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3.2 Výsledky výzkumu 

3.2.1 Cíle výzkumu a domn�nky 

Cílem mého výzkumu je zjistit názor d�tí umíst�ných v d�tském domov� na jejich volný 

�as, nabídku mimoškolních aktivit a dostupnost t�chto služeb v nejbližším okolí. 

Dále bych na základ� výsledk� ráda vyvrátila domn�nku ší�ící se laickou ve�ejností, že 

tyto d�ti nemají o nic zájem a jen se potulují. Názor ve�ejnosti chci doložit krátkými 

rozhovory s dosp�lými jedinci ženského i mužského pohlaví. 

Domnívám se, že lidé trpí p�edsudky v��i d�tem umíst�ným v d�tských domovech. 

I zde je �asto citelné �ernobílé vid�ní. Jedni vidí problémovou skupinu d�tí r�zné 

národnosti, druzí d�ti bez lásky a funk�ní rodiny. M�j názor je takový, že tito lidé, 

a dalo by se �íci i pom�rn� široká �ást laické ve�ejnosti, nemají chu	 se o danou 

problematiku t�eba jen okrajov� zajímat a usuzují jen z domn�nek, které �asto mívají 

nepodložené. 

3.2.2 Dotazník 

Dotazník slouží k zjiš�ování informací v populaci nebo i v n�jaké menší skupin� osob. 

Na jejich základ� dochází k vyhodnocování ur�itých skute�ností (názor�, postoj�, 

preferencí) a orientaci dalších krok�. Pokud má papírovou nebo elektronickou formu 

obvykle se jedná o jednoú�elový formulá� (p�ípadn� sadu formulá��). Dotazníky mohou 

sloužit nap�íklad k pr�zkum�m ve�ejného mín�ní. 

Dotazníky se využívají již mnoho let, dnes je �asto využívají zejména firmy nebo 

politické strany, aby zjistili, jakým sm�rem se mají orientovat a zda nap�íklad jejich 

zboží má nad�ji na prodej, �i se jejich strana do�ká s daným volebním programem 

úsp�chu.
10

Pro realizaci výzkumu jsem použila dotazník, který byl osobn� rozdán v lednu 2012 

30ti klient�m domova d�tí r�zného pohlaví. Poté jsem sebraná data zpracovala do graf�. 

Dotazník je rozd�len do t�í základních okruhu. 

1) Volný �as a jeho trávení 

                                                
10 Dostupné z  http://cs.wikipedia.org
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2) Mimoškolní zájmové �innosti 

3) Informovanost, dostupnost a nabídka 

Volným �asem a jeho trávením se zabývá otázka �íslo 1, 2, 3, 6 a 8. 

V�cí ohledn� mimoškolní zájmové �innosti otázky �íslo 5, 7, 9, 10, a 11.  

Dále pak informovaností a nabídkou otázky �íslo 4, 12, 13 a 14. 

S dotazníkem jsem oslovila celkem 30 klient� d�tského domova ve v�kovém rozmezí 

od 10 – 15 let 

Cílem dotazníku bylo zmapovat pohled na jejich mimoškolní zájmové �innosti a volný 

�as, který tráví jak v domov�, tak v okolí svého bydlišt�. 

P�i výzkumném šet�ení dostali klienti d�tského domova strukturovaný dotazník. 

Odpovídali na otázky týkající se jejich mimoškolních zájmových aktivit.  

V každé „bu�ce“byly osobn� p�edány instrukce žák�m ke správnému vypln�ní 

dotazníku. Byla provedena definice pojm� mimoškolní zájmová �innost a jiné aktivity, 

volný �as, apod.  

Dotazník vypl�ovali respondenti samostatn�, pod dohledem mým a vychovatel�, 

p�ípadné dotazy jim byly zodpov�zeny. Odpov�di respondenti zapisovali na záznamní 

list, který obsahoval úvodní �ást, kde byl uveden název fakulty, jméno autora dotazníku, 

cíle dotazníku a pokyny k vypln�ní dotazníku a �ást vlastních otázek. Na konci 

dotazníku bylo pod�kování dotazovaným za spolupráci.  

Žáci dotazníky vypl�ovali se zájmem a na odpov�dích si v�tšina z nich dala záležet. 

Základní harmonogram výzkumu: 

Prosinec 2011  P�íprava a tisk dotazník�. 

Únor 2012  Sb�r dat. 

Únor 2012  Vyhodnocení sebraných dat, zaevidování. 

K získání dat byl použit dotazník obsahující 14 otázek, z toho 1 byla �len�na na 

podotázku, 3 uzav�ených, 9 polootev�ených. Otev�ená otázka byla použita v dotazníku 

pouze jedna. Dotazník obsahoval otázky vztahující se k základní identifikaci jedince. 

Ostatní dotazy byly tématicky zam��ené k získání dat umož�ujících vyvodit záv�ry 

vztahující se k jednotlivým hypotézám.  
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3.2.3 Pr�zkum ve�ejného mín�ní 

Pr�zkum ve�ejného mín�ní je druh sociologického výzkumu, jehož cílem je zjistit 

rozložení ur�itých názor� v populaci �i konkrétní �ásti spole�nosti. Používá se také 

k ú�el�m �ist� v�deckým. 

3.3 Vyhodnocení 

3.3.1  Vyhodnocení dotazníku s grafickým znázorn�ním 

Otázka �íslo 1 

„Napiš jedním slovem, co si p�edstavuješ pod pojmem volný �as“ 

Tuto otev�enou otázku jsem nevyhodnocovala ani grafickou formou ani žádnou jinou 

tabulkou. U t�iceti dotazovaných jsem se nesetkala s jedinou stejnou odpov�dí. N�které 

odpov�di si byly velice podobné, n�které byly prakticky stejné, ale vždy origináln�

napsané. Dotazovaní velmi �asto porušili zadání, a p�i odpov�di se vášniv� rozepsali. 

Veškerý sv�j volný �as neum�li charakterizovat jedním slovem. Utvo�ila jsem tedy 

8 skupin, dle výpov�di d�tí a snažila se odpov�di za�adit. Procentuáln� otázka vyšla 

s t�mito výsledky:  

1. Vycházky, být venku, s p�áteli a bavit se   40,0% 

2. Sport                                 10,0% 

3. Nakupování                           6,7% 

4. Zábava                               13.3% 

5. Svoboda                              3,3% 

6. Kroužky                              10,0% 

7. Odpo�inek, volno                      6,7%   

8. PC                                   10,0% 

Nej�ast�jší chápání pojmu volný �as odpovídá tematické skupin� vycházky, být venku, 

s p�áteli a bavit se. Když vezmu v potaz v�kovou hranici dotazovaných, tj. 10-15 let, je 

zcela jasné, že v tomto životním stádiu mají pot�ebu družit se. Vytvá�ejí si své skupiny 

a party, plánují si �as a v neposlední �ad� tvo�í žeb�í�ek hodnot. P�ejí si být co nejdále 

od dosp�lého �lov�ka a ned�lat nic organizovan�.  


