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Podstatou druhé části práce je dotazníkové šetření u žáků a studentů na základních  

a středních školách ve městě Šumperku, přičemž cílem výzkumu je zjistit, jak dnešní 

mládež tráví svůj volný čas a zda je spokojena s nabídkou volnočasových aktivit  
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MOTTO: 

„Nesmějte se mladým kvůli jejich strojenosti - zkoušejí si jednu tvář za druhou, aby 

zjistili, která je jejich.“     Logan Pearsall Smith 

ÚVOD 

V dnešní době se každé město a organizace v něm snaží nabídnout spektrum 

programů, aby si z něho každý jedinec vybral to, co mu vyhovuje a o co se nejvíce 

zajímá nebo co ho baví. Dnešní děti a mládež si mohou vybrat, zda mají zájem trávit 

volný čas doma, kde si mohou zahrát společenské hry, pro oddech si přečíst 

knížku, a nebo ho strávit ve vybraných organizacích, které nabízejí různou škálu 

volnočasových aktivit. Vzhledem k tomu, že hodně záleží na kvalitním trávení volného 

času, zde se odráží naše chování, které ovlivňuje celou naši společnost. 

V rámci svého povolání mnohdy s dětmi a mládeží diskutujeme o tom, co je 

baví, jaké jsou jejich záliby, jak využívají volný čas, co jim zabraňuje  

v trávení volného času apod. Ne ojediněle se však setkáváme s názory, že v dnešní době 

je nedostatek možností, jak a kde kvalitně trávit volný čas.  

Před dvěma lety jsem pracovala na domově mládeže při Střední průmyslové 

škole v Šumperku. Zde jsem byla v kontaktu s mnoha studenty středních škol, kteří se 

často zmiňovali o nekvalitním využívání svého volného času, což nejčastěji přičítali 

nedostatku volnočasových aktivit v Šumperku. Nyní je náplní mé současné práce mimo 

jiné i plánování a organizování akcí volného času mimo vyučování v rámci družiny. 

Zde se opět setkávám s problematikou trávení volného času dnešní mládeže. Při 

rozhovorech s dětmi i studenty bylo zajímavé, se dozvídat a diskutovat o tom, co je 

baví, jaké jsou jejich záliby, jak využívají volný čas, co jim zabraňuje k trávení volného 

času apod. 

Tyto okolnosti vedly k výběru tématu této bakalářské práce: zda město Šumperk 

nabízí dostatečné možnosti k využití volného času dětí a mládeže, zda má dostatečnou 

nabídku kroužků, zájmových činností pro různé věkové kategorie. Na druhou stranu zda 



7 
 

organizace, které se zabývají volnočasovými aktivitami, mají dobré podmínky pro jejich 

realizaci. 

V teoretické části bakalářské práce je vymezena zejména terminologie týkající 

se volného času a dále jsou zmapována kulturní i sportovní zařízení a střediska 

volnočasových aktivit poskytované veřejnosti ve městě Šumperku. 

Praktická část bakalářské práce je tvořena empirickým šetřením na vybraných 

šumperských základních i středních školách. Žákům a studentům byl předložen 

dotazník zajímající se možností trávení volného času. 

CÍL A METODIKA PRÁCE 

Cílem bakalářské práce bylo částečně zmapovat nabídku organizací zabývajících 

se náplní volného času dětí a mládeže v regionu Šumperk a zjistit, jak sledovaná 

skupina dětí a adolescentů nakládá se svým volným časem. Součástí hodnocení byla  

i subjektivně posouzená míra spokojenosti jednotlivých respondentů s využitím 

vlastního volného času. 

Byla zvolena metoda malého průzkumového šetření. Prostřednictvím osobního 

kontaktu byla oslovena ředitelství vybraných základních a středních škol v Šumperku  

a požádána o pomoc při realizaci empirického výzkumu. Zúčastnili se ho žáci I. a II. 

stupně základních škol a studenti středních škol. Účastníkům byl předložen anonymní 

dotazník v tištěné formě. 
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I   TEORETICKÁ ČÁST 

1 VOLNÝ ČAS A ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE  

1. 1 Pedagogika volného času 

Zejména od poloviny šedesátých let minulého století vzrůstalo poznání, jak 

významnou oblastí života dětí, mládeže a dospělých se stává volný čas. V této době 

v evropských zemích včetně naší vznikaly podmínky pro jeho rozšiřování: zkracovala 

se pracovní doba dospělých, postupně byl zaveden pětidenní pracovní  

i školní týden, rostl počet žáků středních a vysokých škol a jejich účast na aktivitách 

volného času. (Hofbauer, 2004, strana 16). 

Pedagogika sama je poměrně mladý vědní obor, pedagogika volného času je 

velmi mladá věda, která nabývá na významu přibližně od druhé poloviny 20. století. 

Pedagogika volného času je tedy společenskovědní obor, věda o výchově ve volném 

čase, teorie výchovy ve volném čase. Při práci s dětmi a mládeží školního věku se 

někdy používá také označení výchova mimo vyučování. (Hájek a kol., 2008, strana 65) 

1. 2 Volný čas 

Pod termínem „volný čas“ si pravděpodobně všichni představujeme přibližně 

totéž - aktivity, které nás baví, uspokojují, přináší nám radost a odpočinek, a které 

vykonáváme po své pracovní době. Každý z nás má možnost sám si vybrat, zda chce 

trávit volný čas např. doma u knížky, nebo akceptovat nabídku organizací, které 

nabízejí celou škálu volnočasových aktivit. Je na každém z nás, co si zvolí, jak si 

rozvrhne naplnění svého volného času. 

Objasňováním pojmu volný čas se zabývá mnoho odborných publikací. 

Definice podle Hájka a spol.: „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 hygienu), 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 
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sebeurčující a sebevytvářející (odpočinek a zábavu, rozvoj zájmové sféry, zlepšení 

kvalifikace, účast na veřejném životě).“ (Hájek, a kol., 2008, strana 10)1 

Dle Hofbauera je volný čas „...čas, kdy člověk nevykonává činnosti pod tlakem 

závazků, které vyplývají z jeho sociálních rolí, nebo nutnosti zachovat a rozvíjet svůj 

život. Někdy se vymezuje jako čas, který zbývá po splnění svých pracovních  

a nepracovních povinností. Pro způsob, jakým člověk tráví svůj volný čas, je základním 

faktorem jeho svobodného rozhodnutí, jež vede k jedinci příjemné zážitky.“ (Hofbauer, 

2004, strana 73)2 

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

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

pedagogického ovlivňování. Děti mají většinou více volného času než dospělí. Existují  

i děti trpící nedostatkem volného času. Mezi dětmi jsou však jedinci, kteří mají volného 

času nadbytek a neumí jej vhodně vyplnit. Obsah volného času odpovídá věkovým  

a individuálním zvláštnostem. Aktivity dětí a mládeže jsou většinou pestřejší než  

u dospělých, míra samostatnosti také závisí na věku dítěte, jeho psychické i fyzické 

vyspělosti, na rodinném prostředí a nabídce volného času v regionu. (Hájek a kol., 

2008, strana 66) 

1. 3 Výchova pro volný čas 

Výchova pro volný čas (k volnému času) zdůrazňuje cílové zaměření této oblasti 

výchovy. Podstatou je utváření, rozvíjení a kultivování schopností, dovedností, 

motivace a kompetencí pro hodnotné využívání volného času. Je součástí výchovného 

působení v té části lidského života, o které může člověk relativně svobodně rozhodovat. 

Pojem výchova volným časem označuje aktivity ve volném čase, příslušné instituce, 

použité metody a formy jako prostředky výchovy. (Hájek a kol., 2008, strana 67) 

                                                           
1 HÁJEK, B. aj. Pedagogika ovlivňování volného času. Praha: Portál, 2008. 240 stran. ISBN 978-80-

7367-473-1. 

