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Úvod  

Předkládaná bakalářská práce se zabývá způsoby využívání volného času dětí 

mladšího školního věku. Kvalitní využívání volného času již od raného dětství je velmi 

důležité, převážně z důvodu zvyšování počtu dětí, které jsou přímo ohrožovány sociálně 

patologickými jevy. Největší vliv na trávení volného času dětí, se ukrývá v rodině. 

Rodina začíná s výchovou a vzděláváním, vytváří základní hodnoty a přináší dětem 

sociální ochranu. Rodina však není jedinou institucí, která vstupuje do života a výchovy 

dětí.  

Další významnou institucí, která má vliv na trávení volného času dětí je škola, 

právě tam se odkrývají zájmy, nadání a měl by se i utvářet pozitivní vztah 

k volnočasovým aktivitám. Škola na svoji úlohu ve volném čase není sama, uskutečňuje 

ji také prostřednictvím svého zařízení, kterým je školní družina.  

Právě tímto zařízením se i já zabývám ve své bakalářské práci, jejímž cílem je 

zmapovat využívání a trávení volného času dětí mladšího školního věku navštěvujících 

školní družinu. Charakterizovat toto věkové období, které je velmi důležité pro utváření 

zájmů a životních hodnot, protože v žádném jiném životním období se jedinci nepodaří 

zajímat se o tak široké spektrum zájmových aktivit jako je tomu právě v dětství. Za 

tímto účelem využiji zejména školní družiny ve městě Hořovice. 

V praktické části budu pomocí dotazníku zjišťovat, jak jsou vychovatelky ve 

školní družině spokojené se svou prací a jakými činnostmi dětem vyplňují volný čas. 

Tento výzkum ještě obohatím o metodu rozhovoru, pomocí které budu zjišťovat, jaké 

zájmy mají děti mladšího školního věku a zda je jejich volný čas ve školní družině 

naplňován podle jejich představ. 
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1.  Teoretická část 

1.1  Volný čas 
S pojmem volný čas se setkáváme v běžném životě. Přestože je tento pojem 

známý a rozšířený, často dochází k jeho podceňování a zjednodušování. Každý z nás má 

své představy o tom, jakými činnostmi tento čas vyplnit a nejlépe využít, to však může 

být problematické zejména u dětí a mládeže. 

Obecně by se dalo říci, že je to čas, který věnujeme sobě. Doba, ve které 

neplníme své povinnosti a věnujeme se tomu, čemu se v danou chvíli chceme věnovat, 

co děláme rádi, zcela dobrovolně a co nám přináší pocit spokojenosti a uvolnění.  

Do volného času se běžně zahrnuje odpočinek, rekreace, zábava, zájmové 

činnosti, zájmové vzdělávání a dobrovolná společensky prospěšná činnost. Pokud se na 

volný čas podíváme z hlediska dětí mladšího školního věku, rozhodně do něj 

nezahrnujeme vyučování, sebeobslužné činnosti, základní péči o zevnějšek, časové 

ztráty spojené s provozem domácnosti či výchovného zařízení ani činnosti, které 

zabezpečují biologickou existenci člověka.  

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

většinou liší. A to rozsahem, obsahem, mírou samostatnosti, závislosti a nezbytností 

pedagogického ovlivňování. 1 

Děti mladšího školního věku mají oproti dospělým o mnoho více volného času. 

Velmi však záleží na tom kde, jak a s kým ho tráví. Volný čas by pro ně měl být 

nadmíru příjemný, pozitivní a lákavý, měl by je motivovat, dobíjet energii, vést k dobré 

náladě a dopřát jim pocit úspěchu či výjimečnosti. Otázkou je, zda tomu tak je vždycky, 

protože volný čas s sebou nese i jistá rizika, zejména při jeho nesprávném využívání. 

Volný čas má svou historii, je tu s námi od té doby, co lidstvo samo. Jeho vývoj 

souvisí s vývojem lidstva, postupem času mu byla dávána větší důležitost a pozornost 

mnoha odborníků. 

  

                                                 
1 HÁJEK, B., HOFBAUER, B., PÁVKOVÁ, J. Pedagogické ovlivňování volného času. 2. vyd. Praha: 
Portál, 2011. s 68. ISBN 978-80-262-0030-7 
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1.1.1  Historický vývoj volného času 

Volný čas se začal zkoumat až v 60. letech 20. století. To však neznamená, že tu 

předtím nebyl, jen se mu nevěnovalo tolik pozornosti. Dalo by se říci, že volný čas byl 

s lidmi spjat už od samého počátku, postupem času se rozšiřovala skupina lidí aktivně 

trávících volný čas.  Je přirozené, že společnost se stále vyvíjí, životní úroveň lidí se 

zlepšuje, tudíž se mění i aktivity, které se ve volném čase uskutečňují.  

Z období pravěku se moc informací o volném čase nedochovalo. Odborníci se 

domnívají, že i pravěcí lidé nějaký volný čas měli, mohli ho vyplňovat malbami na 

stěny či výrobou sošek, ale jedná se pouze o spekulace. 

Ze starověku existuje mnoho důkazů o trávení volného času. Zejména z území 

starověkého Řecka a Říma. Ve starověkém Řecku lidé vyplňovali svůj volný čas hrami. 

Jednalo se například o olympijské hry, které přetrvaly dodnes a samozřejmě o divadelní 

hry. Volný čas však mohli využívat jen svobodní občané, tudíž otrokům, kteří v té době 

tvořili velkou část obyvatelstva, byl odepřen, jelikož ani nebyli považováni za lidi. 

Jedním z prvních filosofů, který se věnoval volnému času z teoretického hlediska, byl 

Platonův žák Aristoteles. Do volného času však nezahrnoval hru a odpočinek, člověk by 

se podle něj měl věnovat přemýšlení, úvaze a správě státu. 

V Římě rozvíjí Aristotelovi myšlenky o volném čase Lucius Annaeus Seneca, 

který však volnému času přisuzuje větší váhu, zejména z hlediska státu, což potvrzuje 

zajímavé státní úsloví, kterým se v Římě řídili - chléb a hry. Znamenalo to, že stát má 

za úkol poskytnout svým obyvatelům dostatek zábavy a potravy. To mělo na oplátku 

státu zajistit klid od případných nepokojů mezi obyvateli. Mezi římské hry patřily velmi 

známé gladiátorské zápasy, které dokonce umožňovaly aktivní zapojení diváků, kteří 

mohli rozhodnout o životě či smrti slabšího zápasníka. 

Ve středověku byl volný čas ovlivněn křesťanstvím. Církev nepodporovala 

sportovní aktivity a volný čas byl zcela podřízen křesťanským svátkům. To se však 

podařilo prolomit italskému pedagogovi Vittorinovi Ramboldinimu da Feltre, který 

vybudoval Dům radosti, kde své svěřence učil teorii, kterou doplňoval tělesným 

rozvojem a učil je například lukostřelbě, plavání a jízdě na koni. Pozitivně tak 

ovlivňoval jejich volný čas.  
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V novověku byl v roce 1534 založen řád Jezuitů, který se věnoval vzdělávání, 

ale také volnočasovým aktivitám na jezuitských kolejích. Nevýhodou těchto 

sportovních aktivit byla podpora až nezdravé soutěživosti mezi jedinci.  

V 70. letech hledala organizace Project Adventure využití zážitkové pedagogiky 

ve škole, touto myšlenkou se v 17. století zabýval i Jan Ámos Komenský. 

V 19. století se v důsledku průmyslového rozvoje, zejména v dělnické třídě, 

objevují nové problémy, které plynou z negativního trávení volného času. Řešení těchto 

problémů hledal ředitel továrny Robert Owen, který si všímal obyčejného dělnického 

života. Dělníci neměli vesměs žádný kulturní život, mnoho z nich holdovalo alkoholu a 

krádežím. Robert Owen se pokusil změnit prostředí, ve kterém dělnické rodiny žily, což 

se mu podařilo, i když jeho snahy nebyly oceněny jinými továrníky. V souvislosti se 

stěhováním lidí do měst za prací, vznikala různá zařízení pro trávení volného času. Jako 

Křesťanské sdružení mladých lidí (YMCA), založené v roce 1844 Georgem 

Williamsem. Tato organizace si kladla za cíl trávení volného času žádoucím způsobem, 

propagováním různých sportů a přiblížení člověka k přírodě pomocí letních táborů. 

Toto sdružení přetrvalo dodnes a jeho aktivity zůstaly skoro stejné. Další důležitou 

organizací, zejména v Česku je Sokol, který v roce 1862 založil Miroslav Tyrš. Cílem 

této organizace bylo usilovat o harmonický rozvoj tělesné, duševní a morální stránky a 

o zdravý všestranně vyspělý národ. Toto hnutí má velkou tradici dodnes. 

