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Abstrakt

Obsahem této bakalářské práce je dítě v období puberty a jeho způsoby 

trávení volného času. Zaměřuje se převážně na postavení dítěte v rodině 

a zohledňuje jeho zájmy, tužby a přání pro výběr a věnování se volnočasovým 

aktivitám. Dále akceptuje důležitost postavení dítěte ve společnosti a přidává 

i celkový význam kamarádství nejen svých vrstevníků. Teoretické poznatky je 

možné si potom ověřit ve výzkumné části, kde jeho předmětem se stává dotazník. 

Jeho výsledky nám ukázaly praktické ověření teoretických poznatků a jejich 

potvrzení.

Klíčová slova
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Abstract

The content of this work is a child in puberty and their ways of spending 

leisure time. It focuses mainly on the status of the child in the family and takes 

into account the interests, aspirations and wishes for the selection and engagement 

in leisure activities. Also accepts the importance of the child in society and adds 

the overall importance of friendship not only of their peers as well. Theoretical 

knowledges are then possible to verify in  the research section, where it becomes 

the subject of a questionnaire. His results showed the practical verification of 

theoretical knowledges and its confirmation.
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Úvod

Téma mé bakalářské práce Způsoby trávení volného času dětí v období 

puberty jsem si vybrala, protože se v cílové skupině pohybuji a již několikrát jsem 

si kladla otázku, zda by vypadal volný čas dětí jinak, kdyby v jejich rodině nastala 

nějaká změna, která by podnítila větší zájem a její začlenění do volného času dětí 

ve výše uvedené cílové skupině. Vždy mě pak napadla otázka, a to jestli dítě 

v období puberty vůbec stojí o větší zájem rodičů? Také si uvědomuji můj 

jednostranný názor, že rodina se příliš nezajímá o volný čas svých dětí a to 

z důvodu, že převážná skupina dětí, se kterou se stýkám, pochází z ohrožených 

rodin. 

Cílovou skupinu bych blíže specifikovala. Jedná se o děti, které jsou 

v odborných knihách označováni jako pubescenti. Období pubescence začíná 

ve věku přibližně 11 let a konečná hranice je okolo 15tého roku dítěte. Tím pádem 

se dá říct, že výzkum se bude zabývat dětmi navštěvující druhý stupeň základní 

školy. Tato skupina byla vybrána cíleně, neboť právě na druhém stupni začíná dítě 

přemýšlet o spousty nových věcí abstraktně, mění celkový názor na svět a jeho 

okolí a probouzí se u něho zájmy. Ve zkratce řečeno, touto prací bych se chtěla 

zaměřit na děti v období puberty a zjistit informace o jejich názorech, postojích, 

myšlení a rodinných cítění a to vše z několika důvodů: „stojí „puberťáci“ o větší 

zájem rodičů o jejich volný čas? “, „volí si dospívající volnočasové aktivity i 

proto, že se v dané aktivitě vyskytují jejich kamarádi? “

Tato práce se skládá z dvou hlavních částí: teoretické a praktické části. 

V teoretické části nejdříve, na základě několika pramenů, uvedu hlavní roli této 

práce, tou je dítě v období puberty, kde se pokusím charakterizovat tělesný

a psychický vývoj dítěte, které se začíná stávat skoro dospělým. Neopomenu 

socializaci a hlavně rodinu, ve které dítě vyrůstá, jako základ pro stabilní osobnost 

ubírajícím se zdravým životním stylem ve svém volném čase. Poslední kapitola 

v teoretické části se vypořádává s pojmem volný čas, výchova ve volném čase, 

rodina ve volném čase a možnými způsoby trávení volného času.

V praktické části se budu snažit na základě plánovaného výzkumu 

zodpovědět na otázky podávané v tomto úvodu. Toto šetření bylo provedeno 
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na ZŠ Sázavská v městské části Praha 2 mezi žáky sedmých a osmých tříd 

a jedním z jeho hlavních cílů je zjistit, které volnočasové aktivitě se děti nejvíce 

věnují a zda je možné si teoretické poznatky ověřit v praxi. Dalším cílem bude 

také i to, z jakého důvodu volí děti onu konkrétní aktivitu pro její věnování se.
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TEORETICKÁ ČÁST

1.     Dítě v období puberty 

Jak jsme již zmínila v úvodu práce, puberta (nebo jinak řečeno

pubescence) je ranou fází velké věkové skupiny dospívání, které navazuje 

na dětství a dle mého názoru, je jakým si přechodníkem pro dospělost. V období 

dospívání nastává pro jedince mnoho podstatných změn, všechny změny si možná

sám neuvědomuje, ale dějí se a utváří jeho „novou“, jinou osobnostní stránku, 

tak říkajíc, osobnost připravenou pro dospělost. Tyto změny se dějí v několika 

rovinách, převážně v rovině tělesné, také v té psychické a nesmím zapomenout 

na rovinu sociální. Hodně změn je podmíněno ze základu biologicky, ale nutné 

je podotknout, že právě vliv sociálních a psychických okolností na ně taktéž 

působí. O tom, jak jedinec období dospívání prožívá a vnímá je dané 

podmínkami, především společenskými a určitými kulturními. (Vágnerová, 2005)

Věkové vymezení období dospívání je pro každého jedince individuální, 

ale většinou spodní hranice začíná mezi 11. – 12. rokem života dítěte a ta vrchní 

hranice končí mezi 20. – 22. rokem života již dospělého člověka. Pro následující 

obsah zaměření a výzkumnou část této práce se již budu zabývat pouze skupinou 

první fáze dospívání, kterou mohu podle Vágnerové (2005) nazvat jako ranou 

adolescenci. Raná adolescence je přibližně prvních pět let dospívání, věkově 

stanovena mezi 11. – 15. rokem dítěte. Úplně nejvíc znatelnou změnou je tělesné 

dospívání, tím pádem i zevnějšek jedince. Záhy za to, je mnoho dalších faktorů, 

které změní život raného adolescenta, a záleží na jeho připravenosti, jak se 

s těmito změnami vypořádá. Především se jedná o změnu způsobu myšlení, a 

z důvodu proměn hormonů, o změnu citového prožívání. Přestává být úplně 

závislý na rodiče, jde mu o samostatnost. Domnívám se, že v této době jde 

převážně o přehodnocení životního žebříčku hodnot a názorů (podle Eriksona

a Freuda jde o budování vlastní identity), kde jednu z prvních míst zaujímají 

přátelé, kamarádi. Rodiče si mnohdy ani neuvědomují, že pro jejich dospívající 

dítě je přátelství stejně důležité, jako pro ně láska k bližním. Ovšem objevují se 

první lásky a také první snahy o partnerské vztahy. Zájem „puberťáků“ taktéž 
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tvoří sexualita a sní veškeré spojené otázky a touhy. Absolutním sociálním 

vyvrcholením rané adolescence je ukončení povinné školní docházky, možný 

nástup na další školy nebo učiliště a první seznámení s profesemi a to někdy 

ne s těmi, které by si sami vysnili jako budoucí povolání. (Vágnerová, 2005), 

(Langmeier, Krejčířová, 2006)

1.1. Tělesný a psychický vývoj

1.1.1. Tělesný vývoj v období puberty

Tělesná proměna je jednou z největších, na první pohled viditelnou 

změnou a možná proto je na ní v tomto období dítěte kladen takový důraz. Tahle

proměna má vliv na sebepojetí a sebehodnocení jedince a v mezních případech 

toto sebepojetí a sebehodnocení dosáhne negativního hodnocení. Vše je závislé 

na tom, jak dotyčného bere okolí a jak moc je jeho proměna respektována, protože 

jeho tělesnou změnou se mění i chování druhých lidí na něho. Známé jsou 

případy, kdy dívky nosí vytahané svetry, aby si ukryly svá rostoucí poprsí.

V tomto období jak pro děvčata, ale i pro chlapce se zvyšuje osobní úroveň 

vypadajícího zevnějšku.  Protože je důležité zapadnout mezi vrstevníky a  být 

druhými akceptován a sám být něčím jedinečně zajímavý. Se všemi příchozími 

proměnami se musí dítě vypořádat a je to průběh, který nějakou chvíli potrvá.

(Vágnerová, 2005)

Doba puberty je právě pro mnohé změny těžší více pro děvčata, než 

pro chlapce, protože děvčata dospívají dříve než chlapci. A navíc dospívající

znaky u obou skupin jsou různé.

„U chlapců je ze sociálního hlediska významný především růst a posléze 

rozvoj svalů. Sekundární pohlavní znaky nejsou na první pohled tak nápadné 

a zneklidňující. Navíc je vyšší postava u chlapce sociálně akceptovatelná 

i dospělými. Ve vrstevnické skupině je vysloveně výhodná, protože představuje 

šanci na získání lepšího sociálního statusu - prestiž je v tomto věku ještě závislá 

na fyzickém habitu a síle.“ (Vágnerová, 2005, s. 327).

„Sekundární pohlavní znaky děvčat jsou nápadnější a bývají dospělými 

chápány jako signál významnější, tj. kvalitativní změny. Tělesná proměna chlapců 

se na první pohled jeví jenom jako růst a zesílení, tj. změna kvantity. Rodiče 
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mívají strach z předčasné sexuální aktivity, kterou očekávají od fyzicky vyspělých 

děvčat. Jejich reakce mohou tudíž být, vědomě i nevědomě, zaměřeny 

na potlačení takto interpretované skutečnosti nebo její kompenzaci jiným 

způsobem.“ (Vágnerová, 2005, s. 327).  Často to může pro tyto děvčata vyznít 

jako něco špatného, co se v jejich životě odehrává a často si mohou přát, aby ona 

změna vůbec nenastala a ony mohly žít tak skvěle, jako předtím.

Co se týká vývoje motoriky i tu se jedná o něco zřetelnějšího než 

v předchozích obdobích. Pubescent je najednou mrštnější, mocnější, jemně 

motoricky koordinovanější, a s větším smyslem pro rovnováhu. Zde vychází 

veliký zájem o sport a jeho zařazení pro volný čas dětí. (Langmeier, Krejčířová, 

2006)

1.1.2. Vývoj myšlení

Piagetova vývojová teorie nazývá období rané adolescence obdobím stadia 

formálních logických operací. Vesměs jde o to, že před tímto obdobím jedinec 

poznával svět a život takový jaký je a tak ho i bral. Kdežto teď uvažuje o světě, 

jako o místu, kde by mohlo být všechno jinak. To, jaký svět je, je pouze jedna 

z možností, jak by to mohlo být. O tom, jak moc se mění dospívajícího myšlení, 

můžu vysvětlit na některých příkladech. 