2 HOFBAUER, B. Děti, mládež a volný čas. Praha: Portál, 2004. 176 stran. ISBN 80-7178-927-5 
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Kromě termínu výchova ve volném čase se v současnosti používá i pojem 

výchova mimo vyučování. Na výchově dětí mimo vyučování se podílí rodina, škola, 

zařízení pro výchovu mimo vyučování, některé další subjekty. Výchova mimo 

vyučování probíhá mimo povinné vyučování, mimo bezprostřední vliv rodiny, je 

institucionálně zajištěná a uskutečňuje se převážně ve volném čase. Pedagogické 

ovlivňování volného času, zejména výchova dětí a mládeže v době mimo vyučování, je 

významnou oblastí výchovného působení. (Pávková a kol., 1999, strana 39) 

Ve starší odborné literatuře je možné se setkat s označením mimotřídní  

a mimoškolní výchova. 

Koncepce mimotřídní výchovy je založena na aktivitách realizovaných školou 

mimo povinnou školní výuku, např. formou školních klubů a družiny. 

Pojem mimoškolní výchova počítá s tím, že mimo školu a třídu by měla 

probíhat významná část vyučování, aby se škola otevírala dalším prostředím a učení se 

více propojilo s praxí. (Hofbauer, 2004, strana 16) 

1. 4 Volný čas v rodině 

Klíčovou roli při výchově dětí hraje rodina jako primární sociální skupina. 

Na výchovné působení rodiny navazují a doplňují předškolní zařízení a později škola 

jako jeden z nejvýznamnějších výchovných činitelů. Na výchově dětí a mládeže v době 

mimo vyučování se společně s rodinou podílejí instituce pro výchovu mimo vyučování  

a další subjekty. (Pávková a kol., 1999, strana 35)3 

V dnešní době je volný čas v rodině velmi diskutovanou otázkou. Společné 

trávení volného času se svými blízkými se stává čím dál více obtížnějším. Může za to 

jednak vysoké pracovní nasazení rodičů, kteří mají málo času, ale také nezájem 

některých dětí (ale i rodičů) o společné činnosti. 

Vývoj osobnosti je ovlivněn mnoha činiteli, kteří člověka obklopují. Všestranný 

rozvoj osobnosti vzniká především v rodině, kde vyrůstáme. Rodina vštěpuje ty 

                                                           
3 PÁVKOVÁ, J. a kol. Pedagogika volného času. Praha: Portál, 1999. 229 stran. ISBN 80-7178-295-5 
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nejzákladnější hodnoty, které se vytvářejí v člověku, utváří osobnost mladého člověka. 

Rovněž má rodina zcela dominantní postavení při osvojení si aktivit ve volném čase. 

Rodina ovlivňuje dítě nejen tím, jak na něj výchovně působí, ale také svým 

každodenním životem. Rodiče slouží svým dětem jako vzor, avšak pokud neplní dobře 

svou výchovnou funkci, vyznačují se často nezájmem o to, jak jejich dítě tráví svůj 

volný čas. 

Na rodičích tedy je, jak komunikovat s dětmi a najít společné záliby pro trávení 

volného času. Rodina vytváří hmotné podmínky a sociální ochranu. V dobře fungující 

rodině se dítě učí vzorcům chování. Jde i o domácí zábavu, společenské hry, návštěvy 

různých společenských a kulturních zařízení. Rodiče by také měli pomáhat svým dětem, 

aby se zapojovaly do všech činností, jako jsou např. domácí práce a podílení se na nich. 

Hlavně nesmí zapomenout společně řešit otázky, týkající se rodiny apod. Rodina 

ovlivňuje jedince i tím, jak smysluplně a účelně využívá volný čas k odpočinku, 

vzdělávání nebo k rekreaci. Vše, co nás obklopuje, může být ohrožující, ale pokud vše  

v rodině funguje, tak řešení je snazší.  

1. 5 Subjekty kooperující při výchově ve volném čase  

V dnešní moderní době mají rodiče možnost vybrat vhodnou volnočasovou 

aktivitu pro své dítě prostřednictvím organizací (subjektů), zajišťujících zájmovou 

činnost v rámci svého programu. Rodiče a zejména pak děti si tak mohou zvolit aktivitu 

dle svých zájmů a zálib. 

Legislativní vymezení zařízení, která se zabývají volným časem: 

Školská zařízení pro zájmové vzdělávání - střediska volného času, školní družiny  

a školní kluby. 

Školská výchovná a ubytovací zařízení – subjekty, jako jsou domovy mládeže, 

internáty, školy v přírodě, slouží k zajištění ubytování, stravování a celodenní výchovu 

žáků a studentů, ale i vzdělávání. 

Výchovná zařízení pro ústavní výchovu - mezi tato výchovná zařízení patří dětský 

domov, dětský domov se školou, diagnostický ústav a výchovný ústav. 
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Nestátní neziskové organizace – významnými subjekty, které se věnují dětem  

a mládeži, jsou občanská sdružení. Působí po celé naší republice, např. Česká 

tábornická unie, Pionýr, Duha, Skaut, zájmová sdružení dobrovolných hasičů, rybáři, TJ 

Sokol a jejich tělovýchovné organizace a další subjekty. 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – tato zařízení mají především sociální 

poslání. Jsou určena pro děti a mládež, kteří se nacházejí v obtížných situacích a jsou  

v ohrožení sociálně patologickými jevy. Tyto skupiny mají volný vstup a pobyt podle 

osobních potřeb určitého klienta. Cílem těchto organizací je zlepšit klientům kvality 

jejich předcházejícího života a umožnit jim lépe se orientovat v sociálním prostředí. 

Zaměřují se hlavně na aktivity k oblasti prevence. 

Živnostenské podnikání k dětem a mládeži – subjekty zabývající se provozováním 

volnočasových aktivit a nabídkou na komerčních základech. Mohou se zaměřovat na 

získávání dovedností, např. výtvarné kurzy, hudební kurzy a mnoho dalších. Sem 

můžeme zahrnout i subjekty naplňující volný čas - diskotéky, herny, internetové 

kavárny. (HÁJEK, B. a kol., 2008, strana 141-153) 

„Volnočasové aktivity dětem, mládeži a dalším zájemcům nabízí řada subjektů. 

Školskými zařízeními pro zájmové vzdělávání jsou střediska volného času dětí  

a mládeže, která mohou nabízet širokou škálu zájmových aktivit jako domy dětí  

a mládeže nebo se zaměřují pouze na jednu zájmovou oblast jako stanice zájmové 

činnosti. Dále k nim řadíme školní družiny a školní kluby pro žáky základních škol. 

Žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol slouží domovy mládeže jako 

ubytovací a výchovné zařízení. Dalšími subjekty jsou nestátní neziskové organizace  

a subjekty založené na komerčním základě jako živnosti.“ (HÁJEK, B. a kol., 2008, 

strana 152-153)4  

  

                                                           
4 HÁJEK, B. a kol. Pedagogika ovlivňování volného času. Praha: Portál, 2008. 240 stran. ISBN 978-80-

7367-473-1. 
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1. 6 Funkce volného času  

Podle Hájka lze funkce volného času rozdělit na výchovně-vzdělávací, 

zdravotní, sociální a preventivní. Jednotlivé typy zařízení, institucí a organizací pro 

výchovu ve volném čase plní tyto funkce v různé míře, různými způsoby podle svého 

poslání. 

Zvláště velký důraz je kladen na funkci výchovně-vzdělávací. Tato funkce 

spočívá v záměrném a cílevědomém formování osobnosti vychovávaných jedinců. 

Působí na všechny složky osobnosti, tělesnou psychickou i sociální, podle zaměření 

příslušné výchovné instituce. Neméně významná je funkce zdravotní. Veškeré 

výchovné působení ve volném čase musí podporovat zdravý tělesný, duševní a sociální 

vývoj. Sociální funkce je nejčastěji chápána jako péče o děti, zajištění jejich 

bezpečnosti, dohledu a odpovídajícího zaměstnání v době, kdy skončilo vyučování  

a rodiče jsou v zaměstnání nebo jinak zaneprázdnění. (Hájek a kol., 2008, strana 70-72) 

1. 7 Patologie ve volném čase 

Ve společnosti často narazíme na názor, že současný vývoj volnočasových 

aktivit dětí a mládeže není příliš pozitivní. Prohlubuje se spíše pasivnost a nenáročnost 

aktivit. Důsledkem snížení kvality společenské péče o volný čas mladé generace  

je v mnoha případech i nárůst negativních společenských jevů. Využívání volného času 

lze z hlediska fyzických aktivit rozdělit na činnosti aktivní a pasivní. Hraní 

počítačových her a dlouhé vysedávání u internetu či před televizí patří mezi pasivní 

volnočasové aktivity. Za aktivní trávení volného času dětí se považuje hlavně pohyb na 

čerstvém vzduchu spojený s tělesnou aktivitou a také činnost v zájmových kroužcích 

typu výtvarného, hudebního, tělovýchovného, přírodovědeckého a jiné. 