Další hnutí, které si kladlo za cíl přiblížit se k přírodě, byl skauting. Do českých 

zemí přinesl toto hnutí Antonín František Svojsík, ale pod názvem Junák, který ovšem 

vychází ze světového skautského hnutí, založeného ve Velké Británii.  

Negativní postoj k volnému času měl na přelomu 19. a 20. století Thorstein 

Veblen. Byl zaujatý zejména proti trávení volného času bohatých lidí. Jejich 

volnočasové aktivity nazýval ostentativní zahálkou, protože se domníval, že dávají na 

odiv své bohatství prostřednictvím své zábavy ve volném čase. 

V současné době je o mnoho více možností jak kvalitně využívat svůj volný čas. 

Domy dětí a mládeže nabízejí pravidelné, ale i příležitostné zájmové činnosti, dále jsou 

zde základní umělecké školy, kde mohou děti využít své hudební, výtvarné či literárně-

dramatické nadání. Je zde i mnoho dalších již zmíněných volnočasových institucí jako 
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Junák, Sokol, YMCA. K dispozici jsou i komerční organizace, jinými slovy organizace, 

kde se za zábavu ve volném čase platí. Tyto organizace mohou na dítě působit i 

negativně, jelikož ve většině případů nejsou vedeny pedagogy, jedná se například o 

zábavné parky, diskotéky, kluby, informační technologie-počítačové hry a internet.2 

1.1.2  Definice volného času 

Předtím, než se začnu podrobněji zabývat pojmem volný čas, je nutné ho blíže 

formulovat. V odborné literatuře se setkáváme s různými definicemi, které tento termín 

vymezují. Takových definic je mnoho a jen s obtížemi lze říci, která je nejpřesnější. 

Jistě záleží na názoru každého z nás. 

Pro významného francouzského sociologa Joffreho Dumazediera je volný čas 

,,komplexem aktivit mimo pracovní, rodinné a společenské závazky (i mimo biofyzickou 

péči o vlastní osobu), jimiž se jedinec zabývá ze své vůle, aby si buď odpočinul, pobavil 

se nebo svobodně zdokonaloval svou tvůrčí kapacitu.“3 

  Takto definuje pojem volný čas Průcha, Walterová a Mareš: ,,Volný čas je 

možné chápat jako opak doby nutné práce a povinností a doby nutné k reprodukci sil.“4 

V knize Pedagogika volného času je tento pojem vymezen takto: ,,Je to doba, 

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

pocit uspokojení a uvolnění.“ 5 

Ve Velkém sociologickém slovníku nalezneme tuto definici: ,,Volný čas je 

chápán jako čas, kdy člověk nevykonává činnosti pod tlakem závazků, které vyplývají 

z jeho společenského začlenění, zvláště dělby práce a z nutnosti zachovat svůj 

biofyziologický či rodinný systém.6 

Tato negativní definice Průchy, Walterové a Mareše vyjmenovává vše, co do 

volného času nepatří: ,,Čas, s kterým člověk může nakládat podle svého uvážení a na 

základě svých zájmů. Volný čas je doba, která zůstane z 24 hodin běžného dne po 

                                                 
2 JANIŠ, K. Úvod do problematiky volného času. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2009. s. 5. 
ISBN 978-80-7248-530-7 
3 JANIŠ, K. Úvod do problematiky volného času.  
4 PÁVKOVÁ, J. a kol. Pedagogika volného času. 3. vyd. Praha: Portál, 2002. s 13. ISBN 80-7178-711-6 
5 PÁVKOVÁ, J. a kol. Pedagogika volného času.  
6 HÁJEK, B., HOFBAUER, B., PÁVKOVÁ, J. Pedagogika volného času. 2. vyd. Praha: Univerzita 
Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. s. 17. ISBN 978-80-7290-471-6 
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odečtení času věnovaného práci, péči o rodinu a domácnost, péči o vlastní fyzické 

potřeby (včetně spánku).“7 

1.1.3  Funkce volného času 

Volný čas plní několik funkcí, které se mohou u různých odborníků lišit. 

Francouzský sociolog Roger Sue vymezil tyto čtyři funkce:  

1. psychologická (uvolnění, zábava, rozvoj) 

2. sociální (socializaci, symbolickou příslušnost k některé sociální skupině) 

3. terapeutická 

4. ekonomická (pozitivní vliv na uplatnění člověka v profesní činnosti, výdaje 

účastníků vynakládané na aktivity volného času, pojetí volného času jako 

prožívání, anebo pouhé spotřeby vedoucí k odcizení). 

Horst W.Opaschowski dělí funkce volného času více podrobněji, a to na osm funkcí: 

1. rekreace (zotavení a uvolnění) 

2. kompenzace (odstraňování zklamání a frustrací) 

3. výchova a další vzdělávání (učení o svobodě a ve svobodě, sociální učení) 

4. kontemplace (hledání smyslu života a jeho duchovní výstavby) 

5. komunikace (sociální kontakty a partnerství) 

6. participace (podílení se, účast na vývoji společnosti) 

7. integrace (stabilizaci života rodiny a vrůstání do společenských organismů) 

8. enkulturace (kulturní rozvoj sebe samých, tvořivé vyjádření prostřednictvím 

umění, sportu, technických a dalších činností) 

  

                                                 
7 JANIŠ, K. Úvod do problematiky volného času. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2009. s. 4. 
ISBN 978-80-7248-530-7 
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Pávková a kol. ve své knize uvádí jednodušší dělení funkcí, do kterého by se 

dalo zařadit dělení R. S. Horsta i W Opaschowskiho a to pouze na čtyři funce: 

1. výchovná 

2. vzdělávací 

3. sociální 

4. zdravotní8 

Během svého života lidé preferují různé funkce, žádnou funkci nelze opomíjet, 

časem dojde na každou z nich. Komerční organizace, které se zabývají trávením 

volného času, se však snaží působit především na funkci zdravotní. 

1.2  Pedagogika volného času 

Volný čas je předmětem pedagogiky volného času. Proto je žádoucí, abych se o 

této disciplíně blíže zmínila. 

Pedagogika volného času je poměrně mladá vědní disciplína, která se stále 

rozvíjí. Vznikla přibližně ve druhé polovině 20. století. ,,Zabývá se pojetím a cíli, 

obsahem a způsoby výchovného zhodnocování volného času, organizacemi a 

institucemi, které tyto aktivity uskutečňují nebo pro ně vytvářejí podmínky.“ 9 

Za zakladatele pedagogiky volného času je považován francouzský sociolog 

Joffre Dumazedier, který ve svém díle z roku 1962 vyslovil nadčasový názor: ,,Ziskem 

moderní společnosti není materiální zajištění, ale právě existence volného času, který 

ovlivňuje ostatní oblasti lidského života.“10 

V jiných pramenech je za zakladatele pedagogiky volného času také považován 

Fritz Klatt, který ve svém díle z roku 1929 jako první užívá termíny pedagogika 

volného času, pedagog volného času a kultura volného času. 

Pedagogika volného času má u nás podporu jiných pedagogických věd a je 

řazena k aplikovaným pedagogickým disciplínám. Předmětem zájmu pedagogiky 

                                                 
8 JANIŠ, K. Úvod do problematiky volného času. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2009. s. 13-
14. ISBN 978-80-7248-530-7 
9 HÁJEK, B., HOFBAUER, B., PÁVKOVÁ, J. Pedagogické ovlivňování volného času. 2. vyd. Praha: 
Portál, 2011. s 14. ISBN 978-80-262-0030-7 
10 JANIŠ, K. Úvod do problematiky volného času. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2009. s. 5. 
ISBN 978-80-7248-530-7 
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volného času je výchova ve volném čase. Jejím cílem je poskytovat příležitosti 

k pozitivnímu trávení volného času. Tento výchovně vzdělávací proces má své 

zvláštnosti. Je realizovaný za různých prostorových, materiálních, personálních a 

institucionálních podmínek a při různých aktivitách, které si lidé vybírají dobrovolně. 

Pedagogika volného času je zaměřena na všechny věkové skupiny, ale největší 

pozornost je věnována dětem a mládeži. 

Výchova ve volném čase se uskutečňuje v podobě různorodých činností, které 

mají společenský, zábavný, odpočinkový, rekreační, vzdělávací i pracovní charakter. 

1.2.1  Činitelé ovlivňující trávení volného času dětí mladšího školního věku 

V životě člověka existuje mnoho významných činitelů ovlivňujících jeho život a 

vývoj. Někteří činitelé nás ovlivňují více, jiní méně, někteří mají dokonce až fatální 

význam. Mezi takové jistě patří vliv genetiky. Každý z nás si přináší na svět vrozené 

předpoklady, vlohy a dispozice k některým činnostem, které na nás mohou mít pozitivní 

či negativní vliv. 