Ten první poukazuje na vyvinutou schopnost vysvětlovat koncepty 

obecněji a abstraktněji, tudíž se dá říct, že jejich pochopení a vysvětlování není 

zcela postaveno na vlastní zkušenosti. Tak třeba dítě v mladším školním věku 

na otázku, co je to pohled, odpoví: „To je to, co mi posílá babička, když jsem 

na táboře.“ Za to pubescent odpoví obecněji a to, že „pohled je karta s obrázkem 

nebo fotkou, která se posílá lidem na památku“ a ke všemu si je samo vědomo, 

jiné možné vysvětlivky slova pohled. Je teda evidentní, že opírání o vlastní 

zkušenosti klesají a narůstá obecnost a abstrakce. (Langmeier, Krejčířová, 2006)

Na uvedeném dalším příkladu bude vidět další bod vývoje myšlení dítěte 

v období puberty. Jde o řešení problému. Dospívající se nespokojí pouze s jednou 

verzí vyřešení problému, ale dle mého názoru jakoby zkoumá různé varianty 

řešení. Například, když má rozbité kolo a přemýšlí, jak ho spravit. Možné varianty 

ho napadnou několik. „Kolo může opravit táta, ale ten je dlouho v práci, nebo 

kolo může spravit soused, ten je doma a nic nedělá anebo se můžu pokusit kolo 
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opravit sám…“ Jeho myšlení může dosahovat dalšího zkoumání, „co by se stalo, 

kdybych kolo nechal opravit tátu, a co by se stalo, kdybych kolo opravil já…“ 

a různé podobné domněnky. (Langmeier, Krejčířová, 2006)

A nakonec uvedu dítě v roli jedince, který si sám utváří hypotézy, které 

nemusí být založené na skutečnosti. Také se zde se objevují mravní úsudky, které 

jsou tolerantnější k druhým osobám a jak již jsem už zmínila, jsou schopni 

hodnotit i samy sebe, v krajních případech až příliš negativně, což dokáže 

zruinovat celkové sebepojetí dospívajícího. Jelikož se jedincovo schopnosti více 

rozvíjí, naprosto radikálně se navyšují záliby, které potom můžou utvářet jeho 

volný čas, ať už se jedná zájem o sport, kulturu, četbu, poslech hudby, apod.…

(Langmeier, Krejčířová, 2006)

1.1.3. Emoční vývoj

Z důvodu toho, že celkově dospívání je rovněž spojeno s hormonální 

změnou (u dívek růst poprsí, zaoblení boků, první příchod menstruace…; 

u chlapců pak rozvoj svalů, změna hlasu, první erekce…; u obou pohlaví se pak 

může jednat i o začínající růst pubického ochlupení,…), dá se hypoteticky říct, 

že se nabízí i změna citového (emočního) prožívání. Jsou zde jasně zřetelné 

výkyvy nálad, jednou se může dítě ve stejné situaci chovat podrážděně, a když 

se naskytne stejná, nebo obdobná situace příště, může všechno projít v pořádku, 

bez jakéhokoliv „vyšilování“. Myslím si, že se bohužel nedá jednoznačně najít 

důvod, nebo předpoklad dané situace, prostě se to děje nahodile podle různých 

okolností, které si ani sám pubescent nedokáže uvědomit, na to pak všechno 

pochopit. Nejsou schopni vysvětlit příčinu, a je samotné může jejich chování 

překvapit. Kromě náladových výkyvů prožitky často bývají i přecitlivělé, zmatené 

a labilní. Tyto prožitkové reakce jsou převážně krátkodobé a pro ostatní, hlavně 

pro rodiče, můžou znamenat i „konfrontaci s puberťákem“. (Vágnerová, 2005)

Vágnerová (2005) ve své knize popisuje citové prožitky raných 

adolescentů jako emoční egocentrismus. V podstatě to znamená, že sami 

dospívající věří tomu, že nikdo jiný nemůže mít tak krajní emoce jako oni sami. 

Napomáhá tomu i to, že jsou více nepřístupní a někdy dokonce více samotářští.

Sama si pamatuji na svoje zkušenosti, když jsem byla v sedmé třídě a odjeli jsme 

na dovolenou k jezeru. Nedokázala jsem vysvětlit co se se mnou děje, ale 
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vyhledávala jsem chvíle, kdy jsem chtěla být sama a ještě ke všemu nic, co jsem 

do té doby dělala, mě nebavilo ani nezajímalo. Například plavat, stavit hrad 

z písku a tak podobně. Nechtěla jsem nic dělat. Spousty času jsem posedávala 

na břehu jezera a jen tak koukala. Neuměla jsem si vysvětlit, co se děje. Moji 

rodiče si asi museli myslet, že mě dovolená nebaví, že jsem znuděná. Vzniklou 

situaci jsem si dokázala vysvětlit zpětně a navíc jí velice výstižně popisuje 

Příhoda. „Převrat v citových vztazích působí, nejenže se pubescent v sobě 

nevyzná, nýbrž že se odcizuje dosavadní své mentalitě, aniž dosud našel 

vyrovnání. Tato emoční složitost a nejistota v něm mocně probouzí pocit 

osamělosti. Sklon k samotářství, k uzavřenosti, ke snění a útěk od reálné 

skutečnosti, který z něho vyplývá je konstatován nejen psychology…“(Příhoda, 

1963, s. 350).

V těchto rocích života dítěte je velmi důležité pochopení a trpělivost 

dospělých v jeho okolí. Nejedná se jenom o hladký průběh mezilidských, 

rodinných i jiných partnerských vztahů. Ale může jít i o naprostý dopad 

na prožívání dítěte. „Nenalézá-li mladý člověk u nikoho z dospělých citovou 

podporu a porozumění a je-li nad to třeba v kolektivu vrstevníků izolován 

a zesměšňován mohou se dostavit nepříjemné a nebezpečné pocity osamělosti 

a marnosti, doprovázené depresí a úzkostí“(Vymětal, 1979s s. 123). Zmiňuji 

to tady proto, že si myslím, že pocity úzkosti a deprese můžou omezit volný čas 

dítěte. A taky nutné zdůraznit je to, že úzkost si potom dospívající může donést až 

do dospělosti a dost znepříjemnit soužití s životním partnerem či partnerkou 

i s ostatními lidmi, s kterými je v kontaktu.

1.1.4. Psychické potřeby

Dítě v období rané adolescence má na základě změny myšlení i ovlivněný 

postoj k základním psychickým potřebám a převážně způsoby jejich 

uspokojování. Vágnerová (2005) uvádí 3 nejzákladnější:

 Potřeba jistoty a bezpečí – stále se váže na zkušenosti z minulosti, ale 

jelikož se objevila nová rovina přemýšlení a uvědomění o budoucnosti 

(kvůli které se nabourává onen pocit jistoty), je třeba „bojovat“ o zcela 

novou jistotu.
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 Potřeba seberealizace – ono uvědomění o budoucnosti a hlavně jeho 

přemýšlení o příležitostech a výhledech, hraje zde podstatnou roli. 

V tomto věkovém období jde o budování identity, které se nevztahuje 

jenom na přítomnost, ale i na budoucnost. Je tedy zřejmé, že aktuální 

úspěchy nemusí být tak průlomové, což sám jedinec chápe. Může to být 

i naopak, nynější nespokojenost může vyvážit spokojeností v budoucnu. 

Zkrátka ví, že uspokojení z jakéhokoliv úspěchu, které přichází teď, 

nemusí např. za rok něco znamenat. (Troufám si tvrdit, že se může jednat 

třeba o velikou událost psaní přijímaček – vyznamenání na vysvědčení mi 

nezaručuje úspěšné zdolání přijímacích zkoušek na střední školu)

 Potřeba otevřené budoucnosti – dospívající je schopen až teď o ní 

uvažovat, přemýšlí o různých variantách a to funguje jako naděje na lepší 

budoucnost.

Tyto základní psychické potřeby dle mého názoru můžou někdy stát i 

za ovlivňováním volného času, nutí přemýšlet o tom, co a kdy se může zlepšit 

(jestli vůbec), jestli tomu můžu přispět, jestli to má cenu apod.… (Např. „jdu si 

kopat ven na hřiště, zemák mi stejně na střední k ničemu nebude, a tak se ho 

nebudu ani učit opíšu to zítra od Mirka“, nebo „nemůžu jít s holkami ven, když 

napíšu na jedničku pololetní písemku, budu mít vyznamenání“. Ovšem si myslím, 

že se zde nemusí jednat o pravidelné trávení volného času. 

1.2. Socializace a sociální zrání

Sociálních „událostí“, které čekají na dítě přecházející do období 

dospívání, je několik. V rané adolescenci jsou důležité alespoň tři – ukončení 

povinné školní docházky, výběr dalšího možného studia (s tím už může být 

spojena i volba profese pro budoucí život jako dospělý) a také velice stěžejní roli 

hraje dovršení 15. roku života a s tím spojený občanský průkaz. Vágnerová (2005) 

nazývá tyto události jako „druhé sociální narození.“

„Při snaze o postižení rozvoje citu v době pubescence jsme již nutně 

naznačili poměr k lidem jako jednotlivcům. Růst vědomí a sebevědomí se všemi 

druhotnými důsledky však přeměňuje celý společenský život. Pubescent vytváří 

jiné sociální vztahy a volí si jiné autority. Od těch, s nimiž se stýká, chce 

především individualizaci, osobní přístup. Odlišuje se tím zásadně od dítěte, které 
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si žádalo, aby se jednalo se všemi žáky, kamarády i sourozenci stejně. 

V socioformních snahách rozhoduje, jaký o něj projevují osobní zájem jiní a jak 

jej respektují. Zejména k dospělým vytváří vlastní poměr zcela nově. Kdežto dítě 

se ochotně podřizovalo síle, cítící podvědomě svou slabost a bezmocnost, 

pubescent se síle vzpírá, jako by chtěl uplatnit v poměru k dospělým devízu 

„já pán, ty pán“. Proto nejen směle mluví, nýbrž i myslí, ba dokonce má za to, 

že lecčemus lépe, přímočařeji rozumí nežli „velcí“, jimž se růstu stále více 

přibližuje.“ (Příhoda, 1963, s. 425)

1.2.1. Sociální zrání

Měla bych zmínit, alespoň ve zkratce, sociální zrání, které hraje taktéž 

důležitou roli v sociálních změnách v období dospívání. Hned vedle socializace, 

právě v období, kdy se dospívající snaží osamostatnit se od rodiny (rodičů), 

se stává jedinec společenským subjektem a přestává být objektem společenské 

péče (Sak, 2000). Myslím si, že právě v období rané adolescence sociální zrání je 

naprosto stěžejní.

„Sociální zrání je proces vývojových změn jedince, který probíhá pod 

tlakem měnící se sociální pozice a rolí, vedoucí k postupné proměně objektu 

společenské péče ve společenský subjekt. Sociální zrání probíhá ve dvou 

základních rovinách, v oblasti vědomí a v rovině osvojování si sociální 

kompetence. Důsledkem vývojových změn ve vědomí a v sociální kompetenci 

jsou proměny sociálního chování od elementárních aktů až po životní styl (Sak, 

2000, s. 35)“.

„Sociální zrání napomáhá utváření základních motivačních struktur, 

hodnotové orientace a životních cílů. Dochází k přebírání a osvojování 

společenských rolí, k jednání v rámci společenských norem, které se v závislosti 

na společenských rolích diferencují. Sociální zrání také znamená pochopení 

a aktivní osvojení sociálních mechanismů. Sociální mechanismy jsou řetězce 

a shluky vzájemně propojených elementárních aktů sociálního chování, jejichž 

důsledkem je očekávaný sociální efekt (Sak, 2000, s. 35)“.
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1.2.2. Sociální skupiny a role

V dospívajícím věku převládají analogické sociální skupiny a organizace 

jako v mladším školním věku a z důvodu toho, že jsou důležité pro osobnostní 

vývoj jedince, jenže mají jiné ovlivňující prvky a význam (dle Vágnerové, 2005).

 Rodina – pro pubescenta je rodina pořád důležitou základnou, avšak se od 

ní začíná uvolňovat a má sklony pro nezávislost. Dá se tvrdit, že rodič se 

spíše stává partnerem, ztrácí „škrobenou“ nadřazenost a jeho autorita 

prochází změnou.

 Škola – především se jedná o budoucí začlenění, jde o školní úspěšnost, 

díky které se pak jedinec může dostat na vyšší školské instituce.

 Volnočasové instituce  - mají vliv na společenské zapojení, 

ve volnočasových institucích si může jedinec rozvíjet své schopnosti 

a dovednosti, anebo dokonce nahrazovat nepříjemné pocity z rodiny, či 

ze školní neúspěšnosti za ty příjemnější.