„Existují výzkumy z devadesátých let 20. století, které u mladých lidí potvrzují tendence 

směřující od aktivního k pasivnímu využívání volného času. Výstupy z výzkumů 

dokládají omezení vlivu rodinného prostřední na výběr volnočasových aktivit mládeže  
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a dále poukazují na značnou intervenci médií do sféry prožívání volného času.“ (Švec, 

V., Knotová, D., Prokop, J., 2004, strana 155)5. 

V současné době je ve světě vynaloženo mnoho úsilí i času na preventivní 

programy. Různé výchovné programy pro děti a mládež v posledních desetiletích stále 

více prosazují důraz na prevenci negativních jevů. Prevence se tradičně chápe ve třech 

rovinách: primární, sekundární a terciární prevence. Cílená primární prevence, která je 

určená celé populaci, zejména pak té části, která není kriminálně riziková ani narušená. 

Sekundární prevence zahrnuje aktivity zaměřené na kriminálně rizikové jedince  

a skupiny. Terciární prevence usiluje o léčení, resp. zabránění recidivy u těch, kdo jsou 

již negativními jevy zasažení. (Pávková a kol., 1999, strana 43) 

  

                                                           
5 ŠVEC, V., KNOTOVÁ, D., PROKOP, J. Výchova v kontextu sociální proměn. Brno: Konvoj, 2004. 223 

stran. ISBN 80-7302-087-4. 
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2  VÝVOJOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍCH DĚTÍ 
A DOSPÍVAJÍCÍ MLÁDEŽE  

Při volbě vhodných volnočasových aktivit je jedním z důležitých kriterií věk 

dítěte. Jiné činnosti zaujmou dítě mladšího školního věku, vyhraněnější zájmy mívá žák 

druhého stupně základní školy a samozřejmě adolescent bude vyhledávat aktivity 

specifické právě pro jeho věkovou skupinu. Proto jsou zde okrajově vymezeny 

vývojové charakteristiky různých věkových období.  

2. 1 Mladší školní věk 

Vstupem do školy nastává vývojová etapa v časovém úseku od 6-7 let do  

11 let, jedná se tedy o žáky prvního stupně základní školy. Objevují se první známky 

dospívání - prepubescence. Školák je zaměřen na svět, jaký je, chce ho pochopit 

(předškolák je orientován více na vlastní přání a fantazii; dospívající na to, co by mělo 

být správné, a na sebe). Na začátku tohoto období je školák zpravidla hodně závislý na 

autoritě, ke konci je jeho přístup s blížícím se dospíváním kritičtější. (Čížková a kol., 

1999, strana 93) 

Dítě mladšího školního věku má velkou potřebu pohybu, jeho pohybová aktivita 

je velmi výrazná, zlepšuje se pohybová koordinace. Rozumový rozvoj dítěte silně 

ovlivňuje prostředí, vyučování, příprava na vyučování i činnosti, jimž se dítě věnuje ve 

volném čase. Charakteristickým jevem je, že dítě vnímá lépe a přesněji to, co je 

názorné, živé. Nedokonalé je stále vnímání prostoru a času. Pozornost dětí se zlepšuje, 

přestože v prvním a druhém ročníku je ještě dosti labilní a snadno se rozptyluje 

vedlejšími podněty. Co se týče paměti dětí v tomto věku, je konkrétní, názorná, tzn. že 

si snadno zapamatovávají konkrétní údaje. (Hájek a kol., 2008, strana 86 - 90) 

2. 2 Střední školní věk 

Jedná se o věkové rozhraní mezi 11 a 15 lety, žáci druhého stupně základních 

škol, tzv. období pubescence. 
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V tomto období dochází k velkým tělesným (biologickým) změnám, které se 

odráží i v psychice dospívajícího, např. neklidem, nevyrovnaností a výbušností. Typická 

je nerovnováha mezi poměrně vyspělou rozumovou a tělesnou složkou a nevyzrálost 

citů a sociálních vztahů. Toto věkové období je někdy nazýváno obdobím druhého 

vzdoru, který se projevuje zejména ve zvýšené kritičnosti k autoritám. Dospívání 

probíhá u chlapců a dívek odlišně. Dívky dospívají tělesně i psychicky v průměru dříve 

než chlapci a rozdíly mezi nimi se projevují i odlišným chováním. 

V tomto období se zdokonaluje vnímání, které je uvědomělejší a přesnější. 

Dochází k velkému pokroku zejména při orientaci v prostoru a také ve vnímání času. 

Rovněž se zkvalitňuje pozornost, paměť a myšlení. V období dospívání dochází 

k výraznému oživení fantazie, zvláště významný je rozvoj tvůrčí fantazie. (Hájek a kol., 

2008, strana 91 - 93) 

2. 3 Starší školní věk 

Období tzv. adolescence, začíná kolem 15 let, zahrnuje tedy žáky středních škol. 

Tato vývojová etapa je pro jedince náročná, neboť se zde ukončuje doba mezi dětstvím 

a dospělostí. Koncem tohoto období se vyrovnávají vývojové rozdíly mezi pohlavími. 

Hlavní vývojový úkol adolescenta je vytvořit si pocit vlastní identity, přijmout normy 

společnosti, vytvořit si vědomí vlastní hodnoty, přijmout za své morální principy dané 

společností a postupně se stát nezávislými na rodičovské autoritě. (Čížková a kol., 2001, 

strana 111) 

Ve starším školním věku, zejména v jeho druhé polovině, dochází k celkovému 

zklidnění vývoje. Postupně dozrávají všechny tělesné funkce, v základních rysech se 

dokončuje psychický vývoj. Psychický a sociální vývoj probíhá poněkud odlišně  

u jedinců v pracovním poměru, u žáků středních škol, kteří po maturitě nastoupí do 

svého povolání, a u těch, kdo se chystají na studium na vysoké škole. Tělesná zralost 

i nově získané znalosti a životní zkušenosti způsobují změny ve vztahu k dospělým. 

(Hájek a kol., 2008, strana 99) 
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3 VOLNOČASOVÁ ZAŘÍZENÍ A AKTIVITY V REGIONU 
ŠUMPERK 

3. 1 Město ŠUMPERK 

Město Šumperk se rozkládá v malebném údolí řeky Desné, chráněné od severu 

masívem jesenických hřebenů. Šumperk je jednou ze vstupních bran pohoří Jeseníky, 

protože leží na křižovatce cest, které vedou k nejvýznamnějším horským výchozím 

základnám - Skřítku, Červenohorskému sedlu, Ramzové a také k úpatí masivu 

Králického Sněžníku. Město je správním, politickým a hospodářským centrem 

severozápadní Moravy. Bydlí zde necelých 30 tisíc obyvatel. 

Zajímavá je i historie tohoto města - z písemných zpráv se můžeme dozvědět, že 

město bylo založeno ve 13. stol. jako správní centrum oblasti, kde se těžily drahé kovy. 

Postupně se jeho ekonomická síla začala opírat o řemesla, zejména textilní výrobu. 

Město bylo královským majetkem, často však zastavovaným nejpřednějším šlechtickým 

rodům. V 16. století se načas stal sídlem Žerotínů. V 17. stol. upadlo do 

lichtenštejnského poddanství, zažilo mnoho hrůzy třicetileté války, v roce 1669 zcela 

vyhořelo a deset let poté bylo poznamenáno čarodějnickými procesy, jimž padlo za 

oběť 25 lidí. Textilní průmysl přinesl městu v 19. stol. neobyčejný rozkvět. Na moderní 

podobě města se od 2. poloviny 19. století podíleli přední vídeňští architekti. Pro svou 

výstavnost byl Šumperk nazýván „Malou Vídní“. Po druhé světové válce došlo  

k odsunu německých obyvatel, kteří zde tvořili drtivou většinu. Po krátké stagnaci se 

město dále rozvíjelo a dnešních 28 tisíc obyvatel znamená takřka dvojnásobný stav proti 

roku 1938 (www.sumperk.cz/cs/mesto-sumperk). 
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Město poskytuje po celý rok kulturní, sportovní a společenské vyžití, ale je  

i centrem vzdělávání pro široké okolí.  