Dalším velmi významným činitelem je vliv rodiny. Právě rodiče jsou 

zodpovědní za výchovu svých dětí a měli by na ně působit převážně pozitivně. Dítě 

často převezme vzorec chování od rodičů a napodobuje činnosti, které mu od dětství 

předkládali. Rodiče dítěti odmalička ukazují životní styl, postoj k práci, ke vzdělání a 

k životu samému, předkládají mu své životní hodnoty a možnosti trávení volného času. 

Děti jsou těmito hodnotami ovlivněny a ve velké míře je přebírají za vlastní. Některé 

rodiny jezdí v létě každý rok k moři a v zimě na hory. Děti, které z takové rodiny 

pocházejí, to považují za samozřejmost a v dospělosti tento model většinou přebírají. 

Nemusí to tak být vždycky, někteří rodiče si kompenzují své nenaplněné tužby a sny na 

svých dětech a jejich volný čas naplňují činnostmi, které oni sami dělat nemohli, ať už 

ze zdravotních či finančních důvodů. Rodina je instituce, která má ohromný vliv na 

život jedince, proto by rodiče měli svým dětem nabídnout harmonické prostředí a 

pozitivní vzor do budoucna. 

Dále je zde nemalý vliv vrstevnické skupiny. V období mladšího školního věku 

vznikají první kamarádství, i když jsou často nestálá. Děti se sdružují zejména uvnitř 

třídy, dívky a chlapci už si nehrají společně a vznikají mezi nimi konflikty. Aby dítě 
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bylo přijímáno mezi své spolužáky, musí s nimi udržet krok od oblečení počínaje a po 

různé hračky konče. Děti umí být často bezcitné vůči tomu, kdo se vymyká. 

V neposlední řadě jsou zde média, která mají také vliv na osobnost jedince, 

zejména rozhlas, tisk, televize a internet. Rozhlas umožňuje dětem prohlubovat zájem o 

hudbu a poznávat nové hudební interprety.  

Tisk patří k nejstarším sdělovacím prostředkům, pro děti je na trhu bohatý výběr 

knih i časopisů, které se věnují různým zájmovým činnostem. 

Televize se stala součástí života skoro každého z nás, může mít kladný, ale i 

záporný vliv. Velmi záleží na výběru programu a hlavně na rodičích, kteří by měli 

vědět, co je pro jejich dítě vhodné.  

Fenoménem dnešní doby se stal internet. Na děti může mít pozitivní, ale 

samozřejmě i negativní vliv jako všechna média. Mezi pozitiva internetu zajisté patří 

dostupnost k velkému množství informací a snadná komunikace prostřednictvím 

různých programů. Snadná komunikace však spadá i do negativ, protože někdy může 

blokovat přímou komunikaci mezi dětmi. Například několik kamarádů může hrát 

počítačové hry, dokonce to mohou být sousedé a nemusí se osobně vůbec setkat. 

Internet dětem nabízí mnoho možností jak trávit volný čas, ne všechny jsou však 

bezpečné a opět zde velmi záleží na rodičích. Odborníci doporučují umístit počítač do 

místnosti, která je pro rodinu centrem dění. Potom mají rodiče pod kontrolou 

internetové stránky, na kterých se jejich dítě pohybuje a také čas, který u počítače stráví. 

1.2.2  Pedagogické ovlivňování volného času 

Pedagogické ovlivňování volného času je chápáno jako citlivé pedagogické vedení 

k rozumnému a účelnému využívání volného času, podílí se na něm pedagogičtí 

pracovníci jako vychovatelé nebo pedagogové volného času. Ovlivňování volného času 

pedagogem nezbytně patří k výchovnému působení na děti. Aby bylo pedagogické 

působení úspěšné, je zapotřebí dodržovat některé zásady: 

− Zásada cílevědomosti- vychovatel musí znát cíl výchovy, ke kterému dítě vede, 

působení na dítě musí být odborné a systematické. Nesmí jít jen o náhodu či 

nezáměrnost. 
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− Zásada posloupnosti- pedagog by měl postupovat od jednoduchého ke 

složitějšímu, od konkrétního k abstraktnímu a od známého k neznámému. 

− Zásada aktivnosti- do nabízených činností by se měli zapojit všichni účastníci, 

ale dobrovolnost by měla být zachována. 

− Zásada přiměřenosti- činnosti by měly být vybírány s ohledem na věkové 

zvláštnosti a schopnosti dětí. Pokud se tato zásada nerespektuje a pedagog 

s dětmi jedná jako s věkově staršími nebo mladšími, děti mohou být unavené, 

znuděné, vystresované či zlobivé. 

− Zásada vyzdvihování kladných rysů osobnosti- pedagog by měl umět dítě 

pochválit za odvedenou práci, odměnit ho či ocenit jeho úsilí. Pochvala či 

odměna je pro dítě důležitá, zvyšuje mu sebevědomí a motivuje ho k dalším 

činnostem. 

Pedagogické působení se také řídí několika požadavky, mezi které patří například 

dobrovolnost. Pedagog by měl vytvářet takové podmínky, které jsou pro děti příjemné a 

nabízený program je pro ně zajímavý a lákavý. S tím dále souvisí požadavek 

přitažlivosti a pestrosti, který se týká cílů, obsahu, metod a forem práce, respektování 

individuálních zájmů a potřeb dětí. Ovlivňování by mělo být citlivé, nenásilné a vhodně 

motivované. 11 

1.3  Mladší školní věk a jeho základní charakteristika 

Ve své práci se zabývám obdobím mladšího školního věku, proto je zcela na 

místě, abych toto období blíže charakterizovala. 

Každé dítě je jedinečnou osobností, vyvíjí se v různém prostředí a působí na něj 

mnoho vlivů od rodinných příslušníků až po širokou společnost. Na výchově dítěte se 

dále podílejí již zmiňované výchovně vzdělávací instituce, kde se dítě setkává s různými 

pedagogickými pracovníky, jejichž působení není zanedbatelné. Děti v tomto období 

ještě nejsou tak kritické a často svého pedagoga mají za velký vzor. Přestože jsou od 

sebe v mnohém odlišné, mají i mnoho společného a to především věkové zvláštnosti, 

které jsou charakteristické pro jednotlivé věkové období.  

                                                 
11 PÁVKOVÁ, J. a kol. Pedagogika volného času. 3. vyd. Praha: Portál, 2002. s 13. ISBN 80-7178-711-6 
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Mladší školní věk je období od 6 do 11 let. Jedná se o přechodné období mezi 

předškolním a středním školním věkem, kdy dochází k jakémusi dozrávání či přestavbě, 

při které se z dítěte stává děvče nebo kluk. V důsledku toho jsou děti v tomto období 

velmi zranitelné, což by měli mít na mysli převážně rodiče a pedagogové.  

Pro tento věk je z hlediska tělesného vývoje charakteristický nápadný růst do výšky, 

prodlužování dolních končetin, pokračuje osifikace kostí a formování páteře. Kolem 

osmého roku se růst zpomaluje a k dalšímu zrychlení dochází až v pubertě. Dále se 

mění tvar lebky a vyvíjí se trvalý chrup. Zlepšuje se pohybová koordinace, hlavně 

jemná motorika ruky a zvyšuje se potřeba spontánního pohybu.  Děti v tomto období 

snadno podléhají únavě, a proto je velmi důležité dbát na dostatečný odpočinek po 

námaze ať už fyzické či psychické.  

V rozumovém vývoji se zlepšuje pozornost, děti už nejsou tak roztěkané, umí se 

záměrně soustředit na jednu věc aspoň 10 minut, ale stále potřebují vhodnou motivaci, 

aby považovaly danou věc za žádoucí. Je tedy vhodné střídání činností a děti zajisté 

ocení i nápaditost pedagoga. V tomto věku si děti dobře zapamatovávají údaje, často 

však mechanicky, protože ještě nemají dostatečně rozvinutou slovní zásobu. Logická a 

zraková paměť je na dobré úrovni zejména proto, že se děti v tomto věku učí číst a psát.  

Fantazie je ovlivněná konkrétními zkušenostmi a znalostmi. Děti v tomto 

věkovém období mají velmi živé představy, které začínají mít konkrétnější charakter, 

čímž podporují rozvoj myšlení. Představy se zpřesňují zejména v těch oblastech, ve 

kterých mají dostatek zkušeností. 

V myšlení dětem dělají potíže abstraktní pojmy, zaměřují se na řešení 

konkrétních problémů a postupem času začínají přemýšlet o minulosti a budoucnosti.  

Dále se u dětí rozvíjí řeč, pokroky jsou zřejmé zejména v souvislém vyjadřování 

a gramatické správnosti, což souvisí se školním vyučováním. 