 Vrstevnická skupina – podle mého úsudku, pro dospívajícího z emoční 

stránky nejdůležitější sociální skupina. S vrstevnickou skupinou se 

ztotožňuje, svěřuje se, mluví o svých přáních a tužbách a mnohdy si je 

i plní. 

V první řadě si dospívající střeží svoje území, převážně ve volnočasových 

aktivitách, kde to berou jako jejich místo - jejich soukromí. A je zcela jedno, jestli 

se jedná o organizovanou činnost nebo ne. Je to místo, kde se schází se svými 

přáteli, kamarády a tvoří sociální skupiny.

Jelikož jedinec funguje v sociálních skupinách, ať už v nových nebo těch 

přeměněných, dosáhl nových sociálních rolí. Někdy jsou zcela mimořádné, jelikož 

podporují lepší sebehodnocení pubescenta a někdy bohužel je tomu naopak 

(Tamtéž, 2005). Každopádně ty nové role, jsou:

 Role dospívajícího – což je dáno biologickou stránkou a je podmíněna 

hormonálním a erotickým významem

 Role člena party – jako součást skupiny získává a utváří sociální identitu



18

 Role blízkého přítele – velice klíčové mít kamaráda, na kterého se dá 

spolehnout.

1.2.3. Vztahy k dospělým

Veškeré změny, ať somatické nebo psychické, přispívají u dospívajícího 

k úsilí se před dospělými zrovnoprávnit. Zavrhují roli jakéhosi poskoka, který 

nemá stejné právo na názory, činy, myšlenky a podobně. Dá se říct, že především 

to funguje tak, že dospívající se vždy snaží najít jiné východisko ze situace, které 

by bylo akceptovatelné dospělou stranou tak, že je úplně jiné než navrhovali sami 

dospělí. A to vše jen proto, aby se naplnila jejich nádoba vlastních schopností, 

s vlastními úsudky a názory. Nemá to vůbec nic společného s tím, že by 

dospívající chtěl nabourat autoritu dospělého nebo ho v konečné fázi „zesměšnit“.

(Vágnerová, 2005)

Nejčastější skupinou dospělých, se kterou přichází do kontaktu pubescent, 

jsou nepochybně rodiče. Když se tak zamyslím nad rolemi v rodině, určitě velký 

význam hraje počet dospívajících v rodině, jestli má pubescent sourozence 

mladšího nebo staršího, jestli je na výchovu dospívajícího jeden dospělý nebo 

dva. Uvádím to proto, že dospívající si v novém postavení buduje rovnocenné 

místo mezi dospělými. A tady to právě dospělý může ovlivnit. Důležité byly 

a jsou vztahy v rodině, protože je asi zřejmé, že rodiče nemůžou přistupovat 

k dítěti v pubertě stejně jako k malému dítěti, třeba v první třídě. Ale na druhou 

stranu, nelze naprosto ze dne na den změnit postoj ke svému dítěti. Očividně 

se tedy jedná o dlouhodobý průběh ve výchově, ve kterém se ze vztahu malé dítě 

– rodič (dospělý) zrodí skoro dospělý – rodič (dospělý). (Macek, 2006)

Podle Eriksonovy vývojové teorie, jedinec ve věku dospívání si hledá 

vlastní identitu. A když si identitu „hledá“, je taky jasné, že to má dopad i 

na pubescentovo sebehodnocení a sebepojetí. Proto je značně stěžejní, aby rodič 

roli „puberťáka“ nijak neznehodnocoval, nepřehlížel a ani nijak nezesměšňoval. 

Myslím si, že by rodič měl být převážně chápající, empatický a respektující 

názory a postoje dospívajícího. Nejde o to, aby rodič ty svoje postoje a názory 

měnil v závislosti na mínění svého dítěte v rané adolescenci, ale podstata je, aby 

dokázal oboustranně vidět situaci. Může to mít pozitivní zhodnocení pro příští 
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situace. V opačném případě by se mohlo stát, že dítě může dojít do značného 

pocitu méněcennosti. (Tento pocit Erikson ve své vývojové teorii popisuje, 

že dochází ke konfliktu proti ohrožujícím pocitům nejistoty o své vlastní roli mezi 

lidmi. (Langmeier, Krejčířová, 2006))

Další dospělí v životě dospívajícího jsou učitelé. S těmi pubescenti 

přicházejí do styku každý všední den. Jejich vztah je samozřejmě úplně jiný, než 

vztah k rodičům, v souladu s mým míněním role učitele je založená na daleko 

větší autoritativní bázi, jelikož je to přece ten, co „dává známky“. Ale jádro věci 

je stejné. Jinak bude vypadat vztah učitele s druháčkem a právě jiný by měl být 

třeba s adolescentem v deváté třídě. Taky si troufám tvrdit, že v pubertě

napomáhají předměty k rozvíjení myšlení a abstrakce, a učitel by měl i samotnou 

výuku směřovat k tomuto rozvoji. A mimo jiné hlavně svými zkušenostmi, 

dovednostmi, schopnostmi a talentem pro vyučování by mohl změnit pohled žáků 

na branou látku tak, že sám žák o ní bude přemýšlet a sám sebe se ptát na některé 

doplňující otázky, zkrátka učitel by měl umět probudit u jejich žáků zájem o daný 

předmět. A to z jediného důvodu, že i tímto zájmem, se podle mě může 

mezilidský vztah učitel-žák adolescent změnit k lepšímu. Samozřejmě nepopírám, 

že ne o všechny předměty má každý žák zájem, jenže právě i tento fakt, který 

by učitel zjistil, by mohl mít velkou váhu na onom vztahu (např. učitel by si mohl 

uvědomit, že to žáka nezajímá tolik, ale že alespoň ví a toho si právě na něm

učitel cení).

Jako poslední uvedenou skupinu dospělých jsou ti, které můžou 

dospívající potkat pravidelně ve svém volném čase. Ať už se jedná 

o organizovanou nebo neorganizovanou činnost, dítě ve svém volném čase 

potkává řadu dospělých, např. ve střediscích volného času, na kroužkách, 

v klubech, u spolužáka doma anebo jen tak venku i jiné. Všichni tito dospělí mají 

velikou výhodu oproti rodičům a učitelům. Nejsou v roli toho, co furt pořád 

„sekýruje“, nařizuje a furt protestuje proti veškerým argumentům, co pubescent 

vznáší. Toto postavení dospělého může napomoci k vytvoření vztahu k novému 

dospělému, ke kterému by dospívající dokázal i pozitivně vzhlížet. A snad tohle 

může být další faktor na ovlivnění volného času dětí v období puberty (např. 

„Chci být tak dobrá jako ta Míša, co tancuje latinsko-americké tance, vždy mi 

to dobře vysvětlí a pomáhá mi.“)
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1.2.4. Vztahy mezi vrstevníky

Langmeier a Krejčířová (2006) ve své knize uvádí, že právě onen pocit 

méněcennosti a pocit vnitřní nejistoty se dospívající snaží kompenzovat pocitem 

jistoty, kterou jim dává skupina vrstevníků. Pravděpodobně i proto, že se jedinec 

snaží odpoutat od rodiny a již zmíněný pocit jistoty jim to umožňuje. Ono 

to vlastně není ani překvapující, kdo jiný by je přeci měl pochopit, co právě 

prožívají a cítí nežli ti, co třeba prožívají to samé, nebo je dokážou při nejmenším 

pochopit.

Po nejprve se jedná o skupinovou izosexuální fázi, ve které se vytváří 

skupiny stejného pohlaví. Druhé pohlaví je zavrhované. Chlapce spojují společné 

zájmy, kolikrát nedojde ani na to, že by snad sami chlapci museli chodit na stejné 

zájmové kroužky. Stačí pouze zájem o danou činnost, vzájemný obdiv a začínají 

se potkávat ve skupinkách. S děvčaty se nebaví, jsou podle nich ubrečená, 

v jednom kuse na kluky žalují, ale hlavně s nimi nesdílejí stejné zájmy. Dívkám 

zase vadí, že kluci jsou suroví. Je zas spojuje povětšinou společné cítění, tužby 

a přání. Nepochybně to může ale spojovat i chlapce, ovšem u dívek je toto 

intenzivnější, více podporované na citové tendenci. Postupně skupinová přátelství 

už pro dospívající nejsou to, co by zrovna chtěli, co by jim vyhovovalo a vznikají 

díky individuální izosexuální fázi bližší, důvěrnější přátelství. Mít přítele 

kamaráda, který je věrohodný, je pro pubescenta v době, kdy ho opouští vnitřní 

jistota, velice významné. Může se mu svěřovat, vzájemně si mohou klást ty 

nejtajnější otázky a upřímně řečeno, dospívající mají mnohokrát pocit, že jejich 

kamarádi jsou jediní, kdo jim rozumí. I zde jsou tyto přátelství u chlapců tvořená 

přes společné zájmy, u dívek jde o přátelství založené na emoční náklonnosti.

(Langmeier, Krejčířová, 2006)

„Rovněž v období puberty se nejčastěji začíná ohlašovat zájem o druhé 

pohlaví, zprvu tápavý, bázlivý a nejistý – přechodná etapa. Jedinci, kteří první 

překonávají skupinové tabu orientace na druhé pohlaví, bývají vystavováni 

posměškům, v nichž se však současně obráží i určitá závist. Často však chlapci

i dívky zůstávají ve skupině a projevují zájem jen „na dálku“ – pokřikují na sebe 

a koketují s příměsí vtipkování, které oslabuje nejistotu a strach. Chlapci i dívky 

se pak mezi sebou mnohdy chlubí různými zážitky, často zveličenými nebo zcela 

vymyšlenými.“ (Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 151)
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Vztahy dospívajících k vrstevnickým skupinám i jednotlivcům mohou vést 

taktéž k promyšlenějšímu a snazšímu výběru volného času. V nejedné instituci 

či organizaci vidíme hlouček „puberťáků“, kteří by asi po jednotlivcích pravidelně 

docházeli zřídka, protože se stydí, nemají onu jistotu a zkrátka když v tom nejsou 

sami, je to snadnější. Pouze podotknu, že se někdy vrstevnická skupina nebo 

dvojice spojí až záhy po zvolení volného času. Myslím si, že takto pubescenti 

jednají, když právě jejich rodiče je zapíší na daný kroužek nebo činnost, takže to 

není z jejich iniciativy.

1.3. Rodina a její vliv

Shoduji se s názorem Krause (2008), že rodina jako sociální instituce je 

v dnešní době absolutně nezbytná a nezaměnitelná jak pro dospělého tak i pro 

dítě. „Je nezastupitelná při předávání hodnot z generace na generaci, funguje jako 

nejvýznamnější socializační činitel. Stojí na počátku rozvoje osobnosti a má 

možnost ho v rozhodující fázi ovlivňovat“ (Kraus, 2008, s. 79). Když se zamyslím 

nad pojmem rodina, neodmyslitelně tam patří především její členové. Také 

si myslím, že rodina je základ naprosto všeho, ať už se jedná o psychologické, 

či sociální, nebo také ty výchovné, ochranné a v neposlední řadě i ekonomické 

prvky. Je to to nejpřirozenější prostředí pro vývoj člověka. Podstatou rodiny bych 

řekla, že je její fungování. Nejedná se o to, že výchova v rodině je špatná a dobrá

(ani bych nikdy nehodnotila takto výchovu), a že z dobré výchovy vznikne dobrý 

člověk a ze špatné výchovy ten špatný. Mám na mysli to, že „směr života“, jakým 

se rodičové vydávají, jakmile zplodí děti, velice ovlivní i to, jakým „směrem“ 

života se vydají samy. Zdůrazňuji to tady proto, že rovněž tato myšlenka může 

hrát důležitou roli ve výběru volného času. Kromě toho jde i o postoje v rodině, 

o lásku mezi jejími členy, respekt, pochopení, možnost sebeprosazování. Prostě 

jde o to, že by měl mít každý člen rodiny svoje pevné místo se svými právy. Je to 

stěžejní i pro ty nejmenší v rodině, protože si myslím, že to napomáhá k vytváření 

a rozvoji osobnosti.

