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Abstrakt 

Tato práce si klade za cíl popsat obtíţně uchopitelné téma, kterým je vývoj neformálního 

vzdělávání v České republice od roku 1989 po současnost a jeho současný stav. Je zaměřena 

na organizace pracující s dětmi a mládeţí a pokusí se zachytit významné momenty tohoto 

průběhu a také zjistit, zda je tento druh vzdělávání ve vzdělávacím systému nezastupitelný  

a případně v čem. Teoretická část práce se zabývá vývojem občanské společnosti a změnou 

postavení člověka v ní, vliv vzdělanosti a volného času na osobnost dnešního člověka. 

Kvantitativní empirická část přináší výsledky dotazníkového šetření mezi organizacemi 

pracujícími s dětmi a mládeţí ve Středočeském kraji. 

 

Klíčová slova 

Neformální vzdělávání, zájmové vzdělávání, celoţivotní vzdělávání, volný čas, nestátní 

neziskové organizace, občanská společnost 

 

Summary 

The aim of this paper is to describe a topic which is difficult to define, i. e. the evolution  

of the informal education in the Czech Republic since 1989 up to the present days, and its 

present[o1] [o1]situation. The paper concentrates on the organizations working with children 

and youth and tries to identify the important moments of the evolution of the informal 

education and the aspects in which this type of education may be irreplaceable.  

The theoretical part of the paper deals with the evolution of the citizen society, the change  

of the position of people in its framework and the influence of the education and leisure time 

on the personality of present people. The quantitative, empirical part of the paper presents  

the results of a survey via questionnaires among organizations working with children and 

youth in the region of central Bohemia. 

 

Key words 

Non-Formal Education, Hobby Education, Lifelong Education, Leisure Time, NGO, Civil 

Society 
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„Pokud se má člověk stát člověkem, musí se vzdělávat.“ 

J. A. Komenský
1
 

1 ÚVOD 

Tato práce si klade za cíl popsat obtíţně uchopitelné téma, kterým je vývoj neformálního 

vzdělávání v České republice od roku 1989 po současnost a jeho současný stav. Pokusím se 

zachytit významné momenty tohoto vývoje a také zjistit, zda je tento druh vzdělávání  

ve vzdělávacím systému nezastupitelný a případně v jakých ohledech. 

Práce je primárně zaměřena na organizace pracující s dětmi a mládeţí ve volném čase.
2
  

Neformální vzdělávání je pojem, který se v posledních letech často pouţívá. Věnují mu 

pozornost mnozí autoři monografií i článků a také různé instituce zabývající se vzděláváním. 

Na národní i mezinárodní úrovni probíhají v posledních letech aktivity a dlouhodobé projekty, 

jeţ mají v názvu právě termín neformální vzdělávání, ale přesto je sám pojem, natoţ pak 

obsah, běţnému člověku u nás téměř neznámý. 

Ve struktuře práce se zabývám tématem neformálního vzdělávání nejdříve z širšího hlediska  

a pokouším se jej zasadit do rámce vývoje občanské společnosti, volnočasových aktivit  

a vzdělávání obecně. Druhá část práce je zaměřena konkrétně na fungování neformálního 

vzdělávání v současnosti: nejprve prezentuji oficiální vymezení tohoto pojmu na mezinárodní 

scéně i v právních dokumentech ČR, a poté se věnuji analýze situace a problémů 

neformálního vzdělání v současné praxi Domů dětí a mládeţe (DDM) a nestátních 

neziskových organizací (NNO).  

Rozsah příslušné literatury k neformálnímu vzdělávání není jednoduché obsáhnout. Opak je 

pravdou a takové se totiţ neformální vzdělávání nyní jeví – nejednoznačné v kladném slova 

smyslu, tedy nabízející další moţnosti a skrývající hlubší potenciál. 

Po Úvodu následuje kapitola uvádějící hypotézy a výzkumné otázky této práce včetně 

přiblíţení metod výzkumu.  

                                                 
1Velká didaktika. Slovenské pedagogické nakladatelstvo, 1991: Bratislava, str. 52  

2 Podle Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeţe na období 2007-2013 (dále „Koncepce“) se tedy jedná o věkovou skupinu 

obyvatelstva od narození do 26 let (Koncepce, 2007). V práci vědomě opomíjím vzdělávání dospělých, které není jejím tématem, a proto se 
nebudu věnovat rekvalifikačním kurzům v zaměstnání, na úřadech práce, ani nabídkám soukromých subjektů. Tématem není ani příprava 

dospělých na práci s dětmi a mládeţí. 



 

 

V teoretické části práce popisuji proměny občanské společnosti od konce 18. století  

a postavení jedince v ní. Mojí snahou je ukázat, ţe jeho postavení se proměnilo tak zásadně, 

ţe není moţné ponechat tento vývoj bez povšimnutí (coţ bezpochyby také nezůstalo), a jak  

na tuto změnu, která není pravděpodobně ukončená ani ukončitelná, reaguje společnost. 

Následuje kapitola popisující vývoj formálního vzdělávání od zavedení školní docházky, 

období socialistické nadvlády aţ po události posledních více neţ dvaceti let probíhající jak  

na mezinárodní, tak na národní úrovni, např. přijetí nového školského zákona apod. Logicky 

navazuje kapitola o neformálním vzdělávání, která se zabývá opět nejprve mezinárodní 

scénou a příčinami vzniku neformálního vzdělávání a posléze situací v České republice. 

Zabývám se zde také státními i nestátními organizacemi, které neformální vzdělávání 

provozují. Aktivity neformálního vzdělávání jsou jedinečné ať jiţ sloţením účastníků, 

místem, dobou, obsahem a formou provedení, a proto úzce souvisejí s osobností vychovatele, 

pedagoga volného času nebo pracovníka organizace občanského sektoru. 

Předposlední kapitola je věnována kvantitativnímu výzkumu fungování neformálního 

vzdělávání ve Středočeském kraji. Jedná se o zmapování aktivit neformálního vzdělávání 

nabízených DDM a NNO a o pokus identifikovat mj. pomocí dotazníků a polořízených 

rozhovorů problémy, s nimiţ se pracovníci s dětmi a mládeţí v této oblasti setkávají. 

V závěru této práce porovnávám získaná data a stanovené hypotézy a uvádím některá 

doporučení vyuţitelná dle mého mínění i v jiných oblastech neţ jen práce s dětmi a mládeţí. 



 

 

2 OBLAST ZKOUMÁNÍ 

V samotném názvu práce Vývoj neformálního vzdělávání v České republice po roce 1989  

a jeho současný stav se skrývají její vymezení pro oblast zkoumání. Zřejmé je vymezení 

časové – hlavní zkoumaná oblast tvoří období od roku 1989 po současnost, přičemţ se  

pro pochopení některých jevů nelze vyhnout popisu událostí starších. Rok 1989 představuje 

v české historii významný milník a následné společenské změny zásadně ovlivnily celou 

společnost, tedy i vzdělávací systém (Bílá kniha, 2001). Současně při popisu jevů stávajících 

lze odhadnout vývoj v nejbliţší budoucnosti. 

Dále je zřejmé vymezení na zkoumání vývoje neformálního vzdělávání, které v pohledu 

Evropské unie a Rady Evropy tvoří jeden ze způsobů vzdělávání vedle formálního vzdělávání 

a informálního učení. 

Empirickým výzkumem byly prověřeny následující hypotézy: 

Hypotéza 1: Činnost DDM a NNO se částečně překrývá a zaměřuje se na stejnou cílovou 

skupinu, z čehoţ lze usuzovat, ţe spolu oba typy organizací v praxi bez nesnází spolupracují. 

Hypotéza 2: Vstupem České republiky do Evropské unie (EU) lze předpokládat, ţe se zvýšil 

zájem o neformální vzdělávání v souvislosti s aktivitami EU v této oblasti. 

Cílem práce bylo potvrzení nebo vyvrácení hypotéz na základě objasnění hlavního 

výzkumného cíle: Jaký je současný stav neformálního vzdělávání ve Středočeském kraji? 

Empirický výzkum byl proveden ve Středočeském kraji. 

V rámci empirického výzkumu byla nejprve provedena rešerše písemných koncepčních 

dokumentů včetně právních předpisů, poté následovalo dotazníkové šetření v dané lokalitě, 

v tomto případě v jiţ zmíněném Středočeském kraji. Byly osloveny vybrané organizace  

a získané informace doplněny polořízenými rozhovory s významnými činiteli v oblasti 

neformálního vzdělávání, konkrétně se jednalo o představitele Národního institutu dětí  

a mládeţe a České agentury Mládeţ. Celkem byly provedeny tři rozhovory. 

Kritéria, na základě kterých byly vybírány oslovované organizace, jsou uvedena ve výzkumné 

části této práce. Analýza jednotlivých odpovědí je uvedena tamtéţ včetně zjištěných závěrů. 

Pro závěrečné hodnocení byly vyuţity doplňující informace získané z polořízených 

rozhovorů. 



 

 

Samotná terminologie v oblasti neformálního vzdělávání je nevyjasněná a poměrně 

specifická. V českém prostředí začal být termín neformální vzdělávání pouţíván dle mých 

zjištění v době přípravy na vstup do EU kolem roku 2000. Mnohem dříve vešel v povědomí 

termín zájmové vzdělávání, který je pouţíván dodnes a který je citován v zásadních 

strategických dokumentech a zákonech. Školský zákon uţívá např. pouze termín zájmové 

vzdělávání a nezná neformální vzdělávání. 

Důleţitým materiálem, který souvisí s oblastí vzdělávání dětí a mládeţe je jiţ zmiňovaná 

Koncepce. Tento zásadní strategický dokument vypracovaný ministerstvem školství, mládeţí 

a tělovýchovy (dále „MŠMT“) a schválený vládou usnesením č. 611 v roce 2007 se v bodě  

č. 19 věnuje neformálnímu vzdělávání. Dílčí cíle jsou – „iniciovat sjednocení pojmů v oblasti 

neformálního vzdělávání; podporovat spolupráci škol, školských zařízení pro zájmové 

vzdělávání, NNO….; implementovat evropské nástroje pro uznávání neformálního vzdělávání 

(Europass, Youth-pass) na národní úrovni; vytvářet podmínky a podporovat projekty  

a programy v oblasti volného času zaměřené na systematické rozvíjení klíčových kompetencí 

a osobnostní rozvoj dětí a mládeţe na základě důkladné analýzy potřeb; rozvíjet zájem  

o neformální vzdělávání zveřejňováním příkladů dobré praxe a konečně iniciovat systémové 

změny vedoucí ke zkvalitnění metod, forem a obsahu neformálního vzdělávání.“ (Koncepce, 

2007: s. 27) 

Profesní uplatnění v dnešní společnosti je tak rozmanité a nestálé, ţe není patrně 

v moţnostech systému formálního vzdělávání všechny oblasti plně obsáhnout. Vítáno je proto 

neformální vzdělávání, jak dokládají aktivity MŠMT na poli uznávání kvalifikací pracovníků 

s dětmi a mládeţí, kteří se angaţují v oblasti volnočasových aktivit. Konkrétně se jedná  

o tříletý projekt Klíče pro ţivot – rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním 

vzdělávání a navazující dvouletý projekt K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním 

vzdělávání. Oba projekty jsou blíţe vysvětleny v kapitole Neformální vzdělávání. 

Dětství a dospívání je nejlepší období pro upevnění celoţivotních návyků a přímo vybízí 

k účasti na aktivitách neformálního vzdělávání. Ty probíhají buď jako zájmové vzdělávání  

ve školských zařízeních zájmového vzdělávání nebo jako neformální vzdělávání v rámci 

činností organizací občanského sektoru. Primárním cílem obou je však výchovné působení  

na děti a mládeţ. 
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3 OBČANSKÁ SPOLEČNOST V EVROPĚ 20. STOLETÍ 

3.1 Moderní občanská společnost - charakteristika 

Pojem občanská společnost je známý jiţ z dob starověkého Řecka. S moderní občanskou 

společností, o které se zde chystám hovořit, má ale společný právě jen název. Obsahově se 

jedná o naprosto odlišné sociální útvary. Moderní občanská společnost je záleţitost 

posledních tří století a představuje uspořádání státu, které je charakteristické pro současné 

demokratické reţimy. Pouze demokracie umoţňuje vznik a fungování moderní občanské 

společnosti a současně občanská společnost podmiňuje udrţení a rozvoj demokracie. 

Formy demokratického zřízení mohou být různé, např. republika (Itálie, Francie apod.) nebo 

konstituční monarchie (Velká Británie, Španělsko, Švédsko apod.). Moderní občanská 

společnost ale není naprosto moţná v totalitních reţimech, které potlačují její základní 

projevy, kterými jsou společenský pluralismus ve smyslu hledání alternativních moţností  

pro společná řešení a dodrţování základních lidských svobod daných Listinou práv a svobod. 

Ta je ve většině demokratických států součástí ústavy. Totalitními reţimy na území České 

republiky byly např. fašismus, nacismus a komunismus. Tyto reţimy se staly trvalou součástí 

evropských dějin 20. století a zasáhly a ovlivnily ať jiţ přímo nebo nepřímo většinu 

evropských států. 

3.2 Definice občanské společnosti 

Jednoznačně definovat občanskou společnost je velice sloţité, v této práci vycházím 

z definice teoretika občanské společnosti působícího na Katedře občanské společnosti Fakulty 

humanitních studií Univerzity Karlovy Marka Skovajsy, (Skovajsa, 2010), který uvádí,  

ţe pojem občanská společnost zahrnuje dvě sloţky. Za prvé představuje sdílené a předávané 

„hodnoty, společenské normy a zvyklosti, které určují, jak občané jednají a co povaţují  

za správné“ (Skovajsa, 2010: 31). Za druhé představuje občanská společnost určitý prostor 

vymezený rodinou, trhem (ziskovým sektorem) a státem (veřejným, tj. neziskovým 

sektorem), prostor určený k setkávání, sdruţování a vyjádření názoru ať jiţ organizovaně  

či neorganizovaně a za jistým účelem. Tento účel můţe mít trvání krátkodobé (např. petice, 

nesouhlas s konkrétním úředním rozhodnutím) nebo dlouhodobé (např. účast v zájmové 

organizaci nebo organizaci na pomoc sociálně potřebným). Důvody občanského sdruţování 

jsou nepřeberné a některé uvádím dále. Cíleně ovšem vynechávám spolky či organizace, které 
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jsou zaloţeny na nenávisti a netoleranci vůči jednotlivcům či skupinám, a jednají tedy 

v rozporu se zásadami demokracie (a většinou také zákona).  

3.3 Historické kořeny moderní občanské společnosti 

3.3.1 Starověk až 18. století (osvícenství, absolutismus) 

Pojem občanské společnosti proměnil od starověku svůj obsahový význam. Od dob řecké 

civilizace byl chápán, jak uvádí filosof, sociolog a antropolog českého původu ţijící ve Velké 

Británii Ernst Gellner (1925-1995) (Gellner, 1997), jako synonymum pojmu stát. Následný 

několik staletí trvající, postupný a komplikovaný proces změn politického, náboţenského, 

sociálního, kulturního i ekonomického charakteru měl vliv na zcela nové pojetí a tím  

i postavení občanské společnosti v rámci státu. Toto velmi přehledně popisuje politolog Karel 

Müller ve své knize Češi a občanská společnost vydané v roce 2002, ze které zde mimo jiné 

čerpám. Kniha je postavena na rozboru děl význačných dějinných osobností, které svým 

pronikavým úsudkem a schopností vidět za běţný a zdánlivě „daný“ stav věcí, dokázali 

rozpoznat nejen příčiny změn, ale také moţný vývoj, kterým by se společnost mohla ubírat,  

a to včetně důsledků s tím spojených. Jednalo se v první řadě o dva význačné autory - 

anglického filozofa Johna Locka (1632-1704) (dílo „Dvě pojednání o vládě“ vydané roku 

1689) a francouzského filosofa Charlese L. de Montesquia (1689-1755) (dílo „O duchu 

zákonů“ vydané roku 1748). 

Oba dle Müllera jasně nahlíţeli důsledky, které přineslo společenské rozdělení moci mezi 

panovníka a církev. Vnímali také význam počínajícího vědeckotechnického rozvoje a teorie 

přirozených lidských práv a dopady těchto procesů na postavení jednotlivce ve společnosti. 

Kaţdý z autorů měl jinou výchozí pozici, proto i výsledné teorie jsou odlišné. Oba ale stojí 

v základu moderního pojetí občanské společnosti. 

Locke přisuzuje kaţdému jednotlivci nezadatelná přirozená lidská práva. Stát je dle něj 

institucí, která vznikla aţ následně na ochranu svých občanů a jejich práv. Pokud stát plní tuto 

funkci úspěšně a zajišťuje vnější i vnitřní bezpečnost a podmínky pro rozvoj společnosti, 

občané svým souhlasem a podporou legitimizují jeho existenci. Pokud ale stát tato práva 

negarantuje nebo porušuje, mají dle Locka občané plné právo vládu svrhnout a nastolit jinou. 

Locke nadřazuje práva občanů existenci státu a přisuzuje tím občanské společnosti 

mimopolitický charakter. Je proto také nazýván zakladatelem liberalismu. 
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Montesquie je naproti tomu zastáncem silné vlády, která má omezovat práva občanů.  

Je známý pro své doporučení dělit moc na výkonnou, zákonodárnou a soudní. Ve vztahu 

k občanské společnosti povaţuje za důleţitou existenci četných sdruţení zastupujících zájmy 

občanů před vládní mocí, tj. před státem. 

Významný posun ve vnímání občanské společnosti přineslo osvícenství. Jeden z jeho 

představitelů skotský osvícenec Adam Smith (1723-1790) ve svém díle Bohatství národů 

vydané roku 1775 nově charakterizoval oblast volného trhu jako část společnosti, která  

je nezávislá na státu, a to díky svým efektivním samoregulačním schopnostem – tzv. 

neviditelná ruka trhu. Ve společnosti tedy existují oblasti, kterým stát vymezuje pomocí 

zákonů určitý rámec působnosti. Na dění v tomto rámci ale dále uţ vliv nemá, to se např. týká 

nejen trhu, ale také aktivit občanské společnosti. 

Další význačnou osobností, kterou uvádí Skovajsa (Skovajsa, 2012), je německý filosof  

a sociolog Jürgen Habermas (nar. 1929), který v šedesátých letech 20. století zformuloval 

dodnes vlivnou teorii, ţe moderní občanská společnost má kořeny v 18. století, kdy vznikla 

tzv. měšťanská veřejnost. Tuto veřejnost představovali měšťané středních vrstev, kteří se 

aktivně zabývali veřejným děním, a začali se doţadovat politického zrovnoprávnění se 

šlechtickým stavem. Období 18. století byla doba vzniku kaváren, salónů, masivního rozšíření 

tisku, zakládání různých svépomocných spolků atd., které byly místem vášnivých diskusí  

a tříbení názorů na veřejné dění. Byla to doba vysoké občanské angaţovanosti. 

Občanskou společnost tematizovali ve svých dílech i mnozí další autoři, které uvádí jak 

Skovajsa, tak Müller. Nelze opominout německé filosofy G.W.F. Hegela (1780-1831) a Karla 

Marxe (1818-1883) nebo francouzského politického myslitele a historika Alexise  

de Tocquevilla (1805-1859). Některé z nich uvádím dále. 

3.3.2 Občanská společnost 19. století 

Jiţ zmíněné společenské tendence spolu s vědeckotechnickým pokrokem vedly k tomu,  

ţe jedinec - občan získával ve společenském řádu jiné postavení neţ doposud. To bylo do té 

doby více méně dané, ať jiţ původem, povoláním nebo jměním. Od konce 18. století nebylo 

jiţ tak zřejmé a jisté, čím se jedinec v průběhu ţivota stane. Relativně přestalo záleţet na tom, 

z jakých poměrů vzešel, vzpomeňme např. významného filozofa a prvního československého 

prezident T. G. Masaryka (1851-1936). Bylo zrušeno nevolnictví, byla zavedena povinná 

školní docházka, moc šlechty byla postupně omezena výkonným úřednickým aparátem  



4 

 

ve sluţbách panovníka. Všechny tyto podněty a mnohé další, rozvolnily společenské vazby 

natolik, ţe jedinec začal získávat poměrně velkou moţnost ovlivňovat svůj ţivot vlastními 

soukromými rozhodnutími. 

Důleţitým předpokladem tohoto vývoje je společenské pojetí individua a individuality. Vznik 

a vývoj moderní občanské společnosti lze vysledovat pouze v zemích s odkazem řecko-

římské křesťanské tradice, ve které je jedinec pojímán jako nezastupitelný a jedinečný  

a za své činy individuálně zodpovědný, neboť jak je známé, před Bohem jsou si všichni rovni,  

a všichni se budou za své činy zodpovídat. V průběhu času začaly také zákony státních útvarů 

hlásící se k liberalismu měřit všem stejně, kaţdý jedinec se např. mohl domáhat soudního 

vyrovnání sporů. 

Celou Evropou postupují na počátku 19. století liberální a nacionální hnutí, vznikají národní 

státy, např. Německá říše. Je to také období po Velké francouzské revoluci, kdy je hlásána 

občanská rovnost. Zpočátku se liberální a nacionální hnutí prolínalo a nacházelo styčné body, 

které ovšem postupem doby vymizely a obě hnutí stála v konečném důsledku v opozici. 

Nacionalismus podporuje homogenní společnost, jednotnost, průměrnost a nepřipouští 

odlišnosti, protoţe ty ho v konečném důsledku ohroţují. Naproti tomu liberalismus je zaloţen 

na respektu ke svobodě druhého i svobodě své, individualita a odlišnost jsou podporovány. 

Z obou směrů pouze liberalismus zaručuje mírový pokrok společnosti. Jak uvádí Müller 

(Müller, 2003), kaţdé demokratické zemi hrozí strašák nacionalismu, který souvisí právě 

s pojetím jedince jako individuality se svobodnou volbou volit si vlastní ţivot. Demokratická 

společnost se snaţí nastavit co nejrovnější příleţitosti pro kaţdého a dělá to s vědomím toho, 

ţe dopředu nezná konkrétního člověka, který šance vyuţije. 

Společnost jiţ předem nepřipisuje jednotlivcům identitu, jak uvádí Gellner (Gellner, 1997), 

respektuje jejich individualitu a nechává na nich, aby si svobodně zvolili. Jedinec má moţnost 

se prosazovat, vymezovat se vůči druhým a hledat si své místo ve společnosti. Místo, jak říká 

Müller (Müller, 2003) všemi uznávané, respektované a nezpochybňované. Svou identitu musí 

jedinec řešit naléhavě a to můţe vyvolávat úzkost. Německý sociolog Karel Popper  

(1902-1994) říká, ţe „[…] tato civilizace se ještě plně nevzpamatovala z otřesu svého zrodu – 

z přechodu od kmenové či „uzavřené společnosti“, podřizující se magickým silám,  

k „otevřené společnosti“, která uvolňuje kritické schopnosti člověka.“ (Popper, 2011: 13) 

Zbavit se úzkosti lze vcelku bezpečně např. identifikací s národem, protoţe být nacionalistou, 

mít jistotu alespoň co se týká příslušnosti k vlastnímu národu a vyhledávat podobně 
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smýšlející, se potom zdá být jedinou jistotou v nejistotě. Nacionalismus znamená  

pro liberalismus a demokracii a potaţmo občanskou společnost velké nebezpečí. A historie 

dokazuje, ţe tyto tendence byly, jsou a budou podle všeho v demokratické společnosti 

přítomny vţdy. 