S nástupem do školy se mohou u dětí objevit obavy, které dosud nepoznaly, a to 

například z neúspěchu, ze špatné známky, začlenění do kolektivu atp. Začínají být 

stydlivé, co se týče nahoty a objevuje se tréma z veřejných vystoupení. Děti v tomto 

věku nejsou ještě dostatečně empatické, žalují na své spolužáky a mohou se i posmívat 

slabším jedincům.  
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Hra má pro toto věkové období stále velký význam a nadále plní několik 

důležitých funkcí jako například výchovnou, vzdělávací, estetickou, terapeutickou a 

pomáhá při začlenění jedince do společnosti. Hra se stává realističtější a složitější, 

většinou jde o skupinovou hru se soutěživým charakterem, která se často řídí striktními 

pravidly. Oblíbené jsou zejména hry pohybové, které dětem umožňují vykompenzovat 

čas, který stráví ve školních lavicích. Děti si v tomto období rády kreslí, zobrazují věci 

či postavy ze svého okolí, jejich spontánní kresba je detailnější a realističtější. Na konci 

období začínají být děti vůči své kresbě sebekritické a porovnávají ji se skutečností. 

V důsledku toho má mnoho dětí pocit, že neumí kreslit. 

V mladším školním věku děti navazují nové a pevnější sociální vazby se 

spolužáky, učiteli či vychovateli, začínají být kritičtější vůči rodičům a více si 

uvědomují rozdíl mezi mateřskou a otcovskou rolí. Harmonický vztah mezi rodiči je pro 

ně zejména v tomto období důležitý, protože se stává kladným vzorem do budoucího 

partnerského života. 12 

1.4  Zájmové vzdělávání 

Zájmové vzdělávání má za úkol naplňovat potřeby a zájmy dětí ve volném čase. 

Má několik funkcí: výchovnou, vzdělávací, kulturní, zdravotní (relaxační a 

regenerační), sociální a preventivní, rozvíjí schopnosti, znalosti, dovednosti, talent a 

upevňuje sociální vztahy. Zájmové vzdělávání pro děti mladšího školního věku se 

uskutečňuje ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, především ve střediscích 

volného času a dále ve školních družinách. 

Zájmy lze definovat jako relativně stálé snahy zabývat se předměty nebo 

činnostmi, které člověka upoutávají. Zájmy můžeme dělit na společensky žádoucí 

neboli hodnotné, tedy společensky prospěšné a nežádoucí, což jsou ty, které se neslučují 

se společenskými normami. 

                                                 
12 HÁJEK, B., HOFBAUER, B., PÁVKOVÁ, J. Pedagogické ovlivňování volného času. 2. vyd. Praha: 
Portál, 2011. s 68. ISBN 978-80-262-0030-7 
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Zájmy se dále dělí podle obsahu na zájmové činnosti společenskovědní, 

pracovně-technické, přírodovědné, esteticko-výchovné, tělovýchovné, sportovní a 

turistické. 

Děti v mladším školním věku ještě neví, jaký zájem si vybrat, proto je důležité, aby 

poznaly různé zájmové oblasti. V tomto věku se jedná většinou o krátkodobé zájmy, 

čemuž se přizpůsobují i zájmové útvary, jejichž činnosti jsou pestré a různorodé. 

S postupem času se zájmy prohlubují. 13 

1.4.1  Formy zájmového vzdělávání  

Zájmové vzdělávání lze uskutečňovat zejména v těchto formách:  

− Příležitostná zájmová činnost, která se věnuje činnostem s omezenou délkou 

trvání, jako jsou například soutěže, turnaje, výlety a příměstské tábory. 

− Pravidelná výchovná vzdělávací a zájmová činnost, která probíhá v různých 

zájmových útvarech, jako je kroužek, soubor, klub, oddíl nebo kurz. 

− Táborová činnost, která je organizovaná v době letních či jiných prázdnin. 

− Osvětová činnost včetně shromažďování a poskytování informací pro děti a 

žáky. 

Vhodná je také individuální práce, která vytváří podmínky pro rozvoj nadání dětí a 

stejně tak je důležité využívání otevřené nabídky spontánních činností. 

Formy zájmového vzdělávání se uplatňují v zařízeních určených pro zájmové 

vzdělávání.  

  

                                                 
13 PÁVKOVÁ, J. a kol. Pedagogika volného času. 3. vyd. Praha: Portál, 2002. s 13. ISBN 80-7178-711-6 
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1.4.2  Středisko volného času 

Mezi školská zařízení zájmového vzdělávání dětí mladšího školního věku patří 

středisko volného času a školní družina. 

Středisko volného času nabízí různé zájmové činnosti: příležitostné, pravidelné, 

organizují soutěže, přehlídky, připravují prázdninové činnosti a spontánní aktivity, 

především pro děti od 6 do 15 let. Středisko svoji činnost vykonává po celý školní rok i 

ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování. Náplň činnosti určuje vyhláška MŠMT ČR 

č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Střediska volného času bývají většinou 

zřizována ve městech a větších obcích. 

Středisko volného času má tyto typy: 

−  Dům dětí a mládeže, který uskutečňuje činnost ve více oblastech zájmového 

vzdělávání. 

− Stanice zájmových činností zaměřená na jednu oblast zájmového vzdělávání. 

1.4.3  Školní družina 

Školní družina je jednou ze základních forem výchovy mimo vyučování. Je 

určena žákům od 1. do 5. třídy základní školy a nenavazuje na školní vyučování. Její 

režim odpovídá duševní hygieně a individuálním zvláštnostem dětí. Činnost školní 

družiny upravuje vyhláška MŠMT ČR č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Družiny 

jsou zřizovány při základních školách nebo mohou být zřízeny jako samostatné zařízení, 

které může sloužit jedné nebo více školám.  

Provoz školní družiny probíhá již před vyučováním, jedná se o tzv. ranní 

družinu. Odpolední družina začíná po vyučování a končí odchodem dětí domů. 

Prázdninový provoz ŠD je také možný. Ve družině se uskutečňují tyto činnosti:  

1. Odpočinkové činnosti – slouží k odstranění únavy, většinou se zařazují po 

obědě nebo podle potřeby kdykoli během dne. 

2. Rekreační činnosti – jsou to činnosti, ve kterých by měly převažovat různé 

pohybové aktivity, nejlépe venku. Měly by kompenzovat čas, který dítě stráví ve 

školní lavici. 
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3. Zájmové činnosti – jsou to činnosti, které rozvíjí dětskou osobnost, mnohdy 

umožňují dětem vyniknout, což je důležité zejména pro ty, které nejsou ve škole 

úspěšné, dále by dětem měly přinášet pocit radosti a uspokojení. 

4. Sebeobslužné činnosti – k těmto činnostem patří dodržování hygienických 

návyků, správné stolování a péče o zevnějšek. 

5. Veřejně prospěšné činnosti – do těchto činností patří např. výzdoba třídy a 

školy. 

6. Příprava na vyučování – zahrnuje činnosti, které dítě nějakým způsobem 

připravují na vyučování, např. didaktické hry, exkurze nebo přírodovědné 

vycházky. 

Výše uvedené činnosti se střídají a různě prolínají, z časových důvodů je není 

možné všechny zařadit v jeden den. 

 Posláním vychovatelů školní družiny je naučit děti kvalitně využívat volný čas. 

Vychovatelé jsou s dětmi v pravidelném kontaktu, mají proto mnoho příležitostí děti 

pozitivně ovlivnit. Družina by měla být pro děti velkou studnicí nápadů a her, které by 

je inspirovaly k trávení volného času doma či venku s kamarády.  
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1.5  Instituce poskytující zájmové vzdělávání v Hořovicích 

Město Hořovice, ve kterém žiji a pracuji, skýtá mnoho možností v oblasti 

zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit pro děti mladšího školního věku. Tyto 

možnosti nabízejí převážně organizace zřízené městem a krajem.  

Patří mezi ně: 

− 1. Základní škola Hořovice, Komenského 1245  

− 2. Základní škola Hořovice, Jiráskova 617  

− Základní škola Hořovice, Svatopluka Čecha 455 

− Základní umělecká škola Hořovice 

− Středisko volného času - Domeček Hořovice 

− Středisko Junák Hořovice 

1.5.1   1. Základní škola 

Tato základní škola je největší základní školou v Hořovicích. Oproti ostatním 

má mnoho výhod, zejména co se týče sportovního vyžití. V areálu školy se nachází 

plavecký bazén a dvě tělocvičny. Venku je velké sportovní hřiště s tartanovým 

povrchem, který je určen především pro atletické disciplíny a míčové hry. Škola svého 

sportovního vybavení využívá při hodinách tělesné výchovy a také nabízí dětem hned 

několik zájmových sportovních kroužků: pohybový kroužek, atletika, plavání, florbal, 

míčové hry (volejbalová přípravka), základy lezení a badminton.  

Škola má čtyři učebny vybavené interaktivní tabulí a počítačovou třídu, kde se 

konají i počítačové kroužky určené pro žáky prvního stupně. Dále škola nabízí kroužek 

anglického jazyka. 