„Rodina tvořená rodiči (rodičem) a dětmi bývá nazývána rodinou

nukleární (jadernou). Rodinu rozšířenou o blízké příbuzné, prarodiče, strýce, tety 

apod. označuje termín rodina rozšířená (velká). Rodina v níž jedinec vyrůstá jako 

dítě, nazýváme rodinou orientační, rodinný svazek, který později samo zakládá, 

označujeme jako prokreační. Z hlediska průběhu socializace má zásadní význam, 
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do jaké míry se daří rodině vypořádat s funkcemi, které má plnit. Hovoříme tedy 

o rodině funkční (všechny své funkce plní přiměřeně), dysfunkční (některé funkce 

nejsou plněny dostatečně, celkový život rodiny však není zásadně ohrožen) 

a afunkční (rodina nezvládá své zásadní funkce, je vnitřně rozkládána a zásadně

je narušován i socializační vývoj dítěte). (Kraus, 2008, s. 80) “

1.3.1. Funkce rodiny

Mnoho autorů se pro nynější podobu rodiny shodují na čtyřech funkcích

rodiny, které jsou zásadní charakteristikou rodinného a společenského soužití. 

Patří k nim:

 Biologicko-reprodukční funkce rodiny plní důležitou úlohu nejen 

pro člověka jakožto člena rodiny, který rodinu spoluvytváří, ale také 

pro společnost jako společenský komplex. Potřebuje pro svoje zachování, 

aby rodiče děti rodili a tím pádem pohromadě se podíleli na udržení plně 

funkční společnosti.

 Sociálně-ekonomickou funkcí rodiny se rozumí to, že rodina hraje velikou 

roli v ekonomické soustavě společenství. Každý člověk je součástí, 

začleňuje se do produkovaných a neprodukovaných oblastí a to v podobě 

povolání a zároveň taky jako významný spotřebitel. Nutné je podotknout, 

že na spotřebiteli je výrazně závislý i trh.

 Socializačně-výchovná funkce rodiny splňuje úkol nelehký pro rodinu. Učí 

své děti základní návyky, způsoby chování, které je akceptovatelné 

společností a učí děti k životní adaptaci. Zkráceně by se to dalo nazvat 

jako „příprava dětí a mladistvých na život“, k tomu by měl směřovat tento 

socializační proces.

 Emocionální funkce rodiny vedle ostatních funkcí rodiny neodmyslitelně 

patří. Nikdo jiný nedokáže podat takovou dávku lásky, bezpečí a jistoty 

jako právě rodina v emočním zázemí. Smutné je to, že bohužel citová 

složka od 90. let se v rodinách snižuje, mohou za to např. rozvody, rozpad 

rodiny, zaneprázdněnost a jiné.
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Z důvodu toho, že touto prací směřujeme ke způsobům trávení volného 

času, dovolím si sem přidat funkci pátou, kterou Kraus (2008) popisuje tím, 

že rodina by neměla opomínat rekreaci, relaxaci, zábavu. „Aktivity tohoto typu 

se týkají všech členů rodiny, ale pro děti mají samozřejmě význam největší. Jak 

rodina plní tuto funkci, se projeví např. v tom, do jaké míry tráví všichni členové 

rodiny pohromadě svůj volný čas, jakým zájmovým činnostem se věnují, jakým 

způsobem tráví dovolené apod.“ (Kraus, 2008, s. 83). 

1.3.2. Druhy rodin z hlediska počtu rodičů a vztahu mezi jednotlivými 

členy 

Nesmím zapomenout na fakt, že v rodinách nebývá pravidlem, že jsou 

přítomni oba rodičové, nebo rodičové opačného pohlaví, či rodičové, kteří jsou 

pokrevními příbuznými. 

Sobotková (2001) uvádí, že převážnou většinou osamělých rodičů jsou 

matky. Můžeme je rozčlenit do tří skupin.

1. Osamělé matky, v jejichž rodině se stala tragická událost – manžel a otec 

v jedné osobě zemřel. Zůstala sama vdova s dětmi.

2. Osamělé matky, které mají děti z ukončeného vztahu (rozvod, rozchod). 

Bývá časté, že jsou tyto matky blízkým okolím nebo celkově společností 

kritizovány, že nezůstaly v nefungujícím vztahu kvůli dětem, ale osobně 

si myslím, že lepší než zůstat ve vztahu, kde to jenom vře mezi rodiči, 

je domluvit se na střídavé péči. Protože se domnívám, že rodinná 

atmosféra se kvůli nevycházejícímu rodičovskému páru může lehce 

pokazit a může napáchat větší psychické „zlo“ než samotný a klidný 

rozvod a domluva na střídavé péči.

3. Osamělé matky, které cíleně chtěli být svobodné. Patří sem matky, které 

počaly dítě s partnerem, jehož nepovažovaly za partnera pro dlouhodobý 

vztah. Dále se sem dají zařadit matky, které si děti adoptovaly, popř. si 

vzaly dítě do pěstounské péče. A konečně sem patří také matky, které 

se nechaly uměle oplodnit.
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Ovšem nastávají i situace, že jediným rodičem v rodině se stává právě otec, a ten 

bývá sám z důvodů:

1. Pokud matka dětí zemře.

2. Pokud matka dětí opustí rodinu.

3. Nebo je kvůli vážné nemoci zcela vyřazena z péče o rodinu.

Zbývá ještě připomenout, že se může stát i stav, kdy po rozvodovém řízení 

jsou děti nebo dítě svěřeny do péče otce, což je velice těžké pro matku, která 

má tendenci se plést do výchovy dětí.

Další jsou rodiny nevlastní, což jsou rodiny, kde bývají děti z předešlého 

manželství rodičů, vznikají tudíž nové vztahy a to i ty příbuzenské – nevlastní 

matka, nevlastní otec, nevlastní děti, nevlastní sourozenci. A poslední za zmínku 

stojí rodiny, kde jsou rodiče stejného pohlaví. 

Veškeré formy rodinných soužití, které jsem tu uvedla, jsou aspoň podle 

mého mínění velice těžké a pokud se právě dějí v období, kdy dítě dospívá, jsou 

nabourány citovou labilitou. Dospívající, který už život vnímá několika úvahami, 

si víc než kdy předtím uvědomuje, že by mohla rodina fungovat i jinačí formou 

a s tím je pro dospívajícího složité se smířit, že to zrovna je tak, jak je. I z tohoto 

důvodu to může mít veliký dopad na způsob trávení volného času dospívajícího.

1.3.3. Dospívající s rodiči

Dříve než se zaměřím na dospívajícího v rodině, ráda bych věnovala pár 

řádků jejich rodičům. Matějček (1986) ve své knize, kde mimochodem píše knihu 

jako jeden z rodičů, vysvětluje, že mnozí rodiče mají z přicházející puberty jejich 

milovaných dětiček hrůzu. Jako by sami rodiče čekali na něco strašného, co bude 

předcházet řadou nepříjemností a otřesů. Ve skrytu duše ovšem jde o strach 

ze ztráty svých dětí, jsou si vědomi změny a mají strach, že přestanou právě jejich 

děti dětmi být. Navíc v tomto období, jak jsem již naznačila v předešlých 

kapitolách, si dospívající začíná uvědomovat druhé pohlaví. V tom případě 

je zcela na místě zmínit možnost, že si pubescent někoho najde, a s tím dotyčným 

nebo dotyčnou bude mít třeba i lepší vztah než se svými rodiči. Tohle všechno 
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rodič někdy mylně chápe jako odcizení dětí a rodičů navzájem. Avšak ve světě 

pubescenta se nejedná o nějaké odcizení. Ve výše uvedených kapitolách jsem 

taktéž nastínila, že se mění myšlení, emoce, i tělesný vývoj. Všechno dotyčné 

se musí naučit akceptovat a brát za své a k tomu potřebuje prostor a svobodu, aby 

všechno vstřebal a naučil s tím žít. Jsou připraveni dělat chyby, poučit se z nich, 

znát své hranice apod.… (Matějček, 1986) Na to vše ale chce přijít dospívající 

sám a rodiče by měli, alespoň dle mého úsudku, utvořit prostředí, ve kterém každý 

bude mít svoje soukromí a respekt vůči druhému, ať už se jedná o vztah rodič –

dospívající anebo dospívající – dítě. Stejně podobně to vysvětluje i Vágnerová 

(2005). Rodina si stále drží svojí pozici i v době, kdy dítě dospívá, ovšem 

se přeměňují vzájemné vztahy mezi jednotlivými členy. „V tomto období musí 

rodina zvládnout významný vývojový úkol, změnit své vnitřní struktury, 

především pozice a vztahy příslušníků různých generací, a vytvořit novou 

rovnováhu.“ (Vágnerová, 2005, s. 350). 

Vágnerová (2005) také nazývá proces, kdy dítě dospívá, procesem 

emancipace, který souvisí především se změnou vztahů k dospělým. Dospívající 

tak odmítá manipulování s jeho osobou, nemá rád, když se bez přihlédnutí na jeho 

přání a tužby, dospělí rozhodují a konají a hlavně říkají mu, co má dělat. Macek 

(2006) zdůrazňuje ve vztahu s rodiči i vztah intrapersonální, myšlený vztah k sobě 

samému. Popisuje období dospívání jako tu část života, kdy se adolescent pokouší 

prvně „na sto procent“ uplatňovat svá mínění a postoje a chování vůči 

vrstevníkům i vůči dospělým a to zejména rodičům. „To, do jaké míry se mu 

to daří, má zpětný vliv na jeho sebepojetí, sebehodnocení a na utváření jeho 

identity.“ (Macek, 2006, s. 26)

Z předchozích odstavců je již patrně zřetelné, že pubescent nabývá 

samostatnosti a přestává být vázaný na rodinu, v první řadě z té pocitové stránky. 

Přirozeně připomínám, že se nejedná o odtržení od rodiny raného adolescenta. 

Dá se tvrdit, že citovou vazbu, pocit bezpečí a rodinné jistoty dospívající pociťuje 

více uvnitř (vědomě) než navenek. Odpoutávání od rodičů ovšem nebrání tomu, 

aby dospívající dokázal ocenit svoje rodiče. Například dokáže ocenit upřímnost 

a spolehlivost. Osobně si troufám tvrdit, že dospívající to kolikrát bere jako jeden 

ze znaků dospělosti, a jelikož sám již požaduje, aby se s ním nejednalo jako 

s dítětem, díky upřímnosti a spolehlivosti se může více cítit jako dospělý. Ale co 
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jim na rodičích nejvíc vadí, když jsou rodiče podráždění, hádaví a malicherní. 

Také nemají rádi nabourávání vlastní intimity, a když se vymáhají důvěrností. 