Tocqueville si uvědomil a popsal toto nebezpečí úzkosti při hledání své identity: 

„Individualismus plodí izolovanost, podněcuje lásku k blahobytu a odvádí od politicky 

aktivního občanství, čímţ ještě více stupňuje izolovanost a politickou apatii, která nakonec 

vede k naprosté ztrátě politické veřejnosti.“ (Müller, 2003: 97) A jak uvádí dále, jediným 

moţným východiskem z tohoto nebezpečí, resp. apatie, touhy po hmotných poţitcích  

i nacionalismu je ctít nade vše svobodu svou i ostatních, umět ji snášet a správně uţívat. 

Například se sdruţovat ve spolcích a organizacích, zajímat se o dění kolem sebe, vyhledávat  

a podporovat společenství ovšem s vědomím předpokladů liberalismu, ne nacionalismu. 

Unést a zvládnout tuto nově objevenou svobodu vyţaduje od jedince určité nové schopnosti  

a dovednosti. Gellner přímo uvádí, ţe moderní občanská společnost si ţádá tzv. modulárního 

člověka. Autor přirovnává moderního jedince k sektorovému-modulárnímu nábytku, který lze 

libovolně dokupovat a kombinovat, neboť to je principem tohoto nábytku. Oproti tomu 

vlastnit starý kus nábytku, např. staroţitnou komodu, znamená ji buď navţdy pouţívat, i kdyţ 

jiţ dávno nevyhovuje potřebám, nebo dokoupit další kus nábytku, který není s komodou 

kompatibilní. Starý kus nábytku je v tomto případě metaforou dříve platných pravidel 

fungování společností, tj. cechů, kast apod. (Gellner, 1997) 

V lidské rovině představuje modulární jedinec (od 18. století) člověka veskrze flexibilního, 

který dovede reagovat na nové společenské výzvy a situace a dokáţe se jim přizpůsobovat.  

Je nucen nové okolnosti neustále kriticky hodnotit a rozvaţovat. Můţe např. zcela změnit 

zaměstnání, protoţe má moţnost podstoupit rekvalifikaci, a to mimo jiné díky tomu,  

ţe absolvoval povinnou školní docházku, která je prvních devět let pro všechny občany 

povinná a totoţná. Nebo např. pokud se modulární člověk společensky angaţuje, není to 

závazek na celý zbytek jeho ţivota. Jakmile usoudí, ţe s druhými v něčem nesouhlasí, má 

výhrady, nebo jiţ prostě dál nechce být účasten, má moţnost ukončit členství a z organizace 

či instituce kdykoliv vystoupit. To nebylo ve středověku myslitelné, vzpomeňme přísná 

cechovní pravidla. Kat se mohl stěţí rozhodnout, ţe změní svou kvalifikaci, a stane se 

rolníkem. 
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Tato svoboda spoléhat se na svůj rozum a kriticky zvaţovat své činy má vliv také na politický 

ţivot. Celospolečenskou autoritou jiţ nejsou ani panovník - zákony přijímají zákonodárci,  

ani církev - kaţdý jedinec se řídí vlastním svědomím. Autoritou, která naopak začíná mít 

zásadní politický význam, a mocenské vrstvy ji musí brát v úvahu, se stává novodobé veřejné 

mínění, které jak uvádí Taylor (Müller, 2003: 49), se od předcházejícího stavu liší ve třech 

základních oblastech: (1) je produktem reflexe, (2) je to něco, co má být vypracováno 

v diskuzích a debatách a (3) je rozpoznáno námi všemi jako něco, co je drţeno společně  

tzn., ţe vyjadřuje aktivně zformovaný konsensus. Naproti tomu dřívější mínění můţeme 

pokládat (1) za nereflektované, (2) za nezprostředkované kritikou a diskusí a (3) za pasivně 

přejaté od předešlé generace. 

Jak uvádím na počátku této kapitoly, moderní občanská společnost je nemyslitelná  

bez veřejného prostoru. Ten je míněn nejen jako faktické místo pro osobní setkávání, ale také 

moţnost komunikovat na dálku prostřednictvím médií, např. pomocí tisku, divadlo, dnes 

internetu, televize apod. Veřejný prostor umoţňuje výměnu názorů k záleţitostem, které 

vyvolávají obecnou pozornost. Díky tomuto prostoru a v něm vzniká novodobé veřejné 

mínění. 

3.3.3 Občanská společnost 20. století 

V některých částech Evropy, především v její západní a střední části, a v severní Americe 

nastává ve 20. století plný rozvoj moderní občanské společnosti, který je charakteristický 

postupným zrovnoprávněním osob či skupin původně bez práv nebo na okraji společnosti. 

Jedná se např. o volební právo ţen, uznávání národnostních menšin, jiných etnických skupin, 

skupin odlišného náboţenského vyznání, odlišné sexuální orientace, osob s tělesným  

či mentálním postiţením apod. Významné je také zajištění a uznání práv dítěte. Jak uvádí Petr 

Jan Pajas (Skovajsa, 2010) povaţujeme dnes všechna tato práva za samozřejmá, přesto  

ţe jsou mladá, některá pouhých pár let, např. Úmluva o právech dítěte
3
 byla přijata Valným 

shromáţděním Organizace spojených národů v listopadu 1989 a Česká republika  

ji ratifikovala v roce 1991. 

Moderní občanská společnost je silná ve státech s nepřerušenou historickou tradicí, např. 

Spojených státech, Velké Británii, v zemích západní Evropy, skandinávských zemích a to 

                                                 
3 O právech dítěte se na mezinárodní scéně hovoří jiţ od roku 1924, viz Ţenevská deklarace práv dítěte, ale závazným se stal aţ dokument 

Úmluvy (webový portál OSN http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/umluva-o-pravech-ditete.pdf ze dne 16.4.2013) 
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přesto, ţe na vývoj demokracie a občanské společnosti měly negativní vliv následující 

události: první světová válka, rozvoj nacismu a fašismu, druhá světová válka a následný 

komunismus nastolený v zemích střední a východní Evropy od konce 40. let do konce 80. let. 

V souvislosti se změnou reţimu a demokratickým směřováním, byly principy občanské 

společnosti zavedeny také v těchto zemích a mnohé západní země tento proces významně 

podporovaly. Českou republiku podpořily např. Spojené státy, neboť jak uvádím na začátku 

této kapitoly jedině silná a rozvinutá občanská společnost můţe do budoucna zaručit vývoj  

a udrţení demokracie. 

Pajas dále uvádí (Skovajsa, 2010), ţe při srovnávání jednotlivých evropských zemí, se 

ukázalo být výhodou, pokud jiţ v zemi občanská společnost kdysi existovala, a byla tedy 

alespoň určitá naděje navázat na původní kořeny. Česká, resp. Československá republika tuto 

moţnost měla, neboť mohla navázat a navázala na některé aktivity konce 19. století a poté 

První republiky (1918-1939), i kdyţ ta trvala relativně krátce. Konkrétním příkladem 

navázání na minulé aktivity můţe být Hlávkova nadace, která dokonce jako jediná existovala, 

i kdyţ v omezené formě, také během komunistického reţimu. 

3.4 Historický vývoj občanské společnosti v Českých zemích 

Vznik moderní občanské společnosti v Českých zemích časově spadá do druhé poloviny  

19. století, tedy do doby, kdy byly součástí Rakouské monarchie. Přelomový byl revoluční 

rok 1848, který završil českého národního obrození. Tedy období vzdoru proti německé 

nadvládě, uvědomování si vlastní národní identity, vymezování se vůči vzdělanějším  

a bohatším českým Němcům, snah o získání autonomie v rámci Rakouské monarchie. 

Čechům chyběl suverénní, územně vymezený stát, vysoká politická reprezentace, kultura  

i historická kontinuita. Jediné, čím bylo moţné se zpočátku vymezit, a čím se také v té době 

Češi vymezili, byl obnovený český jazyk. 

V roce 1867 vstoupil v platnost zákon o spolčování č. 134, který byl velmi liberální. Co se 

týká zakládání nových spolků, bylo pouze nutné dodrţovat ohlašovací povinnost. Zakládání 

českých spolků, škol, národního divadla, muzea apod. započalo ve velkém. Tyto občanské 

iniciativy obecně se vymezovaly proti německé nadvládě, ne proti státním institucím. 

V západních zemích naopak vznikaly občanské aktivity jako opozice vůči státu s cílem být 

partnerem k diskuzi a získat tak moţnost ovlivňovat politická rozhodování. Jejich východisko 

bylo tedy odlišné od pohnutek Čechů a české občanské angaţovanosti. V západní Evropě se 
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tak dělo na principu liberalismu, v českých zemích na principu nacionalismu. Dle Müllera 

(Müller, 2003) nevznikl z tohoto důvodu v Čechách kritický a efektivní vztah mezi státem  

a zástupci občanské společnosti, a to ani v průběhu První republiky, kdy se naopak stát  

a česká občanská společnost příliš úzce semkli hlavně proti německé menšině. 

Přesto v období První republiky kvetl občanský ţivot a vznikaly mnohé spolky, druţstva, 

nadace apod. V roce 1914 byla např. zaloţena česká skautská organizace Junák. Avšak  

s nárůstem sociálního a etnického napětí, které vyústilo aţ v neúprosné potlačování 

demokratických občanských hnutí a organizací na konci 30. let, začal spolkový ţivot upadat. 

Během druhé světové války byl jeho rozvoj přerušen úplně a díky komunistickému puči byl 

tento stav zakonzervován na dalších čtyřicet let. 

Období nadvlády komunistické ideologie je charakteristické silným centralismem veškerého 

ţivota ve společnosti. Müller i Skovajsa se shodují na likvidaci společenské plurality  

a jakékoli opozice. Novým zákonem č. 68/1951 Sb., o dobrovolných organizacích  

a shromáţděních byly zrušeny nevyhovující spolky a sdruţení. Nová sdruţení nebyla většinou 

povolena. Ovšem po roce 1968, kdy byl násilím utuţen komunistický reţim, se občané 

navzdory začali, i kdyţ tajně a neoficiálně, více sdruţovat. Tyto aktivity postupně narůstaly, 

aţ vyvrcholily za pomoci také dalších faktorů do tzv. sametové revoluce v listopadu 1989. 

Jedním z projevů komunistického totalitního reţimu je také to, ţe významně a s vervou 

potlačuje u jednotlivce kritické myšlení. Nejlépe mu vyhovuje občan, který příliš nepřemýšlí 

o důsledcích jak svého chování a rozhodování, ani o chování a rozhodování malé vládnoucí 

skupiny lidí. Pokud toto totiţ nečiní, nepřemýšlí ani o vydaných nařízeních a zákonech, které 

musí dodrţovat, a kterými se musí řídit. Cílem despocie je vyvarovat se toho, aby lidé chtěli 

zvolit jinou cestu, neţ tu „shora“ nabízenou. Tohoto lze dosáhnout s velkým úspěchem, pokud 

se začne s výchovou, resp. manipulativní a nesvobodnou výchovou, jiţ v útlém věku. 

Rok 1989 představuje přelomový rok v novodobé české historii. Mírovou cestou byla 

ukončena nadvláda komunistické strany a země opět přijala zásady demokracie. Začala také 

obnova občanské společnosti „pod vlivem příkladů a nástrojů rozvinutých zejména  

ve Spojených státech v období sedmdesátých a osmdesátých let“, jak uvádí Pajas (Skovajsa, 

2010). Pravděpodobně i změny ve střední a východní Evropě měly vliv na to, ţe se občanská 

společnost obecně dostala opět do centra pozornosti mnoha vědců, sociologů a dalších 

komentátorů společenského dění po celém světě. 
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3.5 Shrnutí 

Cílem tohoto úvodu, který jaksi ideálně popisuje principy občanské společnosti a její vývoj, je 

konstatovat, ţe moţnosti dnešního člověka „zařídit“ si svůj ţivot jsou značně široké. 

Zásadním předpokladem je ale novodobá občanská společnost fungující v demokratickém 

zřízení. K tomu, aby si kaţdý člověk dokázal „zařídit“ svůj ţivot dle svých představ co 

nejlépe, je nezbytné, aby mohl rozvinout své schopnosti a měl moţnost naučit se potřebným 

dovednostem. Dnešní společnost není jasně čitelná a stabilní a strnule se odkazující  

na tradice. Spíše naopak a jedinec je tím proto motivován rozumět dění v ní, být flexibilní, 

reagovat na změny a umět se přizpůsobit. Mnoho záleţí na povaze naší občanské společnosti, 

od které je odvislá kvalita a nabídka vzdělání, jeţ je k dispozici. Pouze kvalitní vzdělání 

umoţňuje přípravu pro ţivot v moderní občanské společnosti, čímţ ji zpětně také udrţuje. 
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4 Vývoj vzniku volného času 

4.1 Definice 

Mimo uvedený vývoj občanské společnosti, která vznikla díky zmíněným zásadním 

společenským změnám, se odehrála další proměna s dopadem na dnešní podobu světa. 

Především světa ovlivněného tzv. západní kulturou. Jedná se o vznik volného času, tedy 

oblasti, která úzce souvisí s tématem této práce, a to je také důvod, proč ji na tomto místě 

uvádím. Přední odborník v problematice volného času dětí a mládeţe Břetislav Hofbauer 

přímo hovoří o fenoménu volného času, „jehoţ rozsah a význam dále roste“. (Hofbauer, Děti: 

28) 

Definice volného času (Hofbauer, 2004) – „činnost, do níţ člověk vstupuje s očekáváními, 

účastní se jí na základě svého svobodného rozhodnutí, a která mu přináší příjemné záţitky  

a uspokojení. Hlavní funkce volného času: odpočinek […], zábava […], rozvoj osobnosti […]“, 

(Hofbauer, 2004: 13) V českých oficiálních dokumentech se za funkce volného času povaţují 

relaxace, regenerace, kompenzace, sociální prevence a výchova. (Hofbauer, Děti: 15) 

Definování pojmu volný čas souvisí také se zkoumáním tohoto fenoménu z pohledu vědy, 

„objevily se […] zmínky nebo úvahy o jeho pedagogickém zhodnocování a pedagogice 

volného času jako nové disciplíně sociologie nebo pedagogiky“. (Hofbauer, 2004: 16) Lze 

říci, ţe od 60. aţ 70. let 20. století, v souvislosti s rozvojem volného času, se začala 

v odborných kruzích více projednávat otázka jak smysluplně tento volný čas vyplnit.  

4.2 Vývoj od konce 18. století 

Zhruba v době, kdy započaly výše uvedené společenské změny, tj. konec 18. století, také 

vznikla a rozvinula se soustava volnočasových činností a institucí. Vliv zkracující se pracovní 

doby dospělých jedinců, vědecko-technická revoluce, urbanizace, prodluţování délky ţivota, 

to vše znamenalo podstatně jinou skladbu ţivota člověka, neţ bylo do té doby obvyklé. Děti 

začaly být osvobozovány od námezdní práce, byla zavedena povinná školní docházka, jak uţ 

bylo výše řečeno, a prodluţovala se jim léta školní docházky a profesní přípravy aţ  

do dospělosti. Volný čas se demokratizoval, zasáhl celou společnost, ne jen vybrané vrstvy 

obyvatel.  



11 

 

Od poloviny 60. let minulého století se volný čas stal jiţ neodmyslitelnou součástí ţivota 

nejen mladých lidí. V souvislosti s tématem této práce bych se ráda zmínila o třech 

společenských změnách tohoto období. 

Za prvé s ohledem na výrazné zkrácení pracovní doby a zavedení placené dovolené vzrostlo 

mnoţství volného času a tedy nárok na jeho společensky přijatelné trávení. Kaţdý jedinec ho 

vyplňuje po svém. Můţe ho trávit účelně a v souladu s uvedenou definicí, tj. vzdělávat se, 

rekreovat se, věnovat se zájmové a kulturní činnosti, apod. Co se týká dětského  

a mládeţnického věku, začaly v důsledku řečeného vznikat první domy dětí a mládeţe 

zabývající se zájmovou činností. Nebo lze volný čas trávit neúčelně a laicky řečeno ho 

promrhat, např. nekonečným sledováním televizních pořadů bez výběru, apod., coţ nemá se 

seberozvojem nic společného, neboť se jedná převáţně o pasivní roli. Dalším a pro okolí  

či společnost nebezpečným trávením času jsou destruktivní nebo sebedestruktivní způsoby 

chování. Těm se ve společnosti nelze vyhnout zcela, ale lze je výchovou od dětství podstatně 

omezit.  

Za druhé se díky lepším ţivotním podmínkám, kvalitnější stravě a lepší zdravotní péči lidé 

doţívají vyššího věku neţ dříve. Začala zde vyrůstat skupina lidí, kteří, pokud jsou zvyklí 

aktivně trávit svůj čas, jsou i v důchodovém věku společnosti přínosem v tom smyslu,  

ţe např. dlouhodobě nemarodí a nečerpají v důsledku toho různé sociální a zdravotní dávky. 

Vzhledem k prognózám ve vztahu ke sniţující se porodnosti a velkému růstu počtu důchodců, 

je jiţ nyní tato otázka velmi aktuální. Dle mého mínění nelze aktivní stáří „způsobit“ teprve 

odchodem jedince do důchodu. Aktivní stáří znamená aktivní ţivot jiţ předtím, protoţe jde  

o postoj k ţivotu a o přístup k sobě sama. Opět vyvstává význam výchovy v dětství.  

Za třetí od poloviny 20. století dochází k tomu, ţe se pracovního procesu ve větší míře účastní 

také ţeny, coţ vyvolalo v národním měřítku potřebu postarat se o jejich děti, a školní druţiny 

zcela původně nazývané útulky se od 50. let 20. století staly pevnou součástí základních škol. 

A v důsledku toho začal být na jejich zaměstnance kladen poţadavek určité pedagogické 

kvalifikace. Primární funkcí druţin bylo - a stále je - postarat se o děti v době, kdy toto 

nemůţe zabezpečit rodina, a nabídnout jim odpočinek, rekreaci formou zájmové činnosti, 

případně splnění školních povinností. (Pávková, Hájek, 2007) 

Uvedené změny nejsou vyčerpávající, naopak jsou velmi selektivní a povrchně zmíněné,  

ale je důleţité je na tomto místě připomenout, neboť si díky nim můţeme uvědomit, jak 

důleţité je naučit se smysluplně trávit čas, a jak nás toto „umění“ vyuţít nejen volných chvil 
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ovlivňuje po celý ţivot. On totiţ „volný čas svým rozsahem dnes zaujímá ve struktuře 

lidského ţivota první místo“. (Hofbauer, 2004: 27) Po něm následují ţivotní potřeby,  

na posledním místě se umístila práce.  

Předpokladem uvedeného je samozřejmě celospolečenské uznání volného času jako doby 

regenerace a rekreace, coţ se událo. (Váţanský, 2001) Kvantitativní nárůst volného času tak 

vedl postupně k růstu nároků na kvalitu jeho trávení, coţ zcela zásadně ovlivnilo chod celé 

společnosti, a mělo vliv na vznik celého nového hospodářského odvětví, nazývaného sektor 

sluţeb.  

4.3 Volný čas jako součást právních předpisů 

Zatím jsem hovořila o volném čase obecně jako o čase, který mají k dispozici děti, mládeţ  

i dospělí. S ohledem na zaměření této práce se nyní budu věnovat právním předpisům, které 

upravují výhradně oblast dětí a mládeţe. Termín volný čas je jejich součástí, např. Koncepce 

státní politiky pro oblast dětí a mládeţe na období 2007 – 2013 (dále „Koncepce“) obsahuje 

samostatnou kapitolu věnovanou mládeţi a volnému času, ve které jsou analyzovány 

výzkumy volného času dětí a mládeţe a také způsoby jeho vyplňování. Starší zmínky 

nalezneme v Bílé knize z roku 2001, kde je ovšem volný čas představen pouze jako čas,  

ve kterém se „dospělí věnují vzdělávání“ (Bílá kniha, 2001: 4), ale v navazujícím 

programovém prohlášení vlády z roku 2002 je jiţ uvedeno, ţe „v oblasti práce s dětmi  

a mládeţí se vláda zaměří […] na podporu organizací realizujících zájmové aktivity ve 

volném čase dětí a mládeţe“. (PPV, 2002) 

Oba výskyty korespondují s tím, ţe volný čas je v českém prostředí spojován s termínem 

neformální vzdělávání významněji od doby příprav na vstup České republiky do Evropské 

unie, kdy byla přejata odborná terminologie uţívaná v ostatních členských zemích. V souladu 

s výše uvedenou Koncepcí podporuje vláda volný čas dětí a mládeţe kaţdým rokem 

finančními dotacemi a to buď prostřednictvím příslušného resortu, nebo jednotlivých krajů. 

Konkrétně se jedná o finanční podporu organizacím, které se této oblasti věnují, organizacím 

zřizovaným krajem, městy nebo organizacím občanské společnosti. Např. Středočeský kraj 

spravuje Středočeský fond sportu, volného času a primární prevence. 

S pojmem volný čas souvisí také pedagogika volného času, která má „děti a mladé lidi 

uschopňovat k tomu, aby se za pomoci dospělých (rodičů, vychovatelů, animátorů) a později  

i samostatně učili vhodné aktivity a realizační způsoby správně volit a zvládat tak, aby byly 
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ve prospěch rozvoje jich samých, jejich sociálního okolí, společnosti, přírody“. (Hofbauer, 

2004: 18) 

Pedagogiku volného času můţeme definovat jako disciplínu pedagogiky, zaměřenou  

na „výchovné a vzdělávací prostředky, napomáhající autonomnímu a smysluplnému 

vyuţívání volného času dětí, dospívajících i dospělých; v mnoha zemích zároveň studijní 

obor. Nabývá na významu díky některým protikladným jevům: roste mnoţství volného času 

jako času, se kterým můţe člověk nakládat podle své vůle, a zároveň se tento prostor tzv. 

průmysl volného času a hromadné sdělovací prostředky snaţí vyuţít pro různé formy 

manipulace, zbavujíce ho právě jeho charakteristického znaku – svobodného vyuţívání. Roste 

výskyt neţádoucích forem chování (agrese, delikvence, zneuţívání návykových látek), 

způsobených nudou ve volném čase […] Důraz ve vyuţívání volného času se postupně 

přesouval od funkcí odpočinkových přes orientované na spotřebu k orientovaným na záţitek 

(proţitek). Za hlavní principy současné pedagogiky volného času se podle německého 

pedagoga volného času Opaschowského povaţují: 1. Autonomie činnosti, uvědomělý výběr 

subjektu, pohled na volný čas jako prostředek rozvoje osobnosti, upevňování zdraví, volný 

čas jako výzva a úkol osobnosti […]“ (Pedagogický slovník: 198/199) 

4.4 Shrnutí 

Volný čas je fenomén, který má bezesporu souvislost s uznáním lidským práv ve společnosti, 

a protoţe se týká všech jedinců napříč společností, tj. souvisí s demokratizací, a zaujímá také 

podstatnou část lidského ţivota, je potřeba věnovat mu náleţitou pozornost. S volným časem 

mohou jedinci nakládat téměř dle své libosti a v závislosti na svých moţnostech. Tyto 

moţnosti ve velké míře vytváří stát, který zajišťuje podmínky, ať jiţ ty legislativní nebo 

finanční.  