Mezi další pozitiva školy bych uvedla působnost školního psychologa, 

výchovného poradce a metodika prevence, všichni tito zaměstnanci se snaží s dětmi 

řešit případné problémy v oblasti výchovy a vzdělávání nebo se jim snaží předcházet. 

Zájmové vzdělávání je následně realizováno ve školní družině, jejíž kapacita je 

120 dětí, které jsou rozděleny do čtyř oddělení. Provozní doba školní družiny je 

vymezena takto: ranní provoz- od 6:00 – 7:50, odpolední provoz od 11:40 -  16:30. 
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Rodiče si své děti mohou vyzvedávat po obědě nejpozději do 12:45 hod., poté děti se 

svými vychovatelkami odchází ven a rodiče si pro ně mohou přijít až po ukončení 

hlavního programu ve 14:30 hodin. Provoz družiny se řídí vnitřním řádem, který je 

vyvěšen v prostorách školní družiny a je k dispozici i na internetových stránkách školy.  

Školní družina nabízí dětem několik zájmových kroužků, do kterých mohou 

docházet i děti, které nejsou do školní družiny přihlášeny. Nabídka kroužků je pestrá, 

ale většinou se zaměřením na tvoření se zajímavými materiály. 

Ve školní družině se realizují tyto kroužky: 

− Plavání ve školní družině 

− Kulturně - dramatický kroužek (Dramatizace pohádek, divadlo, kulturní 

vystoupení, přednes, zpěv, dopisování do novin a školního časopisu) 

− Šikovné ruce 1 (práce s papírem, textilem a s přírodními materiály) 

− Šikovné ruce 2 

− Netradiční výtvarné a rukodělné techniky  

− Domácí a ruční práce (základy vaření, šití, vyšívání, pletení + drobné výrobky) 

− Zdravotní kroužek 

1.5.2   2. Základní škola 

      Škola disponuje dvěma budovami, které jsou rozdělené podle 1. a 2. stupně. 

Budova pro první stupeň je v klidné okrajové části města, druhý stupeň je v centru 

města. Škola má dobré materiální podmínky a nabízí dětem různé zájmové kroužky. 

V učebnách s interaktivní tabulí se konají zájmové kroužky angličtiny, škola má nové 

sportovní hřiště s umělým povrchem, které je využíváno v tělesné výchově, ale i při 

sportovních kroužcích. V druhé budově děti mohou navštěvovat horolezecký kroužek. 

Ve škole je zaměstnán výchovný poradce a metodik sociálně patologických jevů. Dále 

je dětem poskytováno zájmové vzdělávání ve školní družině, která má tři oddělení po 

26 dětech. Družina se nachází v klidném prostředí v budově na Víseckém náměstí. Má k 

dispozici dvě celkem dobře zařízené učebny, v jedné učebně mohou žáci využít tři 

počítače. Kromě učeben využívá jedenkrát týdně školní bazén v 1.ZŠ, školní hřiště ke 

sportování a k vycházkám lesopark Dražovka. Provozní doba školní družiny je: ranní 
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provoz od 6:00 – 7:50, odpolední provoz od 11:35 – 16:15 hodin. Vnitřní řád školní 

družiny je vyvěšen v prostorách školní družiny.  

Při školní družině jsou realizovány tyto kroužky: 

− Dovedné ruce (práce s různými materiály) 

− Výtvarný kroužek (seznámení s mnoha výtvarnými technikami) 

− Zdravotní kroužek (zásady první pomoci) 

Po celý školní rok jsou dětem prostřednictvím školní družiny poskytovány 

aktivity pro kvalitní využívání volného času. Družina také organizuje různé akce jako 

vystoupení pro seniory, vánoční besídky, Mikulášské nadílky a karneval, pomáhá při 

zápise budoucích prvňáčků atp. Činnost školní družiny působí pozitivně na formování 

osobnosti dítěte. 

1.5.3 Základní škola, Svatopluka Čecha 

Tato škola je pro žáky, kteří z různých příčin nezvládají výuku v hlavním 

vzdělávacím proudu a přednostně je určena žákům s mentálním postižením. Na škole je 

50 žáků, o které se stará 10 pedagogů. Škola má svého výchovného poradce, 

protidrogového koordinátora a metodika prevence šikany.  

Ve škole je keramická dílna, do které děti docházejí v rámci vyučování, ale i 

v zájmových kroužcích jako je keramika a výtvarné činnosti.  

Jedním ze záměrů školy je vhodně naplnit volný čas dětí. Proto se škola věnuje 

projektové činnosti, do které se mohou žáci zapojit i mimo školní vyučování. Projekty 

jsou zaměřené na zdravý životní styl, environmentální výchovu, čtenářskou, informační 

a matematickou gramotnost a profesní orientaci. 

Po vyučování děti mohou navštěvovat školní družinu, která se nachází v malé útulné 

třídě v přízemí školy. Děti jí mohou využívat ráno před začátkem vyučování od 6:40 – 

7:40 a odpoledne od 11:45 do 15:00.  Při družině nejsou realizované žádné kroužky. 
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1.5.4 Základní umělecká škola 

Základní umělecká škola nabízí svým žákům dva obory - hudební a taneční. 

Pokud si děti vyberou hudební obor, chodí většinou rok do přípravky a následně se 

rozhodují pro jeden z mnoha hudebních nástrojů jako například akordeon, příčná flétna, 

zobcová flétna, housle, klarinet, klávesové nástroje, klavír a kytara. Děti se také mohou 

učit sólový a sborový zpěv. Studium je zakončeno veřejným absolventským koncertem 

a na konci každého školního roku konají všichni žáci postupové zkoušky do dalšího 

ročníku. 

Nově otevřený taneční obor nabízí přípravnou taneční výchovu a taneční výchovu pro 

pokročilejší děti. 

1.5.5 Středisko volného času – Domeček 

Další významnou organizací je Středisko volného času - Domeček, které nabízí 

pravidelné zájmové aktivity jako: 

− Keramika 

− Keramika pro maminky s dětmi 

− Výtvarné kroužky 

− Hudební kroužky – hra na kytaru 

− Jazykové kroužky – angličtina 

− Sportovní kroužky – miniaerobik, aerobik, pohybový kroužek, cvičení pro 

maminky s dětmi, zumba 

− Paličkování 

− Maňáskové divadlo 

− Plastikoví modeláři 

Středisko poskytuje také příležitostnou zájmovou činnost v podobě různých 

seminářů, karnevalových rejů, drakiád a andělských zvonění, táborovou činnost v době 

letních prázdnin, ale i během školního roku. 
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1.5.6 Středisko Junák Hořovice 

Přínosem pro zájmovou činnost v Hořovicích je Junák, který svým členům 

nabízí přátelství, zábavu, sport, odpočinek a poznání. Členové se každý týden schází 

v klubovně, nejméně jednou za měsíc vyráží na výpravu do přírody a někdy se také 

vypraví na vícedenní akce. O letních prázdninách jezdí na tábory. 
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2.  Praktická část 

2.1  Cíl výzkumu  

Cílem je zmapovat názory vychovatelek školní družiny na trávení volného času 

dětí mladšího školního věku, zjistit jaké zájmy tyto děti mají a jak se jejich rodiče 

zapojují do aktivit pořádaných ŠD. 

2.2  Hypotézy výzkumu  

Hypotéza č. 1 

Lze předpokládat, že děti navštěvují školní družinu především proto, že jejich rodiče 

jsou po skončení vyučování ještě v zaměstnání. 

Hypotéza č. 2 

Lze předpokládat, že děti ve ŠD nejvíce baví volná hra s kamarády. 

Hypotéza č. 3 

Lze předpokládat, že rodiče se zajímají o to, jak jejich děti tráví volný čas. 

Hypotéza č. 4 

Lze předpokládat, že nejnavštěvovanějším kroužkem ve ŠD je kroužek zaměřený na 

rukodělnou činnost. 

2.3  Charakteristika a popis výzkumného vzorku 

Výzkumný vzorek tvoří vychovatelky školních družin z Hořovic a blízkého 

okolí. Pět děvčat ze třetí třídy ve věku 8 - 9 let a pět chlapců. Jeden chodí do druhé, tři 

do třetí a jeden do čtvrté třídy. Chlapci jsou ve věku od 7 – 10 let. Všichni respondenti 

jsou žáci 2. ZŠ, Jiráskova 617 v Hořovicích a navštěvují školní družinu.  
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2.4  Charakteristika výzkumných metod 

Jako výzkumná metoda byl v této práci zvolen dotazník a rozhovor. Dotazník 

obsahoval celkem čtrnáct otázek, čtyři uzavřené, pět otevřených a dalších pět 

polouzavřených. První tři otázky byly zaměřené na zaměstnání - vychovatelka školní 

družiny. Další čtyři otázky zjišťovaly aktivity, které se ve družině realizují. Následující 

čtyři otázky se zabývaly tím, zda vychovatelky školní družiny spolupracují s rodiči a 

poslední tři otázky zjišťovaly, zda vychovatelky realizují přání dětí, co se týče aktivit a 

kdo vede děti ke kvalitnímu trávení volného času. Respondenty dotazníkového šetření 

byly již zmiňované vychovatelky školní družiny z Hořovic a blízkého okolí. Celkem 

bylo rozdáno dvacet osm dotazníků. V dohodnutý termín jich bylo vráceno dvacet pět, 

tři vychovatelky dotazník nevyplnily ve smluvený čas.  