(Vágnerová, 2005)

Možná z popisu dospívajícího někoho přemůže pocit beznaděje, nebo 

že dospívající je vlastně bůh a rodiče by měli všechno chápat. Ráda bych tyto 

myšlenky vyvrátila. Je zcela pochopitelné, že si rodiče chtějí zachovat svojí 

autoritu, svoje poslední slovo, a hlavně své milované dítě. Nicméně z milovaného 

dítěte se začíná stávat skoro dospělý a jako my všichni dospělí konáme dle 

vlastních úsudků, děláme chyby, zastáváme názory podle našich zkušeností 

a postojů, by i rodič měl umožnit svému dítěti tento „luxus“. Také si myslím, 

že by v období, kdy je v rodině víc dospělých (ať už v jakékoliv fázi života) mělo 

dojít k řadě kompromisů. Protože tato práce je zaměřená na volný čas, a z této 

kapitoly vyplývá, že dospívající tráví s rodiči méně svého času, zastávám názor, 

že čas, který dospívající a rodiče spolu tráví, by právě na oněch kompromisech 

měli založit svojí vztahovou interakci. Mohlo by se totiž stát, že času, který bude 

rodina spolu trávit, bude čím dál tím míň a to jen kvůli vzájemnému nepochopení 

druhých lidí.
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2. Volný čas

Čas kdy nemusíme dělat nic povinně, kdy užíváme volna; čas kdy nastává 

moment, že chceme něco dělat a můžeme to zrealizovat právě v tomto čase; čas, 

kdy můžeme aktivně i pasivně odpočívat. To vše mě napadá k volnému času. 

Myslím si, že pro každého z nás je volný čas nesmírně důležitý a to obzvlášť pro 

dospívající. Již víme, že v období dospívání dochází k utváření identity 

pubescenta a zvyšují se jeho zájmy o záliby. Rovněž i ve volném čase se utváří 

identita a dospívající má tu možnost se věnovat tomu, o co se zajímá, co ho baví, 

co ho naplňuje. Tudíž si myslím, že ve volném čase se utváří ta „část“ identity, 

která by měla dítě pozitivně ovlivnit, pozitivně hodnotit. A to je v době, kdy dítě 

ztrácí osobní jistotu zcela stěžejní. 

„Zájmy dospívajících jsou již mnohem hlubší, trvalejší a diferencovanější 

než v mladším školním věku. Zejména po 13. roce se již někdy vyhraňují a jejich 

vliv se může projevit při rozhodování o volbě povolání. Ústřední celoživotní 

zájem, koníček, se může u některých jedinců postupně utvářet už v tomto věku. 

Projevuje se již výraznější diferenciace mezi zájmy chlapců a dívek. Kromě 

rozdílných zájmů mezi pohlavími mají pro zájmovou orientaci velký význam 

i individuální rozdíly v zálibách, schopnostech a samozřejmě vliv prostředí 

výchovy “ (Pávková, Hájek, Hofbauer, 2008, s. 98).

Nyní se zaměřím na vysvětlení pojmu volný čas a to definicemi několika 

autorů:

„Volný čas je podle sociologických kritérií považován čas, v němž jedinec 

svobodně na základě svých zájmů, nálad a pocitů volí svou činnost. Jedná se o tu 

část mimopracovního, mimoškolního času, která zbude po zabezpečení 

individuálních a rodinných, existenčních a biologických potřeb“ (Sak, Saková, 

2004, s. 59)

„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 – to je tzv. 

zbytková, reziduální teorie volného času rozšířená zejména v německé 

literatuře“(Hofbauer, 2004, s. 13).
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„Pod pojmem volný čas se běžně zahrnují odpočinek, rekreace, zábava, 

zájmové činnosti, zájmové vzdělávání, dobrovolná společensky prospěšná činnost 

i časové ztráty s těmito činnostmi spojené. Z hlediska dětí a mládeže do volného 

času nepatří vyučování a činnosti s ním související, sebeobsluha, základní péče 

o zevnějšek a osobní věci, povinnosti spojené s provozem rodiny, domácnosti, 

výchovného zařízení i další uložené vzdělávání i delší časové ztráty“ (Pávková, 

Hofbauer, Hájek, 2002, s. 13)

2.1. Výchova ve volném čase

„Jestliže chápeme socializaci jako proces, v němž se získává způsobilost 

pro utváření vlastního života, který se děje v podstatné míře také ve volném čase, 

můžeme konstatovat, že vzdělání ve volném čase a pro volný čas nabývá 

na důležitosti. Za rozhodující považujeme, že tato vzdělávací cesta má jiný 

charakter: není totiž orientovaná jen na profesi, děje se na bázi dobrovolnosti a 

zahrnuje životní zkušenosti mimo rodinu, školu a podnik. Jaké vzdělání? Vzdělání 

pro sebe a vlastní život, vzdělávání umožňující účast na kulturním životě, 

kompenzující nedostatky pracovního světa, zdůrazňující komunikaci. Kvalitně 

používat volný čas je zapotřebí se učit. Školy by měly zprostředkovat dětem a 

mládeži novou způsobilost – kompetenci pro jednání ve volném čase. Rozvíjet 

schopnosti a utvářet dovednosti pro tuto důležitou životní oblast, která se někdy 

označuje jako ráj na zemi. Volný čas však nelze vyučovat. Žádné učební cíle, 

normy pro chování, vždyť o svém volném čase rozhoduji JÁ SÁM! Ale projekty, 

zaměřené na zážitky a rozvoj citů, podporující časovou suverenitu, samostatnost 

a odpovědnost.  Volnočasové projekty zvyšující osobní potenciál žáků 

a zkvalitňující jejich osobnostní profil, ve kterých se také učí brát životní 

překážky optimisticky a neztrácet ze zřetele dlouhodobý životní cíl“ (Kraus, 

Poláčková, 2001, s. 164)
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Pávková, Hájek a Hofbauer (2008) vysvětlují, že volný čas dětí a mládeže má 

svojí individuální stránku a také, že se od volného času dospělých liší 

ve 4 aspektech:

 Rozsahem;

 Obsahem;

 Mírou samostatnosti a závislosti;

 Nezbytností pedagogického ovlivňování.

Dále tvrdí, že obsah volného času je úměrný věku a individuálními 

specifiku. Ovšem aktivity dětí jsou mnohem pestřejší než aktivity dospělých. 

Volný čas děti tráví v různých prostředích, ať už se jedná o školy, veřejná 

prostranství, zařízení pro výchovu mimo vyučování i jiná prostředí. Další pojem, 

který tato trojice autorů zahrnují je výchova mimo vyučování. Považuji 

za klíčové, aby se pochopil rozdíl mezi výchovou ve volném čase a výchovou 

mimo vyučování. Výchova mimo vyučování naznačuje už názvem, že se jedná 

o výchovu dětí a mládeže v době, kdy vyučování na základních a středních 

školách již skončilo, tzn. mimo vyučování. Ale v čem se zásadně liší výchova 

ve volném čase, je větší pole věkové skupiny, která do této výchovy patří. Patří 

sem výchova nejen dětí a mládeže, ale taktéž i dospělých a seniorů. Výchova 

mimo vyučování má za to vyšší počet aktivit z hlediska obsahu. Kromě 

volnočasových aktivit jako je např. rekreace, zájmové činnosti a jiné, má 

i činnosti s ohledem na dětské povinnosti (příprava na vyučování apod.). Znaky 

výchovy mimo vyučování má 4 znaky:

 Probíhá mimo vyučování;

 Probíhá převážně ve volném čase;

 Probíhá mimo bezprostřední vliv rodiny;

 Je institucionálně zajištěna

Jelikož naší cílovou skupinou v této práci jsou děti v období puberty, onu 

výchovu ve volném čase budeme nazývat výchovou mimo vyučování. 

Z uvedených 4 znaků je zřejmé, že výchova mimo vyučování se děje mimo 
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bezprostřední vliv rodiny. Přirozeně to ale neznamená, že zde není důležitý zájem 

rodičů o volný čas svých dětí. Protože kolikrát jenom zájem a vědomost o tom, 

zda aktivita mimo vyučování má pro dítě smysl nebo ne, dokáže ovlivnit další jiné 

aktivity a také prožívání dítěte.

S výchovou ve volném čase úzce souvisí i cílevědomé a záměrné utváření 

životního stylu. Životní styl je vysvětlen několika definicemi, připomenu zde dvě 

z nich:

„Je to typický způsob činností, jednání lidí, vztahů, vědomí, hodnot, norem 

a věcného prostředí ve společnosti, které je integrací životních způsobů jedince. 

Na převládajícím životním stylu závisí prestiž vzdělání, postoj veřejnosti ke škole 

a jiné“ (Pávková, Hájek, Hofbauer, 2008, s. 69).

„Souhrn životních forem, který jedinec aktivně prosazuje“ (Bakalář, 

Pávková, Hájek, Hofbauer, 2002, s. 29).

Sama si myslím, že spojení volného času se zdravým životním stylem

je nezbytnou součástí pro zdraví každého člověka. O zdraví, které máme jenom 

jedno, je třeba pečovat. Ze zkušeností mého okolí vím, že nepečovat o zdraví 

může mít dopad třeba až za deset let, nepoznáme jej hned. Z tohoto důvodu 

si troufám tvrdit, že pro dospívající zdraví životní styl má o to větší význam, 

poněvadž v tomto období si můžou na něj snáze navyknout (může to mít 

i preventivní význam), a nebude tak docházet k nepříznivému stylu a jednání. 

2.2. Rodina a volný čas

„Rodina jako primární sociální skupina je pro rozhodující většinu dětí 

a mladých lidí také prvotním prostředím volnočasového života a výchovy, 

zásadně se podílejícím na formování jejich osobnosti. Rodina vytváří hmotné 

podmínky a sociální ochranu; začíná s výchovou a vzděláním; rozvíjí mezilidské 

vztahy a klade základy hodnotové orientace. Tradiční podoba rodiny přináší dnes 

svým příslušníkům v mnoha směrech příznivější podmínky než kdykoli předtím; 

zároveň však prochází významnými změnami (zejména individualizací 

a uvolňováním vztahů mezi jejími příslušníky), jejichž souhrn se někdy označuje 

jako krize rodiny. To vše působí také na volnočasový život jejich příslušníků“

(Hofbauer, 2004, s. 56).
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„Vliv má rovněž realizace volného času uvnitř rodiny, podmíněná zejména 

způsobem jejího života, postoji a výchovnou praxí rodičů vzhledem k dětem nebo 

časovými a hmotnými předpoklady vytvářenými pro volnočasovou činnost. 

Připravenost rodičů umožňuje, aby v tomto ohledu nepůsobili ani jako činitel 

direktivně rozhodující, ani neponechávali volný průběh živelnosti, nýbrž aby byli 

spíše inspirátorem, iniciátorem nebo spoluorganizátorem aktivit svých dětí a celé 

rodiny. Někdy však mezi touto možností a skutečností zeje mezera a nejsou 

vyrovnávány ani hendikepy dětí ze sociálně a výchovně slabších rodin. Přes 

všechny problémy však rodina zůstává východiskem, na němž v mnohém závisí 

bohatost současných zážitků dítěte a jeho připravenost na volnočasový život 

v dospělosti“ (Tamtéž, 2004, s. 57)

Hofbauer (2004) ještě také tvrdí, že první zkušenosti z volnočasových 

aktivit získá dítě v rodině. Rodina (rodiče) by tím pádem měla své děti vést 

k prožívání smysluplného a bohatého volného času, a to tak, že výběr aktivit má

zůstat na dobrovolném rozhodnutí dětí a rodiče by měli k tomuto rozhodnutí 

přistupovat citlivě a chápavě. Potom také by rodina jako inspirátor, podporovatel 

a realizátor měla učit své děti k užívání volného času kreativním způsobem. Toto 

působení se pak uskutečňuje:

 Nápodobou a reprodukcí (modelováním, sociálním učením), ve zkratce jde 

o pozitivní vzorce volnočasového chování rodičů tím, že se děti budou 

aktivně podílet na aktivitách rodiny (společenské hry, příležitostná setkání, 

návštěvy kulturních zařízení, vycházky, výlety, dovolené… Pokud je však 

životním stylem rodičů nicnedělání, nuda a konzumní způsob života 

a protispolečenské aktivity, je pak toto výchovné působení nežádoucí.