Mateřské školy Pracoviště Děti od 1.9.2010 

Nástup MŠ 

Mateřská škola – Pohádka, Šumperk 2 204 

Mateřská škola – Sluníčko, Šumperk 4 336 

Mateřská škola - Veselá školka, Šumperk 3 273 

Mateřská škola – Třebízského, Šumperk 1 50 

celkem 10 863 

 

Základní školy Kapacita 
školy 

Počet 
tříd 

Nástup  
1.9.2010 

Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1, p. o. 650 22 496 
Základní škola Šumperk, 8. května 63, p. o. 730 24 562 
Základní škola Šumperk, Sluneční 38, p. o.  500 16 305 
Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, p. o. 550 16 335 
Základní škola Šumperk, Šumavská 21, p. o. 750 24 588 
SŠ,ZŠ a MŠ Šumperk, Hanácká 3, p. o. 150 10 150 
Základní škola Šumperk, Pomněnka, o. p. s.  50 12 50 
Základní škola Šumperk, Schola Viva, o. p. s. 200 14 200 
celkem 3580 138 2686 
 

Střední školy Počet žáků 

Gymnázium Šumperk, Masarykovo nám. 8, p. o. 700 

VOŠ a SPŠ Šumperk, Gen. Krátkého 1, p. o 900 

SOŠ a SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30, p. o. 600 

SOŠ Šumperk, Zemědělská 3, p. o. 400 

Střední zdravotnická škola Šumperk, Kladská 1, p. o. 300 

Obchodní akademie Šumperk, Hlavní třída 31, p. o. 300 

Střední škola železniční a stavební Šumperk, Bulharská 8, p. o. 400 

celkem 3600 
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3. 2  Zařízení poskytující možnost trávení volného času ve městě 
Šumperk 

V této části bakalářské práce jsou zmapována jednotlivá zařízení umožňující 

jakýmkoliv způsobem trávit volný čas ve městě Šumperku, k čemuž byly využity jako 

zdroje zejména Informační centrum Šumperk a internetové stránky MěU Šumperk 

www.sumperk.cz. Pro přehlednost jsou tyto aktivity rozčleněny na kulturní, sportovní, 

dále střediska volného času a nízkoprahová zařízení.  

 3. 2. 1 Kulturní aktivity 

Kino OKO Šumperk - kulturní a zábavné zařízení, promítají se zde všechny filmy  

s dvojnásobným zvětšením obrazu a 3D. Kapacita kina je 377 míst a 2 místa pro 

vozíčkáře. Nabízí digitální projekci reklamy, ale také umožňuje promítání diapozitivů  

a videoklipů. 

Divadlo Šumperk, s.r.o. - kulturní a zábavné zařízení založené městem. Divadlo 

navrhnul vídeňský architekt Georg Berger. V divadle působí stálý herecký soubor  

i hostují jiná známá divadla či koncertní tělesa. Jedinečný divadelní sál má kapacitu 310 

míst. Divadlo je vybaveno moderní technologií. 

Dům kultury Šumperk, s.r.o. - kulturní a společenské zařízení, kde se uskutečňuje 

mnoho společenských akcí, představení pro děti, besed, festivalů, kurzů tanců, koncertů, 

divadelních představení, prezentačních akcí apod. 

Vlastivědné muzeum v Šumperku - vlastivědné muzeum je nevýdělečná instituce 

otevřená veřejnosti. Nabízí stálou expozici, ale také vernisáže a výstavy různého 

charakteru. 

Městská knihovna Šumperk – nabízí tradiční půjčování knih a periodik, meziknihovní 

služby, půjčuje zvukové knihy pro nevidomé a slabozraké. Je místem veřejného 

přístupu k internetu. Městská knihovna pořádá besedy, výstavy a další kulturní akce. 
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 3. 2. 2 Sportovní aktivity 

AQUAcentrum a Bratrušovské koupaliště - po celý rok je veřejnosti přístupný krytý 

bazén, kde je malý bazén pro děti a velký bazén o délce 25m. V letním období mohou 

návštěvníci využít přírodní koupaliště, které je vybaveno sportovním vyžitím. 

Tělovýchovná jednota v Šumperku - nabízí možnosti uspořádání sportovních akcí  

a soustředění v areálu Tyršova stadionu. Součástí je víceúčelová hala, fotbalové hřiště, 

dvě hřiště pro volejbal, hřiště na futsal s umělou trávou, házenou s umělým povrchem, 

asfaltové hřiště na basketbal, kuželna, pro atletiku víceúčelová dráha. 

Tělovýchovná jednota Sokol – je známa všestranností oddílu, např. například 

pohybové hry, plavání, taneční formy, fotbal, tenis, volejbal, karate, aikido, florbal  

a mnoho dalších. 

SALITH Šumperk – sportovní a relaxační centrum. 

Další sportovní kluby v Šumperku - Sportovní klub Sporton Šumperk, Aeroklub 

Šumperk, Cannibals-baseball Šumperk, s.r.o., Futsal klub Region Šumperk, Karate klub 

Šumperk, Hokejový klub - Mladí Draci Šumperk OS, Klub tanečního sportu, Český 

svaz tělesné výchovy - Okresní sdružení Šumperk, ČMFS Okresní fotbalový svaz.  

(www. infosumperk.cz) 
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 3. 2. 3 Střediska volného času a nízkoprahová zařízení 

Dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vila 

Doris Šumperk (DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk, dále jen Vila Doris)  

V Šumperku existuje Vila Doris jako školské zařízení pro zájmové vzdělávání  

a vzdělávání pedagogických pracovníků. K Vile Doris patří budova, která se nazývá tzv. 

„Komín" - Komunitní centrum rozvoje lidských zdrojů, jehož součástí je středisko 

ekologické výchovy a dětský pěvecký sbor, poradna pro dívky a ženy, ZpDVPP. 

V Šumperku existuje Vila Doris v této podobě od roku 1991 (dříve Okresní dům 

pionýrů a mládeže - ODPM). Hlavní náplní je pravidelná zájmová činnost, která je 

soustředěná ve 109 kroužcích - tělovýchovných, výtvarných, hudebních, keramických, 

přírodovědných atd. Kromě zajišťování těchto činností pořádají různé akce pro využití 

volného času dětí, mládeže i dospělých: sportovní a výtvarné soutěže, výstavy 

profesionálních, ale i neprofesionálních výtvarníků, besedy se zajímavými lidmi, 

semináře pro pedagogy, výlety a výukové programy. Pro pestrou nabídku si mohou děti, 

mládež i dospělí vybrat kurz či kroužek a navštěvovat je po celý rok nebo přijít pouze 

„jednorázově“. Vila Doris vydává každý měsíc „Zpravodaj“ pro školy a školská 

zařízení. 

Komunitní centrum rozvoje lidských zdrojů, takzvaně „Komín“ - zde lze 

najít keramické a estetické kroužky, kurzy a další akce. Mateřské centrum 

„KOMÍNKOV“ je určeno pro nejmladší děti, součástí tohoto centra je i Montessori 

klub. Dále zde působí Centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků  

a poradna pro dívky a ženy. 

Středisko ekologické výchovy (SEV) - snaží se prostřednictvím výchovy 

zlepšovat vztah dětí a mládeže k životnímu prostředí. Jejich cílem jsou výukové 

programy pro mateřské a základní školy - moře, les, voda, bylinky a další zajímavé 

ekologické pořady pro veřejnost - Den Země, cestopisy a besedy s danou tématikou. 

Dětský sbor „MOTÝLI“ Šumperk - velice úspěšný a světoznámý šumperský 

dětský sbor, který má dlouholetou tradici. Pod vedením profesionálního sbormistra 

Tomáše Motýla se zasloužil o mnoho úspěšných ohodnocení a prestižních cen. 
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Reprezentují nejen své město, ale i Českou republiku. Dětský sbor má své rozdělení dle 

věku a zdatnosti - Růžové děti, Barevné děti, Plameňáci, Motýli a Cansonetta. 