Metoda polostrukturovaného rozhovoru byla provedena s žáky 2. – 4. třídy. 

Nejprve byl dětem představen a objasněn důvod mé přítomnosti ve školní družině. Dále 

jim byl vysvětlen, průběh rozhovoru a měly možnost klást jakékoliv dotazy.     

Vychovatelka školní družiny mi k rozhovoru poskytla počítačovou třídu, která byla 

průchozí se školní družinou. Následně jsem si náhodně vybrala pět dívek a pět chlapců, 

kteří měli od rodičů podepsán souhlas s rozhovorem. Jednoho po druhém jsem si zvala 

do počítačové třídy, kde jsem s nimi udělala rozhovor přesně podle předem 

připraveného textu.  

Měla jsem možnost reagovat na odpovědi respondentů a popřípadě je požádat, 

aby svoji odpověď doplnili.  Odpovědi byly nahrávané na diktafon. Vždy po skončení 

rozhovoru byli respondenti odměněni za vstřícnost a spolupráci v podobě malé 

sladkosti.  
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6. Jaké kroužky jsou ve Vaší školní družině nejvíce navštěvované?

vychovatelek uvedlo pestrou škálu kroužků, které v

ádají. Na prvním místě se umístily šikovné ruce, tedy kroužek, ve kterém se 

ělné techniky. Na druhém místě se umístil pohybový a dramatický 

hudební kroužek, kde se děti učí hrát na flétny. Výtvarný kroužek 

tina jsou na pátém místě. Dále turistický kroužek, malý kuchtík, zdravotní 

kroužek, deskové hry a keramika.  

ě vychovatelky uvedly, že žádné kroužky při školní družin

čních akcí se děti ve ŠD nejraději zúčastňují? 

Vychovatelky uvedly celkem čtrnáct akcí, které ve ŠD poř

 uvedly karneval, dále čarodějnice, přespání ve ŠD a různé celodružinové sout

řetím místě. Mezi další oblíbené akce u dětí podle vychovatelek 

policií, hasiči, myslivci, různé výlety, pořádání dětského dne, váno

besídky, halloween, pečení perníčků, drakiáda, pořádání zápisu pro 1. ro

ě pyžamový rej. 

Pouze jedna vychovatelka uvedla, že žádné netradiční akce ve školní družin

6. Jaké kroužky jsou ve vaší ŠD nejvíce navštěvované?

ěvované? 

ů, které v rámci školní 
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. Dále turistický kroužek, malý kuchtík, zdravotní 

ři školní družině nemají.  
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Názory vychovatelek se pom
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če využívají ŠD jen po dobu, kdy jsou v zaměstnání?

Názory vychovatelek se poměrně liší, 60% je přesvědčeno, že rodi

ají pouze po dobu, kdy jsou v zaměstnání. Zatímco 40% si myslí, že 
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ůležitá spolupráce s rodiči? 

Na tuto otázku vychovatelky odpověděly celkem jednozna

ědělo ano a devět zaškrtlo spíše ano. Žádná neuvedla zápornou 

če, jakým způsobem tráví jejich děti volný čas ve ŠD?

Sedmnáct vychovatelek uvedlo, že se rodiče spíše zajímají o to, jak jejich d

as ve ŠD. Sedm vychovatelek uvedlo, že se spíše nezajímají, což sv

tom, že nejsou o této skutečnosti zcela přesvědčeny. Pouze jedna vychovatelka zaškrtla, 

ný nezájem rodičů. 
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ly celkem jednoznačně. Šestnáct 
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eny. Pouze jedna vychovatelka zaškrtla, 



 

11. Pořádáte ve ŠD akce, do kterých zapojujete rodi
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ádáte ve ŠD akce, do kterých zapojujete rodiče a děti? 

ě řekvapilo, že vychovatelky pořádají tolik akcí, ve kterých spolupracují 

ti. Tyto akce pořádá třináct z dvaceti pěti dotazovaných. Dev

ční výstavu, na kterou rodiče s dětmi něco vyrobí a následn

ek vystaví. Mezi další akce patří turistické výpravy, na kterých rodi

vykonávat dozor nad dětmi, účast na besídkách, zahradní slavnost, jedna respondentka 

če mohou účastnit každou první středu v měsíci rů

Dále táborák, pořádaný na rozloučenou na konci roku, velikono

jný den, kde rodiče pomáhají s přípravou kostýmů.  

Šest respondentek uvedlo, že tyto akce nepořádají a neuvedlo d

ř ěchto akcích začaly uvažovat, jedna vychovatelka si myslí, že tyto 

řebí, že od toho jsou jiné organizace, další uvedla, že mají d

slabých sociálních rodin, které nespolupracují a mají nedostatek financí a poslední 

vychovatelka uvedla, že konání takových akcí není organizačně možné. 
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ětí, jak by chtěly trávit čas ve ŠD? 

Všech dvacet pět dotazovaných jednoznačně odpovědělo, že se d

ěly trávit čas ve ŠD. Ze strany dětí je podle vychovatelek nejv

vity, rukodělné činnosti, dále o volnou hru, o pobyt venku, o hry 

na PC a na posledním místě zájem o dramatizaci. Vychovatelky tato p

realizují, pokud je to jen trochu možné. 

řádáte ve ŠD akce, do kterých zapojujete rodiče a 
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nich.
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13. Co pozitivního dá dětem podle Vás navštěvování ŠD? 

vychovatelek uvedlo, že ŠD obohatí děti o nové poznatky, informace a 

dovednosti, desetkrát se objevilo, že ŠD naučí děti začlenit se do jiného kolektivu než je 

ět vychovatelek uvedlo, že děti získají nové kamarády, p

, že ŠD naučí děti kvalitně trávit volný čas, dále nau

ě inspirací k trávení volného času doma, připravuje d

ř ě je učí multikulturní výchově.  

Ptáte se dětí, jak by chtěly trávit čas ve ŠD?
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14. Co nebo kdo, podle Vás nejvíce vede děti  ke kvalitnímu trávení volného 

Na prvním místě se umístila rodina a škola. Šest vychovatelek si myslí, že ke 

kvalitnímu využívání volného času přispívá především školní družina, 

objevil názor, že to jsou různé zájmové kroužky, dvakrát byly zmín
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2.6  Vyhodnocení hypotéz 

Hypotéza č. 1- Lze předpokládat, že děti navštěvují školní družinu především proto, že 

jejich rodiče jsou po skončení vyučování ještě v zaměstnání. 

U výzkumu, který byl prováděn u vychovatelek ŠD, se tato hypotéza 

nepotvrdila. 60 % dotazovaných si myslí, že děti nenavštěvují ŠD jen po dobu, kdy jsou 

jejich rodiče v zaměstnání.  

Hypotéza č. 2- Lze předpokládat, že děti ve ŠD nejvíce baví volná hra s kamarády. 

Hypotéza č. 2 byla v dotazníku opět vyvrácena. Podle vychovatelek ŠD děti 

nejvíce baví vyrábění, různé sporty a pohybové hry, volná hra s kamarády skončila až 

na třetím místě. Prokázalo se, že vychovatelky umí děti vhodně motivovat k jiné 

činnosti, než je volná hra, což je samozřejmě pozitivní.  

Hypotéza č. 3- Lze předpokládat, že rodiče se zajímají o to, jak jejich děti tráví volný 

čas. 

Tato hypotéza se u vychovatelek z větší části potvrdila, 68% dotazovaných si 

myslí, že se rodiče zajímají o to, jak jejich děti tráví volný čas.   

Hypotéza č. 4- Lze předpokládat, že nejnavštěvovanějším kroužkem ve ŠD je kroužek 

zaměřený na rukodělnou činnost. 

Výše zmíněná hypotéza se v dotazníku potvrdila. Na prvním místě 

v nejnavštěvovanějších kroužcích ve ŠD se umístily šikovné ruce, tedy kroužek 

zaměřený na rukodělnou činnost.  

 



 

2.7  Analýza rozhovor

1. Proč navštěvuješ školní družinu?

           Osm respondentů odpov

se jim tam a že je ve školní družin

odpověděla, že jí to ve družin

práce a neměl by jí kdo hlídat. Desátá respondentka odpov

že je máma v práci, tudíž pro ni nem

2. Jak často navštěvuješ školní družinu?
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2.7  Analýza rozhovorů se žáky  

vuješ školní družinu? 