 Uskutečňováním individuálních i společných pravidelných zájmových 

činností dětí v rodině (sportovní, kulturní, turistické…) Tady má význam 

výchovné působení jako kontinuální hledání pokračovatele těch činností, 

které jsou v rodině, nebo si dítě najde na základě aktivit rodiny činnost 

zcela jinou

 Citlivým sledováním a cílevědomým reagováním na potřeby, zájmy 

a nadání dětí. Je to důležité pro další rozvoj dítěte a cestu kam dál se 

jedinec vydá.
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2.3. Způsoby trávení volného času

Již z několika minulých kapitol je evidentní, že v období dospívání dostává 

volný čas naprosto jiný a rozmanitější význam. Způsobů, jak pubescent může 

trávit svůj volný čas je nepřeberné množství. Sak (2000) tuto klasifikaci způsobů 

trávení volného času dělí hned do několika orientací:

 Kulturní orientace – sem patří aktivity, jako jsou např. návštěva divadla, 

návštěva výstavy, návštěva koncertu vážné hudby, četba knih a také třeba 

výtvarná činnost

 Sportovní orientace – zde se řadí jak aktivní sportování, tak ale i návštěvy 

sportovních utkání a v neposlední řadě sem i patří domácí práce

 Extrovertní orientace – do této zaměřené aktivity spadá třeba schůzka 

s partnerem, návštěva kaváren a také návštěva diskoték

 Manuální orientace – lze sem zařadit aktivity typu práce na zahradě, 

kutilství, chov zvířat a tak podobně

 Introvertně – konzumní orientace – v této poslední orientaci mají místo jak 

konzumní pasivnost, tak ale i takzvané nicnedělání a patří sem třeba 

sledování televize, odpočinek, nicnedělání, četba novin, časopisu ale 

i další.

Ráda bych zde uvedla, že si myslím, že výběr dané volnočasové aktivity 

pro děti v období raného dospívání závisí nejen na rodině a zájmu dítěte, ale 

i nadšení pro aktivitu vrstevníků v okolí raného adolescenta. Což se může 

a nemusí potvrdit v praktické části této práce.

Ze svého okolí vím, že existují obě skupiny lidí (tak i dětí v období 

puberty), kteří tráví svůj volný čas aktivně a ti druzí pasivně. Je mi jasné, že 

se tyto skupiny prolínají navzájem, a nelze přesně určit kdo, do které skupiny 

patří. Nicméně to tu zmiňuji z důvodu, protože zde uvádíme volný čas dětí 

v pubertě a myslím si, že je nutné pro utvoření zdravého životního stylu a také 

jeho udržení po celý život, aby děti trávili svůj volný čas převážně aktivně. 

K tomuto jim může v mnohém pomoci rodič jakožto ten vzor, podle kterého 

se může dítě řídit. Neboť zastávám názor, že na co je dítě zvyklé v dětství 
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a v dospívání, samo začíná používat jako start pro svůj samostatný život 

v začínající dospělosti.
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PRAKTICKÁ ČÁST

3. Výzkum

3.1. Cíl výzkumu

Cílem výzkumu bylo zjistit nejen, jak děti z vybrané ZŠ tráví svůj volný 

čas a kterým konkrétním aktivitám se věnují nejvíce a nejraději, ale také jestli 

(podle názorů dětí) se jejich rodiče zajímají o jejich volný čas a zda vůbec o to 

děti stojí. Dalším cílem bylo zjistit, proč danou volnočasovou aktivitu děti dělají.

Výzkum byl proveden pouze z pohledu dětí, tím pádem si uvědomuji možné 

omezené odpovědi na mé otázky, nicméně to byl můj prvotní záměr – absolutní 

zaměřenost na dítě v období puberty.

3.1.1. Stanovení hypotéz

Na daný výzkum jsem si stanovila následující hypotézy:

H1: Podle názoru dětí se rodiče o volný čas svých dětí příliš nezajímají.

H2: Děti nestojí o větší zájem rodičů o jejich volný čas.

H3: Děti chtějí trávit více volného času s rodiči.

H4: Děti si převážně volí volnočasové aktivity, protože ony samy mají o ně velký 

zájem.

H5: Děti si volí volnočasové aktivity i podle toho, zda se dané aktivitě věnuje 

i někdo z kamarádů v jeho blízkém okolí.

3.2. Použitá metoda

Pro daný výzkum jsem si zvolila explorativní metodu formou dotazníku. 

Koncipovala jsem ho uzavřenými, polouzavřenými a otevřenými otázkami, vždy 

tak, aby respondentovi dal možnosti i odpovědět vlastními slovy a dotazník se stal 

odkazem jeho osobnosti. Příslušnou metodu výzkumu jsem volila i z důvodu 

časově snadnější spolupráce mezi mnou a školou, aby můj výzkum neovlivňoval 

naplánované výuky ve třídách. Podobu dotazníku přikládám v příloze č. 1.
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3.3. Vybraná ZŠ pro výzkum 

Vzorek respondentů byl tvořen z žáků sedmých a osmých tříd ze ZŠ 

Sázavská v městské části Praha 2. Získala jsem dotazník od 63 žáků. Samotná 

základní škola se mimo jiné stala taktéž předmětem mého dotazníku, neboť nabízí 

přibližně 20 kroužků ročně, které jsou rozmanitého směru a mají podobu 

i víkendových akcí s učiteli. Ze své zkušenosti vím, že ZŠ Sázavská také 

spolupracuje s občanským sdružením, kde působím i já a toto občanské sdružení o 

volném čase nabízí doučovaní dětí z ohrožených rodin a dále nabízí několik 

možností výběru volnočasových aktivit.

3.4. Získané informace z dotazníků

Informace z dotazníků byly získány v několika krocích. Ten první byl, 

že jsem si nejprve na papír převedla heslovitě odpovědi a zařazovala je do předem 

připravené tabulky zhotovené v počítačovém programu Microsoft Excel 2010. 

Tabulky pro přehlednější následné počítání byly rozdělené do čtyř skupin -

děvčata ze sedmé třídy, chlapci ze sedmé třídy, děvčata z osmé třídy a chlapci 

z osmé třídy. Další krok spočíval v rozdělení dotazníku na dvě části. Sečíst 

volnočasové aktivity dětí a zjistit kolik dětí se věnuje konkrétním činnostem, 

a druhá část měla za úkol zjistit zbývající cíle z výzkumu. Následně jsem 

informace ze čtyř zápisových archů sečetla a vyšli mi následující informace:

Jsem dívka/chlapec

Na výzkumný dotazník mi odpovědělo celkem 63 dětí, z toho 28 děvčat 

a chlapců bylo 35. 

Chodím do … třídy

Ze sedmé třídy na dotazník odpovědělo 38 žáků a ze třídy o rok výše 

25 žáků.

Volnočasové aktivity

Na tyto otázky bylo možné odpovědět v trojím uskupení a to tak, aby děti

popsaly, zda se věnují činnosti o všedních dnech, víkendu a prázdninách. 

V získaných informacích uvedu vždy ten nejnižší počet žáků věnujících se 

aktivitě, vybraných právě z onoho trojího uskupení, neboť to považuji za logické, 
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že se děti některým aktivitám z hlediska nedostatku času nevěnují například 

o všedních dnech. Otázky byly směřované na odpovědi „Aktivitě se nevěnuji“

a „Aktivitě se věnuji … hodin/den“, kde v druhé možné odpovědi měly udat 

časovou specifikaci. Nicméně jsem získala odpovědi na tuto otázku dvojí: některé 

odpovědi dětí s udáním časové specifikace a některé bez udání. Tím pádem jsem 

tyto odpovědi musela zohlednit při další práci s informacemi získanými 

z dotazníků. Aby časová specifikace ukázala průměrný čas, kterému se dítě 

věnuje v dané činnosti, vypočetla jsem ho aritmetickým průměrem ze součtu časů 

uvedených v dotaznících a podělila ho počtem dětí, které v dotazníku uvedly

přibližný čas, kterému se aktivitě věnují. Výsledný čas uvádím jako aritmetický 

průměr výše uvedeného trojího uskupení, pro přibližný průměrný čas. Celkový 

přehled je možné k vidění v příloze č. 2

Odpovědi na vybrané konkrétní aktivity byly následující:

 Uměleckým aktivitám se nevěnuje 22, zbylých 41 dětí se aktivitě věnuje, 

z toho 5 dětí neuvedlo časovou specifikaci, a tudíž zbývajících 36 dětí se 

průměrně věnují 2,28 hodin denně.

 Sportovním činnostem se nevěnuje 15 dětí, zbylých 48 dětí se aktivitě 

věnuje, z toho 10 dětí neuvedlo časovou specifikaci, a tudíž zbývajících 

38 dětí se průměrně věnují 2,87 hodin denně.

 Kina nenavštěvuje 34 dětí, zbylých 29 návštěvníků kina neuvedlo časovou 

specifikaci.

 Na divadla a koncerty nechodí 34 dětí a zbylých 29, kteří ano, neuvedly 

časovou specifikaci.

 18 dětí nečte knihy ani časopisy, ze zbývajících 45 žáků 15 neuvedlo 

časovou specifikaci a ze zbylých 30 čte průměrně 2 hodiny denně každý 

žák.

 Hudbu neposlouchá 8 dětí, zbývajících 55 hudbu poslouchá a 20 z nich 

neuvedlo časovou specifikaci. Dalších 30 dětí uvedlo, že hudbu 

poslouchají přibližně 2 hodiny denně.
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 Televizi nesleduje 9 dětí. 54 je počet žáků, kteří televizi sledují, 

10 neuvedlo časovou specifikaci a zbylých 44 žáků sleduje TV průměrně 

2,68 hodin denně.

 Hraní her na počítačích, různých herních konzolích a mobilních 

telefonech nezajímá 13 žáků. Ti, koho hry zajímají, tak 14 z nich neuvedli 

časovou specifikaci a ti co jí uvedli, se věnují hrám tři hodiny denně a je 

jich 36. Aktivitě se věnuje tedy celkem 50 žáků.

 Prací s internetem, tzv. „surfování“ na internetu se nevěnuje 12 dětí. 13 

neuvedlo časovou specifikaci a 38 dětí se věnuje této činnosti průměrně 

2,58 hodin denně.

 „Chatování“ přes sociální sítě jako je např. Facebook se nevěnuje 12 dětí. 

Ze zbylých dětí neuvedlo časovou specifikaci 13 a zbylých 38 dětí 

se aktivitě věnuje 3,16 hodin denně.

 5 žáků uvedlo, že si nepovídá s kamarády ani se spolužáky, zbylé děti 

uvedlo, že si povídá, 13 z nich neuvedlo čas a zbylé děti se průměrně 

povídání si s kamarády a spolužáky věnují 3,8 hodin denně.

 Turistice a cestování se nevěnuje 19 dětí. Zbylé děti se jí věnují, 18 z nich 

neuvedlo čas a ti co ho uvedly, se průměrně cestování věnují 3,4 hodiny 

denně.

 20 dětí nechodí ven, a 12 ven chodí, ale neuvedly čas. 31 dětí uvedlo čas 

a průměrně jsou venku 3,5 hod..

 Převážná většina dětí nechodí na diskotéky a ani žádné kluby – 40. Zbylé 

děti chodí a z těch, co uvedli časovou specifikaci (jsou jenom dva) uvedlo, 

že na ně chodí průměrně 1,5 hodiny denně.