S pojmem volný čas dnes úzce souvisejí takové termíny jako zájmové vzdělávání, pedagogika 

volného času, celoţivotní vzdělávání, neformální vzdělávání a informální učení. Volný čas je 

totiţ ta část lidského ţivota, ve které se člověk můţe věnovat svým koníčkům a zálibám. 

Současnost volnému času přeje a respektuje ho jako čas odpočinku, regenerace a rekreace, 

coţ je např. vyjádřeno jako povinná dovolená dle zákoníku práce, maximální počet 

vyučovacích hodin ve škole, zákaz práce dětí a podpora vzdělanosti. Takto získaný časový 

prostor přímo vybízí k tomu zamyslet se nad vyuţitím svého volného času, protoţe kaţdý 

jedinec má právo rozhodovat o tom, jak s vlastním volnem naloţí. Rozhodování poté vede 
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k činnosti, případně nečinnosti, za kterou nese zodpovědnost jen on sám, a je proto ţádoucí, 

aby se jednalo o trávení volného času, které působí na něj i jeho okolí pozitivně a podporuje 

jeho rozvoj osobnosti. 
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5 VZDĚLÁNÍ 

Vzdělání patří mezi všeobecná práva kaţdého člověka. (Škoda) 

Pedagogický slovník jej definuje jako „základní pojem pedagogické teorie a praxe, avšak 

stále diskutovaný a nedostatečně ujasněný. Navíc v české pedagogické terminologii se 

nesprávně zaměňují výrazy „vzdělání“ a „vzdělávání“. Lze rozlišit tyto významy: 

(1) osobnostní pojetí – vzdělání se chápe jako součást socializace jedince. Vzdělání je pak  

ta sloţka kognitivní vybavenosti osobnosti (osvojené vědomosti, dovednosti, postoje, 

hodnoty, normy), která se zformovala prostřednictvím vzdělávacích procesů. 

(2) obsahové pojetí – vzdělání je zkonstruovaný systém informací a činností, které jsou 

plánovány v kurikulu různých škol a vyučovacích předmětů a realizovány ve výuce.  

(3) institucionální pojetí – vzdělání je společensky organizovaná činnost zabezpečovaná 

institucí školství, formálního vzdělávání, celoţivotního učení/vzdělávání aj. […] v našich 

kulturních podmínkách je (zejm. základní a střední) vzdělání zprav. povaţováno (z hlediska 

ekonomie) za tzv. veřejný statek, za jehoţ poskytování je odpovědný stát, který má usilovat  

o to, aby na základě veřejného zájmu byla zajištěna elementární unifikace nabídky; stát navíc 

chce dominantní část této nabídky sám poskytovat.  

(4) socioekonomické pojetí – vzdělání je chápáno jako jedna z kategorií, které charakterizují 

populaci. Je to vlastnost populace determinovaná sociálními faktory (sociální původ)  

a ekonomickými faktory (náklady na vzdělání). Přitom kvalita vzdělání ovlivňuje 

kvalifikační strukturu obyvatelstva a tím i ekonomický a kulturní potenciál společnosti.“ 

(Pedagogický slovník, 2003: 361) 

5.1 Formální vzdělání 

Formální vzdělávání dle definice Pedagogického slovníku zní takto: „1. dříve vzdělávání  

a vyučování orientované na osvojování formy a rozvíjení představ bez dostatečného zřetele 

k obsahu jako materiálního základu vzdělání. Bylo zaloţeno na idejích F. J. Herbata. 2. Dnes 

vzdělávání, které se realizuje ve vzdělávacích institucích (školách), jejichţ funkce, cíle, 

obsah, prostředky a způsoby hodnocení jsou definovány a legislativně vymezeny. Reflektuje 

politické, ekonomické, sociální a kulturní potřeby společnosti a vzdělávací tradici. Probíhá  
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ve stanoveném čase a formách. Zahrnuje navazující vzdělávací stupně a typy, které jsou 

určeny celé populaci nebo určitým skupinám populace“. (Pedagogický slovník, 2003: 79) 

Tuto definici bych ještě doplnila zněním z Koncepce, která více reflektuje dokumenty 

Evropské unie. V nich se formálním vzděláváním rozumí takový způsob vzdělávání, který 

„ţák nebo student absolvuje zpravidla ve školách, příp. rovněţ ve školských zařízeních,  

a který vţdy vede k dosaţení určitého stupně vzdělání doloţeného certifikátem (vysvědčením, 

diplomem apod.). Do formálního vzdělávání je zahrnuto i distanční studium.“ (Koncepce, 

2007: 11) 

Z výše uvedených definicí zde vyvodím krátký závěr, kterým bych chtěla poukázat  

na terminologickou neujasněnost v oblasti vzdělávání. Definice vzdělání dle Pedagogického 

slovníku říká, ţe „vzdělání je společensky organizovaná činnost zabezpečovaná institucí 

školství, formálního vzdělávání, celoţivotního učení/vzdělávání aj.“ Naproti tomu jak bude 

níţe uvedeno, v pojetí Evropská unie tvoří celoţivotní učení/vzdělávání všechny tři formy 

vzdělávání – formální, neformální a informální učení. V dokumentech EU by se tedy nemělo 

stát, ţe by byly na roveň postaveny pojmy formální vzdělávání a celoţivotní učení.  

Na terminologickou neujasněnost jsem bohuţel naráţela poměrně často. Ale vraťme se nyní 

k formálnímu vzdělávání, které je tématem této kapitoly. 

Vzdělání odpovídá společenské poptávce, v rámci vzdělávacího systému je nutné vzdělat 

mladé lidi, kteří budou pokračovat v udrţování tradic, zvyklostí, státního zřízení apod. Toto 

vzdělání, zvané formální, jasně stanoví cíle a způsoby dosaţení těchto cílů, dále výstupy  

na dané úrovni, např. maturitní zkouška, výuční list apod. Obsah formálního vzdělání je 

veřejným zájmem a dohodou. 

Pro lepší pochopení následujícího textu zde na začátku uvedu rozlišení mezi vzdělávací  

a školskou politikou dle Potůčka (Potůček, 2005). Vzdělávací politika: „principy, priority  

a metody rozhodování o vzdělávacích institucích […] zahrnuje strategické cíle rozvoje 

vzdělání, legislativní rámec vzdělávacích institucí, způsob financování, stanovení cílů  

a obsahů výchovy, ovlivňování podmínek činnosti vzdělávacích zařízení a způsob kontroly 

[…] je začleněna do celospolečenských a skupinových priorit“. Školská politika: „[…] znamená 

řízení školského systému (školství), který je vymezen jako soustava škol a školských zařízení 

a podpůrných struktur, které poskytují vzdělávání a jsou státem uznány jako školské instituce 

(tj. vymezeny zákonem nebo jiným právním předpisem)“.  
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5.1.1 Společenská poptávka po vzdělání – vznik formálního vzdělání 

Obecně bylo a je vzdělání v České republice společensky ceněno a je zde poskytováno 

tradičně na vysoké úrovni. První univerzita – Karlova zde byla zaloţena jiţ v roce 1348  

a nepřetrţitě poskytuje vzdělání dodnes. Lze se tedy odvolávat na tradici, a to i v případě 

uznávaného teoretika vzdělání Jana Amose Komenského (1592-1670).  

Ve vývoji státu od doby středověku začalo být v jistý moment uţitečné a důleţité, aby jeho 

občané měli jednotný stupeň všeobecného vzdělání. Hovoříme zde o době osvícenství, 

vědeckotechnickém rozvoji, vzniku státní správy a dalších převratných společenských 

změnách. Soudilo se totiţ, jistě oprávněně, ţe negramotnost brání společenskému  

a hospodářskému rozvoji, jinak řečeno, ţe gramotnost pouze malé části společnosti nepřináší 

její očekávaný a poţadovaný pokrok. V reakci na uvedené změny byla proto zavedena 

všeobecná školní povinnost. V Českých zemích k tomuto došlo v rámci Rakouské monarchie 

za vlády Marie Terezie v roce 1774. 

Školní docházka byla a stále je pro děti a mládeţ ve věku mezi šesti a sedmnácti lety  

ve většině zemí povinná, má zaručit určitý minimální objem znalostí absolventů základního 

vzdělání. Jakékoli následné vzdělání, ať se jiţ jedná o gymnázium, odbornou střední školu, 

odborné učiliště, vysokou školu apod. je libovolnou, ale všeobecně uznávanou výhodou  

pro další ţivot. 

Z psychologického hlediska je období dětství nejvhodnější pro naučení a upevnění budoucích 

návyků a kladných vzorců chování. Zároveň tím společnost, předchází neţádoucím sociálně 

patologickým jevům. Výuka je naplánována a rozvrţena tak, aby odpovídala psychické  

a fyzické zralosti, daného věku. 

Jak jednotně postihnout, co je základní vzdělání, jaká má mít pravidla, co má být tematickou 

náplní a co výstupem? Jak vzdělat pedagogy, jak má vypadat soustava škol, kdo má mít jaké 

pravomoci? S těmito i s mnoha dalšími otázkami bylo potřeba se od zavedení povinné školní 

docházky začít zabývat a vypořádat. Jako nezbytný se ukázal státní dohled a v reakci na tento 

poţadavek funguje na českém území od roku 1848 ministerstvo školství.  V §1 zákona  

č. 292/1920 Sb., který upravil školskou správu v Československu, se praví: „Státu přísluší 

nejvyšší správa veškerého vychovávání a vyučování a dozor k němu. Správu tu vykonává stát 

ministerstvem školství a národní osvěty.“ i přesto, ţe názvy a rozsah činností se v průběhu 

času měnily. (webový portál MŠMT http://www.msmt.cz/ministerstvo/160-let-ministerstva-

skolstvi-mladeze-a-telovychovy (online) (cit. 18.4.2013)) 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/160-let-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy
http://www.msmt.cz/ministerstvo/160-let-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy
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Pro účely této práce zmíním blíţe školství v období po roce 1948, tedy období, které 

předcházelo nástupu demokratické společnosti, potaţmo občanské společnosti.  

5.1.2 Formální vzdělávání v  letech 1948 - 1989 

Charakteristickým rysem tohoto období byla centralizace moci a vládnutí, která se týkala 

všech společenských oblastí, a dále naprosté podřízení veškerého ţivota komunistické 

ideologii. Výjimkou proto nebyla ani oblast vzdělávání. Veškeré činnosti a aktivity přímo 

podléhaly centru, tedy MŠMT. Výuka byla postavena na podrobných osnovách, předepsaných 

učebnicích, detailně rozpracovaných metodických pokynech pro učitele a standardizované 

učitelské přípravě. (Zpráva OECD, 2012: 7) Silný důraz byl kladen na politickou výchovu  

a na uniformitu výuky, např. kromě předepsaných předmětů byla povinná výuka ruského 

jazyka a volitelné předměty téměř neexistovaly. 

Postoje a individuální názory, které by byly odlišné od stanovených osnov a výkladů dějin 

poplatných době, znamenaly pro vládnoucí reţim nebezpečí a byly proto potlačovány. U ţáků 

se nekladl důraz na jejich osobní kvality, nerozvíjely se jejich jedinečné předpoklady ani 

vrozené schopnosti. Výuka probíhala převáţně formou přednášení, kdy ţáci pouze pasivně 

poslouchali a přijímali informace, zkoušelo a hodnotilo se především mnoţství naučené látky, 

ne ale logický úsudek nebo kritický postoj. Občanská výchova byla de facto politickou 

výchovou dle představ představitelů Komunistické strany Československa. 

V roce 1976 vyšel školsko-politický dokument Další rozvoj československé výchovně 

vzdělávací soustavy, kterým byla školská soustava začleněná do širšího celku výchovně 

vzdělávací soustavy. Školská soustava se dle tohoto dokumentu zabývá otázkami vzdělávání  

a jeho systému, naproti tomu vzdělávací soustava je pojem širší, protoţe zahrnuje soustavu 

vzdělávacích institucí a jejich obsah a mimo jiné také vztah školního a mimoškolního 

vzdělávání. Přímo se zde uvádí, ţe je „pojem vzdělávací soustavy jako širší, jak pokud jde  

o organizované, institucionalizované vzdělávání, tak i pokud jde o širší vzdělávací působení 

mimo školu […] “ (Další rozvoj čs. výchovně vzdělávací soustavy, 1976: 22) Zájmové 

krouţky tak jsou do výchovně vzdělávací soustavy zařazeny, a „není třeba je z výuky 

vylučovat“. (Další rozvoj čs. výchovně vzdělávací soustavy, 1976: 38) 

Nezabývám se v této kapitole strukturou vzdělávací soustavy, neboť není pro účely této práce 

zásadní. Záměrem je spíše nastínit ducha doby a připravit si půdu pro hodnocení situace  

po roce 1989. 
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5.1.3 Formální vzdělávání po roce 1989 

Na konci roku 1989 započaly v novodobých českých dějinách zásadní společenské změny, 

které se dotkly mimo jiné také oblasti školství, a které nepřetrţitě pokračují do dnešního dne. 

Vzhledem k povaze demokracie a tím pádem také demokratického školství nemohou být  

dle mého názoru tyto změny nikdy povaţovány za zcela ukončené, neboť systém školství 

musí nebo by měl reagovat na aktuální vývoj společnosti. Jak se uvádí ve školském zákoně: 

„vzdělání je veřejnou sluţbou“. (školský zákon, 2004: § 2, bod 3) 

Zodpovědnost za vzdělání si většina vlád od roku 1989 uvědomovala a ve svém 

programovém prohlášení vlády (dále „PPV“) se otázce školství věnovala. Při studiu 

jednotlivých PPV jsem zjistila, ţe uţívané výroky přešly od prvotních obecných vyjádření 

typu - "vláda poskytne velké šance a odpovědnost mládeţi a vzdělanost je osobním 

bohatstvím kaţdého člověka“ (rok 1989/90), přes „posílit školství“ a „zajistit trvalý proces 

vzdělávání občanů“ (rok 1992), „snaze zaměřit obsah výuky na praktické znalosti i výchovu 

k občanství“ spolu s uznáním, ţe „stát nese přímou odpovědnost za školství, které povaţuje 

v povinné části za veřejný statek“ (rok 1996) a „vytváření podmínek k tomu, aby co nejvíce 

lidí mohlo, chtělo a umělo maximálně rozvíjet své schopnosti“ (rok 1998), ke konkrétnějším 

sdělením, které je moţné v praxi zavádět, měřit a posléze hodnotit. 

Jedná se o závazek, „připravit školský zákon a rámcové vzdělávací programy, zkvalitnit 

právní prostředí v oblasti práce s dětmi a mládeţí, podpořit organizace realizující zájmové 

aktivity ve volném čase dětí a mládeţe, orientovat vzdělávací soustavu na celoţivotní 

vzdělávání a vzdělávání dospělých, rozvoj klíčových kompetencí, zvýšit platy pedagogům, 

vytvořit kariérní řád, zlepšit pracovní podmínky pedagogů a ostatních pracovníků ve školství“ 

(rok 2002), a vytvářet „podmínky pro rozvoj zájmového vzdělávání a podporovat organizace 

realizující zájmové aktivity ve volném čase dětí a mládeţe“ (roky 2004, 2005 a 2006 byly 

identické), tzv. úřednická vláda v této řadě výjimečně pouze obecně vyhlásila školství  

za „jednu z klíčových oblastí“ (rok 2009), ale další PPV jiţ opět konkrétně obsahuje příslib 

„nového zákona o vzdělávání a vytvoření podmínek a nástrojů pro dlouhodobou garanci 

vstupu mladých kvalifikovaných pedagogů do všech druhů škol“ (rok 2010). Z počátečních 

obecných PPV vybočuje PPV z roku 1990, ve kterém je sice obecně, ale jmenovitě 

vyzdviţena nezastupitelná úloha a potenciál „českého učitele“ (rok 1990), toto téma se 

následně objevilo ještě v letech 2002 a 2010. 
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Ve vztahu k tématu této práce mohu říci, ţe z výše uvedeného je zřejmé, ţe termín neformální 

vzdělávání nebyl součástí těchto dokumentů ani v jednom případě. Zato termíny zájmové  

a celoţivotní vzdělávání pouţity byly a to následovně: Celoţivotní vzdělávání explicitně 

jednou v roce 2002 a implicitně v rámci přípravy nového zákona o vzdělávání z roku 2010, 

neboť lze předpokládat, ţe vzhledem k zahraničním závazkům a směřování vzdělávací 

politiky můţeme toto téma jiţ povaţovat za její danou součást. Zájmové vzdělávání bylo 

zmíněno v letech 2004, 2005 a 2006, tedy v období, kdy se vcelku rychle po sobě střídaly 

vlády, z nichţ ani jedna nedokončila řádné volební období, a své PPV v podstatě nezměněné 

přejímala od vlády předešlé. 

Konkretizace cílů jednotlivých vlád s největší pravděpodobností souvisí s přípravou na vstup 

České republiky do Evropské unie v roce 2004, neboť kaţdý stát, který ţádá o přijetí  

do Evropské unie, musí několik let před vstupem zpracovávat a předkládat podrobné analýzy 

stávající situace v dané oblasti včetně nápravných opatření. Jednou ze sledovaných oblastí je 

také oblast školství. 

Deklarované cíle zmíněných PPV nebyly do dnešního dne zdaleka naplněny, např. zlepšení 

pracovních podmínek pedagogů a zvýšení jejich společenské prestiţe i nadále zůstává jednou 

z priorit pro příští období. 

Jak výše uvádím, systém školství reaguje na vývoj společnosti, to mimo jiné znamená, ţe 

společnost se vyvíjí také pod vlivem změn přicházejících zvnějšku. Konkrétně zde mám na 

mysli významnou mezinárodní aktivitu, kterou je konvence Organizace spojených národů 

(OSN) s názvem Úmluva o právech dítěte. Byla přijata Valným shromáţděním OSN 

v listopadu 1989 a Česká republika se její ratifikací zavázala plnit veškeré obsaţené závazky. 

Úmluva o právech dítěte jako nadnárodně platný a vymahatelný dokument respektuje, 

definuje a zabezpečuje práva dětí s cílem děti chránit a pečovat o ně. Přílohou č. 1 této práce 

je Úmluva o právech dítěte ve zkrácené podobě obsahující vybrané články, které se vztahují 

k tématu neformálního vzdělávání. 

5.1.4 Národní program rozvoje vzdělávání v České republice - Bílá kniha 

Úmluvu OSN o právech dítěte a některé národní dokumenty týkající se vzdělávání (zejména 

publikaci „České vzdělávání a Evropa: strategie rozvoje lidských zdrojů v České republice  
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při vstupu do Evropské unie“) (Sdruţení 1999
4
), zohlednilo MŠMT v roce 2001  

při zpracování dokumentu Národní program rozvoje vzdělávání v České republice - Bílá 

kniha (dále „Bílá kniha“). Tento dokument shrnuje vývoj a situaci školství v České republice 

po roce 1989 a zároveň obsahuje komplexní návrh doporučení k další reformě vzdělávacího 

systému (Analýza Bílé knihy, 2009). Přehledným způsobem analyzuje a hodnotí změny, které 

se od roku 1989 v českém školství udály, a formuluje obecné záměry a rozvojové cíle, 

Navrhuje změnu obsahu i formy vzdělávání s důrazem na „ „tvořivost a iniciativu, schopnost 

inovovat“. (Bílá kniha, 2001: 15) 

Bílá kniha uvádí, ţe po roce 1989 mezi prvními byla zrušena politická výchova, začaly 

vznikat školy soukromé a církevní. Změnami prošla struktura školství s ohledem na procesy 

decentralizace a participace. Decentralizace představuje postupné „přesouvání pravomocí na 

co nejniţší úroveň, kdy jednotlivé školy získávají značnou autonomii“. (Bílá kniha, 2001: 18)  

Participace - s decentralizací úzce souvisí a znamená zvýšení účasti sociálních partnerů  

na rozhodování v otázkách školy a tím posiluje úlohu krajů, obcí i vlastních škol a školských 

zařízení. Záměrem je dát školám prostor pro dosahování co nejlepších výsledků s cílem 

podpořit jejich potenciál, otevřít je vlivům okolí, do školních aktivit a do rozhodování  

o podobě konkrétní školy zapojit učitele, rodiče a ostatní partnery, komunitu. 

MŠMT změnami usiluje v konečném důsledku pouze o strategické a koncepční vedení resortu 

školství, o to vymanit se z operativních činností a ty převést na zřizovatele škol. Bílá kniha se 

deklaruje jako otevřený dokument, který by měl být pravidelně zkoumán a revidován. První 

Analýza naplnění cílů Bílé knihy byla zveřejněna v březnu 2009. V roce 2004 vyšel zákon  

č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), který nově upravil podmínky poskytování v oblasti vzdělávání, jehoţ 

součástí je kromě popisu formálního vzdělávání, také vzdělávání zájmové, o kterém budu 

referovat v další kapitole. Nově zavádí např. vnitřní evaluaci škol jako důleţitý prostředek 

poskytující zpětnou vazbu na změny zaváděné v systému vzdělávání. 

5.1.5 Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon 

Školským zákonem byly nově zavedeny tzv. rámcové vzdělávací programy, které „stanoví 

zejména konkrétní cíle, formy, délku a povinný obsah vzdělávání“ (školský zákon, 2004: § 4, 

                                                 

4 V dokumentu Analýza Bílé knihy z roku 2009 nebylo autory upřesněno, o jaké sdruţení se jedná. Autorce této práce se to nepodařilo 

dohledat ani z jiných zdrojů, proto nemohla odkázat dle pravidel. 
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bod 1), a které podle oblasti vzdělávání zpracovává ministerstvo ve spolupráci s dalšími 

příslušnými resorty. Na jejich základě následně kaţdá škola zpracuje vlastní vzdělávací 

programy. Např. pro rok 2013 vydalo ministerstvo školství rámcový vzdělávací program  

pro základní vzdělávání, který obsahuje v bodě 6 Průřezová témata následující okruhy: 

Osobnostní a sociální výchova; Výchova demokratického občana; Výchova k myšlení  

v evropských a globálních souvislostech; Multikulturní výchova; Environmentální výchova  

a Mediální výchova. Takto jasně rozpracované okruhy odpovídají dikci Bílé knihy a jejím 

záměrům a jsou to také oblasti vhodné pro vyuţití metod neformálního vzdělávání. (webový 

portál MŠMT: http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=6319 (online) cit. 28. 4. 2013) 

Školský zákon mimo jiné definuje základní cíle vzdělávání a to na jednotlivých úrovních. 