Osm respondentů odpovědělo, že do školní družiny chodí proto, že je to baví, líbí 

se jim tam a že je ve školní družině zábava a mají tam kamarády. Jedna respondentka 

la, že jí to ve družině baví, ale zároveň tam dochází proto, že rodi

l by jí kdo hlídat. Desátá respondentka odpověděla, že do ŠD chodí proto, 

práci, tudíž pro ni nemůže přijet po obědě. 

ěvuješ školní družinu? 

Osm respondentů chodí do ŠD každý den, jeden z nich chodí ně

Dva respondenti chodí do ŠD čtyřikrát za týden.  

Protože mě to ve ŠD 
baví a rodiče chodí do 

práce.

Protože rodiče chodí 
do práce.

1. Proč navštěvuješ školní družinu?

lo, že do školní družiny chodí proto, že je to baví, líbí 

 zábava a mají tam kamarády. Jedna respondentka 

 tam dochází proto, že rodiče chodí do 

ě ěla, že do ŠD chodí proto, 

 

h chodí někdy i po obědě. 



 

3. Co nejraději ve družině

           Pět respondentů odpov

rádi stolní hry. Dva respondenti si rádi hrají na po
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ji ve družině děláš? 

ů odpovědělo, že si ve ŠD nejraději vyrábí, dva z

Dva respondenti si rádi hrají na počítači, jeden z nich si ješt

ři respondenti si s oblibou hrají volné hry, jeden v

rád sporty jako je líný tenis a fotbal, třetí respondent také hraje rád fotbal.

 

Každý den, někdy jdu 
domů po obědě.

Čtyřikrát týdně.

navštěvuješ školní družinu?

Nejraději hraji stolní 
hry.

Nejraději hraji na 
počítači.

Nejraději hraji volné 

3. Co nejraději ve družině děláš? 

 

ji vyrábí, dva z nich ještě hrají 

nich si ještě rád pouští 

i respondenti si s oblibou hrají volné hry, jeden v lese, druhý hraje 

etí respondent také hraje rád fotbal. 

 

Nejraději hraji volné 
hry.



 

4. Je něco, co bys ve školní družin

           Pět respondentů odpov

Jedna respondentka by si cht

respondenti by chtěli dělat 

vypalování obrázků, posílání mí

chtěl dělat. 

5. Je něco, co tě ve školní družin

           Tři respondenty baví úpln

a zlobí, nebo když je ně
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co, co bys ve školní družině chtěl/a dělat a nemůžeš? 

ů odpovědělo, že ve ŠD není nic, co by chtěli d

Jedna respondentka by si chtěla víc hrát a potřebovala by k tomu víc hra

ěli dělat činnost, kterou mají zakázanou z důvodu bezpe

ů, posílání míče a střílení nábojů. Jeden respondent nev

ě ve školní družině nebaví? 

i respondenty baví úplně všechno, dva respondenty nebaví, když se n

a zlobí, nebo když je někdo mlátí, kope a strká. Dva respondenty nebaví hrát na 

i. Jednoho respondenta nebaví malování, další je nespokojený, když ho kamarádi 

jí u fotbalu a desátého respondenta nebaví, že se ve ŠD musí poslouchat.
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řebovala 

bych víc 
hraček.
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6. Co nového jsi se ve školní družin

           Sedm respondentů
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ve školní družině naučil/a? 

Sedm respondentů odpovědělo, že se ve ŠD naučili vyrábět, v

nich se ještě naučili hodně si hrát, víc kreslit a líp psát, hrát líný 

tenis a šachy a hrát hry na počítači. Jedna respondentka odpověděla, že s

Jeden respondent odpověděl, že se naučil, jak se má správně chovat k

nouzi. Desátý respondent se naučil, že se počítá do deseti, když se 
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když se někdo 

pere nebo 
když mi někdo 

ubližuje.
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Nebaví mě 
malování.

Nebaví mě, 
když mě 
kamarádi 

nechtějí u hry.

Nebaví m

5. Je něco, co tě ve školní družině nebaví?

ět a Vyrábět a 
kreslit si.

Vyrábět a 
hrát líný 
tenis a 
šachy.

Vyrábět a 
hrát na 

počítači.

Umět se 
chovat a 
pomoct 

kamarádům 
v nouzi.

Počítat do 
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máme 

oblékat.

6. Co nového jsi se ve školní družině naučil/a?

 

ili vyrábět, většina z nich se 

 si hrát, víc kreslit a líp psát, hrát líný 

ě ěla, že se nenaučila nic. 

ě chovat k ostatním a jak 

čítá do deseti, když se 

 

Nebaví mě, že 
se ve družině 

musí 
poslouchat.

Počítat do 
deseti, 
když se 
máme 

oblékat.

Nic.



 

7. Navštěvuješ nějaký kroužek, když nejsi ve 

           Všichni respondenti

kroužku, který pořádá školní družina. P

Středisko volného času-

dva z nich ještě na výtvarný kroužek. Jeden respondent tam dochází na keramiku. 

První ZŠ v Hořovicích poř

respondenti, na horolezeckou st

respondenti. 

Tři respondenti dochází na fotbal do fotbalového klubu v

Dva respondenti hrají závodn

8. Chtěl/a bys chodit ještě

           Sedm respondentů

Jedna respondentka by chtě

chodit na parkour, kde by se u

keramiku. 
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7. Navštěvuješ ně
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ějaký kroužek, když nejsi ve školní družině? 

Všichni respondenti chodí nejméně na jeden kroužek. Žádný z

řádá školní družina. Pět respondentů dochází na kroužek, který po

-Domeček v Hořovicích. Čtyři respondenti tam chodí na kytaru, 

ě na výtvarný kroužek. Jeden respondent tam dochází na keramiku. 

řovicích pořádá několik sportovních kroužků, na plavání tam dochází t

respondenti, na horolezeckou stěnu chodí také tři respondenti a na atl

i respondenti dochází na fotbal do fotbalového klubu v Hořovicích.

Dva respondenti hrají závodně tenis v Drozdově a jedna respondentka chodí na kon

l/a bys chodit ještě do jiného kroužku? Pokud ano, na jaký?

Sedm respondentů odpovědělo, že už by na žádný další kroužek chodit necht

Jedna respondentka by chtěla docházet na sportovní kroužek. Jeden respondent by cht

chodit na parkour, kde by se učil různé triky. Desátý respondent by cht

ěvuješ nějaký kroužek, když nejsi ve školní družin

ek. Žádný z nich nedochází do 

 dochází na kroužek, který pořádá 

am chodí na kytaru, 

 na výtvarný kroužek. Jeden respondent tam dochází na keramiku.  

ů, na plavání tam dochází tři 

i respondenti a na atletiku chodí čtyři 

řovicích. 

 a jedna respondentka chodí na koně. 

 

 do jiného kroužku? Pokud ano, na jaký? 

lo, že už by na žádný další kroužek chodit nechtělo. 

la docházet na sportovní kroužek. Jeden respondent by chtěl 

zné triky. Desátý respondent by chtěl chodit na 

jaký kroužek, když nejsi ve školní družině?



 

9. Jak a s kým trávíš volný 

           Většina respondentů

psem a hrami venku. Jeden respondent odpov

školy na tenis. Volný čas vě
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kým trávíš volný čas po škole? 

tšina respondentů tráví volný čas po škole různými hrami, procházkami se 

psem a hrami venku. Jeden respondent odpověděl, že nemá ani čas, protože jde hned ze 

čas většina respondentů tráví s rodinou nebo s kamarády.
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9. Jak a ským trávíš volný čas po škole?

 

znými hrami, procházkami se 

čas, protože jde hned ze 

kamarády. 

 

Ano, na keramiku.

S rodinou Nemám čas, 
mám 
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10. Jak nejraději trávíš volný 
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ěji trávíš volný čas doma? 

Šest respondentů nejraději tráví volný čas doma různými hrami se sourozenci 

ři respondenti rádi hrají hry na počítači, jeden z nich s

 kouká rád na televizi. Jeden respondent nejraději sleduje televizi.

11. Chodíš po škole ven? Pokud ano, jak často?  

Šest respondentů odpovědělo, že chodí ven každý den. Jedna respondentka

ven, když má hotové úkoly a všechno naučené. Dva respondenti chodí jen, když je 

así a jeden respondent jen někdy. 

Hraju hry na Pc.Hraju hry na Pc a 
čtu si.

Hraju hry na Pc a 
koukám na Tv.

Sleduji Tv.

10. Jak nejraději trávíš volný čas doma?
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poč

11. Chodíš po škole ven? Pokud ano, jak často?

ůznými hrami se sourozenci 

nich si ještě rád čte a 

ji sleduje televizi. 

 

Jedna respondentka chodí 

ené. Dva respondenti chodí jen, když je 

 

Sleduji Tv.

Jen když je hezké 
počasí.