(www.doris.cz) 

Dům dětí a mládeže U Radnice v Šumperku 

Hlavním posláním DDM U radnice je poskytování volnočasových aktivit, a to 

nepřetržitě po celý rok včetně prázdnin, víkendů i svátečních dnů. V každoroční nabídce 

se objevuje bezmála 100 zájmových kroužků, přírodovědné, ekologické, sportovní, 

zábavné, herní, estetické, výtvarné a technické. O prázdninách  se mohou děti zúčastnit 

expedicí, přírodovědného putování, táborů, výuky karate, tance s výukou country  

a mnoha jiných zajímavých programů. (www.ddmuradnice.cz) 

Občanské sdružení Waldorfská alternativa Šumperk velmi úzce spolupracuje 

s DDM U radnice. Jedná se o dobrovolné nevládní neziskové sdružení s vlastní právní 

subjektivitou. Pro děti, rodiče, pedagogy i všechny další zájemce nabízejí různé aktivity, 

a to formou pravidelných kroužků, kurzů, seminářů, přednášek, besed, slavností, výletů 

i tábora. (www.waldorf-sumperk.webnode.cz) 

Pontis, o. p. s. - nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot 

Pontis je obecně prospěšná společnost zabývající se poskytováním a rozvíjením 

sociálních služeb pro různorodé sociální skupiny obyvatel města Šumperka a jeho okolí. 

Nabídka této společnosti je velice pestrá a zahrnuje provoz a poskytování sociálních 

služeb, sociální poradenství, pečovatelskou službu, denní stacionáře, azylové domy, 

kontaktní centra, krizovou pomoc, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením, klub důchodců, sociální byty a další. 

Jedním z jejich projektů je nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot, kde 

se snaží poskytnout dětem a mladým lidem chráněný prostor pro trávení volného času. 

Prostřednictvím nabídky volnočasových aktivit se snaží minimalizovat rizika,  

která souvisí se způsobem života dospívajících lidí a posilovat sociální začlenění. 

Nabídka volnočasových aktivit, sociálně terapeutických a preventivních činností je 
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zprostředkována odborníky a institucemi. Jejich cílovou skupinou jsou děti a mládež ve 

věku 12 - 26 let s rizikovými způsoby trávení volného času a dále žáci základních škol 

na úrovni pátých, sedmých a devátých tříd v rámci programu primární protidrogové 

prevence. (www.pontis.cz) 

LANO občanské sdružení 

Tato organizace vznikla v roce 2004 a zaměřuje se na volnočasové aktivity pro 

děti sociálně slabé a se sklonem k problémům s chováním. Mladým lidem se snaží 

ukázat, že živá víra v Boha je základem pro plnohodnotný a smysluplný život  

i ve 21. století. Součástí tohoto sdružení jsou dva kluby - TAMtam a VOLANT. 

Klub TAMtam - věnuje se volnočasovým aktivitám u věkové skupiny 7 - 15 

let. Jedním z jejich programů je nabídka volnočasových aktivit pro děti ze slabších 

rodin a děti se sklonem k problémovému chování. 

Klub Volant - skupina studentů, která nabízí trávení volného času 

prostřednictvím sportovních aktivit pro žáky a studenty ve věku 15 až 25 let. 

(www.lano.cz) 
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II   VÝZKUMNÁ ČÁST 

4 PROJEKT VÝZKUMU 

 4. 1 Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu bylo zjistit, jak sledovaná skupina dětí a adolescentů nakládá se 

svým volným časem a zda jsou ve městě Šumperku spokojeni s nabídkou pro svoji 

realizaci. Data z tohoto výzkumu sloužila a nadále slouží pro účely projektu prevence 

kriminality, školské komisi a organizacím, zabývajícími se volnočasovými aktivitami  

ve městě Šumperku. Měla by poskytnout informace o tom, co ve městě chybí, a naopak, 

čeho je nadbytek, zda město splňuje podmínky realizace volného času a uspokojuje 

potřeby dětí a dnešní mládeže. Ve městě Šumperk probíhal projekt 2008, který byl 

koncipován k prevenci kriminality, na kterém jsem se osobně podílela.  

 4. 2 Metoda a podmínky výzkumu 

Jako hlavní výzkumná metoda byl použit dotazník. Jeho výhodou je anonymita  

a získání většího množství dat pro zpracování. Naopak nevýhodou dotazníku může být 

nepochopení některé z otázek. 

Dotazník a jednotlivé položky v něm byly vytvořeny na základě zkušeností 

autorů výzkumů. 

Vzhledem k vysokému počtu respondentů byli o spolupráci požádáni ředitelé 

 a třídní učitelé níže uvedených základních a středních škol, kteří účastníkům 

výzkumného šetření předložili anonymní dotazníky v tištěné podobě. Učitelé byli 

osobně zadavatelem výzkumu instruováni o postupu vyplnění. V dotazníku byly voleny 

položky se snahou o dobrou srozumitelnost, aby nedocházelo k jejich neporozumění 

(otázkám). 

Pro tento výzkum bylo vybráno široké věkové rozpětí a pro lepší přehlednost 

následně rozděleno do tří skupin - mladší žáci do 10 let na I. stupni základní školy, 

starší žáci ve věku 11 - 15 let na II. stupni základní školy a třetí skupinu tvořili 

adolescenti prvního, druhého a třetího ročníku středních škol. Jednalo se o žáky  
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a studenty šumperských základních a středních škol, konkrétně Základní škola 

Šumperk, Dr. E. Beneše 1, p. o., Základní škola Šumperk, Sluneční 38, p. o., Základní 

škola Šumperk, Vrchlického 22, p. o., a Základní škola Šumperk, Šumavská 21, p. o. 

Ze středních škol byla oslovena VOŠ a SPŠ Šumperk, Gen. Krátkého 1, p. o. 

(dále jen SPŠ) a SOŠ Šumperk, Zemědělská 3, p. o. (dále jen SOŠ). 

Tabulka 1: Charakteristika respondentů 

a) Podle pohlaví a školy, kterou respondent navštěvuje 

 pohlaví      

 Dívky Dívky % Chlapci Chlapci % Celkem Celkem % 

I.stupeň ZŠ 142 16,2 119 13,6 261 29,8 

II. stupeň ZŠ 156 17,8 144 16,4 300 34,2 

Střední školy 202 23,0 113 12,9 315 36,0 

celkem 500 57,1 376 42,9 876 100,0 

 

  



Graf č. 1: Charakteristika respondent
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Charakteristika respondentů 

častnilo celkem 876 respondentů, z toho 57,1% dívek

tvořili 29,8% ze všech zúčastněných dotazníkového šet

 byli žáci II. stupně ZŠ a zbývajících 36,0% byli studenti výše 

uvedených šumperských středních škol. Toto rozčlenění dle věkového období je pro 

 výzkumu více vypovídající, proto bylo z něj 

ji vycházeno než z členění dle pohlaví respondentů.  

Otázky výzkumu 

Cílem této práce bylo zjistit, zda podle žáků ZŠ a studentů SŠ poskytuje m

časových aktivit - zda jsou s touto nabídkou spokojeni. 

K tomuto byly zformulovány následující hypotézy: 

současné době tráví svůj volný část spíše tzv. pasivními 

čítače), než institucionálně řízenými volnočasovými aktivitami 

abídky organizací ve městě Šumperku. 

H(2): Nabídka možností trávení volného času ve městě Šumperk neodpovídá 
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5  INTERPRETACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMU 

Pro přehlednější orientaci je interpretace výsledků výzkumu níže rozdělena  

do dvou částí podle položek dotazníku. Současně jsou jednotlivé výsledky 

dotazníkových položek interpretovány zvlášť u respondentů I. stupně ZŠ, II. stupně ZŠ  

a středních škol z důvodu podstatných věkových rozdílů.  

1. ČÁST 

Tato část dotazníkových položek je zaměřena na zájmové činnosti respondentů.  

Otázkou č. 1 měli respondenti odpovědět, kolik času věnují některé z nabízených 

zájmových činností. Přesně byla otázka interpretována: „Uveďte, jak často se věnujete 

níže nabízeným volnočasovým aktivitám.“ Možností odpovědi bylo: nejčastěji, téměř 

denně, občas, nikdy. Pro výsledky šetření jsou nejvíce vypovídající data u alternativy 

odpovědi, že u konkrétní volnočasové aktivity tráví svůj čas denně. Pro další odpovědi 

(občas, nikdy) byly vytvořeny další samostatné dva grafy, které jsou součástí přílohy  

č. 2 a 3. 