Základní vzdělávání „vede k tomu, aby si ţáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich 

základě byli motivováni k celoţivotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené 

problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické a duševní zdraví, 

vytvořené hodnoty a ţivotní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným 

kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné moţnosti a uplatňovat je 

spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další ţivotní dráze  

a svém profesním uplatnění.“ (školský zákon, Část třetí, Hlava II, § 44) Střední vzdělávání má 

rozvíjet „vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním 

vzdělávání důleţité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje ţákům obsahově širší všeobecné 

vzdělání nebo odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a upevňuje jejich 

hodnotovou orientaci. Střední vzdělávání dále vytváří předpoklady pro plnoprávný osobní  

a občanský ţivot, samostatné získávání informací a celoţivotní učení, pokračování 

v navazujícím vzdělávání a přípravu pro výkon povolání nebo pracovní činnosti.“ (školský 

zákon, Část čtvrtá, Hlava I, § 57) 

5.1.6 Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013 

Základním strategickým dokumentem pro realizaci státní politiky v oblasti dětí a mládeţe je 

Koncepce, která se zaměřuje se na nejzávaţnější a nejaktuálnější oblasti státní politiky vůči 

dětem a mládeţi. Stát deklaruje zájem děti a mládeţ podporovat a ochraňovat a to vytvářením 

vhodných podmínek a zeslabením vlivu negativních jevů na děti a mládeţ. Děti a mládeţ 

definuje jako věkovou skupinu obyvatelstva od narození do 26 let. Hlavními cíli je vytváření 

vhodných podmínek pro „naplňování funkce rodiny, osobnostní rozvoj mladých lidí a jejich 
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uplatnění ve společnosti, výchovu k aktivnímu občanství včetně participace, podporu 

zdravého ţivotního stylu a ochranu před negativními jevy a jejich následky.“ (Koncepce, 

2007: 10) 

Koncepce obsahuje úkoly jednotlivých resortů. Hlavním gestorem je MŠMT. Úkoly se 

skládají z dílčích cílů, jejichţ plnění se pravidelně kaţdé dva roky vyhodnocuje. První 

Koncepce byla schválena usnesením vlády České republiky č. 1 ze dne 6. ledna 1999 

s platností do roku 2002. Následovala Koncepce přijata vládou České republiky usnesením  

č. 343 ze dne 7. dubna 2003 s platností do roku 2007. Platná Koncepce byla přijata usnesením 

vlády České republiky č. 611 ze dne 4. června 2007. V současné době je v přípravě Koncepce 

na léta 2014 – 2020, formou kulatých stolů se scházejí odborníci k jednotlivým tématům. 

Kulatého stolu k neformálnímu vzdělávání jsem se sama díky laskavosti MŠMT odboru 

Mládeţ zúčastnila. 

5.1.7 Shrnutí 

Formální vzdělávací soustava je jiţ dnes pro většinu z nás neodmyslitelnou součástí veřejného 

prostoru. Buď v roli zájemce o studium, nebo v roli rodiče pečlivě vybíráme vzdělávací 

instituci, které svěříme sebe nebo své potomstvo. Podvědomě jsme si vědomi toho,  

ţe vzdělávat se není jen tak, je to jistá forma dlouhodobé manipulace a ovlivňování, a proto si 

přejeme, aby tento proces probíhal v pozitivním duchu, v příjemném prostředí, a abychom se 

dozvěděli něco o okolním světě i o sobě. 

Legislativně mají všechny školy stejné podmínky pro svou činnost, ale v praxi si nejsou 

rovné. Některé školy mají tradici, a dobrou nebo špatnou pověst, která se těţko mění. Trend, 

který určuje změny v posledních letech, je otevřít vzdělávací soustavu co nejširšímu spektru 

osob a to nejen ţákům a studentům, ale také rodičům, zástupcům obce, lokálním partnerům, 

ať jiţ zastupují ziskový nebo neziskový sektor aj. Škola by měla v závislosti na změnách 

společnosti vnímat nové trendy a odpovídajícím způsobem se měnit, jinak nebude mladé lidi 

oslovovat a nebude jim respektovaným partnerem. 
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6 Neformální vzdělávání 

Negativní vymezení pojmu neformální vzdělávání evokuje opačnou variantu, tedy formální 

vzdělání. Z nastudovaných materiálů vyplývá, ţe jiţ není téměř moţné popisovat jedno 

a nezmínit přitom druhé. Neformální vzdělávání stálo od svého vzniku vţdy po boku 

formálního vzdělávání. Zcela původně, jak uvádí Alan Rogers, jako jeho alternativa, později 

jako jeho doplnění a prohloubení. (Rogers, 2007) Oba způsoby vzdělávání jsou v kaţdém 

případě ve vzájemném a úzkém vztahu. 

Pojem neformálního vzdělávání je v současném českém prostředí terminologicky a obsahově 

nevyjasněný. (Machalík, 2012), coţ také vyplyne z následujícího textu, kde uvádím několik 

mírně odlišných definic neformálního vzdělávání. Kaţdá definice klade důraz na jiný aspekt 

pojmu v souladu s tím, o jakou organizaci se jedná. Např. OECD klade důraz na vyuţití 

neformálního vzdělávání v rozvojových zemích jako náhrady za formální, EU naopak 

zdůrazňuje aspekt neformálního vzdělávání jako rovnocenného partnera formálnímu 

vzdělávání a informálnímu učení. Všechny definice ale uvádějí určité shodné rysy jako 

dobrovolnost, mimoinstitucionálnost, nezávaznost prostředků k dosaţení cíle. 

Sama mám osobní zkušenost z roku 2011 ze školení České národní agentury Mládeţ (dále 

„ČNA Mládeţ“), která pořádá školení o neformálním vzdělávání, a to formou neformálního 

vzdělávání. Lektoři připravili program včetně aktivit, které jsme měli během čtyř dní 

absolvovat. Po jednom dni se rozhodli, ţe svůj plán změní, a k dosaţení cíle zvolili zcela jiné 

metody. Důvodem bylo poznání, ţe naplánované metody by vzhledem ke sloţení skupiny  

a k jednotlivým osobnostem, byly neúčinné. Osobní proţitek neformálního vzdělávání se 

rozhodli poskytnout jinými metodami a změnili strategii výuky. Mimo jiné toto poukazuje  

na úzký vztah mezi lektorem a účastníkem kurzu ve znamení vzájemného respektu. Metody 

se v průběhu kurzu přizpůsobily jedinečnosti skupiny a individualitě jejích účastníků.  

Ne naopak. Neobvyklý je podobný postup v rámci formálního vzdělávání. 

Jak výše naznačuji, neformální vzdělávání se vztahuje k organizaci, charakteru subjektu 

a objektu vzdělávání a k certifikaci. Podobné vlastnosti mají také formální vzdělávání 

a informální učení. Dle Koncepce se definují následovně: 

Formální vzdělávání představuje takový způsob vzdělávání, který ţák nebo student 

absolvuje zpravidla ve školách, příp. rovněţ ve školských zařízeních, a který vţdy vede 



25 

 

k dosaţení určitého stupně vzdělání doloţeného certifikátem (vysvědčením, diplomem apod.). 

Do formálního vzdělávání je zahrnuto i distanční studium. 

Neformální vzdělávání se uskutečňuje mimo formální vzdělávací systém a nevede 

k ucelenému školskému vzdělání. Jedná se o organizované výchovně vzdělávací aktivity 

mimo rámec zavedeného oficiálního školského systému, které zájemcům nabízí záměrný 

rozvoj ţivotních zkušeností, dovedností a postojů, zaloţených na uceleném systému hodnot. 

Tyto aktivity bývají zpravidla dobrovolné. Organizátory jsou sdruţení dětí a mládeţe a další 

NNO, školská zařízení pro zájmové vzdělávání – především střediska volného času, 

vzdělávací agentury, kluby, kulturní zařízení a další. 

Informální učení je procesem získávání vědomostí, osvojování dovedností a postojů 

z kaţdodenních zkušeností, z médií, okolního prostředí, kontaktů. Na rozdíl od formálního 

vzdělávání či neformálního vzdělávání je neorganizované, nesystematické a institucionálně 

nekoordinované. 

Tyto tři typy učení se dle pojetí EU vzájemně doplňují, prolínají a podporují. Jako celek tvoří 

vzdělávací systém a dohromady představují proces celoţivotního učení (Lifelong Learning), 

který má vést jedince k neustálému osobnímu rozvoji neboli k postoji být připraven a ochoten 

se celý ţivot učit a vzdělávat se. 

Pro doplnění uvádím definici dle Pedagogického slovníku, která říká, ţe se celoţivotní 

vzdělávání označuje jako angl. Lifelong learning/education; recurrent education, česky téţ 

permanentní vzdělávání. V posledních desetiletích se ve vzdělávací politice v celosvětovém 

měřítku prosazuje koncepce, ţe lidé se musí učit a vzdělávat v průběhu celého ţivota. Nejde 

přitom o prodluţování povinné školní docházky či rozšiřování stávajících vzdělávacích 

systémů, ale o zásadně nový pohled na roli vzdělávání pro jednotlivce a veškeré lidstvo. 

Ekonomické a jiné důvody vedou k tomu, aby se vzdělávání (formální i neformální) stávalo 

dostupným pro všechny občany, v kterémkoli věku, a to v souladu s jejich potřebami a zájmy. 

K tomu je nutno také vytvářet motivaci lidí k celoţivotnímu učení […] (Pedagogický slovní, 

2003: 33) 

6.1 Neformální vzdělávání na mezinárodní scéně 

Po Druhé světové válce byla zaloţena Organizace spojených národů (dále „OSN“) s cílem 

udrţovat světový mír a bezpečnost, a dále „rozvíjet mezi národy přátelské vztahy zaloţené  

na respektování zásad rovnoprávnosti a práva na sebeurčení národů“. (webový portál OSN 
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http://www.osn.cz/system-osn/o-osn/ (online) cit. 28. 4. 2013) Tento závazek zakládajících 

členů OSN (např. Spojené státy americké, některé státy Jiţní Ameriky, Evropy, Afriky, Asie) 

urychlil proces osamostatňování kolonií, který vrcholil koncem 50. let 20. století, neboť 

kolonizovat cizí stát bylo v rozporu s uvedenými zásadami OSN. Realita většiny 

kolonizovaných zemí, především afrických, byla zvláště po hospodářské stránce tristní, a 

místo dehonestujícího označení „chudé země“ se začal pouţívat pojem „rozvojové země“. 

Z 50. let 20. století pravděpodobně také pochází dodnes pouţívané spojení – „bohatý Západ“. 

Země „bohatého Západu“, konkrétně jejich charitativní organizace, začaly tyto rozvojové 

země masivně podporovat. Pomoc, známá pod názvem rozvojová pomoc, měla několik 

vývojových stupňů určovaných pokaţdé jiným paradigmatem – deficitu, nevýhody nebo 

odlišnosti. Kaţdý z nich kladl důraz na jiné potřeby obyvatel rozvojových zemí a naplňoval 

tyto potřeby jinými prostředky. Mimo jiné také pomocí vzdělávání, které se podle aktuálně 

platného paradigmatu zaměřovalo na určitou cílovou skupinu a určitý způsob vzdělávání. 

V této souvislosti se koncem 60. let 20. století poprvé objevuje pojem neformální učení, resp. 

vzdělávání. (Rogers, 2007) 

Konec 60. let a celá 70. léta 20. století jsou obdobím krize vzdělávacích systémů  

a studentských bouří v západoevropských zemích a současně obdobím častých vědeckých 

diskusí o roli a obsahu formálního i neformálního vzdělávání. Vzdělání obecně bylo 

povaţované za prospěšnou a uţitečnou věc, ale tehdejší školský systém naopak  

za nevyhovující a neodpovídající společenským poţadavkům. V této době se naplno 

projevilo, ţe vzdělávání jako prostředek reprodukce společnosti je vysoce politickou 

záleţitostí. 

Teoretici vzdělávání této doby zvaţovali moţnost, ţe by neformální vzdělávání mohlo 

nahradit formální vzdělávání a vyřešilo by tím problémy, nad kterými se vedli obsáhlé 

diskuse. Formální vzdělávání si ale svou vedoucí pozici ve společnosti udrţelo a neformální 

vzdělávání začalo být postupně povaţováno spíše za jeho doplnění, za vzdělávání mimo 

soustavu formálního vzdělávání. V průběhu 80. let 20. století nastal ústup v označování 

programů pojmem neformální vzdělávání, pojem byl částečně nahrazen termínem celoţivotní 

vzdělávání. Z mezinárodní scény přesto neformální vzdělávání úplně nezmizelo a  

od 90. let 20. století zaţívá nový vrchol zájmu. Je v centru pozornosti Rady Evropy, 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Evropské unie a dalších 

významných organizací. 
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6.2 Rada Evropy 

Od roku 1993 je Česká republika členem Rady Evropy a v oblasti vzdělávání se účastní 

aktivit Řídícího výboru pro vzdělávací politiku a praxi. Jedná se především o „projekty  

a programy, které jsou zaměřeny na podporu nových demokracií, výchovu k demokratickému 

občanství, bezpečnost demokracie, vzdělávací politiku a jazykovou politiku […].“ (webový 

portál MŠMT, http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/rada-evropy (online) cit 30. 4. 2013) 

Řídící výbor pro vzdělávací politiku a praxi provozuje také program pro pedagogické 

pracovníky pod názvem Pestalozzi
5
, kterého se mohou účastnit vybraní kandidáti a který je 

naplňován formou tzv. ateliérů (tj. dvou aţ třídenních setkání na určitá témata) a seminářů. 

Věnují se aktuálním tématům, konkrétně integraci romských ţáků, šikaně na školách apod. 

V roce 2007 vydala Rada Evropy malý přehled neformálního vzdělávání (mini-Compendium 

on Non Formal Education), vypracovaný jako dodatek Evropského portfolia pro pracovníky 

s mládeţí. V textu je několikrát zmíněno neformální učení, přestoţe v názvu se objevuje 

termín neformální vzdělávání. Definice zní - „Učení mimo institucionální rámec (mimo 

školu) je pro mládeţ klíčovou aktivitou, a zároveň klíčovou kompetencí. Neformální učení 

mládeţe je strukturované a zaloţené na učebních cílech, na čase vyhrazeném učení,  

na specifické podpoře mládeţe a na znalosti cíle. Hovoříme proto o neformálním vzdělávání. 

Běţně sice nevede k získání osvědčení o absolvování, ale stává se to jiţ stále častěji.“ 
6
(Malý 

přehled neformálního vzdělávání, 2007: 9) 

6.3 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 

Česká republika je od roku 1995 také členem OECD a má tak moţnost účastnit se 

mezinárodních výzkumů v oblasti vzdělávání, neboť „organizace poskytuje platformu,  

na které vlády mohou porovnávat zkušenosti s různými typy politiky, hledat odpovědi na 

obecné problémy, seznamovat se s dobrými příklady řešení…“ (Zpráva OECD, 2012: 2)  

Pro tuto práci jsou částečně přínosné zprávy OECD o hodnocení vzdělávání v České 

republice, protoţe se zaměřují na nedostatky systému formálního vzdělávání, ale např. zpráva 

                                                 
5 Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) – švýcarský pedagog a školní a sociální reformátor, po J.A.Komenském jedna  

z nejvýznamnějších postav moderní světové pedagogiky.  

6
 Learning outside institutional contexts (out-of-school) is the key activity, but also key competence of the youth field. Non-formal learning 

in youth activities is structured, based on learning objectives, learning time and specific learning support and its intentional. For that reason 
one could also speak of non-formal education. It typically does not lead to certification,but in an increasing number of cases, certificates are 

delivered. 
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z roku 2007 přímo poukazuje na nedostatečné uznávání výsledků neformálního vzdělávání. 

(Zpráva OECD, 2007) 

Definice neformálního vzdělávání dle OECD zní: „Neformální vzdělávání je definováno jako 

organizovaná a nepřetrţitá vzdělávací aktivita, která plně neodpovídá definici formálního 

vzdělávání. Neformální vzdělávání se proto můţe konat buď uvnitř, nebo mimo vzdělávací 

instituce a týká se jedince v kaţdém věku. V závislosti na zemi původu můţe zahrnovat 

vzdělávací programy ke zvýšení gramotnosti dospělých, poskytovat základní vzdělání dětem
7
, 

které se nemohou účastnit povinné školní docházky, a k obecné vzdělanosti. Evropská unie 

uţívá v Průzkumu vzdělávání dospělých rozsáhlý seznam moţných aktivit neformálního 

vzdělávání včetně kurzů, soukromých lekcí a školení při práci, na základě kterého byli 

respondenti vybízeni k tomu, aby vypsali všechny své vzdělávací aktivity za posledních 

dvanáct měsíců. Některé z těchto vzdělávacích aktivit mohou být krátkodobé.“
8
. (OECD 

Education at Glance, 2012: 418; volný překlad autorky) 

6.4 Evropská unie 

Oblast, která se v rámci Evropské unie (dále „EU“) věnuje vzdělávání, se nazývá Vzdělávání, 

odborná příprava a mladí lidé (Education, Training and Youth). EU respektuje přístup  

na národní úrovni, ale ze své pozice podporuje členské státy při stanovení společných cílů  

a zprostředkovává výměnu osvědčených postupů a dobrých příkladů. EU si je vědoma 

významu vzdělaných osob pro budoucnost kaţdého členského státu a potaţmo pro samotnou 

EU. Z tohoto důvodu EU poskytuje finanční podporu těm, kteří chtějí v cizině studovat, 

zvyšovat si odbornou kvalifikaci, podstoupit pracovní stáţ, účastnit se programů pro 

dobrovolníky nebo si zlepšit jazykové schopnosti. 

Evropská komise jako výkonný orgán, který provádí politiky EU, řídí dvě oblasti vzdělávání 

vyplývající z výše uvedeného – vzdělání a odborná příprava (Education and Training) a mladí 

lidé (Youth). (Webový portál Evropské komise http://ec.europa.eu/education/lifelong-

learning-policy/framework_en.htm (on-line) cit. 10.6.2013) 

                                                 
7 Jedná se o rozvojové země. 

8 „Non-formal education is defined as an organised and sustained educational activity that does not correspond exactly to the above 
definition of formal education. Non-formal education may therefore take place both within and outside educational institutions and cater  

to individuals of all ages. Depending on country contexts, it may cover educational programmes in adult literacy, basic education  

for out-of-school children, life skills, work skills, and general culture. The EU Adult Education Survey uses an extensive list of possible  
non-formal education activities, including courses, private lessons and guided on-the-job training to prompt respondents to list all of their 

learning activities during the previous 12 months. Some of these learning activities might be of short duration.“ 
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Vzdělávací systém se dle EU a v souladu s Radou Evropy skládá ze tří sloţek – z formálního 

a neformálního vzdělávání a informálního učení, které by se měly vzájemně prolínat  

a doplňovat. Tyto sloţky zastřešuje celoţivotní učení, jak jiţ bylo dříve uvedeno. 

Definice říká, ţe „neformální učení je záměrné, ale dobrovolné učení probíhá v řadě 

rozmanitých prostředí a v situacích, v nichţ vyučování, odborná příprava a učení nemusí být 

nutně jedinou či hlavní oblastí činnosti. Tato prostředí či situace mohou být dočasné nebo se 

mohou střídat a příslušné činnosti či kurzy mohou vést profesionální facilitátoři učení (např. 

mládeţničtí instruktoři), ale také dobrovolníci (např. vedoucí skupin mládeţe). Aktivity  

a kurzy jsou naplánované, ale zřídkakdy strukturované jako tradiční vyučovací hodiny nebo 

předměty.“ (webový portál Mládeţ v akci http://www.mladezvakci.cz/informace-o-

programu/neformalni-vzdelavani/ (on-line) cit. 10.3.213) 

6.4.1 Vzdělání a odborná příprava 

Tato část politiky EU je zaměřená na děti i dospělé a jejím hlavním záměrem je propagovat 

celoţivotní učení, resp. vzdělávání jako neopominutelnou součást ţivota v dnešní společnosti. 

Počátek této aktivity spadá do roku 2000, kdy byla zveřejněna Lisabonská strategie a následně 

Memorandum o celoţivotním učení. V oblasti vzdělávání je celoţivotní učení pro EU 

naprostou prioritou. EU svými aktivitami v této oblasti naplňuje čtyři strategické cíle:  

(1) uvést celoţivotní učení do praxe, (2) zlepšit kvalitu a efektivitu vzdělání a odborných 

kvalifikací, (3) prosazovat rovnost, sociální soudrţnost a aktivní občanství a (4) zvýšit 

kreativitu a inovace. Vyuţívá k tomu stávající programy, např. Erasmus. Kaţdý členský stát 

je zodpovědný za vlastní vzdělávací systém a odbornou přípravu, EU zde proto hraje roli 

toho, kdo členské státy podporuje nastavením jednotného rámce vzdělávání a pomáhá jim 

zprostředkovat dobré příklady. (webový portál Evropské komise http://ec.europa.eu/ 

education/lifelong-learning-policy/framework_en.htm (on-line) cit. 10.6.2013) 

Celoţivotní vzdělávání zastřešuje všechny druhy učení, tj. formální a neformální vzdělávání  

a informální učení a z této perspektivy klade EU důraz na uznávání neformálního vzdělávání, 

jehoţ význam stále roste. (Memorandum, 2000) 

Poznámka: Z uvedených citací je zřejmé, ţe termíny „učení“ a „vzdělávání“ se často zaměňují 

a není proto zcela jasné, z jakého důvodu byl v té které situaci pouţit ten či onen. Poukazuje 

to na terminologickou neujasněnost také mimo Českou republiku, o čemţ se zmiňuje Rogers. 

(Rogers, 2007) 
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6.4.2 Mládež 

Část politiky EU Mládeţ představuje program Mládeţ, jehoţ hlavním cílem je podporovat 

vlastní iniciativě a v rozvoji osobních schopností a dovedností. (Bílá kniha EU, 2001) 

Vychází z Evropské strategie mládeţe pro roky 2010–2018, která má dva hlavní cíle – 

rovnost ve vzdělání a na trhu práce a aktivním občanství a participaci na veřejném ţivotě. 

Program se týká mládeţe ve věku mezi 15 aţ 28 lety. Program byl poprvé realizován v letech 

2000 – 2006. Nyní program pokračuje druhým obdobím (2007–2013) a v přípravě je jiţ další 

období (2014–2020). Toto členění navazuje na programovací období Evropské unie a z výše 

uvedeného je také evidentní, ţe totoţným způsobem se člení Koncepce. 

V kaţdém členském státě sídlí ČNA Mládeţ, která program v dané zemi propaguje. V České 

republice spadá pod ministerstvo školství, resp. pod přímo řízenou organizaci ministerstva 

školství, Národní institut dětí a mládeţe (dále „NIDM“). Pomocí grantů zprostředkovává 

mezinárodní výměny mládeţe a evropskou dobrovolnou sluţbu, nabízí školení o neformálním 

vzdělávání a spolupráci a vypisuje také dotační řízení na podporu aktivit neformálního 

vzdělávání. (webový portál Mládeţ v akci http://www.mladezvakci.cz/informace-o-

programu/o-programu-mladez-v-akci/ (on-line) cit. 10.6.2013) Těchto programů se pravidelně 

účastní zástupci DDM a organizací sdruţených v České radě dětí a mládeţe. Méně jiţ nestátní 

neziskové organiazce, protoţe spíše neţ projekty na tzv. měkké aktivity potřebují finanční 

prostředky na provoz. (Rozhovor Janská, 2013) Snaha zvyšovat informovanost o neformálním 

vzdělávání vyústila vloni na podzim ve spuštění webového portálu věnovaného pouze této 

problematice (www.neformalnivzdelavani.cz). 

Agentura Mládeţ informuje dále o certifikátu Pasu mládeţe (Youthpass). V souvislosti s ním 

se hovoří o tzv. klíčových kompetencích, kterými jsou: Komunikace v mateřském jazyce, 

Komunikace v cizích jazycích, Matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy 

a technologií, Schopnost práce s digitálními technologiemi, Schopnost učit se, Sociální 

a občanské schopnosti, Podnikatelské schopnosti a Kulturní povědomí a vyjádření. Pokud 

jedinec podstoupí určité neformální vzdělávací aktivity v rámci agentury Mládeţ, můţe 

organizátora akce poţádat o vystavení Pasu mládeţe, kterým prokazuje, kterou klíčovou 

kompetenci zvládl. Pas mládeţe je uznatelný v členských zemích EU. 