 

12. Jakým činnostem se v

           Většina respondentů

na zahradě, využívají k

respondenti uvedli, jsou natolik r

prokazuje, že pro děti v 

 Až na jednoho respondenta, který uvedl, že po sob

jiný respondent neuvedl podobnou hru, ani nenazna

agresivně. 

Děti uvedly tyto činnosti:

jízda na kole, fotbal, hry na zahrad

s auty na ovládání, stavby dome

13. Říkají ti rodi če, jak a s

           Čtyři respondenti odpov

volný čas. Dva respondenti odpov
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innostem se věnuješ, když trávíš volný čas venku? 

tšina respondentů si hraje různé hry s kamarády nebo se sourozenci na h

 trávení volného času prostředí, ve kterém žijí. 

respondenti uvedli, jsou natolik různorodé, že se nedají porovnat v grafu. Zde se jasn

tomto věku je hra ještě velmi důležitá činnost.

Až na jednoho respondenta, který uvedl, že po sobě s kamarády hází kaštany, žádný 

jiný respondent neuvedl podobnou hru, ani nenaznačil, že by si s kamarády hráli n

činnosti: Hry s kamarády, hry na hřišti, kreslení křídami, hry na písku, 

jízda na kole, fotbal, hry na zahradě, lezení po stromech, skákání na trampolín

auty na ovládání, stavby domečku, hry s domácími mazlíčky. 

jak a s kým máš trávit volný čas? 

i respondenti odpověděli, že jim rodiče neříkají, jak a s

Dva respondenti odpověděli, že jim rodiče říkají, co mají d

poradí, když se nudí a druhému říkají, ať jde ven s bratry.  

i respondenti odpověděli, že je rodiče nabádají, aby svůj volný č

a nechodili s nikým cizím. Jednomu respondentovi rodi

hodnými dětmi. 

Ano, říkají. Ne, neříkají.

Říkají ti rodi če, jak a s kým máš trávit volný čas?

nebo se sourozenci na hřišti a 

edí, ve kterém žijí. Činnosti, které 

znorodé, že se nedají porovnat v grafu. Zde se jasně 

činnost. 

kamarády hází kaštany, žádný 

kamarády hráli nějak 

išti, kreslení křídami, hry na písku, 

, lezení po stromech, skákání na trampolíně, hry 

íkají, jak a s kým mají trávit 

íkají, co mají dělat. Jednomu 

ůj volný čas trávili mimo 

nikým cizím. Jednomu respondentovi rodiče radí, ať 

 

čas?



 

14. Jak bys trávil/a volný 
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čas trávili. Dva respondenti dokonce uvedli, že by d

čase dělají, což svědčí o tom, že jsou spokojení. Krom
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14. Jak bys trávil/a volný čas, kdybys mohl/a dělat cokoliv? 

Všichni respondenti, až na dva měli reálné představy o tom, jak by sv

as trávili. Dva respondenti dokonce uvedli, že by dělali přesně to, co už ve volném 

ě čí o tom, že jsou spokojení. Kromě dvou respondent

as trávili pozitivně a to různými hrami, pořádali by výlety a sportovali by.

U dvou respondentů není jednoznačné, zda by svůj volný čas trávili pozitivn

nich uvedl, že by seděl u počítače celý den a druhý, že by hrál na po

ílel ze vzduchovky do terče. 

 

Na počítači. Hrál bych fotbal a 
učil se anglicky.

Nic mě nenapadá. Hrál bych na 
poč

bych na ter

4. Jak bys trávil/a volný čas, kdybys mohl/a dělat cokoliv? 

edstavy o tom, jak by svůj volný 

ř ě to, co už ve volném 

 dvou respondentů by všichni 

ádali by výlety a sportovali by. 

j volný čas trávili pozitivně. 

e celý den a druhý, že by hrál na počítači a 

 

Hrál bych na 
počítači a střílel 

bych na terč.

ělat cokoliv? 
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2.8  Vyhodnocení výzkumu  

Hypotéza č. 1- Lze předpokládat, že děti navštěvují školní družinu především proto, že 

jejich rodiče jsou po skončení vyučování ještě v zaměstnání. 

Ve výzkumu se tato hypotéza nepotvrdila, u 60% dotazovaných vychovatelek 

převládá názor, že děti nevyužívají ŠD především proto, že jsou jejich rodiče 

v zaměstnání. Totéž se potvrdilo i u dětí, které ve větší míře uváděly jiné důvody, než 

zaměstnání svých rodičů, což jen potvrdilo výzkum prováděný dotazníkem. 

Hypotéza č. 2- Lze předpokládat, že děti ve ŠD nejvíce baví volná hra s kamarády. 

Hypotéza č. 2 byla ve výzkumu vyvrácena. Vychovatelky uváděly jiné činnosti, 

které děti baví více než spontánní hra. Ta skončila až na třetím místě. Mezi nejčastěji 

zmiňované činnosti patří např. vyrábění, různé sporty a pohybové hry. Stejně tomu bylo 

i v rozhovoru s dětmi. Zde se prokázalo, že se dětem ve družině vychovatelky věnují a 

děti to preferují. 

Hypotéza č. 3- Lze předpokládat, že rodiče se zajímají o to, jak tráví jejich děti volný 

čas. 

Tato hypotéza se ve výzkumu potvrdila. 68% dotazovaných vychovatelek se 

domnívá, že se rodiče zajímají o to, jak jejich děti tráví volný čas. Stejný výsledek byl 

potvrzen také u šesti dětí. 

Hypotéza č. 4- Lze předpokládat, že nejnavštěvovanějším kroužkem ve ŠD je kroužek 

zaměřený na rukodělnou činnost. 

Výše zmíněná hypotéza se ve výzkumu potvrdila. Nejnavštěvovanějším 

kroužkem je kroužek šikovné ruce, který je zaměřený právě na rukodělnou činnost. 

Zajímavé je, že v rozhovoru s dětmi byl výsledek jiný, protože ani jeden z respondentů 

nenavštěvuje kroužek při školní družině.  
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Závěr 
Význam volnočasových aktivit u dětí mladšího školního věku je velmi značný, 

což jsem se také snažila ve své bakalářské práci zdůraznit. Podstatou však není děti 

zahrnout obrovským množstvím zájmových kroužků. I v tomto případě platí všeho 

s mírou. Děti potřebují být také samy se sebou, není dobré je stále zaměstnávat a řídit 

jim jejich volný čas.  

Jelikož jsem ve školní družině pracovala ve funkci vychovatelky, rozhodla jsem 

se tímto tématem dále zabývat i ve své práci, jejímž cílem je zmapovat názory 

vychovatelek školní družiny na trávení volného času dětí mladšího školního věku, zjistit 

jaké zájmy tyto děti mají a jak se jejich rodiče zapojují do aktivit pořádaných ŠD. 

Školní družina je nejvíce navštěvovanou institucí zabývající se výchovou ve 

volném čase. Zajímalo mě, jak využívají tuto skutečnost vychovatelky, které mají 

velkou moc ovlivnit zájmy dětí, v tomto věku ještě ne zcela rozlišené. Doplňujícími 

otázkami jsem také zjišťovala, jak na tuto instituci pohlíží děti, které tam dochází.  

Z mého výzkumu vyplývá, že vychovatelky školní družiny jsou pokrokové a 

snaží se jít s dobou. K hledání námětů ke své práci využívají všech možných 

dostupných zdrojů. Znají děti, se kterými pracují, ví, jaké činnosti je zaujmou a které ne. 

Snaží se realizovat nejrůznější akce, spolupracovat s rodiči a nabízejí dětem velké 

množství zájmových kroužků, které je naučí rozumně využívat volný čas a dále 

formovat jejich zájmy. Z rozhovoru s dětmi vyplývá, že do školní družiny chodí rády a 

nabízené činnosti přijímají s nadšením. 

Ve své bakalářské práci jsem se snažila využít především poznatků získaných 

během studia a četbou odborné literatury se zaměřením na problematiku volného času. 

Dále jsem využila své zkušenosti, které jsem získala během let práce s dětmi ve školní 

družině. 

Největší přínos této práce vidím ve zmapování názorů vychovatelek školní 

družiny na trávení volného času dětí mladšího školního věku a na míře zapojování 

rodičů do aktivit pořádaných ŠD. Samotný dotazník vedl vychovatelky k zamyšlení. 
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Otázky, které zjišťovaly, do jaké míry rodiče spolupracují se školní družinou, mnohé 

vychovatelky inspirovaly k tomu, aby tyto akce alespoň zkusily realizovat.  

Závěrem tedy mohu konstatovat, že k cíli, který jsem si stanovila: ,,Cílem je 

zmapovat názory vychovatelek školní družiny na trávení volného času dětí mladšího 

školního věku, zjistit jaké zájmy tyto děti mají a jak se jejich rodiče zapojují do aktivit 

pořádaných ŠD,“ jsem došla. 
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