  



28 
 

Graf č. 2: Nejčastější způsob trávení volného času respondenty 
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s kamarády (25,3% respondentů). A 24,6% dotázaných uvedlo, že tráví svůj volný čas 

prací na počítači. 

Z vybraných odpovědí všech respondentů jsou zde komentovány pouze tři 

nejčastěji volené volnočasové aktivity. Na výběr však byla poskytnuta škála 15 

možností. 

Dále zajímavé se jeví být okomentování jedné z možných alternativ odpovědi, 

 a to té, kde respondenti odpovídali, že ve svém volném čase nedělají vůbec nic.  

Ze všech žáků I. stupně (261 respondentů) takto odpovědělo 24, žáků, u II. stupně (300 

respondentů) tomu bylo obdobně - odpovědělo takto 20 respondentů. Potěšující je, že 

 u respondentů z řad středoškoláků tuto možnost nevolil nikdo. O těchto výsledcích 

obrazově vypovídá graf č. 3: 

Graf č. 3: Respondenti, kteří nedělají ve volném čase nic 
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Otázkou č. 2 tohoto dotazníkového šetření bylo zjištění, zda mají dotázaní pocit, že jim 

něco nebo někdo brání v trávení volného času podle jejich představ. Pokud odpověděli, 

že ano, měli se zamyslet nad tím, co je tím činitelem, který jim brání  

v provozování zájmové činnosti. Výsledky odpovědí respondentů jsou uvedeny ve třech 

grafech (č. 4, č. 5, č. 6) rozdělených podle věkového období. 

Graf č. 4: Co vám nejvíce brání v provozování zájmové činnosti? 

 

Celkem 32% respondentek, které jsou žákyněmi I. stupně ZŠ, uvedlo, že jim dle 

vlastního mínění nebrání nic k provozování jakýchkoliv zájmových činností. 
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uvedlo 11,5% respondentek.  
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U odpovědí respondentů z řad chlapců I. stupně ZŠ tomu bylo obdobně - menší 

část (19,4%) dotázaných odpovídalo, že jim nic nebrání v trávení volného času podle 

svých představ a větší část (80,6% ) mělo opačný pocit. 

U 26,8% respondentů z řad chlapců I. stupně ZŠ byla shodná nejčastější 

odpověď jako u jejich spolužaček, a to nedostatek času na své volnočasové aktivity. 

Ztotožňuje se i další mínění dívek a chlapců. Druhou nejčastěji volenou odpovědí, 

 a to v 10,3%, bylo, že za viníky jsou považováni rodiče. Nedostatek peněz brání 

v trávení volnočasových aktivit 7,3% žákům I. stupně. 

U výše uvedených odpovědí je překvapující skutečnost, že žáci I. stupně ZŠ již 

v tomto nízkém věku pociťují nedostatek času, který by mohli věnovat svým 

volnočasovým aktivitám. Méně překvapující, opět s ohledem na nižší věk, je již to, že 

jejich volný čas ve značné míře ovlivňují rodiče.  

Graf č. 5: Co vám nejvíce brání v provozování zájmové činnosti? 

 

U starších žáků II. stupně ZŠ, kdy respondenti měli reagovat na otázku, zda jim 

něco brání v trávení volného času, se již odpovědi více lišily. Zatímco u mladších žáků 
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byly odpovědi shodující se u dívek i chlapců, nelze říci, že by tomu tak bylo 

 i u respondentů II. stupně ZŠ. Zde je zcela rozdílná již první odpověď, kdy hochům 

brání v trávení jejich zájmových činností nedostatek času (22,7%), naopak u dívek  

v tomto nejvíce brání nedostatek peněz, zde se jednalo o 11,3% respondentek.  

Na druhém místě je u 12,3% chlapců uveden nedostatek peněz, kdežto u 10,7% dívek 

málo času na volnočasové aktivity. U třetí nejčastější odpovědi již došlo ke shodě mezi 

názory chlapců i dívek, tedy že rodiče stojí v cestě trávení volného času podle vlastních 

představ 7,7% chlapců a 10,3% dívek.  

Graf č. 6: Co vám nejvíce brání v provozování zájmové činnosti? 

 

Zřetelná je vysoká hodnota 54,3% odpovědí respondentů ze Střední odborné 
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nejvíce užívané odpovědi, že je nedostatek zájmových zařízení poblíž jejich bydliště 

(SOŠ 5,7% a SPŠ 8,9%). 

U této kategorie respondentů je zřejmé, že nejméně je ve výběru zájmů ovlivňují 

rodiče, u obou skupin respondentů je procento nejnižší - SOŠ 1,0% a SPŠ rovněž 1,0%, 

oproti mladším a starším žákům základních škol. 

Dále také u obou středních škol byl v dotazníku prezentován i názor, že v jejich 

trávení volného času jim brání více činitelů najednou.  

Otázka č. 3 zjišťovala, zda mají respondenti dle svého mínění zájmových 

činností (hobby, koníčků) dostatek. 

Graf č. 7: Myslíte si, že máte hodně zájmových činností, koníčků, „hobby“, činností  

ve volném čase? 

 

Z uvedeného grafu je viditelné, že záporně na tuto odpověď reagovali 

respondenti středních škol, 28,4% z nich hodnotí své zájmové činnosti jako 

nedostatečné.  
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Naopak u žáků I. a II. stupně ZŠ již převládá kladná odpověď. Tedy 17,6% 

respondentů z I. stupně a 21,2% z II. stupně ZŠ považuje množství svých 

volnočasových aktivit za uspokojivé. 

Z jiného pohledu lze vyhodnotit pořadí: nejvíce koníčků (hobby) mají podle 

svých odpovědí respondenti II. stupně ZŠ, dále respondenti I. stupně ZŠ a nejméně 

koníčků mají žáci středních škol.  

2. ČÁST 

Tento soubor otázek se týká názoru respondentů na dostatečnou nabídku volnočasových 

aktivit ze strany města Šumperka.  

Otázka č. 4 byla směřována ke zjištění, zda město Šumperk nabízí dostatek 

sportovního vyžití. Respondenti se mohli vyjádřit i k tomu, co jim nejvíce chybí. 

Graf č. 8: Nabízí Šumperk dostatek sportovního vyžití? 
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V grafu č. 8 je viditelné, že u všech tří skupin respondentů (I. a II. stupeň ZŠ  

a střední školy) převažuje kladné ohodnocení dostatečného množství sportovních aktivit 

dostupných ve městě Šumperku. Takto kladně odpovídalo 23,2% žáků I. stupně, 27,9% 

žáků II. stupně a 24,4% žáků SŠ. 

Naopak z druhého pohledu by se dalo konstatovat, že nejvíce respondentů 

nespokojených s množstvím sportovních aktivit v Šumperku jsou z řad středních škol,  

u nichž 11,5% vybralo zápornou odpověď. 

 Součástí této otázky byla dále možnost při záporné odpovědi (není zde dostatek 

sportovních aktivit) písemně okomentovat, co tedy dle jejich mínění nejvíce chybí  

v oblasti sportovních zájmových činností ve městě Šumperku. 

U respondentů I. stupně se často opakovala odpověď „tenisové kurty“  

v Šumperku. U této skupiny je zřejmé, že působí neznalost prostředí, ve kterém bydlí. 

Neznají určitá zařízení, které město poskytuje ke sportovním zájmovým činnostem  

a jejichž součástí tenisové kurty jsou. 

U respondentů II. stupně se nejčastěji opakovala odpověď „pořád stejná nabídka, 

nuda“. Zde lze předpokládat, že u tohoto věku jsou respondenti více výbušní a někteří 

vzhledem k jejich věku neustále nespokojeni. 

Respondenti středních škol by chtěli více hřišť na fotbal, posilovny, nový 

moderní skate park, větší horolezeckou stěnu, velké lanové centrum.  
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Otázka č. 5 zněla „Nabízí Šumperk dostatečné množství kroužků ručních prací 

(keramika, vyšívání, pletení, výroba dekorací atd.)?“ 

Graf č. 9: Nabízí Šumperk dostatek kroužků ručních prací (keramika, vyšívání, 

pletení, výroba dekorací atd.)? 