 Návštěva nákupních center – 30 žáků do center nechodí, 24 neuvedlo čas 

a 9 dětí uvedlo, že aktivitě se věnují 1,9 hodin denně průměrně.

Uvědomuji si, že uvedené hodiny jsou u převážné většiny činností vyšší. 

Z vyčtených dotazníků bylo vidět, že udání časové specifikace bylo pro děti 

náročné a spousta dětí mi nechávala poznámky okolo textu s tím, že se některým 
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aktivitám věnují např. o všedních dnech celkově. Ne vždy bylo možné z dotazníků 

vyčíst, zda jsou hodiny uvedené celkově a je třeba čas podělit, tudíž je mi jasné, 

že časy tím mohou být zcela nepřesné a to je jeden z důvodů, proč jsem volila 

výpočet průměru, právě pro přibližný výsledek.

Ve volnočasových otázkách jsem se i ptala na důvod, proč se aktivitám věnují. 

Z odpovědí vzešly následující důvody pro výběr volnočasových činností dětí:

Přes 55 % dětí si volnočasovou aktivitu volí právě proto, že jí mají rádi. 

6,5 % si volí aktivity kvůli přání rodičů, přes 14 % procent dětí si aktivitu 

vybírají, protože se tam setkávají s kamarády. 11 procent dětí si činnost volí i pro 

jiné důvody a 12 procent dětí důvod nezveřejnilo. Děti odpovídaly na tuto otázky i 

s několika možnými odpověďmi. Viz Graf č. 1.

Graf č. 1: Důvody pro volbu a věnování se volnočasovým aktivitám dětí 

v období puberty
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Zájmový kroužek

Zájmový kroužek nemá 19 dětí z uvedených 63. Ti, co ho mají, se 

převážně věnují sportu a tancování. Jedenáct dětí využívá zájmové kroužky 

poskytované školou, 15 dětí dochází do střediska volného času a 19 jich dochází 

na kroužek jinam. Procentuální důvody pro volbu organizované činnosti jsou 

podobné výsledku důvodů pro výběr volnočasové aktivity uvedené již v předešlé 

získané informaci z dotazníků.

Nudíš se? Jak často?

Následující počty uvedu v tabulce:

Tabulka č. 1: Počet dětí zažívající/nezažívající nudu

Nudíš se? Nidky Víc než jednou Každý den

Všední dny 17 32 10

Víkend 24 28 7
Prázdniny 27 22 8

Kolik času tráví s Tebou rodiče (třeba i s Tvými sourozenci pokud máš)

Cílem bylo zjistit, kolik času rodiče tráví se svými dětmi. Ale následující 

odpovědi nepřinesly pro výzkum žádný přínos, protože časy každý pojal jinak 

(i se spaním například) a jak jsem již zmínila - časová specifikace byla pro děti 

náročná.

Chtěl (a) bych, aby rodiče se mnou trávili

Získané informace uvádím v tabulce:

Tabulka č. 2: Počet dětí, které by chtěli s rodiči trávit méně/stejně/více času

…méně času 1

…stejně času 23

…více času 5

nikdy jsem takto nepřemýšlel(a) 31

Chtěl(a) bych, aby rodiče se mnou trávili...:
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Chtěl (a) bych, aby se rodiče zajímali o můj volný čas

Informace jsou taktéž uvedené v tabulce:

Tabulka č. 3: Počet dětí, které by chtěly, aby se jejich rodičové zajímali o 

jejich volný čas méně/stejně/více

…méně času 10

…stejně času 28

…více času 5
nikdy jsem takto nepřemýšlel(a) 22

Chtěl(a) bych, aby se rodiče zajímali o můj volný čas...:

S kým by si chtěl trávit nejvíc svého volného času?

Uvádím v tabulce:

Tabulka č. 4: Počet dětí, které by chtěly nejvíce svého volného času trávit 

s rodiči/s kámoši/s někým jiným

S rodiči 25

S kámoši 44
S někým jiným 13

S kým by si chtěl trávit nejvíce svého volného času?

Pozn. Byla zde možnost vypsat, s kým by dotyčný chtěl trávit více času, 

pokud ne s rodinou ani s kámoši. Šest z nich uvádělo, že by chtěli trávit čas se 

svými přítelkyněmi a příteli.

Kdyby si mohl dělat cokoliv, nic by tomu nebránilo, co by to bylo?

Mým cílem této otázky bylo najít spojení mezi tím, co by chtěl dospívající 

dělat nejvíce a s tím, zda již se to neděje ve volnočasových aktivitách.

Pro výzkum však tato otázka neměla žádný přínos. Děti uváděly velmi rozmanitá 

přání, jako např. lítal bych, abych mohl zařídit, že se lidi nebudou hádat, 

odstěhovat se někam daleko apod.…

Kdo s Tebou žije v jedné domácnosti?

Až teprve po zpracování informací z dotazníků jsem si uvědomila, 

že následující otázka nemá žádný přínos pro výzkum.
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3.5. Výsledky

Jako první stanovený cíl bylo zjistit, jak děti v období puberty tráví volný 

čas a kterým volnočasovým aktivitám se dospívající věnují nejvíce. Pro tento cíl 

zmíním 3 volnočasové aktivity, ve kterých děti tráví nejvíce svého volného času. 

Z Grafu č. 2, který přikládám v příloze č. 3 je evidentní, že děti se nejvíce věnují 

chození ven, které je největší o prázdninách, kdy mají více volného času, protože 

nemusí chodit do školy. Pomyslné „druhé místo“ patří aktivitě povídání 

si s kamarády a spolužáky. Troufám si tvrdit, že je to i z důvodu, že děti 

v dotazníku připsaly i čas povídání si v průběhu doby, kterou tráví ve škole i mezi 

dopoledním a odpoledním vyučováním. Třetí nejvíce trávenou volnočasovou 

činností je turistika v období prázdnin. Zde bych to připsala z důvodů pořádání

letních táborů, které jsou zaměřeny právě na onu turistickou činnost.

Ve volnočasových aktivitách jsem úmyslně rozdělila čas trávený 

na počítači do tří kategorií – hry na PC, „surfování“ na internetu (ve smyslu 

hledání informací) a chatování přes sociální sítě, abych zjistila, z jakého důvodu 

děti tráví přílišnou část svého volného času před počítačem. Bohužel mi tento 

krok nevyšel, a časové specifikace tří kategorií se prolínali. Znamená to např., 

že v čas, kdy žáci se věnovali „hledáním informací“ na internetu se taktéž 

věnovali i dopisováním si s přáteli na sociální síti.

Celkově se činnosti navzájem prolínají, z výsledků z tabulkového přehledu 

v příloze č. 2 je patrné, že když se čísla sečtou, tak by to nevyšlo do denního 

režimu s tím, aby dítě spalo, šlo do školy, udělalo si své povinnosti a trávilo čas 

tím, co ono samo chce. Takže je jasné, že se aktivity navzájem překrývají. Uvedu 

opět na příkladu: Dospívající může poslouchat hudbu, psát si při tom s kamarády 

přes sociální síť a povídat si s kamarádem, se kterým hudbu poslouchá v jednom 

pokoji apod.…

S vědomím přijímám zodpovědnost za to, že jsem do volnočasových 

aktivit nezavedla aktivitu domácí práce. Ale s danou aktivitou nesouhlasím 

z důvodu toho, že jsem do dotazníkového archu dětem vypisovala, že volný čas 

je čas, kdy již nemají žádné povinnosti a můžou si dělat, co sami chtějí, a já 

domácí práci neberu, že jí chci dělat, ale že je potřeba, navíc si myslím, 

že dospívající domácí práce bere jako nutné „zlo“ pro fungování domácnosti.
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Na závěr by snad stálo za zmínku, že se mi podařilo v jedné konkrétní věci 

si ověřit teorii z praxí. Z vývojové psychologie, jak jsem uváděla v teoretické 

části, již je známo, že si v období rané adolescence začíná dospívající uvědomovat 

druhé pohlaví. Což se mi potvrdilo ve výzkumu, sice se nejedná o nějakou 

značnou část, ale při otázce „S kým by si chtěl trávit nejvíce svého volného času?“

se 6 dospívajících žáků písemně přiznalo, že by chtěli trávit čas se svojí 

přítelkyní/přítelem. Umožňovala to písemná polootevřená otázka, kde u možnosti 

trávit volný čas s někým jiným než s rodinou a kamarády byla možnost s někým 

jiným a uvedli zde, právě tu odpověď potvrzující teorii, uvědomování si druhého 

pohlaví.

3.5.1. Potvrzování hypotéz

H1: Podle názoru dětí se rodiče o volný čas svých dětí příliš nezajímají.

H2: Děti nestojí o větší zájem rodičů o jejich volný čas.

Z uvedené tabulky č. 3 je vidět, že pouhých 5 dětí z 63 by chtělo větší 

zájem rodičů o jejich volný čas. Za to méně zájmu od rodičů by chtělo 10 žáků. 

Ostatní žáci odpověděli, aby se rodiče zajímali stejně o jejich volný čas, nebo 

dokonce ani nepřemýšleli o zájmu rodičů. Z uvedených důvodů se nám tudíž 

hypotéza H1 nepotvrdila. Pouhých 5 dětí z 63 je totiž nepatrný počet. Za to se nám 

potvrdila hypotéza H2. Převážný počet dětí výslovně nestojí o větší zájem rodičů 

o jejich volný čas.

H3: Děti chtějí trávit více volného času s rodiči.

Taktéž pouhých 5 dětí chtějí trávit s rodiči více volného času, jak je vidno

z tabulky č. 3. Jeden by si přál trávit s rodiči více času. Zbylý počet je naprosto 

převažující, které obsahuje sdělení, že děti chtějí trávit s rodiči stejně času, nebo 

o volném času s rodiči ani nepřemýšlely. Proto se nám hypotéza H3 nepotvrdila.

H4: Děti si převážně volí volnočasové aktivity, protože ony samy mají o ně velký 

zájem.

Z grafu č. 1 se dá přesvědčit, že přes 55 procent dětí volilo důvod pro 

výběr a věnování se volnočasové aktivitě právě pro to, že mají danou aktivitu rádi. 

Ostatní menší část byla tvořena důvody, protože si to přejí rodiče, jsou tam 
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kamarádi, jiné důvody a těmi, kteří se k důvodům nevyjádřili. Pro značnou 

procentovou část důvodů, že děti mají volnočasové činnosti rády se nám hypotéza 

H4 potvrdila.

H5: Děti si volí volnočasové aktivity i podle toho, zda se dané aktivitě věnuje 

i někdo z kamarádů v jeho blízkém okolí.

Z Grafu č. 1 je vidět, že důvod Jsou tam kámoši je na 2. místě z důvodů 

proč si dospívající volí konkrétní volnočasovou aktivitu. Je to sice 14 procentní 

důvod, však se v grafu vyskytuje a tudíž se nám hypotéza H5 potvrzuje.
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ZÁVĚR

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jak dítě v období puberty tráví 

svůj volný čas. V teoretické části jsem se nejprve snažila pochopit ono dítě 

v období dospívání, porozumění jeho tělesným a psychickým změnám, 

začleněním se do společnosti a jeho pevné místo v zázemí rodiny. Druhý bod 

teoretické části nám zmapoval problematiku volného času a v něm i místo 

pro rodinu a volný čas. Po sepsání teoretické části se dalo říct, že je vše 

připravené pro část výzkumnou, neboť již je převážně vše z teorie známé, bylo 

možné se již seznámit.