Mimo Pas mládeţe existuje ještě tzv. Europass, který se skládá z ţivotopisu a evropského 

pasu dovedností (jazykový pas, doklad o mobilitě, dodatek k osvědčení, dodatek k diplomu, 

případně další doklady o znalostech a dovednostech) a který je jednotný pro celou Evropu. 
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Jeho účelem je usnadnit nalezení práce nebo studia v zahraničí, protoţe poskytuje 

zaměstnavatelům a vzdělávacím institucím informace o ţadateli. (Webový portál 

http://www.europass.cz/co-je-europass/ (on-line) cit. 20.6.2013) 

6.5 Situace neformálního vzdělávání v České republice 

Situace neformálního vzdělávání v České republice se v některých ohledech jeví jako 

poněkud specifická. Pro obsahově podobné, téměř totoţné aktivity se zde pouţívají dva 

názvy, legislativou a strategickými materiály poměrně přesně oddělené. Jedná se o zájmové 

vzdělávání a neformální vzdělávání. 

6.5.1 Zájmové vzdělávání  

Definice zájmového vzdělávání zní: „Termín vyjadřuje různé edukační aktivity, které 

probíhají mimo školní prostředí, tedy jako neformální vzdělávání. […] Zájmové vzdělávání 

mládeţe se realizuje zejména v základních uměleckých školách, v jazykových školách, 

přírodovědných a technických klubech, sportovních klubech aj. Zájmové vzdělávání mládeţe 

má velký význam pro hodnotné trávení volného času a jako doplněk školního vzdělávání.“ 

(Pedagogický slovník, 2003: 377) 

Starší pojmy uţívané v druhé polovině 20. století jako jsou mimoškolní vzdělávání, 

mimotřídní vzdělávání nebo výchova mimo vyučování nahradil dnes uţívaný pojem zájmové 

vzdělávání, jeţ je upraveno zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, a jeho prováděcí 

vyhláškou č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání. Tento typ vzdělávání se tedy uskutečňuje ve 

školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, tj. ve střediscích volného času, školních 

druţinách a školních klubech. Středisky volného času jsou domy dětí a mládeţe (dále“DDM“) 

a stanice mladých techniků. 

Společným jmenovatelem aktivit volného času je dobrovolnost účasti na nich, volný čas je 

krátce řečeno doba po splnění všech závazků, jakými jsou školní docházka a obstarání 

vlastních fyziologických potřeb. Nebezpečím pro děti a tím i společnost je nuda ve volném 

čase, která můţe způsobit některé nevhodné formy chování. (Hofbauer, 2004) Spolu s rodiči 

se proto na pozitivním zhodnocování volného času dětí podílí také stát, a to podporou aktivit, 

které si děti mohou dle svého zájmu zvolit a navštěvovat. Kromě školních druţin a školních 

klubů zřízených při základních školách, ve kterých si děti nevolí pobyt většinou dobrovolně, 

tedy stát, resp. kraje zřizují střediska volného času, resp. DDM. 
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DDM mají v České republice dlouhou tradici. První byly zřízeny ještě před rokem 1950  

a jejich náplní bylo provozovat mezi dětmi a mládeţí přímou výchovnou a vzdělávací činnost. 

(Hofbauer, Kotouč, 1968) V České republice existuje hustá síť DDM, která vznikla díky 

významné státní podpoře v 60. letech 20. století. V této době byl oficiálně uznán význam 

DDM jejich začleněním do československé výchovně vzdělávací soustavy. Uvedená síť DDM 

vznikla ve velmi krátké době a měla své klady i nedostatky. Nedostatky v podobě silné 

provázanosti s ideologicky zatíţenou Pionýrskou organizací, metodické roztříštěnosti, 

nedostatečného materiálního zázemí a nevyhovujících budov vyvaţovala pozitiva jako např. 

kladný vliv na morální výchovu dětí a mládeţe, upevnění jejich názorů, postojů a návyků 

prostřednictvím vlastních záţitků a zkušeností, rozvíjení individuálních schopností, práce  

ve skupině s ostatními apod. (Hofbauer, Kotouč, 1968) 

Po roce 1989, kdy v České republice probíhaly hluboké společenské změny mnohdy ţivelně, 

hrozilo, ţe DDM budou zcela zrušeny. Nebylo jasné, jaké bude jejich další směrování, 

legislativní rámec, místo ve vzdělávací soustavě, finanční zdroje apod. DDM hl. m. Prahy 

stálo v té době u zaloţení Evropské asociace zařízení volného času dětí a mládeţe (EAICY), 

díky které byly DDM zachráněny před zrušením, a zároveň byla potvrzena jejich 

nezastupitelná role v rámci školských zařízení. Bez ideologického zatíţení fungují DDM 

dodnes. (http://www.ddmpraha.cz/index.php?kod=&id_pobocka=0&id=1908 (on-line)  

cit. 10.6.2013) 

Děti a mládeţ se v DDM mohou zapojit do sportovních, dramaticko-uměleckých, hudebních, 

výtvarných, modelářských nebo přírodovědných krouţků dle nabídky. DDM také organizuje 

letní aktivity, např. příměstské tábory, dětské tábory, výlety apod. Pro výkon povolání v DDM 

existuje ve školském zákoně popis poţadovaného vzdělání pracovníků školských zařízení. 

Můţe zde být zaměstnán pedagog volného času a vychovatel. 

6.5.2 Neformální vzdělávání dnes 

Pojem neformální vzdělávání nemá v České republice podobně dlouhou tradici jako zájmové 

vzdělávání. Rozhodně frekvence uţití pojmu je mnohem niţší, např. školský zákon tento 

pojem vůbec nezná. Naopak zmiňovaná Koncepce ho uvádí přirozeně a rovnocenně se 

zájmovým vzděláváním při vymezení všech odlišností. 

Mezi zájmovým a neformálním vzděláváním nacházíme mnoho společného, ale také zásadní 

odlišnosti. V úvodu je potřeba rozlišit, ţe zájmové vzdělávání se týká pouze obsahu, zatímco 

http://www.ddmpraha.cz/index.php?kod=&id_pobocka=0&id=1908
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neformální vzdělávání se kromě obsahu týká také formy. V aktivitách pro děti a mládeţ  

se obě stýkají, jejich cíl je společný – poskytnout dětem a mládeţi vyţití ve volném čase. 

Zatímco zájmové vzdělávání, které se dle zákona odehrává ve školských zařízeních  

pro zájmové vzdělávání, je tímto omezeno, stejně jako je omezeno na dětský věk.
9
 Naopak 

neformální vzdělávání není věkem ani institucí nijak právně zavázáno. Jistá část odborné 

veřejnosti toto vítá a domnívá se, ţe přijetím několikrát upravovaného návrhu zákona  

o mládeţi by tato oblast přišla o jistou nevázanost a moţnost být kreativní, progresivní nebo 

jedineční. (Zajíc, 2013)  

Obr. č. 1 Celoživotní vzdělávání 

 

Zdroj: Vytvořeno autorkou pro potřeby této práce 

 Výše jsem uvedla, ţe pojem neformální vzdělávání se v českém prostředí objevuje 

poměrně krátkou dobu např. ve srovnání se zájmovým vzděláváním. Obsahově lze 

však říci, ţe má tradici dlouho několik staletí. Kdyţ si připomeneme poučky českého 

pedagoga Jana Amose Komenského, není pochyb, ţe by právě on dnešní neformální  

i zájmové vzdělávání hájil a prosazoval. Jako příklad uvádím vybrané citáty z jeho 

Didaktických spisů: 

 jestliže jemu všecko, co chopiti má, […] před oči postavíš, makati, voněti, koštovati, 

slyšeti mu každou věc dala, aby vlastními smysly jí se dotýkaje, s ní se seznámil 

(J.A.Komenský, 1951: 132) 

                                                 
9 V tomto případě opomíjím, ţe některé DDM poskytují zájmové krouţky také pro dospělé, neboť jejich prvotním účelem je zajistit vyuţití 

volného času dětem a mládeţi. 
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 proto budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všecko bylo předváděno všem smyslům, 

kolika možno (J.A.Komenský, 1951: 187) 

 vše, čemu se vyučuje, nechť je spojováno s milou rozmanitostí. […] Hry obzvláště 

lidskou povahu těší (především v mladých letech) […] Každá pak hra je čímsi 

dobrovolným a tím svobodným[…].(J. A. Komenský, 1951: 289) 

J. A. Komenský byl jistě také dobrým psychologem a ve své práci nevědomky propojoval 

přístupy formálního i neformálního vzdělávání. 

Začátek uţívání pojmu neformálního vzdělávání spadá do období příprav Bílé knihy, potaţmo 

zpráv pro EU před vstupem České republiky. (Analýza Bílé knihy, 2009) Bílá kniha sice 

celoţivotní vzdělávání uvádí v souvislosti se vzděláváním dospělých – jako součást 

vzdělávacího systému, to podstatné je, ţe ho chápe jako „zásadní změnu pojetí, cílů a funkce 

vzdělávání, kdy všechny moţnosti učení – ať jiţ v tradičních vzdělávacích institucích,  

či mimo ně – jsou chápány jako jediný celek, který dovoluje rozmanité a četné přechody mezi 

vzděláváním a zaměstnáním a který umoţňuje získat stejné kvalifikace a kompetence různými 

cestami a kdykoli během ţivota. Formalizovaný vzdělávací systém vytváří nezbytné základy, 

tvoří však jen jednu část.“ (Bílá kniha 2001: 17)  

MŠMT tímto oficiálně deklaruje, ţe vzdělání můţe jedinec získat i mimo formální školský 

systém, tedy neformálním vzděláváním i informálním učením. Důsledkem tohoto sdělení je 

ochota podpořit a uznávat kvalifikační a rekvalifikační vzdělávání, protoţe hlavním cílem 

všech změn, které se v rámci vzdělávání dějí, je maximální integrace všech občanů  

do společnosti, a to bez ohledu na jejich sociální původ, zdravotní postiţení apod. (Bílá kniha, 

2001) 

Uvedený trend dle mého názoru poskytuje záruku toho, ţe naše nejasné povědomí  

či nevědomost ohledně budoucího zaměstnání v dětství či mládí nám nezpůsobí celoţivotní 

útrapu v podobě nemoţnosti se později v dospělosti na jakékoli poţadované zaměstnání 

odborně kvalifikovat. Tento vývoj úzce souvisí s důrazem na respekt k individualitě, neboť  

ne kaţdé dítě ví, čím by chtělo být, aţ bude dospělé. Nebo se můţe stát, ţe to v tomto věku ví, 

ale kdyţ vysněného povolání dosáhne, zjistí, ţe mělo jiná očekávání. Moţnost rekvalifikace 

v jakémkoli věku a tím změny zaměstnání poskytuje svobodu výběru. Toto vědomí je jistě 

uklidňující, neboť jak se uvádí v Bílé knize, tím nejcennějším je lidský kapitál a bylo by 

škoda ho nevyuţít. (Bílá kniha, 2001) 
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Z pohledu této práce mohu konstatovat, ţe pojem neformální vzdělávání se v Bílé knize 

objevil pouze dvakrát, a to v kapitole I Východiska a předpoklady rozvoje vzdělávací 

soustavy, bod 5. Evropská a mezinárodní spolupráce ve vzdělávání na str. 28 jako ekvivalent 

pojmu mimoškolské, a podruhé v kapitole IV Vzdělávání dospělých, bod 2. Klíčové problémy 

vzdělávání dospělých a jejich řešení v souvislosti s rozšířením certifikace výstupů získaných 

neformálním vzděláváním. Bliţší definici pojmu neformální vzdělávání v tomto dokumentu 

nenalezneme. Ve školském zákoně se pojem neformální vzdělávání neobjevil ani jednou. 

Tradici mají v tomto směru pojmy zájmové vzdělávání a volný čas, které jsou uţity v obou 

zmíněných dokumentech. 

Zlepšit povědomí o neformálním vzdělávání významně napomáhají aktivity mezinárodních 

organizací. Např. výše uvedený program Mládeţ nabízel v ČR výměnné pobyty jiţ od konce 

90. let 20. století a v rámci těchto pobytů se pravidelně konala školení věnovaná hlavně 

neformálnímu vzdělávání. 

Jedná se o vzdělávání, které je zaměřeno na získání vědomostí, dovedností a kompetencí, 

které mohou účastníkovi zlepšit jeho společenské i pracovní uplatnění. Patří sem  

např. organizované volnočasové aktivity pro děti, mládeţ a dospělé, kurzy cizích jazyků, 

počítačové kurzy, rekvalifikační kurzy, ale také krátkodobá školení a přednášky. 

Charakteristickým rysem neformálního vzdělávání je, ţe tyto aktivity nevedou k získání 

uceleného stupně vzdělání. I kdyţ pojem vzdělávání je v označení této aktivity obsaţen  

a aktivita vykazuje některé rysy vzdělávání, děje se tak za podstatně jiných podmínek, neţ je 

tomu u formálního vzdělávání. Jedná se o dobrovolnou, výchovně zaměřenou činnost 

(Hofbauer, 2010) se znalostí cíle, kterého je dosahováno fakultativními prostředky, které je 

navíc v průběhu kdykoliv změnit. 

Nutnou podmínkou pro realizaci tohoto druhu vzdělávání je účast odborného lektora, učitele 

či proškoleného vedoucího. Zcela nezastupitelnou úlohu zde mají dobrovolníci. Postava 

vedoucího, pedagoga volného času nebo vychovatele je pro neformální vzdělávání velmi 

důleţitá. Dovolím si zde odbočit a vyuţít závěrů pravidelných zpráv OECD, které sice 

hodnotí hlavně projevy formálního vzdělávání, ale případ lze vztáhnout také na neformální 

vzdělávání. Je zajímavé, ţe hodnotitelé ve zprávách většinou oceňují směřování legislativy, 

ale v rozporu s ní poukazují na zvyklosti praxe. Z doporučení ve zprávách, které jsem měla  

k dispozici, vyplývá jako důleţitý bod potřeba dopracovat systém hodnocení, ať jiţ vnitřní 

samotnými učiteli nebo vnější zřizovatelem, případně ministerstvem školství. Velmi zajímavé 
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je doporučení, ţe „přístup k organizaci práce ve třídě je však v České republice stále tradiční. 

Výukové a hodnotící postupy se po řadu desetiletí nezměnily a jsou stále odrazem 

přesvědčení a přístupů uplatňovaných před liberalizací systému v roce 1989. V ČR není 

systematicky uplatňováno hodnocení, jehoţ smyslem je pomoci ţákovi v jeho učení.  

V hodnotících postupech se málo zdůrazňuje poskytování zpětné vazby ţákovi a rozvíjení 

interakce mezi učitelem a ţákem. (OECD Education at Glanc, 2012: 10) Z tohoto je zřejmé, 

ţe děti, pokud nejsou ve svém volném čase např. členy oddílu, nemusí být zvyklé na odlišný 

přístup dospělého-vedoucího, tedy na přístup, který nabízí neformální vzdělávání. 

Hodnotitelé OECD navštěvují vţdy v rámci hodnocení několik vybraných škol a je moţné,  

ţe se jednalo o nešťastnou shodu náhod a tyto školy jsou výjimkou mezi ostatními. Můţe se 

ale také jednat o realitu dnešních škol, která dokládá, ţe naučené a zaţité postupy učitelů se 

mění jen málo. A důvodů můţe být hned několik, např. nedostatečné podmínky pro další 

vzdělávání, přetěţování pracovními povinnostmi, nezájem o své zaměstnání nebo  

o vzdělávání se (coţ by mohlo odkazovat na Bílou knihu z roku 2001 a důraz na výběr 

vhodných kandidátů na studium učitelství) apod. Bude pravděpodobně trvat nejméně další 

generaci, neţ se vztahy ţáků a učitelů změní. 

Tyto pravidelně zpracovávané zprávy OECD o stavu školství v České republice také 

dokládají, ţe v posledním desetiletí poklesly v České republice výkony ţáků v jednotlivých 

předmětech. (Zpráva OECD, 2012) Vinu ale nevidí jen na straně ţáků a dále uvádí: „Bývalý 

americký vládní činitel pověřený záleţitostmi školství v této souvislosti uvedl (H. Howe III, 

1995): „Jsem si zcela jist, ţe respekt, jakého se dostává skutečným profesionálům, je jim 

projevován proto, ţe lidé, kterým slouţí, jim opravdu věří. Způsob, jakým získávají učitelé 

takový respekt, je převzetí odpovědnosti za všechno, co se děje ve třídě, a tím, ţe skutečně 

usilují o zkvalitnění výuky. Motivace k tomu, aby reagovali na tak náročnou výzvu, spočívá 

v jejich vlastní důvěře v to, co dělají.“ (Zpráva OECD, 1996: 138) 

Uvedené lze vztáhnout také na pedagogy volného času a vychovatele, protoţe se domnívám, 

ţe pouze učitel, který je sám nakloněn tomu, vzdělávat se celý svůj ţivot a přijímat nové 

poznatky, můţe být opravdovým vzorem pro své ţáky a studenty, resp. účastníky 

volnočasových aktivit. Pedagogičtí pracovníci mají ze zákona (č. 563/2006 Sb.) kaţdým 

rokem nárok na volno v délce dvanácti dní, které mohou věnovat svému odbornému rozvoji. 

Ţe se tak v dostatečné míře neděje, dokládají právě zprávy OECD. 
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Neformální vzdělávání v České republice zajišťují organizace občanského sektoru. 

V intencích tématu této práce, tj. se zaměřením na děti a mládeţ se jedná konkrétně např. 

o organizace Junák – svaz skautů a skautek, Pionýr, Ligu lesní moudrosti (Woodcraft), 

Sdruţení dobrovolných hasičů – sekce pro děti a mládeţ a mnohá další. Neformální 

vzdělávání mohou poskytovat také soukromé subjekty, lokálně omezená občanská sdruţení 

apod. Celkový výčet by byl poměrně široký, a přesto nelze podchytit všechny aktivity. 

Organizace neziskového sektoru se na rozdíl od DDM věnují převáţně turistickým, 

tělovýchovným a environmentálním aktivitám. 

6.5.3 Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013 

V jiţ zmiňovaném dokumentu Koncepce, který reflektuje situaci v EU na národní úrovni 

v oblasti neformálního vzdělávání, se definuje neformální vzdělávání jako vzdělávání, které 

„se uskutečňuje mimo formální vzdělávací systém a nevede k ucelenému školskému vzdělání. 

Jedná se o organizované výchovně vzdělávací aktivity mimo rámec zavedeného oficiálního 

školského systému, které zájemcům nabízí záměrný rozvoj ţivotních zkušeností, dovedností  

a postojů, zaloţených na uceleném systému hodnot. Tyto aktivity bývají zpravidla 

dobrovolné. Organizátory jsou sdruţení dětí a mládeţe a další organizace občanského sektoru, 

školská zařízení pro zájmové vzdělávání – především střediska volného času, vzdělávací 

agentury, kluby, kulturní zařízení a další.“ (Koncepce, 2007: 11) 

Je jistě chvályhodné, ţe MŠMT se dílčími cíli v Koncepci snaţí zlepšit situaci neformálního 

vzdělávání v České republice pomocí následujících opatření: 

V rámci cíle 2. Mládeţ a Evropa – Vytvořit Národní centrum neformálního vzdělávání 

a otevřít je v rámci českého předsednictví EU na jaře 2009. – Dle vyjádření zástupce MŠMT, 

nebylo dodnes splněno. 

V rámci cíle 3. Mládeţ, volný čas a ţivotní styl – Podporovat rozvoj školských zařízení  

pro zájmové vzdělávání a jejich prostřednictvím poskytovat širokou nabídku volnočasových 

aktivit. Podporovat činnost NNO
10

 dětí a mládeţe a NNO, které s dětmi a mládeţí pracují. 

Prostřednictvím dotačních programů motivovat uvedené subjekty ke kvalitní náplni 

volnočasových aktivit pro děti a mládeţ. – Toto pravidelně zajišťuje také ČNA Mládeţ. 

                                                 
10 NNO je zkratka pro nestátní neziskové organizace, které v této práci nazývám novějším pojmem v souladu se Skovajsou (Skovajsa, 2012) 

jako organizace občanského sektoru. V tomto případě, kdy se jedná o citaci, ponechávám zkratku NNO. 
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Cíl 19. Neformální vzdělávání v oblasti dětí a mládeţe – Analyzovat současný stav 

neformálního vzdělávání a informálního učení v ČR v souvislosti s rozhodnutím Rady Evropy 

v oblasti evropské mládeţe o uznávání významu tohoto vzdělávání. Iniciovat sjednocení 

pojmů v oblasti neformálního vzdělávání. Podporovat spolupráci škol, školských zařízení  

pro zájmové vzdělávání, NNO, také systémovou spolupráci těchto subjektů se subjekty 

podílejícími se na přípravě pracovníků s dětmi a mládeţí a zaměstnavateli. Implementovat 

evropské nástroje pro uznávání neformálního vzdělávání (Europass, Youth pass) na národní 

úrovni. Vytvářet podmínky a podporovat projekty a programy v oblasti volného času 

zaměřené na systematické rozvíjení klíčových kompetencí a osobnostní rozvoj dětí a mládeţe 

na základě důkladné analýzy potřeb. Rozvíjet zájem o neformální vzdělávání zveřejňováním 

příkladů dobré praxe. Iniciovat systémové změny vedoucí ke zkvalitnění metod, forem  

a obsahu neformálního vzdělávání. (Koncepce, 2007) Některé činnosti cíle č. 19 probíhají 

průběţně. Některé nebyly do dnešního dne splněny, např. důleţité sjednocení pojmů v oblasti 

neformálního vzdělávání, provedení analýzy. Jak uvádím výše, probíhají v současné době 

jednání u kulatých stolů, v jejichţ rámci se řeší obsahová náplň Koncepce na další období,  

na roky 2014 – 2020. Z jednání kulatého stolu k neformálnímu vzdělávání, kterého jsem se 

dne 29. května 2013 zúčastnila, bylo zřejmé, ţe terminologická nejednotnost je velkým 

problémem. Způsobuje např. těţkosti při formulaci cílů pro samotnou Koncepci. Zároveň ale 

nebylo zcela jasné, kdo se ujme v této záleţitosti role moderátora a jak zní přesné zadání 

k dosaţení řešení. Moţné směrování můţe vzejít z výsledků následujících projektů, z nichţ 

jeden nedávno skončil a druhý je na samém počátku. 

6.5.4 Projekty Klíče pro život – rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém  

a neformálním vzdělávání a K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním 

vzdělávání 

Intenzivně se propagaci neformálního vzdělávání věnoval tříletý celorepublikový projekt 

(2009 – 2013) s názvem Klíče pro ţivot – rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém  

a neformálním vzdělávání, který realizovalo ministerstvo školství prostřednictvím NIDM. 