 

Převážná část respondentů prvního a druhého stupně základních škol zvolila 

kladnou odpověď. Z těchto respondentů jsou nejvíce spokojeni s množstvím kroužků 

zaměřených na ruční práce žáci II. stupně ZŠ (29,5%), následně pak žáci I. stupně ZŠ 

(22,7%). 

Žáci středních škol naopak vyjádřili ve většině nespokojenost s nabídkou 

zájmových činností v této oblasti, záporně odpovědělo 26,1% dotázaných. Tento 

výsledek si lze vysvětlovat i nezájmem středoškolských studentů již o oblast kroužků 

zaměřených na rukodělné práce.  
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Již v pořadí šestá otázka vybízela k zamyšlení se respondentů nad tím, zda 

město Šumperk nabízí dostatek náplně v oblastech zaměřených na umělecké činnosti 

(kreslení, zpěv, hra na hudební nástroje). 

Graf č. 10: Nabízí Šumperk dostatek kroužků zaměřených na uměleckou 

činnost (např. kreslení, zpěv, hra na hudební nástroje atd.)? 

 

Město Šumperk podle žáků základní škol nabízí dostatečnou škálu zájmových 

kroužků týkajících se umělecké činnosti. Nejvíce spokojeno je 29,9% respondentů z řad 

žáků II. stupně ZŠ. Dále svoji spokojenost vyjádřilo 25,3% žáků I. stupně a nejmenší 

skupinou, která se domnívá, že je v tomto městě dostatek kroužků s uměleckým 

zaměřením, bylo 12,5% odpovídajících středoškoláků. 

U této otázky lze shrnout, že žáci I. i II. stupně ZŠ jsou ve větší míře spokojeni 

s nabídkou volnočasových aktivit zaměřených na uměleckou činnost ve městě 

Šumperku. Zřetelné však je, že tomu tak není u studentů středních škol, u kterých 

převládá větší procento vyjadřující nespokojenost, takto odpovídajících je celých 
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23,4%. Nabízí se zde možné vysvětlení, že u této věkové kategorie již může hrát roli 

nezájem vůbec si zjistit, zda tyto aktivity šumperský region poskytuje.  

Otázka č. 7 byla koncipována: „Nabízí město Šumperk dostatek chovatelských  

a pěstitelských kroužků?“ 

Graf č. 11: Nabízí Šumperk dostatek chovatelských a pěstitelských kroužků? 

 

V sedmé otázce, kdy skupina respondentů byla dotazována, zda je dostatek 

kroužků zaměřených na chovatelství a pěstitelství, odpovědělo kladně 27,5% žáků 

základních škol II. stupně. Dále své uspokojení s nabídkou v této oblasti projevilo 

20,9% respondentů z I. stupně ZŠ. S nejmenším procentem hlasů 8,3% odpověděly 

střední školy. 

S odpovědí, že není dostatek chovatelských a pěstitelských kroužků, odpovědělo 

27,7% středoškoláků, následně žáci prvního stupně základní školy 20,9% a nakonec 

žáci druhého stupně 8,9% hlasů.  
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Poslední otázka č. 8 zjišťovala, které zájmové činnosti by respondenti rádi 

navštěvovali, avšak ve městě Šumperku podle nich chybí. 

Graf č. 12: Které zájmové činnosti byste rádi navštěvovali, ale v našem městě 

vám chybí. 

 

V této osmé otázce mohli respondenti volit z více nabízených odpovědí, těchto 

alternativ bylo dohromady jedenáct, níže je hodnoceno pět nejčastěji volených aktivit.  

Na I. stupni základní školy nejvíce, tedy 15,6% respondentů, projevilo zájem 

trávit svůj volný čas v kroužku zaměřeném na bojová umění. Dále 14,3% dotázaných 

žáků I. stupně by uvítalo tzv. agility. Třetí nejpočetnější skupinou bylo 11,9% zájemců  

o detektivní kroužky a shodně i 11,8% žáků prvního stupně, kterým chybí skate park. 

Překvapivě 8,9% respondentů by přivítalo ve městě Šumperku astronomický kroužek. 

Na II. stupni základní školy se nejvíce zajímají o painntball, 19,3% respondentů. 

Dále druhému největšímu počtu dotázaných (15,3% respondentů) chybí ve městě 

Šumperku lanové centrum. Následně v těsné blízkosti je zájem o skate park, což zvolilo 
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14,3% žáků druhého stupně, 12,9% dotázaných postrádá možnost volnočasové aktivity 

v podobě grafity a 12,3% z dotazovaných žáků druhého stupně vyjádřilo zájem  

o kroužky bojového umění. 

Z respondentů střední školy pro svoji zájmovou činnost a trávení volného času 

dalo nejvíce 25,8% hlasů skate parku. Následně 22,9% by uvítala místa, kde by mohla 

tvořit grafity, 19,3% studentů SŠ v tomto městě postrádá lanové centrum. Dalších 

17,5% dotázaných by rádo zde ve svém volném čase provozovalo painntball  

a 17,0% horolezectví. 

Z opačného pohledu lze zhodnotit, že nejnižší zájem projevilo 0,7% žáků  

I. stupně ZŠ o grafity. Žáci II. stupně ZŠ a studenti SŠ shodně nejméně projevovali 

zájem o kroužek zabývající se astronomií (5,8% žáků druhého stupně, 4,0% studentů 

středních škol). 

Dotazovaní respondenti by navíc uvítali ještě mnoho dalších kroužků, jako jsou 

např.: potápění, filmový kroužek, čtenářský, fotografický, lučištnický, bikrosový, 

šermířský, parašutistický, akrobatický, myslivecký, minibike, taneční, baletní, latinsko-

amerických tanců, kurzy francouzštiny, knihovnický kroužek, koně, egyptologický, 

jízdy na in-line a basketbalový. 
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6 VYHODNOCENÍ HYPOTÉZ 

Do dotazníkového šetření se zapojilo 876 respondentů. Z toho tři základní školy 

na I. stupni, kde bylo 261 respondentů, a to 142 dívek a 119 chlapců. Na II. stupni se 

zapojily čtyři základní školy, a to 300 respondentů, z toho 156 dívek a 144 chlapců.  

Ze středních škol prvního, druhého a třetího ročníku se zúčastnilo 315 respondentů,  

z toho 202 dívek a 113 chlapců. 

Hypotéza č. 1 

H(1): Žáci ZŠ v současné době tráví svůj volný část spíše tzv. pasivními 

aktivitami (u televize, počítače), než institucionálně řízenými volnočasovými aktivitami 

v rámci nabídky organizací ve městě Šumperku. 

K této hypotéze se vztahovala první část otázek dotazníkového šetření.  

V otázce č. 1 měli respondenti konkrétně odpovědět, kolik času se věnují některé  

z nabízených zájmových činností. Zde výzkum ukázal, že 20,8% žáků základních škol 

prvního stupně sleduje televizi, 17,2% žáků se věnuje ve svém volném čase poslouchání 

hudby a 16,7% z dotázaných hraje hry na počítači. U dotázaných, z řad druhého stupně 

základní školy, jsou výsledky obdobné: 23,5% respondentů ve svém volnu nejčastěji 

poslouchá hudbu, 19,7% z nich sleduje televizi a 14,2% dotázaných tráví volný čas tak, 

že chodí ven s kamarády. 

Z první části dotazníkového šetření vyplynulo, že dnešní děti tráví nejvíce 

volného času sledováním televize, hraním her na počítači a posloucháním hudby. Dalo 

by se říci, že své volno tráví pasivními aktivitami a nemají příliš zájem navštěvovat 

organizace, které jim nabízí velikou škálu různých zájmových aktivit. 

Po vyhodnocení dotazníků průzkumového šetření se tedy projevilo, že žáci 

základních škol upřednostňují ve svém volném čase pasivní aktivity (televize, počítač), 

než využívání nabídek institucí zaměřených na volnočasové aktivity ve městě Šumperk. 

Hypotéza č. 1 byla potvrzena. 
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Hypotéza č. 2 

H(2): Nabídka možností trávení volného času ve městě Šumperku neodpovídá 

nárokům studentů SŠ. 

