem 

se pro děti stává školní třída, zájmový kroužek či spontánně vzniklá skupina.

V období školního věku mají pro jedince velký význam vrstevnické skupiny. 

V této etapě života převažuje vliv vrstevníků nad vlivem dospělých. Vrstevníci  se 

pro  jedince  stávají  důležitější  než  rodina  a  s  postupem  času  rodinu  nahrazují. 

Zkušenosti, které děti získávají z různých přátelských vztahů  jsou podkladem pro 

vztahy intimní. Dítě si mezi vrstevníky osvojuje jiné způsoby chování než mu jsou 

předkládány doma.  Skupina  vrstevníků  jedinci  napomáhá  s  komunikací,  učí  ho 

spolupracovat, ale i soupeřit, umožňuje dítěti získávat různé sociální role, přináší 

mu  pocit  bezpečí  a  jistoty.162 Potřebou  dítěte  je  identifikovat  se  s  vrstevnickou 

skupinou,  být  akceptováno.  Pro  pubescenty  je  značnou  potřebou  přátelství, 

kolektivní vztahy. Snahou pubescentů je  uvolnit závislost na rodině, chápou ji jako 

přítěž  a  soustředí  se  hlavně  na  vztahy  s  vrstevníky.  I  pro  adolescenty   jsou 

vrstevnické  vztahy  důležité,  přátelství  je  v  tomto  období  založeno  na  potřebě 

stejných hodnot a zájmů. 

Zájmová činnost  je  prostředkem socializace,  napomáhá tedy jedincům se 

zařazením a přijetím do skupiny. Na sociální rozvoj dětí mají vliv skupiny založené 

za účelem trávení volného času společnou zájmovou činností. Jedinec má potřebu 

patřit do nějaké skupiny a být v ní přijat. Skupiny založené na společné zájmové 

činnosti  jsou malé skupiny,  její  členové se  navzájem znají  a probíhá mezi  nimi 

komunikace. Organizovaná zájmová činnost je příkladem formální skupiny. 

159Hájek, B.; Hofbauer, B.; Pávková, J.: Pedagogické ovlivňování volného času. Praha, Portál 2008. 
s. 164. ;Pávková, J.; Hájek, B.;Hrdličková, V.: Pedagogika volného času. Praha, Portál 2002. 
s.98.; Alan, J.: Etapy života očima sociologie. Praha, Panorama 1989. s.117.

160Hájek, B.; Hofbauer, B.; Pávková, J.: Pedagogické ovlivňování volného času. Praha, Portál 2008. 
s. 164.

161Koch, J.;Matějček, Z.: Psychologie a pedagogika dítěte. Praha, Státní zdravotnické 
nakladatelství 1960, s. 314.

162Vágnerová, M.: Vývojová psychologie I. Praha, Univerzita Karlova 1996. s. 216 – 222.
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Formální  skupina  se  vyznačuje  přesně  danými  pravidly,  rozdělením  pozic  a 

pravomocí. V rámci zájmové činnosti se projevují i znaky  skupiny neformální, kde 

jsou typické neoficiální vztahy a vazby. Ty se realizují na úrovni přátelství mezi 

členy organizované zájmové činnosti. Být příslušný k nějaké skupině je celoživotní 

potřeba.  Příslušnost  ke  skupině  je  zdrojem  sociálních  vazeb.  Jedinec  hledá  ve 

skupině emocionální jistotu, sounáležitost.  Skupina je pro něj zdrojem bezpečí a 

stability.  Členové  skupiny  působí  na  jedince,  ten  s  nimi  může  porovnávat  své 

postoje  a  jednání.  163 ,,Skupina  poskytuje  svému  příslušníkovi  nejen  určitá 

uspokojení,  ale  také  srovnávací  rámec  pro  jeho  postoje  a  jednání,  utváří  jeho 

pojetí ,,sociální reality“ a jeho sociálních rolí.“164

Zájmová  činnost  plní  funkci   zdravotně  hygienickou.  165 ,,Jako  součást 

volného času plní také úkoly zdravotně hygienické. Může být prostředkem relaxace, 

odpočinku, duševní i fyzické rekreace a regenerace sil.“166 ,,V kompenzační funkci a 

s ním spojeném zdravotně hygienickém poslání volného času se odráží objektivní 

působení základního biologického zákona – zákona rytmu. Podle něho každá fáze 

činnosti živého organismu, provázená zvýšenou spotřebou energie, je vystřídávána 

fází poměrného klidu a odpočinku, v níž dochází k obnově energie a regenerace 

sil.“167

Střídání školní práce s volným časem, který je naplněný zájmovou činností 

či  odpočinkem,  znamená  dodržování  zákona rytmu a  toto  střídání  je  nezbytnou 

podmínkou pro zdravý vývoj člověka po duševní a také fyzické stránce. V moderní 

společnosti převládá psychická únava nad fyzickou, a to nejen u dospělých, ale i u 

dětí  a mladých lidí.168 ,,Psychická únava je  důsledkem celého komplexu faktorů 

moderního prostředí a života.“169 

163Havlík, R.: Úvod do sociologie. Praha, Karolinum 2007. s. 48. ;Nakonečný, M.: Sociální 
psychologie. Praha, Academia 2000. s. 215-217.;Vágnerová, M.: Vývojová psychologie I. Praha, 
Univerzita Karlova 1996. s. 333-334.; Vážanský, M.: Základy pedagogiky volného času. Brno, 
Print-Typia, spol.s.r.o. 2001. s. 37. ; Výrost,J.;Slaměník, I.: Sociální psychologie 2.,  
přepracované a rozšířené vydání. Praha, Grada Publishing, a.s. 2008. s. 326.