Projekt byl rozdělen na šest průřezových témat: Výchova k dobrovolnictví, Participace  

a informovanost, výchova k aktivnímu občanství, Zdravé klima zájmového a neformálního 

vzdělávání, Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, Multikulturní výchova, 

Medializace a mediální výchova. Cílem projektu bylo posílení celoţivotního vzdělávání lidí 

pracujících s dětmi a mládeţí ve volném čase, tedy pedagoga volného času, vychovatele  
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a pracovníka s dětmi a mládeţí. Ti všichni, označení jako odborná veřejnost, byli zároveň 

cílovou skupinou průřezových témat. Záměrem bylo zkvalitnit systém podporující trvalý  

a udrţitelný rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání. (Webový portál NIDM 

http://www.nidm.cz/projekty/realizace-projektu/klice-pro-zivot/ (on-line) cit. 10.6.2013) 

Na projekt navazuje dvouletý projekt s názvem K2 – kvalita a konkurenceschopnost 

v neformálním vzdělávání, který dále rozpracovává některé vybrané aktivity předchozího 

projektu, např. uznávání neformálního vzdělávání. (Webový portál NIDM 

http://www.nidm.cz/k2/o-projektu (on-line) cit. 10.6.2013) Snahou je sladit současné 

legislativní poţadavky a moţnosti uznávání kompetencí v rámci neformálního vzdělávání, 

včetně zapojení zaměstnavatelů. Činnost probíhá v souladu s Evropským kvalifikačním 

rámcem. V současné době jsou jiţ zpracované náplně jednotlivých pozic pracovníků s dětmi  

a mládeţí a je tedy pravděpodobné, ţe projekt K2 naplní během dvou let trvání své cíle. 

(rozhovor s Mgr. Machalíkem, Ph.D. ze dne 10.6.2013) 

Stejně jako v jiných oblastech je i zde důleţité uznání celé společnosti, tj. kladný postoj 

zaměstnavatelů k rekvalifikovaným osobám a ochota je zaměstnávat, dále kvalitní 

rekvalifikační školení, dostupnost této moţnosti po celé České republice apod. Sice se toto 

zdánlivě netýká dětí a mládeţe, ale kladný postoj společnosti k těmto věcem ovlivní i postoj 

dětí a mládeţe a jejich rozhodování o své budoucnosti. 

6.6 Shrnutí 

Neformální vzdělávání se v České republice rozšířilo hlavně díky podpoře mezinárodních 

organizací a institucí, i kdyţ není jistě šťastné, ţe mezi nimi není naprostá shoda 

v terminologii této oblasti. OECD ji pojímá spíše jako pojem pro rozvojovou pomoc, EU  

a Rada Evropy jej staví po bok formálnímu vzdělávání a informálnímu učení. V České 

republice k těmto konceptům přistupuje dlouhá tradice a právní ukotvení zájmového 

vzdělávání. EU ale svůj náhled propaguje velmi aktivně. Paralelně zde tedy fungují dvě 

oblasti, jejichţ bezvýhradná spolupráce by znamenala velký přínos pro konečný článek, coţ je 

v tomto případě dítě nebo mladý člověk. 

To, ţe mezi provozovateli zájmového a neformálního vzdělávání nepanuje jen shoda  

a spolupráce bylo zřejmé z různých náznaků např. ve vztazích mezi NIDM a ČNA. Navíc 

DDM jsou jako školská zařízení financována podle počtu návštěvníků zájmových krouţků  
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a různých akcí. To s sebou přináší exkluzivitu jistých zájmových krouţků, protoţe jsou 

„lukrativní“, tj. je o ně zájem, např. o keramické a dramatické krouţky. 

To, co zde popisuji, jsou výsledky účasti na několika jednáních, rozhovorů a studia příslušné 

literatury. Ale jak se organizace v této oblasti sami nahlíţejí, ukáţe aţ výzkum, který 

následuje. 
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7 Výzkumná část 

7.1 Metodologie 

V práci se zaměřuji na vývoj neformálního vzdělávání v ČR po roce 1989 a jeho současný 

stav. Ve výzkumné části jsem se snaţila zjistit, jaký je stávající stav v této oblasti. Vyuţila 

jsem kvantitativní metody, avšak nejprve jsem provedla důkladnou rešerši dostupných 

písemných zdrojů. Následovalo standardizované dotazníkové šetření s většinou uzavřených 

otázek, provedené ve Středočeském kraji. Uvedený sběr dat jsem doplnila metodou 

kvalitativního výzkumu - polořízenými rozhovory s vybranými respondenty. 

Výhodou kvantitativního výzkumu je oslovení velkého mnoţství respondentů a poměrně 

rychlá návratnost odpovědí v porovnávatelné formě. Nevýhodou je v případě 

standardizovaného dotazníku je redukce moţných získaných odpovědí na dané téma a nízká 

návratnost odpovědí s rizikem nepochopení pokládané otázky. 

Kvalitativní výzkum jsem zde pouţila jako doplňkový - oslovila jsem osoby, které se  

v  oblasti neformálního vzdělávání jiţ dlouhou dobu pohybují, a jsou tímto kompetentní 

s ohledem k vlastní zkušenosti vyslovit relevantní odborný názor. 

7.2 Cíle výzkumu 

Hypotéza 1 říká, ţe činnost DDM a NNO se částečně překrývá a zaměřuje se na stejnou 

cílovou skupinu, z čehoţ lze usuzovat, ţe obě organizace spolu v praxi bez nesnází 

spolupracují. 

Hypotéza 2 říká, ţe vstupem České republiky do Evropské unie (EU) lze předpokládat, ţe se 

zvýšil zájem o neformální vzdělávání v souvislosti s aktivitami EU v této oblasti. 

Cílem výzkumu bylo zodpovězení hlavního výzkumného cíle a tří doplňujících podotázek 

podpořit či vyvrátit dané hypotézy. 

Hlavní výzkumný cíl: Jaký je současný stav neformálního vzdělávání ve Středočeském 

kraji? 

Výzkumná podotázka č. 1: Jak dobře respondenti znají vzdělávací cíle v oblasti neformálního 

vzdělávání dětí a mládeţe? 
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Výzkumná podotázka č. 2: Jaký je relativní poměr jednotlivých aktivit neformálního  

a zájmového vzdělávání u DDM a NNO v oblasti práce s dětmi a mládeţí ve Středočeském 

kraji? 

Výzkumná podotázka č. 3: Jaká je kvalita spolupráce DDM a nestátních neziskových 

organizací v oblasti práce s dětmi a mládeţí ve Středočeském kraji? 

Na jejich základě byl vytvořen standardizovaný dotazník obsahující většinou uzavřené otázky 

s moţností výběru odpovědi. Dotazník byl vytvořen ve dvou variantách, přičemţ tyto varianty 

korespondovaly se dvěma typy obesílaných organizací. Jednalo se o školská zařízení  

pro zájmové vzdělávání, konkrétně DDM, a o organizace občanského sektoru (pro které 

pouţívám v dotazníku zaţitou zkratku NNO – nestátní neziskové organizace). Dotazník 

obsahoval následující otázky: 

Číslo Varianta DDM Varianta NNO 

1. Znáte aktuální cíle státní vzdělávací politiky 

v oblasti neformálního vzdělávání dětí a 

mládeţe? 

totoţná 

2. Účastníte se aktivně příprav strategických 

materiálů na vládní úrovni? 

totoţná 

3. Zajímáte se o dění v oblasti dětí a mládeţe na 

úrovni Evropské unie? 

totoţná 

4. Znáte EUROPASS? totoţná 

5. Znáte YOUTHPASS? totoţná 

6. Přivítali byste sjednocení pouţívané 

terminologie (tj. neformální vzdělávání, 

zájmové vzdělávání, pedagogika volného 

času, záţitková pedagogika apod.) 

totoţná 

7. Spolupracujete na zajišťování Vašich aktivit 

s lokálními nestátními neziskovými 

organizacemi? 

Spolupracujete na zajišťování Vašich aktivit 

s lokálními státními zařízeními (domy dětí  

a mládeţe)? 

8. Pokud ANO, s kolika NNO spolupracujete? Pokud ANO, s kolika domy dětí a mládeţe 

spolupracujete? 

9. Pokud ANO a spolupracujete, v jakém Pokud ANO a spolupracujete, jaký rozsah 
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rozsahu pro Vás zajišťují nestátní neziskové 

organizace aktivity z Vaší celkové činnosti? 

Prosím vyberte jednu z moţností a označte: 

0-30 % nebo 30-70% nebo 70-100% 

zabírá tato činnost z Vaší celkové činnosti? 

Prosím vyberte jednu z moţností a označte: 

0-30 % nebo 30-70% nebo 70-100% 

10. Pokud ANO a spolupracujete s nestátními 

neziskovými organizacemi, chtěli byste 

s nimi spolupracovat více? 

Pokud ANO a spolupracujete, chtěli byste 

s nimi spolupracovat více? 

11. Pokud ANO a chtěli byste spolupracovat 

více, ale neděje se tak, uveďte prosím 

z jakého důvodu / důvodů ne: 

a nedostatek styčných oblastí ke 

spolupráci 

b nedostatek kvalifikovaných 

pracovníků 

c nedostatek financí 

d omezená nabídka aktivit 

e nezájem ze strany dětí a mládeţe 

f jiné: ……… 

totoţná 

12. Existuje nějaká zájmová oblast, o kterou 

byste rádi rozšířili své dosavadní aktivity? 

totoţná 

13. Pokud ANO a taková oblast existuje, vyuţili 

byste k zajištění této aktivity / aktivit sluţeb 

nestátní neziskové organizace? 

Pokud ANO a taková oblast existuje, vyuţili 

byste k zajištění této aktivity / aktivit 

nabídky domu dětí a mládeţe? 

14. Spolupracujete na zajišťování Vašich aktivit 

s dobrovolníky? 

totoţná 

15. Spolupracujete na zajišťování Vašich aktivit 

se soukromými osobami/jednotlivci za 

finanční úplatu? 

totoţná 

16. V případě, ţe spolupracujete, jste spokojeni 

se spoluprací? 

totoţná 

17. Pokud ANO a jste spokojeni, uveďte prosím, 

co konkrétně oceňujete 

totoţná 

18. Pokud NE a nejste spokojeni, uveďte prosím 

důvod / důvody 

totoţná 

19. Přejete si k výše uvedenému cokoli dodat? totoţná 
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Otázky dotazníku byly vytvořeny a seřazeny s ohledem na to, ţe tvoří celek, a mají skrze 

výzkumné podotázky ve výsledku zodpovědět hlavní výzkumnou otázku. Při jejich formulaci 

a řazení jsem se zamýšlela nad tím, zda opravdu daná otázka zjišťuje potřebné informace,  

zda nemohou předchozí otázku zkreslit odpovědi na následující otázky, zda mají otázky 

logický sled, zda bude zodpovězením všech otázek dotazník úspěšně dokončen, nebo zda není 

dotazník příliš dlouhý a zda je pro respondenty srozumitelný (Disman, 2008). 

7.3 Výzkumný vzorek 

Výzkumný vzorek byl vybrán na základě záměrného výběru a reprezentuje organizace 

věnující se zájmovému vzdělávání a neformálnímu vzdělávání při práci s dětmi a mládeţí 

(Disman, 2008).  

Jedním z kritérií byla lokalita, ve které subjekt působí. Zkoumání probíhalo v rámci 

Středočeského kraje. Důvodem, proč jsem si vybrala pro výzkum právě Středočeský kraj, 

byla místní dostupnost a mé osobní kontakty na několik tamních organizací občanského 

sektoru. Jedná se zároveň o jeden z největších krajů České republiky, coţ má vliv  

na vypovídací hodnotu výsledků výzkumu. 

Dále jsem se soustředila na výběr vhodných organizací. Při jejich výběru jsem se řídila 

následující typologií, dle které dnes existuje pět typů organizací, které se věnují 

organizovaných aktivitám ve volném čase dětí a mládeţe. 

- Organizace občanského sektoru, resp. nestátní neziskové organizace (NNO) dětí  

a mládeţe, které jsou „nejblíţe původnímu „sokolskému“ charakteru“, např. Junák, 

Pionýr, Woodcraft, A-tom, ale i řada dalších NNO, které vznikly po roce 1989. (Děti 

v ringu, 2012: 43-44) 

- Sportovní oddíly, které jsou téměř všude (např. fotbalisté) a „v určitém ţivotním 

období jimi prochází statisíce dětí“. (Děti v ringu, 2012: 43-44) Na rozdíl  

od předchozích jsou zaměřené na výkon. 

- Školská zařízení pro zájmové vzdělávání, pro tuto práci konkrétně DDM. 

- Krouţky na školách, „kvůli kterým se opustil termín mimoškolní výchova a nahradil 

se dosud u nás nezdomácnělým, ale všeobjímajícím pojmem neformální vzdělávání.“ 

(Děti v ringu, 2012: 43-44) Protoţe naprostá většina krouţků působí přímo ve škole, 
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často je vedou sami učitelé. Činnost v těchto krouţcích většinou podporuje nějaký 

školní předmět, např. jazyky, matematiku, fyziku apod. 

- Komerční subjekty, které na trh vstoupily po roce 1989 a stále aktivněji nabízejí dětem 

a jejich rodičům své produkty. (Děti v ringu, 2012: 43-44) 

Pro potřeby této práce jsem z výše uvedených typů vyloučila školní druţiny a kluby i krouţky 

na školách, a to z toho důvodu, ţe školy jsou organizace formálního vzdělávání a případné 

zájmové i neformální vzdělávání provozují jen jako vedlejší činnost. Vynechala jsem také 

sportovní oddíly, protoţe jsou orientovány primárně na fyzický výkon, a dále komerční 

subjekty a jejich aktivity, neboť jejich konání je velmi individuální a nelze postihnout celou 

šíři jejich zaměření. Při výběru jsem dále nezohledňovala působnost dané organizace,  

tj. zda působí celorepublikově, nebo pouze místně. Např. v rámci Junáka jsem oslovila oddíly, 

které působí na území Středočeského kraje. 

Pro výzkum jsem si tedy zvolila DDM a organizace NNO zabývající se prací s dětmi  

a mládeţí. Počet DDM ve Středočeském kraji je daný a kontakty na jednotlivé DDM jsem 

získala v adresáři NIDM uvedeném na webovém portále. Jednalo se dle názvu o 19 DDM  

a 2 Střediska volného času Vzhledem k tomu, ţe obsahově se tato dvě střediska volného času 

blíţila náplni DDM, rozhodla jsem se je v zájmu lepší srozumitelnosti a přehlednosti v tomto 

teoretickém popisu uvádět také jako DDM. Celkem jsem tedy oslovila 21 DDM. 

Graf č. 1 Počet DDM ve Středočeském kraji

7%

93%

Středočeský kraj

Česká republika

 

 

Kontakty na organizace NNO jsem získávala ze tří zdrojů: z adresáře NIDM přístupného  

na webovém portále NIDM, dále ze seznamu organizací podpořených v dotačním řízení 

Středočeským krajem ze Středočeského fondu sportu, volného času a prevence na rok 2012 

a nakonec ze seznamu organizací, které jsou sdruţené v České radě dětí a mládeţe a jejichţ 

sídlo se nachází na území Středočeského kraje. Veškeré tyto informace jsem získala 
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z webových portálů příslušných organizací:
11

. Webový portál Středočeské rady dětí a mládeţe 

nebyl bohuţel funkční, proto jsem jako náhradu zvolila databázi České rady dětí a mládeţe. 

NNO jsou heterogennější neţ DDM, a proto bylo od začátku výzkumu zřejmé, ţe bude 

potřeba oslovit větší počet těchto organizací, neboť bylo moţné očekávat niţší návratnost 

dotazníků. Celkem tedy bylo vybráno a osloveno 58 organizací. 

Dalším moţným zdrojem kontaktů na místní NNO byla dotační řízení jednotlivých měst.  

Po prozkoumání tohoto zdroje jsem od úmyslu je vyuţít odstoupila, neboť buď bylo velmi 

problematické nějaké kontaktní údaje vůbec získat, nebo jsem nalezla stejné organizace, které 

ţádaly o podporu i na úrovni kraje nebo byly členem ČRDM. Města nabízejí organizacím, 

které se úspěšně zúčastní grantového řízení MŠMT nebo Krajského úřadu Středočeského 

kraje, moţnost ţádat o podporu do výše zbylé procentuální částky. Na některých webových 

portálech jsem však výsledky dotačních řízení vůbec nenalezla, např. se jednalo o město 

Kladno. 

7.4 Etika výzkumu 

Etická pravidla mají v rámci výzkumu chránit osoby účastnící se výzkumné činnosti. 

Tradičním způsobem, jak ošetřit zveřejňování dat bez souhlasu respondenta, je informovaný 

souhlas, který se uţívá především v kvalitativním výzkumu. (Miovský, 2009) 

V případě standardizovaného dotazníkového šetření jsem nebyla nucena pouţít informovaný 

souhlas, a to díky nastavení aplikace Google documents, v níţ je nemoţné zjistit z obdrţených 

odpovědí, kdo je zaslal, a nelze tedy určit, který subjekt dotazník vyplnil. Zároveň jsem 

v průvodním dopise respondenty ujistila, ţe získané údaje budou anonymizovány. 

Otázky v samotném dotazníku nebyly dle mého názoru sugestivní, ani jsem nevyuţívala 

osobních dat a soukromých údajů oslovovaných organizací, ale s přihlédnutím k tomu,  

ţe jsem se obracela na organizace pracující s dětmi a mládeţí, pociťovala jsem zodpovědnost 

toto ujištění výslovně uvést. 

V případě polořízených rozhovorů s vybranými odborníky jsem vyuţila následujícího 

postupu. Z kaţdého setkání jsem pořídila záznam, který jsem dotyčnému zaslala zpět 

k autorizaci. Zároveň jsem se výslovně dotázala, zda souhlasí s ponecháním plného jména  

                                                 
11 http://ikatalogy.nidm.cz/katalog/volny-cas/nestatni-neziskove-organizace?kraj=stredocesky 
http://www.kr-stredocesky.cz/NR/exeres/F2B35657-F360-4374-A95C-C1C7C3547050.htm?pg=1 

http://www.crdm.cz/view.php?cisloclanku= 2003062502 
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na záznamu, pokud bude záznam přílohou diplomové práce, a tedy zveřejněn. Všichni tři 

dotyční s ponecháním jména souhlasili. 

7.5 Výzkumné metody 

V rámci kvantitativní metody jsem vyuţila následující techniky: 

Analýza existujících dokumentů: Před samotným dotazníkovým šetřením jsem provedla 

analýzu relevantních existujících dokumentů. Jednalo se z velké části o právní nařízení 

a strategické materiály MŠMT a jím přímo řízené organizace NIDM. tj. zákony, vyhlášky, 

strategie a koncepce, a dále o dokumenty mezinárodních institucí, např. Evropské unie,  

které jsou pro ČR závazné. Materiály jsou v obou případech veřejně přístupné na webových 

portálech příslušných institucí. 

Analýza dokumentů má za účel „zpracovávat materiál, který […] jiţ existuje, a výzkumník 

většinou dle svého výzkumného cíle […] materiál vybírá, provádí selekci, případně různé 

úpravy atd.“ (Miovský, 2009: 99). Výhodou této metody je získání velkého mnoţství dat, 

které poměrně přesným způsobem popisují, případně plánují situaci ve zkoumané oblasti. 

Získaná data jsem vyuţila při zpracování teoretické i výzkumné části této práce. 

Technika analýzy existujících dokumentů byla původně určená pouze pro kvalitativní 

zkoumání, ale nyní se vyuţívá také v kvantitativním výzkumu. (Miovský, 2009) 

Dotazník: K získání informací jsem vyuţila dotazníkového šetření. K vytvoření dotazníku 

jsem pouţila aplikaci Google documents, která umoţňuje respondentům rychlé vyplnění 

odpovědí přímo v těle emailu a okamţité odeslání na adresu odesílatele. Kvůli jiţ uvedenému 

nastavení aplikace Google documents nebylo alemoţné zjistit, která organizace na dotazník 

odpověděla. Vzhledem k tomu, ţe místní hledisko nebylo pro tento výzkum prioritní, se však 

domnívám, ţe tento nedostatek nenaruší relevantnost výzkumu. Rozlišení DDM a NNO,  

které je pro tuto práci klíčové, navíc bylo zachováno, protoţe vyplývá z rozdílů v obsahu 

dotazníku. 

Dotazník byl před samotným odesláním pilotně ověřen ve skupině respondentů pohybujících 

se v různých prostředích (vysokoškolský pedagog, editor a redaktor, vedoucí oddělení  

ve státní instituci, dlouholetý člen Klubu českých turistů, dva pracovníci neziskové 

organizace– jeden působí v oblasti vzdělávání a druhý v oblasti práce s dětmi a mládeţí). 

Výstupem byla doporučení k úpravě pořadí pokládaných otázek, preciznější formulaci otázek 
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a doplnění nových dotazů, které lépe objasní předešlou odpověď. Doporučení jsem  

při přípravě dotazníku zohlednila a zapracovala je. 

Dotazníkový průzkum probíhal v první polovině června roku 2013. Celkem bylo odesláno  

21 dotazníků zástupcům DDM, tj. jednalo se o všechny DDM, které spadají do působnosti 

Středočeského kraje. Dále bylo odesláno 58 dotazníků organizacím občanského sektoru. 

Shodně u obou byli osloveni ředitelé nebo vedoucí, příp. výkonní činitelé příslušného typu 

organizace. V případě Dobrovolných hasičů a organizace A-tom nebylo moţné získat 

jednotlivé adresy na konkrétní skupiny, kontaktovala jsem proto ústředí organizace se ţádostí 

o rozeslání dotazníku svým členům, čemuţ bylo v obou případech vyhověno. 

Součástí dotazníku byl průvodní dopis, ve kterém byli respondenti seznámeni se základními 

informacemi o mé osobě, o diplomové práci a jejím cíli a z jakého důvodu byli vybráni 

k zodpovězení dotazů. Dále byli zpraveni také o anonymnosti dotazníkového šetření. 

Návratnost dotazníku byla dle očekávání rozdílná. V případě DDM se jednalo  

o 11 navrácených odpovědí, tedy o 52% návratnost, a v případě NNO se jednalo  

o 25 navrácených odpovědí, tedy o 43% návratnost. 

V rámci kvalitativní metody jsem pouţila následující techniku: 

Polořízené rozhovory: V další části výzkumu jsem vyuţila metody kvalitativního výzkumu, 

konkrétně polořízené rozhovory.  Cílem těchto rozhovorů bylo doplnit obraz situace 

neformálního vzdělávání, který poskytly předcházející metody. Oslovila jsem několik osob, 

které se v oblasti práce s dětmi a mládeţí dlouhou dobu pohybují, a byly mi vedoucím práce 

doporučeny. Při výběru respondentů jsem vyuţila metodu sněhové koule.  

Celkem jsem provedla tři polořízené rozhovory:ednalo se o dva zaměstnance NIDM,  

pana Jiřího Zajíce a pana Tomáše Machalíka, a o zaměstnankyni agentury Mládeţ,  

paní Martinu Janskou, t.č. na mateřské dovolené. 

Mgr. Jiří „Edy“ Zajíc je v současné době zaměstnancem NIDM na pozici vedoucího oddělení 

neformálního vzdělávání. Je spoluzakladatelem České rady dětí a mládeţe, jako jejíţ ředitel 

v letech 2001-2005 působil, a je aktivním členem Junáka.
12

 

Mgr. Tomáš Machalík Ph.D. je zaměstnancem NIDM, kde se jako odborný manaţer podílel 

na projektu Klíče pro ţivot a zodpovídal hlavní manaţerce projektu za bezproblémový chod 

                                                 
12 http://cs.wikipedia.org/wiki/Jiří_Zajíc 
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odborných částí projektu tzv. klíčových aktivit. Společně s garanty a asistenty všech sedmi 

klíčových aktivit se pravidelně zabýval otázkami věcného plnění cílů projektu. Nyní se podílí 

na pokračujícím projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání. 