Druhá část dotazníkového šetření se věnovala zjištění, zda město Šumperk 

nabízí dostatek sportovního vyžití, kroužků ručních prací, kroužků zaměřených na 

uměleckou činnost, chovatelských a pěstitelských kroužků. Respondenti se mohli 

vyjádřit i k tomu, co jim nejvíce chybí. Konkrétně se této problematice věnují otázky  

č. 4, 5, 6, 7 i 8 dotazníkového šetření. 

Z výsledků vyplynulo, že studenti oslovených šumperských středních škol jsou 

spokojeni pouze s nabídkou volnočasových aktivit týkajících se sportovního vyžití. Zde 

ohodnotilo dostatečnost sportovních zařízení 67,9% ze všech dotázaných studentů SŠ. 

Opačně již tomu bylo u dalších zájmových aktivit. Nespokojeno je 27,3% dotázaných 

s nabídkou kroužků zaměřených na rukodělné činnosti (keramika, vyšívání, pletení, 

výroba dekorací), dále 34,9% hodnotí jako nedostatečné vyžití v oblastech zaměřených 

na umělecké činnosti (kreslení, zpěv, hra na hudební nástroje) a 23,2% dotázaných 

středoškoláků pociťuje nedostatek chovatelských a pěstitelských kroužků ve městě 

Šumperku. 

Prostřednictvím poslední otázky (č. 8) dotazníkového šetření mohli respondenti 

poukázat, která zařízení či aktivity z oblasti volného času ve městě Šumperku 

postrádají. Nejčastěji volili sportovní zařízení, a to: skate park, lanové centrum, 

paintball a horolezectví. Druhou nejčastěji uváděnou položkou v dotazníku však bylo  

i přání vyhradit místa, kde by se mohly tvořit grafity. 

Po vyhodnocení druhé části dotazníkového šetření tedy vyplývá, že nabídka 

možností trávení volného času ve městě Šumperku neodpovídá požadavkům studentů 

středních škol. I hypotéza č. 2 byla potvrzena.   
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Shrnutí 

Město Šumperk má dobré podmínky pro trávení volného času, je zde dostatečná 

informovanost formou městského měsíčního Zpravodaje. Příslušné volnočasové 

organizace zasílají každý měsíc elektronicky zpravodaj a následně formou letáků  

do schránek obyvatelům města. 

Z empirické části však vyplývá skutečnost, že se dnešní děti spíše zdržují doma, 

kde pasivním způsobem tráví svůj volný čas. Častěji vysedávají u televize či počítačů, 

než aby využily nabídku organizací, které poskytují aktivnější možnost volnočasových 

aktivit. 

Empirické šetření poukázalo i na skutečnost, že žáci ZŠ i studenti SŠ postrádají 

některé možnosti na „trhu“ volného času v Šumperku. Úplně chybí (a je zájem) o agility 

nebo jiný kroužek s výcvikem psa, chybí prostor, kde by se dal provozovat paintball. 

Patrný je i velký zájem o vytvoření skate parku a vyhrazeného místa na vytváření 

grafitů v Šumperku.  
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ZÁVĚR 

Záměrem bakalářské práce bylo zmapovat podmínky a realizaci volnočasových 

aktivit u dětí a mládeže ve městě Šumperku. Mladí lidé touží po svobodném 

rozhodování, snaží se uplatňovat svoje vlastní představy. Úkolem rodičů, pedagogů  

a celé společnosti, je vytvářet dobré podmínky pro využití volného času a její realizací. 

Teoretická část bakalářské práce se zabývá obecnou terminologií, a to přiblížení  

z oblasti volného času, funkcemi, výchovou v rodině a výchovy mimo vyučování. Jedna 

z podkapitol nese název patologie volného času. Kde je důležité těmto jevům 

předcházet, a to pravidelnou prevencí. Jedna z kapitol je zaměřena na přehled zařízení, 

které se zabývají volnočasovými aktivitami. Mohu jen podotknout, že nevhodným 

způsobem trávení volného času přispíváme k rozmachu negativních jevů. 

Další kapitola je zaměřena na město Šumperk a jeho kulturní, společenské  

i sportovní zařízení, včetně školských zařízení a organizací, které v tomto městě 

poskytují volnočasové aktivity ve velkém rozsahu. Bylo naplněno očekávání, město 

Šumperk nabízí dobré podmínky k trávení volného času. 

Na přípravu a uskutečnění zde použitého dotazníkového šetření vydali autoři 

nemálo energie. Byly položeny otázky skupině dětí s velmi širokým věkovým rozpětím 

a na zdánlivě tak obyčejnou záležitost, jakou je jejich volný čas. Návratnost dotazníků 

byla vysoká – 86,7%. Možná chtěli někteří z nich projevit radost, když jsme se jich 

zeptali na jejich vlastní názor… určitě ale všichni tito také doufají v možnost ovlivnit 

život v jejich městě. Vyjádřili svá přání a je nyní na nás dospělých, abychom se je 

pokusili uskutečnit. Výstupy této bakalářské práce budou nabídnuty a předány všem 

výše uvedeným organizacím a zařízením v Šumperku. Brzy nastane čas příprav nového 

školního roku, a tak mohou nemalou měrou ovlivnit připravovanou nabídku 

volnočasových aktivit v našem městě.  
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PŘÍLOHA 

Příloha č. 1 

DOTAZNÍK 

Milá žákyně, milý žáku, následujícím dotazníkem bych chtěla zjistit, jakým činnostem 

se rád(a) věnuješ ve svém volném čase. Tento dotazník je zcela anonymní a jeho 

výsledky budou použity pouze k mé bakalářské práci. Přesto bych Tě chtěla poprosit, 

abys otázky zodpověděl(a) pravdivě.  

Děkuji za vyplnění dotazníku. 

Prosím, přečti si pečlivě každou otázku a odpověz zaškrtnutím hodící se varianty nebo 

stručnou odpovědí. 

1. „Uveďte, jak často se věnujete níže nabízeným volnočasovým aktivitám.“ 

 - domluvily jsme se na změně otázky 

  

„nejčastěji, 

téměř denně“ 

 

občas 

 

nikdy 

Hraje hry na PC    

Aktivně sportuje    

Poslouchá hudbu    

Čte knihy a časopisy    

Pracuje na PC    

Učí se    

Chodí do kina    

Výlety do přírody    

Maluje nebo vyrábíte    

Ruční práce, kutilství    

Chovatelství, zahrádkaření    

Hraje na hudební nástroj    

Chodí ven s kamarády    

Nedělá nic     
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2. Co vám nejvíce brání v provozování zájmové činnosti? 
 
a) nedostatek peněz 

b) rodiče 

c) málo času 

d) nedostatek zájmových zařízení 

e) špatná dopravní dostupnost (pro dojíždějící) 

 

3. Myslíte si, že máte hodně zájmových činností, koníčků, „hobby“, činností ve 
volném čase? 

 a) ano 

 b) ne 

4. Nabízí Šumperk dostatek sportovního vyžití? 

a) ano  

b) ne - Co vám z této oblasti chybí? .................................. 

5. Nabízí Šumperk dostatek kroužků ručních prací ( keramika, vyšívání, 

pletení, výroba dekorací atd.)? 

a) ano  

b) ne - Co vám z této oblasti chybí? ................................... 

6. Nabízí Šumperk dostatek kroužků zaměřených na uměleckou činnost 

(např. kreslení, zpěv, hra na hudební nástroje atd.)? 

a) ano  

b) ne - Co vám z této oblasti chybí? ................................... 

7. Nabízí Šumperk dostatek chovatelských a pěstitelských kroužků? 

a) ano  

b) ne - Co vám z této oblasti chybí? …............................... 
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8. Které zájmové činnosti byste rádi navštěvovali, ale v našem městě vám 

chybí ? 

 ano ne 

Lanové centrum   

Horolezectví    

Vytváření grafitů (na vyhrazených místech)   

Detektivní kroužek   

Skate park   

Paintball    

Bojové umění   

Divadelní kroužek   

Agility    

Krasobruslení    

Astronomický kroužek   

Jiné, uveď   
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Příloha č. 2 

Graf č. 13: „Uveďte, jak často se věnujete níže nabízeným volnočasovým aktivitám.“ 
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Příloha č. 3 

Graf č. 14 „Uveďte, jak často se věnujete níže nabízeným volnočasovým aktivitám.“ 
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