164Nakonečný, M.: Sociální psychologie. Praha, Academia 2000. s. 217; Koch, J.;Matějček, Z.: 
Psychologie a pedagogika dítěte. Praha, Státní zdravotnické nakladatelství 1960, s. 314.

165Hájek, B.; Hofbauer, B.; Pávková, J.: Pedagogické ovlivňování volného času. Praha, Portál 2008. 
s. 165. ;Hofbauer, B.: Děti, mládež a volný čas. Praha, Portál 2004. s.95.

166Tamtéž.
167Bláha, V.: Volný čas, výchova a sociální formování žáků základní školy v době mimo vyučování.  

Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1980, s. 56.
168Tamtéž.
169Tamtéž.
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Mnozí mladí a některé děti se snaží únavu kompenzovat napětím a ruchem, např. 

poslech  hlasité  hudby,  rychlá  jízda,  napínavé  filmy.  Tyto  aktivity  ale  ještě  více 

znásobují dosavadní psychickou zátěž. Vhodným kompenzačním faktore mohou být 

např.  hlubší  zájmy  a  koníčky,  volná  zábava,  zážitky  s  kamarády.  Tyto  aktivity 

uvolňují  napětí  a  mají  relaxační  funkci.170 ,,Zdravotně  hygienická  stránka 

kompenzační funkce volného času spočívá zejména v dodržování pravidel: změny 

druhu a  charakteru  činnosti,  změny fyzikálního  prostředí,  změny společenského 

prostředí.“171 Dodržení  těchto  pravidel  vede  k  volbě  takových  aktivit,  které  se 

odlišují  svým  charakterem,  druhem  a  též  způsobem  a  intenzitou  vykonávání. 

Aktivity  dětí  a  mládeže  ve  volném  čase  mají  za  úkol  být  možností  jistého 

sebeuskutečnění a protikladem k podřizování se ve vyučování.172        

Zájmová činnost slouží jako prevence proti kriminálnímu chování u dětí a 

mládeže.  Kriminalita dětí  a mládeže je v současné době považována za jeden z 

nejvážnějších problémů společnosti.173,,Výskyt sociálně patologických jevů, jejich 

dynamika a změny jsou nedílnou součástí společnosti.“174 

,,Kriminalita  (zločinnost)  je  úhrn  sociálně  škodlivých  jevů,  které  jsou 

stanoveny v trestních kodexech. V současné právní úpravě jsou to trestné činy (v 

průběhu minulých období to byly zločiny, přečiny, přestupky i provinění). Širší a 

mladší pojem je delikvence, obecně označující protiprávní jednání.“175 ,,Kriminální 

jednání, jeho příčiny a důsledky  je možné třídit z nejrůznějších hledisek. Například 

ze  sociologického  hlediska  lze  zločinnost  rozdělit  do  čtyř  základních  druhů: 

násilnou a  majetkovou trestnou činnost  (tzv.  ,,obecnou kriminalitu“),  kriminalitu 

bílých límečků, organizovanou kriminalitu a kriminalitu bez obětí.“ 176 

Zločinnost  u  dětí,  které  ještě  nedosáhly  trestní  odpovědnosti  se  nazývá 

prekriminalita.177,,Prekriminalita jsou činy jinak trestné, kterých se dopouštějí děti 

170Tamtéž, s. 56-57; Veselá, J.: Jak ve volném čase? (projekty her pro volný čas dětí a mládeže)1.  
Díl. Hradec Králové, Gaudeamus 1997, s. 8-9.

171Bláha, V.: Volný čas, výchova a sociální formování žáků základní školy v době mimo 
vyučování.Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1980, s. 57.

172Tamtéž. 
173Kalibán,V..: Obtížně vychovatelná mládež. Praha, Univerzita Karlova 1969, s.131.;Pávková, J.; 

Hájek, B.;Hrdličková, V.: Pedagogika volného času. Praha, Portál 2002. s. 98; Zoubková, I.: 
Kontrola kriminality mládeže. Dobrá Voda u Pelhřimova, Aleš Čeněk 2002, s. 5.