Paní Martina Janská, zaměstnankyně ČNA, se v oblasti práce s dětmi mládeţí, s postiţenou 

mládeţí a v oblasti sociálních sluţeb pohybuje od roku 1997. V ČNA pracuje od roku 2004,  

v letech 2011-2012 před odchodem na mateřskou dovolenou zastávala post Koordinátora 

programu, s odpovědností za komunikaci s MŠMT, NIDM a EU. Podílela se na přípravě 

pracovních plánů ČNA a jejích pracovních skupin, na rozvoji školicích aktivit apod.  

V této roli působila také jako zástupce vedoucího ČNA. 

Pro doplnění zde ještě uvádím, ţe jsem se díky vstřícnosti odboru pro mládeţ MŠMT mohla 

zúčastnit kulatého stolu k neformálnímu vzdělávání, který se konal v sídle MŠMT  

dne 31. května 2013 v souvislosti s přípravou nové Koncepce na období 2014–2020, a získala 

jsem písemné odpovědi na dotazy k plnění dílčích cílů platné Koncepce. 

Některé další plánované rozhovory se bohuţel neuskutečnily. Jednalo se o koordinátora 

neformálního vzdělávání ve Středočeském kraji v projektu Klíče pro ţivot, předsedu 

Středočeské rady dětí a mládeţe. Původně jsem se snaţila získat rozhovory se zástupci všech 

zúčastněných stran této problematiky, tj. té oficiální z pohledu České republiky  

(MŠMT, NIDM), oficiální z pohledu EU (ČNA), a neoficiální (NNO). Přesto, ţe se původní 

plán zcela nenaplnil, získaných rozhovorů a vyjádření si velmi váţím. Tyto rozhovory 

zároveň ukazují, ţe tato metoda výzkumu můţe být pro oblast neformálního vzdělávání 

přínosná a mohla by být v budoucnu dále rozpracována. 
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7.6 Analýza získaných dat 

Cílem analýzy bylo zodpovědět následující tři okruhy dotazů a pomocí jejich dílčích 

vyhodnocení přispět k zodpovězení hlavní výzkumné otázky, který se týkají současného stavu 

neformálního vzdělávání ve Středočeském kraji. Všechny oslovené organizace působí  

na území Středočeského kraje. Soubor respondentů tvoří 11 zástupců domu dětí a mládeţe 

(DDM) a 25 zástupců nestátních neziskových organizací (NNO).  

7.6.1 Výzkumná podotázka č.1: Jak dobře respondenti znají vzdělávací cíle v oblasti 

neformálního vzdělávání dětí a mládeže? 

V první části dotazníku jsem ověřovala znalosti respondentů v oblasti vzdělávacích cílů 

neformálního vzdělávání dětí mládeţe, které jsou uvedeny Koncepci. Materiál je volně  

ke staţení na webovém portále MŠMT. Dále mě zajímalo, jak se respondenti orientují  

ve vládních a evropských nařízeních, potaţmo i terminologii neformálního vzdělávání. 

 

1. Znáte aktuální cíle státní vzdělávací politiky v oblasti neformálního vzdělávání dětí a 

mládeže? 

 DDM NNO 

Ano 5 3 

Částečně 5 11 

Ne 0 6 

Nevím 0 3 

Celkem zodpovědělo 10 23 

 

Plnou nebo částečnou znalost vzdělávacích cílů potvrdilo DDM v případě 92% respondentů, 

jeden nezodpověděl dotaz vůbec. V případě NNO je rozptyl odpovědí dle očekávání větší, 

plnou nebo částečnou znalost projevilo 56% respondentů, neví 12%, nezná 24% a 8% 

nezodpovědělo vůbec. 
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2. Účastníte se aktivně příprav strategických materiálů na vládní úrovni? 

 DDM NNO 

Ano 0 1 

Ne 10 22 

Celkem zodpovědělo 10 23 

 

Respondenti DDM i NNO se vyjádřili vcelku shodně ohledně účasti na přípravách vládních 

materiálů. DDM se neúčastní v 92%, jeden respondent otázku nezodpověděl. V případě NNO 

potvrdil účast pouze jeden respondent (4%), ostatní se neúčastní (88%).  

 

3. Zajímáte se o dění v oblasti dětí a mládeže na úrovni Evropské unie? 

 DDM NNO 

Ano 3 10 

Ne 2 11 

Jiné 3 2 

Celkem zodpovědělo 8 23 

 

Zájem o dění na evropské úrovni projevilo 27% DDM a 40% NNO. Nezájem projevilo 18% 

DDM a 44% NNO. Výsledek vychází téměř vyrovnaně, o něco víc se o dění zajímají DDM a 

o něco méně NNO. Vcelku vysoký počet DDM uvedlo Jiné 27%, coţ lze bez doplňujících 

informací těţko interpretovat, proto nyní vidím, ţe nebylo vhodné tuto moţnost do dotazníku 

uvádět. Podobně ji uvedlo také 8% NNO. 
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4. Znáte EUROPASS? 

 DDM NNO 

Ano 11 12 

Ne 0 10 

Nevím 0 1 

Celkem zodpovědělo 11 23 

 

Znalost Europass projevilo 100% DDM, ale pouze 48% NNO. Europass nezná 40% NNO a 

neví 5% NNO. V tomto ohledu mají DDM lepší informace o dění na úrovni EU. 

 

5. Znáte YOUTHPASS? 

 DDM NNO 

Ano 4 6 

Ne 3 16 

Nevím 0 1 

Celkem zodpovědělo 7 23 

 

Zajímavé je porovnání s předchozí otázkou. Znalost Mládeţnického pasu (Youth pass) 

projevilo pouze 36% DDM a 24% NNO. Vůbec nezná 27% DDM a 64% NNO. Neví 5% 

NNO. 
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6. Přivítali byste sjednocení používané terminologie (tj. neformální vzdělávání, zájmové 

vzdělávání, pedagogika volného času, zážitková pedagogika apod.)? 

 DDM NNO 

Ano 7 13 

Ne 0 5 

Nevím 3 5 

Celkem zodpovědělo 10 23 

 

Sjednocení terminologie v oblasti neformálního vzdělávání by přivítalo 64% DDM a 52% 

NNO. Proti je 20% NNO a stejný počet NNO, tedy 20% neví. Neví také 27% DDM, ale 

ţádné DDM nebyl proti sjednocení terminologie. Výrazně převaţuje zájem terminologii 

sjednotit. 

Vyhodnocení: 

Z celkového počtu došlých odpovědí vyplývá, ţe s výjimkou otázky č. 4 Znáte Europass?, 

která byla zodpovězena všemi respondenty DDM, nedosáhly ostatní otázky plného počtu 

odpovědí. Naopak dotazy č.3 a č.5, které se také týkají evropské problematiky, zodpovědělo 

nejméně DDM, pouze 8 a 7 z 11. Ostatní otázky jsou v případě DDM zodpovězeny z 90%. 

V případě NNO zodpovědělo všechny otázky 92% respondentů. 

Respondenti vzdělávací cíle v nadpoloviční většině (DDM aţ v 92%) znají, ale příprav 

vládních materiálů se aktivně neúčastní. Zájem o dění na úrovni EU projevila shodně 

přibliţně třetina DDM i NNO, ale znalost konkrétních nástrojů EU se jiţ liší. Europass je 

mnohem známější neţ Youthpass, i kdyţ zde výrazně vedou respondenti DDM, kteří projevili 

znalost Europassu ve 100%, ve srovnání s necelou polovinou NNO (48%). Co se týká názoru 

na sjednocení terminologie v oblasti neformálního vzdělávání, jsou o uţitečnosti tohoto 

počinu přesvědčení spíše respondenti DDM (64%). Respondenti NNO projevili odlišný názor, 

mírně nadpoloviční počet respondentů sice souhlasil se sjednocením terminologie, ale téměř 

třetina respondentů neví (27%), a 20% je proti sjednocení. 
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7.6.2 Výzkumná podotázka č.2: Jaký je relativní poměr jednotlivých aktivit 

neformálního a zájmového vzdělávání u DDM a NNO v oblasti práce s dětmi a 

mládeží ve Středočeském kraji? 

Druhá část dotazníku se týká spolupráce DDM a NNO v oblasti práce s dětmi a mládeţí 

v rámci Středočeského kraje. Cílem je zjistit nakolik oba subjekty spolupracují  

či nespolupracují, v jakých oblastech, kde vidí moţnosti zlepšení vzájemných vztahů, nebo 

návrhy spolupráce. 

 

7. Spolupracujete na zajišťování Vašich aktivit s lokálními nestátními neziskovými 

organizacemi/DDM? 

 DDM NNO 

Ano - pravidelné krouţky 1 3 

Ano - nepravidelné akce – 

sportovní soutěţe, umělecké 

besídky, soutěţe, zájezdy 

apod. 

8 7 

Ano - rekreační činnost o 

hlavních letních a jarních 

prázdninách apod. 

1 3 

Ano - metodická, poradenská 

a konzultační činnost 

3 3 

Ne 0 13 

Celkem zodpovědělo 13 29 
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7.a Pokud jste v otázce č.7 uvedli "Ne", vysvětlete prosím z jakého důvodu 

nespolupracujete. 

 DDM NNO 

  Nespolupracujeme, protoţe v 

místě našeho působení, v 

Roztokách u Prahy, ţádná 

lokální státní zařízení nejsou. 

  Město Odolena Voda, pokud 

je mi známo, nic takového 

nemá. 

  Provádíme vlastní činnost, v 

okolí nemáme ţádný Dům 

mládeţe ani středisko 

volného času, pouze oddíly s 

konkrétní činností. 

  Nejsou v blízkém okolí 

  Máme dostatek svých 

vedoucích a instruktorů, 

které jsme si vychovali. 

  Zajišťujeme sociální sluţby 

pro děti ze sociálně 

vyloučených komunit, s 

kterými nechce většinou 

nikdo jiný pracovat. 

  V současné době to 

nedovoluje můj zdravotní 

stav a odloučenost bydliště. 

Dříve by to bylo ANO ve 

všech bodech. 
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  Nepravidelně.  

  V naší lokalitě ţádné domy 

dětí a mládeţe ani střediska 

volného času nejsou. 

  Spolupracujeme pouze se ZŠ. 

  ČNA Mládeţ - někteří 

účastníci našich školení jsou 

z jmenované cílové skupiny, 

takţe jistým způsobem s nimi 

spolupracujeme, ale na jiné 

úrovni, neţ je v dotazu. Také 

jsou naši ţadatelé. 

Celkem zodpovědělo nerelevantní 11 

 

Otázka týkající se spolupráce DDM a NNO na konkrétních typech akcí byla zodpovězena 

respondenty DDM 13x a respondenty NNO 29x, coţ znamená, ţe oba subjekty spolupracují 

navzájem ve více neţ jednom případě, např. zajišťují pravidelné krouţky a nepravidelné akce, 

rekreační činnost apod. Z uvedeného vyplývá, ţe DDM vyuţívají sluţeb NNO hlavně při 

pořádání nepravidelných akcí (72%), jako jsou sportovní soutěţe, umělecké besídky, soutěţe, 

zájezdy apod. Na druhé straně NNO uvádějí, ţe při pořádání nepravidelných akcí spolupracují 

pouze v 28% a vůbec nespolupracují v 52%. Z těch, kteří nespolupracují s DDM vůbec, uvádí 

důvod 85%. Zásadní překáţkou nespolupráce s DDM je pro NNO absence DDM v místě 

působení (46%). Dalšími důvody nespolupráce s DDM je jiná činnost organizace, tj. 

poskytování sociálních sluţeb ve vyloučených lokalitách, výchova vlastních vedoucích, 

nepravidelná činnost nebo spolupráce pouze se základními školami, v dalším případě se 

jednalo o agenturu školící pracovníky s dětmi a mládeţí, pro kterou nebyl dotaz plně 

relevantní. 
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8. Pokud ANO, s kolika nestátními neziskovými organizacemi/DDM spolupracujete? 

 DDM NNO 

s jednou 0 7 

se dvěma a více 8 5 

Celkem zodpovědělo 8 12 

 

DDM uvádějí, ţe v 72% spolupracují se dvěma a více NNO, pouze s jedním NNO 

nespolupracují vůbec. NNO spolupracují v 28% s jedním DDM a v 20% se dvěma a více. 

 

9. Pokud ANO a spolupracujete, v jakém rozsahu pro Vás zajišťují nestátní neziskové 

organizace/DDM aktivity z Vaší celkové činnost? 

0 - 30 % 10 12 

31 - 70 % 0 1 

71 - 100 % 0 0 

Celkem zodpovědělo 10 13 

 

V této otázce navazující na otázku č.8 se oba subjekty shodně přiklánějí k tomu, ţe takto 

externě zajišťovaná činnost v rozsahu 0-30% činí v případě DDM 90% a v případě NNO 

48%. Spolupráci v rozsahu 31-70% si nechává zajišťovat 5% NNO, ale ţádné DDM. Ani 

jeden respondent neuvádí spolupráci v rozsahu mezi 71-100%. 
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10. Pokud ANO a spolupracujete s nestátními neziskovými organizacemi/DDM, chtěli 

byste s nimi spolupracovat více? 

 DDM NNO 

Ano ano - prevence rizikového 

chování 

Předškolní věk a jejich 

aktivity, sportovní akce pro 

děti předškolního a školního 

věku 

 v sociální oblasti Byl to sport a turistika i 

technika 

 dobrovolnictví  

 prázdninová  

 prázdninová  

 nepravidelná činnost  

 nepravidelná činnost  

Ne ne - vnímám naši spolupráci 

jako přiměřenou 

Ne - vlastní činnost 

 ne - současná spolupráce 

vyhovuje 

Ne - naše činnost je zavedená 

a jiţ nemáme sílu přidávat 

jiné akce. 

  Není k tomu důvod, stačí. 

  Současná spolupráce 

vyhovuje oběma 

zúčastněným stranám 

Nevím 1 10 

Celkem zodpovědělo 10 16 
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64% DDM by přivítali spolupráci s NNO v následujících oblastech: prevence rizikového 

chování, sociální oblast, větší zapojení při nepravidelných a prázdninových činnostech a 

spolupráce s dobrovolníky. V 18% jsou DDM spokojeni se současným stavem. Také 16% 

NNO by ponechali současný stav beze změny a pouze v 8% by přivítali spolupráci v oblasti 

aktivit pro předškolní děti, sportu, turistiky a technických krouţků. Větší zájem o spolupráci 

mají DDM. 

 

11. Pokud ANO a chtěli byste s nestátními neziskovými organizacemi/DDM 

spolupracovat více, ale neděje se tak, uveďte prosím z jakého důvodu / důvodů ne 

 DDM NNO 

nedostatek styčných oblastí 

ke spolupráci 

0 2 

nedostatek kvalifikovaných 

pracovníků 

1 0 

nedostatek financí 0 3 

omezená nabídka aktivit 2 1 

nezájem ze strany dětí a 

mládeţe 

0 2 

ostatní 2 1 

Celkem zodpovědělo 5 9 

 

Moţnou příčinu nespolupráce vidí DDM v omezené nabídce aktivit (18%), v ostatním (18%) 

a v nedostatku kvalifikovaných pracovníků (9%). Důvodem tedy dle DDM ani není 

nedostatek financí, nedostatek styčných oblastí ke spolupráci nebo nezájem ze strany dětí a 

mládeţe. Oproti tomu NNO uvádějí jako hlavní příčinu nespolupráce právě nedostatek financí 

(12%), nedostatek styčných oblastí ke spolupráci (8%) a nezájem ze strany dětí a mládeţe 

(8%) a dále omezenou nabídka aktivit (5%) nebo ostatní (5%). Tuto otázku zodpovědělo 

pouze 36% NNO a 45% DDM. 
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12. Existuje nějaká zájmová oblast, o kterou byste rádi rozšířili své dosavadní aktivity? 

 DDM NNO 

Ano 6 3 

Ne 3 13 

Nevím 1 7 

Celkem zodpovědělo 10 23 

12. a Pokud ANO - o jakou oblast? 

 DDM NNO 

 výchovně vzdělávací 

programy pro školy 

vodácká turistika 

 aktivity pro seniory vodní turistika, tábornictví 

 víc sportovních aktivit klub pro mládeţ 

 hřiště sportovní  

 dramatická  

 technická  

 spontánní činnost  

 spontánní činnost  

Celkem zodpovědělo 8 3 

 

Ochotu rozšířit své dosavadní aktivity o další zájmovou oblast projevilo 54% DDM, neochotu 

27% DDM a 12% neví. V případě NNO je ochotných rozšířit své dosavadní aktivity pouze 

12%, neochotných, resp. spokojených se současným stavem 52%, a 7% neví. DDM  

by přivítalo výchovně vzdělávací programy pro školy, aktivity pro seniory, víc sportovních 

aktivit, sportovní hřiště, dramatické a technické krouţky a spontánní činnost. NNO uvedlo 

vodní turistiku, tábornictví a klub pro mládeţ. 

 



61 

 

13. Pokud ANO a taková oblast existuje, využili byste k zajištění této aktivity / aktivit 

služeb nestátní neziskové organizace/DDM? 

 DDM NNO 

Ano - plně 1 1 

Ano - částečně 1 3 

Ne 2 2 

Nevím 1 1 

Ostatní 0 0 

Celkem zodpovědělo 5 7 

 

Při zajištění nové aktivity by 18% DDM vyuţilo spolupráce s NNO, ale také 18% by 

spolupráce nevyuţilo, a 12% neví. Otázku zodpovědělo 45% DDM. V případě NNO by 

spolupráci s DDM vyuţilo16%, nevyuţilo 8% a 5% neví. Otázku zodpovědělo pouze 28% 

NNO. Hypotetické moţnosti zajištění neexistujících aktivit nejsou dle počtu odpovědí pro 

respondenty příliš zajímavé.  

 

Vyhodnocení: 

DDM a NNO v zásadě spolupracují, z toho DDM vyhledávají moţnosti ke spolupráci 

aktivněji a více také vyuţívají nabídky NNO k zajištění spolupráce hlavně při pořádání 

nepravidelných akcí. Mají také jasnou představu o aktivitách, které by bylo potřeba 

realizovat, a rádi by rozšířili své aktivity také pro dospělé, viz poţadavek zajistit aktivity  

pro seniory. Z odpovědí NNO bylo zřejmé, ţe pokud se jedná o oddíly, které jsou součástí 

větší organizace, spolupráci s DDM nevyhledávají. NNO mají také představu o aktivitách, 

které by bylo vhodné realizovat a které by byli ochotni zajišťovat pomocí DDM. – neříkají 

jaké aktivity? 

Překáţky případné spolupráce vidí kaţdý subjekt v jiných oblastech. DDM postrádají u NNO 

vhodnou nabídku aktivit, nebo uvádějí jako důvod nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

nebo mají jiné důvody. NNO vidí hlavní problém v nedostatku financí, styčných oblastí  

ke spolupráci a v nezájmu dětí a mládeţe o účast v nabízených aktivitách. 
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Jak DDM, tak NNO se zaměřují na stejnou cílovou skupinu a jejich činnost se částečně 

překrývá. DDM si pravidelné krouţky zajišťují téměř zcela sami, metodickou, konzultační a 

poradenskou činnost si zajišťují sami ve velké míře, avšak na ostatní aktivity – nepravidelné 

nebo konající se během jarních a letních prázdnin naopak spíše najímají externí soukromé 

osoby za finanční úplatu a částečně také vyuţívají spolupráci s dobrovolníky. Ovšem zde by 

přivítali větší nabídku. DDM mají zájem rozšiřovat zájmové krouţky (dramatické, technické, 

sportovní). NNO mají naopak zájem o turistiku (v tomto případě vodní) a tábornictví. 

7.6.3 Výzkumná podotázka č.3: Jaká je kvalita spolupráce DDM a nestátních 

neziskových organizací v oblasti práce s dětmi a mládeží ve Středočeském kraji? 

Třetí část dotazníku se týká kvality spolupráce DDM a NNO. Kvalitou spolupráce mám na 

mysli její úroveň ve vnímání kaţdé strany a moţné příčiny toho, proč není případně vnímaná 

pozitivně, nebo co naopak oceňují. V této části byli respondenti také dotazováni na vyuţívání 

práce dobrovolníků a placených externích pracovníků. Cílem bylo zjistit jak kaţdý ze 

subjektů, tj. DDM a NNO vnímá vzájemnou spolupráci. 

14. Spolupracujete na zajišťování Vašich aktivit s dobrovolníky? 

 DDM NNO 

Ano – pravidelné krouţky 1 11 

Ano – nepravidelné akce – 

sportovní soutěţe, umělecké 

besídky, soutěţe, zájezdy 

apod. 

5 11 

Ano – rekreační činnost o 

hlavních letních a jarních 

prázdninách apod. 

2 10 

Ano – metodická, 

poradenská a konzultační 

činnost 

1 6 

Ne 2 4 

Celkem zodpovědělo Nelze určit Nelze určit 



63 

 

 

Odpověď na otázku ohledně spolupráce s dobrovolníky při zajišťování činnosti přináší 

markantní, ale očekávané rozdíly v odpovědích. DDM angaţují dobrovolníky při zajišťování 

nepravidelných akcí, ale v ostatních případech jako jsou pravidelné krouţky, metodická, 

poradenská a konzultační činnost, rekreační činnost o hlavních a jarních prázdninách zřídka 

nebo vůbec ne. 

Zcela opačnou situaci je moţné vysledovat u NNO, ti vyuţívají pomoci dobrovolníků ve 

všech nabízených činnostech, nejvíce v pravidelných krouţcích, při nepravidelné činnosti a 

při rekreační činnost o hlavních a jarních prázdninách, výrazně také při metodické, 

poradenské a konzultační činnosti. Dva respondenti NNO uvádějí, ţe činnost dobrovolníků 

nevyuţívají vůbec. 

 

15. Spolupracujete na zajišťování Vašich aktivit se soukromými osobami/jednotlivci za 

finanční úplatu? 

 DDM NNO 

Ano – pravidelné krouţky 6 2 

Ano – nepravidelné akce – 

sportovní soutěţe, umělecké 

besídky, soutěţe, zájezdy 

apod.  

5 4 

Ano – rekreační činnost o 

hlavních letních a jarních 

prázdninách apod. 

6 3 

Ano – metodická, 

poradenská a konzultační 

činnost 

2 3 

Ne 1 17 

Celkem zodpovědělo Nelze určit Nelze určit 

 



64 

 

Otázka ohledně spolupráce se soukromými osobami za finanční úplatu přináší odlišné 

skutečnosti. Zřetelně více ji vyuţívají DDM a to nejvíce v pravidelných krouţcích, při 

nepravidelné činnosti a při rekreační činnost o hlavních a jarních prázdninách. Dva 

respondenti DDM uvedli spolupráci také při zajišťování metodické, poradenské a konzultační 

činnosti, jeden respondent DDM tento typ spolupráce nevyuţívá vůbec. NNO nevyuţívají 

spolupráci se soukromými osobami za finanční úplatu v sedmnácti případech. Ve dvou 

případech je pro pravidelné krouţky vyuţívají dva respondenti NNO, ve čtyřech případech 

pro nepravidelné činnosti, ve třech případech pro rekreační činnost o hlavních a jarních 

prázdninách, stejně jako pro metodickou, poradenskou a konzultační činnost. 