Ve výzkumné části je načrtnuta snaha najít důležité prvky tvrzení z teorie, 

kterými by se potvrdily poznatky a aby bylo možné je využít v praxi. Na základě 

vlastního vytvořeného dotazníku se dají vyčíst informace o volném čase dětí 

v období puberty. Jednalo se o děti ze ZŠ Sázavská v městské části Praha 2 a byly 

ze sedmých a osmých tříd na druhém stupni, což nám cílovou skupinu potvrzuje. 

Nevýhodou dotazníku bylo již uvedené udávání časové specifikace konkrétních 

volnočasových aktivit, což negativně ovlivnilo i výsledky. Avšak výsledky zde 

uvádím, protože i ony se staly součástí výzkumu. Za výhodu dotazníku, bych 

považovala 100 procentní potvrzení nebo nepotvrzení hypotéz. Z výzkumu jsme

si potvrdili, že se rodina pro dítě v období puberty stahuje do pozadí, že pro 

pubescenta je důležité kamarádství, že si začíná uvědomovat druhé pohlaví a ve 

volnočasových aktivitách volí i aktivity, kde může být v kontaktu právě se 

svými kamarády i potencionálními partnery. Výzkumná část nám tedy potvrdila 

teoretické poznatky.
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Příloha č. 1: Dotazník

Dotazník:  Způsob trávení volného času

Ahoj,

jmenuji se Petra Šimková, studuji obor Pedagogiky na Karlově Univerzitě a právě 

pracuji na závěrečné práci, kde se zajímám o volný čas dětí na druhém stupni ZŠ. 

Chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který máte před sebou. Dotazník je 

anonymní, a s odpověďmi, které zde uvedete, budu zacházet ohleduplně a použiji je 

pouze pro účel mé práce. S Vaší pomocí budu mít možnost zjistit, jak děti tráví svůj 

volný čas. Volným časem je myšlena ta doba, kdy nemáte žádné povinnosti, a můžete si 

dělat, co vy chcete. Náplň volného času si tedy volíte vy samy.

Z předepsaných odpovědí vyberte tu, která vystihuje Vaší situaci. Vybranou odpověď 

zakřížkujte a bude-li třeba, doplňte vlastními slovy. U otázek, které nemají předepsané 

odpovědi, odpovězte vlastními slovy.

Ještě jednou Vám moc děkuji za vyplnění, Vaše odpovědi jsou pro mě moc důležité.

Přeji Vám mnoho úspěchů, a to nejen ve škole.

Petra Šimková



Jsem dívka chlapec

Chodím do třídy

1. Prosím, uveď, zda provádíš následující aktivity, kolik času jim věnuješ a proč

Umělecké ativity ( zpěv, hra na hud. Nástroj, výtvarná činnnost, tancování,…)

Ve všedních dnech aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O víkendu aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O prázdninách aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

Aktivitě se věnuji, protože: mám to rád(a) rodiče si to přejí jsou tam kámoši jiné

*pokud se aktivitě nevěnuješ, nech políčka v předchozím řádku volná

Sportovní aktivity

Ve všedních dnech aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O víkendu aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O prázdninách aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

Aktivitě se věnuji, protože: mám to rád(a) rodiče si to přejí jsou tam kámoši jiné

*pokud se aktivitě nevěnuješ, nech políčka v předchozím řádku volná

Návštěva kin

Ve všedních dnech aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O víkendu aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O prázdninách aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

Aktivitě se věnuji, protože: mám to rád(a) rodiče si to přejí jsou tam kámoši jiné

*pokud se aktivitě nevěnuješ, nech políčka v předchozím řádku volná

Návštěva divadel a koncertů

Ve všedních dnech aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O víkendu aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O prázdninách aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den



Aktivitě se věnuji, protože: mám to rád(a) rodiče si to přejí jsou tam kámoši jiné

*pokud se aktivitě nevěnuješ, nech políčka v předchozím řádku volná

Čtení knih a časopisů

Ve všedních dnech aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O víkendu aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O prázdninách aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

Aktivitě se věnuji, protože: mám to rád(a) rodiče si to přejí jsou tam kámoši jiné

*pokud se aktivitě nevěnuješ, nech políčka v předchozím řádku volná

Poslech hudby

Ve všedních dnech aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O víkendu aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O prázdninách aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

Aktivitě se věnuji, protože: mám to rád(a) rodiče si to přejí jsou tam kámoši jiné

*pokud se aktivitě nevěnuješ, nech políčka v předchozím řádku volná

Sledování televize

Ve všedních dnech aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O víkendu aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O prázdninách aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

Aktivitě se věnuji, protože: mám to rád(a) rodiče si to přejí jsou tam kámoši jiné

*pokud se aktivitě nevěnuješ, nech políčka v předchozím řádku volná

Hraní her (na PC, herních konzolích, mobilních telefonech, …)

Ve všedních dnech aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O víkendu aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O prázdninách aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

Aktivitě se věnuji, protože: mám to rád(a) rodiče si to přejí jsou tam kámoši jiné

*pokud se aktivitě nevěnuješ, nech políčka v předchozím řádku volná



Práce s internetem a nebo "surfování" na internetu

Ve všedních dnech aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O víkendu aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O prázdninách aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

Aktivitě se věnuji, protože: mám to rád(a) rodiče si to přejí jsou tam kámoši jiné

*pokud se aktivitě nevěnuješ, nech políčka v předchozím řádku volná

Chatování s kamarády přes sociální sítě (např. facebook), ICQ, Skype, Myspace, …

Ve všedních dnech aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O víkendu aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O prázdninách aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

Aktivitě se věnuji, protože: mám to rád(a) rodiče si to přejí jsou tam kámoši jiné

*pokud se aktivitě nevěnuješ, nech políčka v předchozím řádku volná

Povídání si s kamarády, spolužáky

Ve všedních dnech aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O víkendu aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O prázdninách aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

Aktivitě se věnuji, protože: mám to rád(a) rodiče si to přejí jsou tam kámoši jiné

*pokud se aktivitě nevěnuješ, nech políčka v předchozím řádku volná

Turistika, cestování

Ve všedních dnech aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O víkendu aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O prázdninách aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

Aktivitě se věnuji, protože: mám to rád(a) rodiče si to přejí jsou tam kámoši jiné

*pokud se aktivitě nevěnuješ, nech políčka v předchozím řádku volná



Chození ven

Ve všedních dnech aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O víkendu aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O prázdninách aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

Aktivitě se věnuji, protože: mám to rád(a) rodiče si to přejí jsou tam kámoši jiné

*pokud se aktivitě nevěnuješ, nech políčka v předchozím řádku volná

Návštěva rúzných klubů, diskoték 

Ve všedních dnech aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O víkendu aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O prázdninách aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

Aktivitě se věnuji, protože: mám to rád(a) rodiče si to přejí jsou tam kámoši jiné

*pokud se aktivitě nevěnuješ, nech políčka v předchozím řádku volná

Návštěva nákupních center 

Ve všedních dnech aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O víkendu aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O prázdninách aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

Aktivitě se věnuji, protože: mám to rád(a) rodiče si to přejí jsou tam kámoši jiné

*pokud se aktivitě nevěnuješ, nech políčka v předchozím řádku volná

Jiná: (uveď jaká)  ______________________________

Ve všedních dnech aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O víkendu aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O prázdninách aktivitě se věnuji _____ hodin/den

Aktivitě se věnuji, protože: mám to rád(a) rodiče si to přejí jsou tam kámoši jiné

2. Zájmové kroužky



Chodíš na nějaký zájmový kroužek? ANO NE

Pokud ano, napiš co to je za kroužek:

Kde tento kroužek probíhá? ve škole ve středisku volného času někde jinde

Pokud probíhá někde jinde, napiš kde:

Kroužek navštěvuji, protože: mám to rád (a) rodiče si to přejí jsou tam kámoši

jiné

3. Nudíš se? Jak často?

Ve všedních dnech: nikdy více než jednou každý den

O víkendu: nikdy více než jednou každý den

O prázdninách: nikdy více než jednou každý den

4. Kolik času tráví s Tebou rodiče (třeba i s tvými sourozenci, pokud máš)?

Ve všedních dnech: hodin (uvedeno celkem)

O víkendu: hodin (uvedeno celkem)

5. Chtěl(a) bych, aby rodiče se mnou trávili:

méně času více času stejně času nikdy jsem takto nepřemýšlel(a)

6. Chtěl(a) bych, aby se rodiče zajímali o můj volný čas:

*tím je myšleno, že nemusí s Tebou trávit čas, ale aby je zajímalo, co děláš

více méně stejně nikdy jsem takto nepřemýšlel(a)

7. S kým by si chtěl trávit nejvíce svého volného času?

s rodinou s kámoši s někým jiným: (napiš s kým) _____________________

8. Kdyby si mohl dělat cokoliv, nic by tomu nebránilo, co by to bylo?



9. Kdo všechno s tebou žije v jedné domácnosti?

To je vše, díky moc.





Příloha č. 2: Celkový přehled volnočasových aktivit

Počet dět í 

aktivitě se 

věnující s 

udání časové 

specifikace

Průměrný 

počet hodin 

věnující se 

aktivitě (h)

všední dny 22 41 5 36 1,99

víkendy 28 35 10 25 2,19

prázdniny 22 41 12 29 2,66

všední dny 15 48 10 38 2,70

víkendy 19 44 16 28 2,48

prázdniny 19 44 19 25 3,43

všední dny 38 25 25 0 0,00

víkendy 35 28 28 0 0,00

prázdniny 34 29 29 0 0,00

všední dny 43 20 20 0 0,00

víkendy 34 29 29 0 0,00

prázdniny 42 21 21 0 0,00

všední dny 25 38 12 26 1,74

víkendy 18 45 15 30 1,77

prázdniny 24 39 17 22 2,76

všední dny 8 55 20 35 1,90

víkendy 10 53 22 31 1,78

prázdniny 15 48 25 23 2,33

všední dny 9 54 10 44 2,11

víkendy 11 52 14 38 2,84

prázdniny 17 46 15 31 3,10

všední dny 13 50 14 36 2,89

víkendy 12 51 15 36 3,04

prázdniny 15 48 15 33 3,06

všední dny 12 51 13 38 2,20

víkendy 16 47 13 34 2,56

prázdniny 18 45 15 30 3,00

všední dny 12 51 13 38 2,78

víkendy 20 43 16 27 3,09

prázdniny 21 42 16 26 3,60

všední dny 5 58 17 41 4,58

víkendy 16 47 24 23 3,40

prázdniny 16 47 28 19 3,44

všední dny 40 23 18 5 2,00

víkendy 23 40 20 20 3,75

prázdniny 19 44 24 20 4,46

všední dny 20 43 12 31 2,32

víkendy 10 53 15 38 3,19

prázdniny 12 51 15 36 5,01

všední dny 46 17 15 2 0,75

víkendy 40 23 18 5 2,13

prázdniny 40 23 17 6 1,88

všední dny 30 33 24 9 1,55

víkendy 24 36 15 21 1,86

prázdniny 21 38 23 15 2,31

Hraní her na Pc, herních konzolích a 

mobilních telefonech

Počet dětí 

nevěnující se 

aktivitě

Počet dětí 

aktivitě se 

věnující

Počet dětí 

aktivitě se 

věnující bez 

udání časové 

specifikace

Časové upřesnění

Umělecké aktivity

Sportovní aktivity

Návštěva kin

Návštěva divadel a koncertů

Čtení knih a časopisů

Poslech hudby

Sledování televize

Návštěva nákupník center

Práce s internetem a nebo "surfování" 

na internetu

Chatování s kamarády přes sociální 

sítě

Povídání si s kamarády, spolužáky

Turistika, cestování

Chození ven

Návštěva různých klubů, diskoték
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