174Zoubková, I.: Kontrola kriminality mládeže. Dobrá Voda u Pelhřimova, Aleš Čeněk 2002, s. 5.
175Tamtéž, s. 11.
176Jedlička, R.; Klíma, P.; Koťa, J.: Děti a mládež v obtížných životních situacích. Praha, Praha 

2004, s. 141.
177Zoubková, I.: Kontrola kriminality mládeže. Dobrá Voda u Pelhřimova, Aleš Čeněk 2002, s. 11.
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před dosažením trestní odpovědnosti a které, pokud by  ji spáchaly osoby starší, by 

byly považovány za trestné činy.“178

Děti  a  mládež  se  na  kriminalitě  mohou dopouštět  na  základě  dědičnosti, 

kriminalita vzniká také z důvodu poruchovosti v socializačním procesu, následek 

kriminálního chování může přinést i syndrom hyperaktivního dítěte. 179 ,,Dostatečně 

je  znám  vliv  rodiny,  školy,  pracovního  prostředí,  vrstevníků,  nevhodné  trávení 

volného času i sám faktor dospívání.“180 Pokud rodina, školní prostředí a způsob 

trávení  volného  času  neuspokojuje  potřeby  jedince,  může  nastat  situace,  že  se 

jedinec obrací  na různé zločinecké party a  tlupy,  které  mu přinášejí  uspokojení. 

Mladistvá  delikvence  vzniká  také  z  pocitu  neuspokojení  tvořivosti.   Předcházet 

kriminalitě u mladých se dá především citovou výchovou v rodině i škole, a bojem 

proti  nudě,  to  znamená  nabídnout  dětem  a  mladým  mnoho  druhů  zájmových 

činností, které vyplňují jejich volný čas.181 

Zájmová činnost je také vhodná jako prevence proti alkoholismu a užívání 

drog. Tyto nežádoucí aktivity bychom mohli označit i jako kriminální chování bez 

obětí. Užívání návykových látek u dětí a mládeže je velkým problémem současné 

společnosti a dětí závislých na těchto látkách neustále přibývá.  

Proč děti a mladí lidé pijí alkohol  a užívají drogy? Důvodem může být sociální 

odcizení, vliv vrstevníků a přátel, chuť vyzkoušet něco nového, ochutnat, vylepšit si 

díky  těmto  látkám  náladu,  touha  uniknout  z  potíží  či  zahnat  nudu  z  důvodu 

nedostatečného vyplnění volného času. 182

Z jakého důvodu je  ještě  zájmová činnost  důležitá  a potřebná pro děti  a 

mladé?  Zájmová  činnost  založená  na  pohybu   je  vhodná  pro  děti  a  mládež  z 

hlediska biologického rozvoje. Nejen že se rozvíjí tělesné vlastnosti, při sportu se 

vybíjí  agrese  a  dochází  k  vývoji  kvalit  charakteru,  např.  rychlosti,  vytrvalosti, 

přesnosti. Nedostatek pohybu je jedním z faktorů vzniku agrese. Děti v sobě mají 

dynamiku,   jsou  pohyblivý  živel.  Děti  nacházejí  odpočinek  v  podobě  pohybu. 

Pokud je dětem omezován a odpírán pohyb, chovají se agresivněji,  jsou divoké. 
178Tamtéž.
179Tamtéž, s.6.
180Tamtéž.
181Kalibán, V.: Obtížně vychovatelná mládež: k pojmu, etiologii a prevenci. Praha, Universita 

Karlova 1969, s.143.
182Jedlička, R.; Koťa, J.: Aktuální problémy výchovy, analýza a prevence sociálně patologických 

jevů u dětí a mládeže. Praha, Karolinum 1998, s.130-131.; Nešpor, K.+kol.: Mládež-drogy-
společnost. Praha, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1997, s.128-131.
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Snižovat  agresivitu  lze  sportem,  jelikož  sport  zaměstnává  celý  náš  organismus. 

Vydáváme  při  něm  energii,  namáháme  svaly,  klouby  a  šlachy,  svou  pozornost 

musíme upřít jen na to, co děláme, což znamená, že nemyslíme už na nic jiného. 

Sport  je  soutěží  a  společensky   přijatelnou  formou  agrese.  Díky  sportu  lze 

předcházet  vybíjení  agresivity  dětí  a  mladistvích  v  osobních  konfliktech,  např. 

rvačkách mezi chlapci.                  

      Hrozbou  dnešní  doby  je  dětská  obezita.  Díky  zájmovým  činnostem 

založeným na pohybu lze tomuto jevu předcházet.183  

Na základě zmíněných důvodů tvrdím, že zájmová činnost je pro děti  ve 

školním věku a mládež potřebná, měla by tedy být zahrnuta v jejich volném čase. 

Některá hlediska vypovídají o tom, že zájmová činnost není vhodná jen pro děti ve 

školním věku a mládež, ale i pro  děti mladší a dospělé.

  

183Matějček, Z.; Dytrych, Z.: Jak a proč nás trápí děti.Praha, Grada Publishing 1997, s.50-
53.;Pávková, J.; Hájek, B.;Hrdličková, V.: Pedagogika volného času. Praha, Portál 2002, s. 
98.; .Říčan, P.: Cesta životem. Praha, Panorama 1989, s. 168.
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