 

16. V případě, že spolupracujete s NNO/DDM, jste spokojeni se spoluprací? 

 DDM NNO 

Výborně (1) 1 1 

(2) 0 2 

(3) 4 5 

(4) 2 4 

Nedostatečně (5) 3 2 

Celkem zodpovědělo 10 14 

 

Citlivým tématem vzhledem k obdrţeným výsledkům mohlo být zodpovězení otázky týkající 

se spokojenosti se vzájemnou spoluprací mezi DDM i NNO. Oba ji shodně nejčastěji 

ohodnotili známkou dobře, následovala známka dostatečně. 
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17. Pokud ANO a jste spokojeni, uveďte prosím, co konkrétně oceňujete. 

 DDM NNO 

 Konstruktivní jednání, 

rozdělení kompetencí, 

zodpovědnost. 

V společných aktivitách si 

vzájemně vycházíme vstříc. 

 Spolehlivost, ve většině 

případů 

Konkrétní osoby a jejich 

přístup. 

 Vyuţití prostor a kapacit 

odborníků, dobrovolníků 

Oceňuji kvalifikovaný postup 

zástupců v oblasti 

administrace. 

 Kvalitu Metodická a někdy i 

materiální podpora. 

 Spolehlivost, flexibilitu  

 Ochota, spolehlivost.  

 Vyuţití prostor a kapacit 

odborníků, dobrovolníků 

 

Celkem zodpovědělo 7 4 

 

Důvodem ke spokojenosti dle DDM je následující: konstruktivní jednání, rozdělení 

kompetencí, zodpovědnost; ve většině případů spolehlivost; vyuţití prostor a kapacit 

odborníků, dobrovolníků; kvalita, spolehlivost, flexibilita a ochota. NNO oceňují vzájemnou 

vstřícnost - v společných aktivitách si vzájemně vycházíme vstříc, dále kladou důraz na 

konkrétní osoby a jejich přístup, oceňují kvalifikovaný postup v oblasti administrace a vítají 

metodickou a někdy i materiální podporu. Je zde nutné upozornit ovšem na to, ţe tuto otázku 

zodpovědělo 64% DDM a pouze 16% NNO. 
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18. Pokud NE a nejste spokojeni, uveďte prosím důvod / důvody. 

 DDM NNO 

nespolehlivost - častá změna 

domluveného ze strany 

NNO/DDM 

1 2 

malý zájem dětí a mládeţe 0 2 

nevhodná osoba 0 1 

Ostatní 0 3 

Celkem zodpovědělo 1 8 

 

Důvody k nespokojenosti udávají v podstatně větší míře NNO. DDM uvádějí nespokojenost 

pouze v jednom případě a týká se nespolehlivosti, resp. časté změny domluveného ze strany 

NNO. Naproti tomu pro NNO jsou důvodem nespokojenosti ve dvou případech časté změny 

domluveného ze strany DDM a malý zájem dětí a mládeţe, v jednom případě nevhodná osoba 

a ve třech případech je důvodem nespokojenosti bod ostatní. Otázku zodpověděl pouze jeden 

respondent DDM (12%), ve srovnání s osmi respondenty NNO (32%). 

 

19. Máte zájem o zaslání výsledků po vyhodnocení tohoto dotazníku? 

 DDM NNO 

Ano 7 12 

Ne 3 11 

Celkem zodpovědělo 10 23 

 

Zájem o zaslání výsledků tohoto dotazníku projevilo 64% DDM a 44% NNO, zatímco zájem 

nemá 27% DDM a 40% NNO. 
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20. Přejete si k výše uvedenému cokoli dodat? 

 

Otázka č. 20 není relevantní předmětu výzkumu, proto nebyla hodnocena. 

 

Vyhodnocení: 

Kvalita spolupráce respondentů, resp. úroveň, vzájemná důvěra a ochota spolupracovat je 

vţdy individuální záleţitostí. Z výše uvedených dat vyplývá, ţe DDM a NNO vzájemně 

spolupracují v oblasti dětí mládeţe při zajišťování aktivit různého druhu, NNO zajišťují  

pro DDM spíše nepravidelné akce – sportovní soutěţe, umělecké besídky, soutěţe, zájezdy 

apod. DDM jsou na druhou stranu více ochotné spolupracovat s NNO. Míra nespokojenosti se 

vzájemnou spoluprací se odlišuje a odpovídá zde získaných údajům. DDM jsou se spoluprací 

více spokojení neţ NNO, kteří jsou naopak spíše nespokojení. 

DDM i NNO vyuţívají dobrovolníků i externích soukromých osob za finanční úplatu, i kdyţ 

v odlišném rozsahu. V souvislosti s výše uvedeným relativním nedostatkem finančních 

prostředků vyuţívají NNO ve vyšší míře práci dobrovolníků a v menší míře spolupracují se 

soukromými osobami za finanční úplatu.  

7.7 Shrnutí 

Šetření se zaměřovalo na následující tři oblasti: (1) na znalost vzdělávacích cílů v oblasti 

neformálního vzdělávání dětí a mládeţe; (2) na relativní poměr jednotlivých aktivit 

neformálního a zájmového vzdělávání u DDM a NNO; a (3) na kvalitu spolupráce DDM  

a NNO. To vše v oblasti práce s dětmi a mládeţí ve Středočeském kraji. Velikost souboru 

respondentů činila 11 zástupců DDM a 25 zástupců NNO.  

Ad 1 Znalost vzdělávacích cílů v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže 

 vzdělávací cíle zná plně nebo částečně 92% DDM; 56% NNO. 

 příprav vládních materiálů se ani DDM ani NNO aktivně neúčastní. 

 přibliţně třetina DDM i NNO má zájem o dění na úrovni EU. 

 sjednocení terminologie vítá 64% DDM a 52% NNO a proti je 20% NNO a 27% NNO 

neví. 
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Ad 2 Relativní poměr jednotlivých aktivitního a zájmového vzdělávání u DDM a NNO 

 DDM si pravidelné krouţky zajišťují téměř zcela sami, metodickou, konzultační a 

poradenskou činnost si zajišťují sami ve velké míře, na ostatní aktivity – nepravidelné 

nebo konající se během jarních a letních prázdnin naopak spíše najímají externí 

soukromé osoby za finanční úplatu a částečně také vyuţívají spolupráci 

s dobrovolníky. 

 DDM mají zájem rozšiřovat zájmové krouţky (dramatické, technické, sportovní). 

 NNO si pravidelné krouţky (vedení oddílů, tábornictví, turistika) zajišťují téměř zcela 

sami. 

 NNO mají zájem o nové aktivity - turistiku (vodní), tábornictví a klub mládeţe. 

Ad 3 Kvalita spolupráce DDM a NNO 

 NNO zajišťují pro DDM spíše nepravidelné akce – sportovní soutěţe, umělecké 

besídky, soutěţe, zájezdy apod. 

 DDM jsou na druhou stranu více ochotné spolupracovat s NNO. 

 NNO jsou spíše nespokojenější se spoluprací s DDM (v osmi případech oproti 

jednomu v případě DDM). 

 NNO vyuţívají ve vyšší míře spolupráci s dobrovolníky. 

 DDM vyuţívají více spolupráci se soukromými osobami za finanční úplatu. 

7.8 Doporučení 

Ad 1 Znalost vzdělávacích cílů v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže 

 Provádět ze strany MŠMT, NIDM cílenou a dlouhodobou osvětu o vzdělávacích 

cílech mezi NNO, např. rozesílat pravidelně zprávy o plnění vládních usnesení nebo 

informace o pořádaných akcích apod. 

 Aktivnější přístup hlavně zástupců NNO při přípravě strategických vládních 

dokumentů, konkrétně Koncepce, MŠMT se stýká s odbornou veřejností a dává 

příleţitost se k navrţeným plánovaným cílům vyjádřit. 

 Vyuţívat moţností, které nabízí EU prostřednictví ČNA Mládeţ a jiných vzdělávacích 

programů. 
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 Sjednocení terminologie - je otázkou, zda by měl impuls přijít „zdola“, tj. od NNO a 

jednotlivých DDM, nebo čekat na aktivitu MŠMT. Dle vyjádření zástupce MŠMT 

probíhají nyní na toto téma odborné diskuse, ale prozatím bez potřebného konsensu. 

Stanovit jednoznačné doporučení si v této záleţitosti netroufám, přesto by bylo dle 

mého názoru velmi potřebné. 

Ad 2 Relativní poměr jednotlivých aktivit neformálního a zájmového vzdělávání u DDM 

a NNO 

 Zlepšení stávající komunikace a výměny informací. 

 Síťování (networking). 

 Pro DDM - plánovat akce také v oblastech, ve kterých jinak absentují aktivity DDM. 

Ad 3 Kvalita spolupráce DDM a NNO 

 Účast pracovníků s dětmi a mládeţí na školeních v České republice i v zahraničí, která 

umoţní získání příkladů dobré praxe, nových kontaktů a cenných zkušeností. 

 Provádět pravidelné vnější i vnitřní evaluace organizace (vyuţít např. systému Olina. 

 Vyuţívat výměnné pobyty mládeţe, které lze zprostředkovat pomocí programů, 

hlavně v případech, kdy cizinec stráví určitou část roku v České republice. 
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8 Závěr 

Neformální vzdělávání se jako pojem dostává do České republiky teprve nedávno, na přelomu 

druhého tisíciletí. Ale obsahově je přítomné jiţ dlouhá desetiletí, časově spadá do období 

vzniku prvních DDM, které vytvářejí podmínky pro zájmové vzdělávání. Uţívání těchto dvou 

obsahově velice podobných termínů vytváří specifickou situaci, která byla také částečně 

předmětem mého zkoumání. 

Hypotéza 1 říká, ţe činnost DDM a NNO se částečně překrývá a zaměřuje se na stejnou 

cílovou skupinu, z čehoţ lze usuzovat, ţe obě organizace spolu v praxi bez nesnází 

spolupracují. 

Hypotéza 2 říká, ţe vstupem České republiky do Evropské unie (EU) lze předpokládat,  

ţe se zvýšil zájem o neformální vzdělávání v souvislosti s aktivitami EU v této oblasti. 

Smyslem této práce je objasnit vývoj neformálního vzdělávání a jeho současný stav. Rešerší 

existujících materiálů v prvním kroku jsem získala přehled o situaci před rokem 1989, protoţe 

byla důleţitá pro pochopení změn, které nastaly po roce 1989. Tyto změny stále pokračují  

a utvářejí současnost i návrhy budoucího vývoje. Po rešerši následoval dotazníkový průzkum 

ve Středočeském kraji na souboru 36 respondentů, přičemţ z toho činilo 11 DDM (Domy dětí 

a mládeţe) a 25 NNO (nestátní neziskové organizace). Při popisu vývoje neformálního 

vzdělávání v České republice se totiţ nelze vyhnout zároveň popisu zájmového vzdělávání, 

a proto byla pro účely výzkumu vybrána organizace DDM, představující zájmové vzdělávání, 

a NNO, představující neformální vzdělávání. Jak DDM, tak NNO se zaměřují na stejnou 

cílovou skupinu a jejich činnost se částečně překrývá. DDM má mnohem niţší početní výskyt 

neţ NNO, ale vzhledem ke koncentraci aktivit, materiálnímu zázemí, dlouhé tradici apod. 

zasahují pravděpodobně mnohonásobně větší mnoţství dětí a mládeţe neţ NNO. 

Výsledky výzkumu částečně vyvrátily hypotézu 1, protoţe se ukázalo, ţe spolupráce mezi 

DDM a NNO není tak vstřícná a bezproblémová, jak by se dalo očekávat. Kaţdá z obou typů 

organizací má nastavený naprosto jiný princip fungování, coţ se odráţí také v chování 

navenek. Jak vyplynulo z teoretického popisu, DDM jsou tradiční, zavedené instituce 

s ustáleným personálem a programem, u kterých se předpokládalo, ţe se ve spektru činnosti 

zájmového vzdělávání budou soustřeďovat na tradiční aktivity (např. umělecké, přírodovědné 

a technické krouţky, sportovní aktivity apod.). DDM jsou také organizované a zastřešené 

Sdruţením domů dětí a mládeţe, díky kterému mají přístup k aktuálním informacím v oblasti 
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vzdělávání. NNO jsou naopak většinou personálně menšího rozsahu a věkový průměr jich 

zaměstnanců je niţší neţ v případě DDM. NNO navíc většinou vznikly nedávno, obvykle  

za účelem řešení nějakého aktuálního problému (např. environmentální aktivity, sociální 

oblast, multikulturní výchova – cizinci, národnostní menšiny, lidská práva apod.), takţe bylo 

moţné předpokládat i alternativnější přístupy k řešení vzniklých problémů. 

DDM jsou sice placeny ze státních financí, ale normativním způsobem, coţ s sebou nese 

nutnost vykazovat potřebný počet účastníků jednotlivých aktivit. Z uvedeného vyplývá,  

ţe ředitelé DDM jsou nuceni sledovat atraktivitu jednotlivých kurzů a akcí a neustále  

ji vyhodnocovat. Tento trend potvrdil také tento výzkum. DDM byly vstřícnější ke spolupráci, 

k rozšiřování stávajících aktivit a byly také spokojenější se spoluprací s NNO. 

NNO naopak ţijí ve finančním provizoriu, takţe jsou nuceni alternativní zdroje financování 

usilovně vyhledávat, a z tohoto důvodu u nich bylo moţné předpokládat větší schopnost 

získávat finanční zdroje z EU. Bylo u nich také moţné očekávat vysokou efektivitu 

v nakládání s financemi a s časem, a dále také pečlivé zvaţování dalšího směřování celé 

organizace, coţ se částečně ve výzkumu potvrdilo. Výzkum také částečně potvrdil tyto vyšší 

nároky NNO, protoţe NNO vykazovali vyšší míry nespokojenosti při spolupráci s DDM. 

Činnost obou typů organizací se částečně překrývá, oba se zaměřují na stejnou věkovou 

skupinu, proto se spolupráce obou v teoretické části předpokládala. Výzkum tuto premisu ale 

jednoznačně nepotvrdil. 

Rešerše existujících dokumentů, částečně dotazníkový průzkum, ale hlavně polořízené 

rozhovory zcela potvrdily hypotézu 2, tj. ţe od doby příprav na vstup do EU začalo do České 

republiky pronikat neformální vzdělávání. Nejprve jako moţnost vycestovat do zahraničí na 

dobrovolnický pobyt, posléze se přímo zde začaly konat aktivity, které pohled EU na vzdělání 

podporují, např. zřízení ČNA Mládeţ. Na tento vývoj reaguje státní správa a ve strategických 

dokumentech se snaţí začlenit formálně i obsahově nový typ vzdělávání do stávajících 

oblastí, např. podporou příslušných organizací. 

Provedený průzkum slouţí k základní orientaci v oblasti práce s dětmi a mládeţí ve volném 

čase a podává schematickou informaci o situaci neformálního vzdělávání ve Středočeském 

kraji včetně doporučení. K získání hlubšího a přesnějšího poznání by bylo potřebné provést 

další výzkumy, např. zjistit podíl aktivit DDM a NNO na základě mnoţství dětí a mládeţe, 

které jednotlivé aktivity navštěvuje. Dále by bylo vhodné do výzkumu více zapojit 
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Středočeskou radu dětí a mládeţe a její členy, a získat tak přesnou informaci aktivitě 

jednotlivých NNO. 

Práce je určena pracovníkům s dětmi a mládeţí, zaměstnancům zde zmíněných organizací  

a institucí, tj. především MŠMT, NIDM, ČNA Mládeţ, ČRDM aj.  

Oblast vzdělávání a školské politiky je velmi sloţitý systém a obsáhnout zde veškeré aspekty 

této otázky nebylo moţné. Moţný přínos této práce spočívá ve shromáţdění a novém 

uspořádání známých dat o DDM a NNO a v propojení konceptu neformálního vzdělávání  

s hodnotou vzdělávání a občanské společnosti. 
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9 Základní pojmy 

Tato kapitola obsahuje definici některých základních pojmů uţívaných v této práci. 

Dítě: lidský jedinec v ţivotní fázi od narození do období adolescence. […] Pedagogika se 

dítětem zabývá jako subjektem edukace, zejm. z těchto hledisek: 1. Vztah mezi vývojem dětí 

a moţnostmi je vzdělávat […] 2. Způsoby a obsah vzdělávání dítěte ve škol. edukačním 

prostředí. Hledá se, které formy učení a vyučování a které jejich obsahy jsou nejvýhodnější 

k tomu, aby byl celkový rozvoj dětí co nejlépe zajišťován […] (Pedagogický slovník, Průcha: 

55-56) 

Mládež: sociální skupina tvořená lidmi ve věku přibliţně od 15 do 25 let, kteří jiţ  

ve společnosti neplní role dětí, avšak společnost jim ještě nepřiznává role dospělých.  

Má charakteristický způsob chování a myšlení, jiný systém vzorů, norem a hodnot. Kaţdá 

generace mládeţe reprodukuje některé kulturní hodnoty dané společnosti, jiné odmítá  

a vytváří hodnoty nové. Proto vzniká v průběhu socializace mládeţe určité napětí, vyvolané 

její větší schopností prosazovat nové věci, ale menší ochotou společnosti tyto změny připustit. 

Z pedagogického hlediska je účast mládeţe na vzdělávání a dalším vzdělávání důleţitým 

faktorem rozvoje lidských zdrojů, vzdělanosti a ekonomického potenciálu zemí. Proto je 

jedním ze sledovaných indikátorů vzdělávání. (Pedagogický slovník, Průcha: 156-157) 

Mladší školní věk: věk, který se dá vymezit jednak časově (přibliţně od 6 do 10 let), jednak 

školní docházkou (1. - 4. ročník ZŠ). (Pedagogický slovník, Průcha: 157) 

Starší školní věk: věk, který se dá vymezit jednak časově (přibliţně od 15 do 18 let), jednak 

školní docházkou (období, kdy ţák navštěvuje střední školu; v případě osmiletých gymnázií 

kvintu aţ oktávu). (Pedagogický slovník, Průcha: 284) 

Učení: jeden z klíčových psychologických pojmů, pro nějţ neexistuje všeobecně přijímaná 

definice; např. proces, v jehoţ průběhu a důsledku člověk mění svůj soubor poznatků  

o prostředí přírodním i lidském, mění své formy chování a způsoby činnosti, vlastnosti své 

osobnosti a obraz sebe samého. Mění své vztahy k lidem kolem sebe a ke společnosti,  

ve které ţije – a to vše směrem k rozvoji a vyšší účinnosti. K uvedeným změnám dochází 

především na základě zkušeností, tj. výsledků předcházejících činností, které se transformují 

na systémy znalostí – na vědění. Jde přitom o zkušenost individuální nebo o přejímání  
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a osvojování zkušenosti společenské…Naučené je opakem vrozeného…( Pedagogický 

slovník, Průcha: 323) 

Volný čas: čas, s kterým člověk můţe nakládat podle svého uváţení a na základě svých 

zájmů. Volný čas je doba, která zůstane z 24 hodin běţného dne po odečtení času věnovaného 

práci, péči o rodinu a domácnost, péči o vlastní fyzické potřeby (včetně spánku). Na výchovu 

a vzdělávání ve volném čase je zaměřena pedagogika volného času. (Pedagogický slovník, 

Průcha: 341) 

Výchova pro volný čas: rozvíjení schopnosti ţáků oceňovat volný čas jako hodnotu, vyuţívat 

ho smysluplně a racionálně pro svůj rozvoj, plánovat a vybírat si vhodné činnosti. Vztahuje se 

k intelektuálním, estetickým, tvořivým a výrazovým činnostem; k participaci a diváctví, 

k rekreaci a relaxaci. Je součástí všeobecného vzdělávání orientovaného na rozvoj osobnosti. 

Je: 1. Realizována formou mezipředmětových témat ve všeobecně vzdělávacích předmětech; 

2. Podporována v mimotřídních činnostech a v mimoškolním vzdělávání. (Pedagogický 

slovník, Průcha: 346) 

Pedagogika volného času: disciplína pedagogiky, zaměřená na výchovné a vzdělávací 

prostředky, napomáhající autonomnímu a smysluplnému vyuţívání volného času dětí, 

dospívajících i dospělých; v mnoha zemích zároveň studijní obor. Nabývá na významu díky 

některým protikladným jevům: roste mnoţství volného času jako času, se kterým můţe 

člověk nakládat podle své vůle, a zároveň se tento prostor tzv. průmysl volného času a 

hromadné sdělovací prostředky snaţí vyuţít pro různé formy manipulace, zbavujíce ho právě 

jeho charakteristického znaku – svobodného vyuţívání. Roste výskyt neţádoucích forem 

chování (agrese, delikvence, zneuţívání návykových látek), způsobených nudou ve volném 

čase […] Důraz ve vyuţívání volného času se postupně přesouval od funkcí odpočinkových 

přes orientované na spotřebu k orientovaným na záţitek (proţitek). Za hlavní principy 

současné pedagogiky volného času se povaţují (Opaschowski): 1. Autonomie činnosti, 

uvědomělý výběr subjektu, pohled na volný čas jako prostředek rozvoje osobnosti, 

upevňování zdraví, volný čas jako výzva a úkol osobnosti…(Pedagogický slovník, Průcha: 

198 – 199) 

Neformální vzdělávání: organizované vzdělávání, realizované mimo formální vzdělávací 

systém. Poskytuje vzdělání pro dospělé i mládeţ s různým obsahovým zaměřením  

a s různými nároky na učení vzdělávajících se subjektů. Je organizováno různými institucemi 

(např. podniky, vzdělávacími agenturami, nadacemi, kulturními a sportovními zařízeními, 
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kluby i školami). Zahrnuje např. profesní vzdělávání v podnicích, kurzy cizích jazyků, kurzy 

počítačové gramotnosti, rekvalifikační výcvik, kurzy k získání řidičského průkazu, apod. 

(Pedagogický slovník, Průcha: 170) 

Informální vzdělávání: celoţivotní proces získávání znalostí, osvojování dovedností  

a postojů z kaţdodenních zkušeností, z prostředí a kontaktů s jinými lidmi. Probíhá v rodině, 

mezi vrstevníky, v práci, ve volném čase, při cestování, čtení knih a časopisů, při poslechu 

rozhlasu, sledování televize, při návštěvě výstav, divadel a kin. Je neorganizované, 

nesystematické a institucionálně nekoordinované. Je součástí celoţivotního učení/vzdělávání 

lidí, včetně těch, kteří dosáhli vysokého stupně formálního vzdělání. (Pedagogický slovník, 

Průcha: 104) 

Informální učení je procesem získávání vědomostí, osvojování dovedností a postojů  

z kaţdodenních zkušeností, z médií, okolního prostředí, kontaktů. Na rozdíl od formálního 

vzdělávání či neformálního vzdělávání je neorganizované, nesystematické a institucionálně 

nekoordinované. (Koncepce, 2007: 11) 

Mimoškolní vzdělávání: vzdělávání organizované školskými i neškolskými institucemi, 

např. zařízeními pro výchovu mimo vyučování, kulturními a osvětovými institucemi, podniky 

a nadacemi. (Pedagogický slovník, Průcha: 155) 
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