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 Volný čas mladistvých z pohledu rodičů 

1 Úvod 

Dnešní doba klade velké nároky nejen na dospělé, ale především také na děti.  Stále více se 

zdůrazňuje výkon, a tedy i důsledné využívání času. Způsob využití volného času se tak 

dostává do popředí zájmu. 

 Ve své práci jsem se zaměřila na zhodnocení volného času dětí ve věku 14-15 let (9. třída, 4. 

ročník víceletých gymnázií) z pohledu rodiny – jaký význam rodina přisuzuje volnému času a 

nakolik je naopak schopna jeho trávení ovlivnit. 

Je nepochybné, že mladší dítě je pod velkým vlivem rodiny, která dokáže dítěti vnutit svoji 

představu životního stylu, tedy i trávení volného času (pokud má rodina zájem a možnosti). 

Tímto tématem se zabýval již John Locke (anglický filozof, 17. století), který tvrdil, že každý 

člověk je po narození nepopsaná deska (tabula rasa), do které teprve sociální a edukační 

prostředí vrývá své řádky.  

Věk kolem 15 let je obdobím, kdy se dítě vymaňuje z vlivu rodiny a hledá svou vlastní cestu. 

Období dospívání je jedno z nejdůležitějších a nejsložitějších období života, které může 

rozhodnout, jakým směrem se v životě vydáme a jak po zbytek života budeme naplňovat svůj 

čas. Toto období je známé jako období vzdoru, kdy odpadá většina dosavadních dětských 

zájmů a vliv rodičů již není tak veliký. Naopak vliv rodičů se může stát překážkou a může 

pubescenty od dosud podporovaných zájmů spíše odrazovat než je podporovat.  

Platí i další z důležitých myšlenek psychologie, tedy ta, že jsou vlastnosti, které máme 

vrozené. Tato myšlenka je dle mého názoru také nepochybně správná.  

Cílem výchovy je nalézt rovnováhu mezi těmito dvěma vlivy na dospívajícího člověka.  

V teoretické části své bakalářské práce jsem se snažila vymezit základní pojmy řešené 

problematiky, tedy definici volného času, jeho znaky, funkce, historii, možností jeho trávení 

apod.  Dále jsem se věnovala vymezení problematiky rodiny, prostředí, ve kterém probíhá 

primární socializace a jaké problémy mohou nastat při jakémkoli nefungování rodiny. 

V praktické části své bakalářské práce jsem  zkoumala, jestli rodiče na své děti v tomto 

období působí, jakým to dělají způsobem a jestli mají nějaké výsledky, tedy jestli jejich děti 
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mají hlubší zájmy a naplňují čas aktivní činností.  

 

Podle svých dosavadních zkušeností věřím, že největší vliv na nás v našem životě má naše 

rodina, nejvíce rodiče a sourozenci, dále škola a lidé, se kterými se stýkáme při trávení našeho 

volného času. 

 

Ve své práci vycházím především ze své dlouholeté osobní zkušenosti s mládeží, kterou jsem 

získala jako vedoucí dětského turistického oddílu. Věřím, že má práce bude přínosem v této 

oblasti a že rodiče vyjdou z mého průzkumu jako dobří pedagogové, snažící se ovlivnit 

volných čas svých dospívajících dětí.   

2 Cíl práce 

Cílem bakalářské práce je analyzovat způsoby, jak ovlivňuje rodina trávení volného času 

jejich dětí, a posoudit aktivitu, případně pasivitu rodičů při jeho ovlivňování. U významných 

otázek dále porovnat rozdíly dětí na základních školách a víceletých gymnáziích. 
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 Teoretická část  

Chceme-li se zabývat problematikou volného času dětí, musíme nejprve vymezit a objasnit 

pojmy, týkající se řešené problematiky.  

Základním a nejdůležitějším prostředím pro naplňování a ovlivňování volného času dětí je 

především rodina, která v rámci trávení volného času naplňuje několik svých základních 

funkcí. S postupem času přebírá stále větší část výchovného působení na děti škola.   

3 Volný čas  

V této kapitole se budeme věnovat vymezení pojmu volného času. 

Je skutečností, že v dnešní době se neustále zvyšují celkové nároky na děti. Tím nabývá na 

významu způsob trávení volného času, který již není určen pouze pro odpočinek a regeneraci, 

ale i pro vzdělávání a socializaci dětí.  

Pojetí volného času se v průběhu času měnilo. V dnešní době je nezbytnou částí života lidí a 

stále stoupá jeho význam.  

3.1 Definice volného času – znaky, zařazení konkrétních činností 

V kontextu práce je klíčové vymezení pojmu volný čas. Na volný čas pohlížejí různí autoři 

odborné literatury různě. Jedni akcentují složku dobrovolnosti, jiní dávají do popředí 

uspokojení potřeb. 

Ve výsledném pojetí jsou pro definici volného času důležité tyto znaky: 

 Dobrovolnost.  Tedy skutečnost, že činnost, kterou vykonáváme, vykonáváme 

dobrovolně, nikoli pod nátlakem (např. rodičů či školy). 

 Pocit uspokojení. Vykonávaná činnost nám dodává pocit uspokojení. 

 Odpočinek je důležitým znakem volného času. Volný čas lze chápat i jako čas, který 

slouží k regeneraci a nabývání sil, aby se zregenerovaný člověk mohl znovu vrátit do 

pracovního procesu. 

  Radost, zábava, potěšení.   
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 Rozvoj schopností.   

 Svobodný výběr. 

 Opak práce. 

„Volný čas je čas, kdy člověk nevykonává činnosti pod tlakem závazků, jež vyplývají z jeho 

sociálních rolí, zvláště z dělby práce a nutnosti zachovat a rozvíjet svůj život.“ 

(Hofbauer, 2004, str. 13) 

Mojmír Vážanský vyjadřuje volný čas jako chápání dvou rozdílných pojmů. Jde o negativní a 

pozitivní vyjádření volného času. 

„Negativní pojem – volný čas v tomto smyslu znamená zbývající dobu celkového průběhu dne, 

která zůstala po pracovně nebo studijně podmíněném čase, úkolech v domácnosti a po 

uspokojení základních fyziologických potřeb. 

Pozitivní pojem - volný čas charakterizuje jako disponibilní časový prostor, v němž by volný 

čas mohl pro jedince znamenat skutečnou svobodu. Je také dobou, v níž se individuum může 

nezávisle na jakýchkoli povinnostech výhradně svobodně realizovat a dělat to či ono, k čemu 

je nikdo nenutí a k čemu také není ani podvědomě nuceno.“ 

(Vážanský, 2001, str. 30) 

Co je tedy volný čas? 

„Je to čas, v němž člověk svobodně volí a dělá takové činnosti, které mu přinášejí radost, 

potěšení, zábavu, odpočinek, které obnovují a rozvíjejí jeho tělesné a duševní schopnosti, 

popř. i tvůrčí schopnosti. 

Je to čas, v němž je člověk sám sebou, nejvíce patří sám sobě, kdy koná převážně svobodně a 

dobrovolně činnosti pro sebe, popř. pro druhé, ze svého vnitřního popudu a zájmu.“ 

(Němec, 2002, str. 17) 

Do volného času tedy patří ty činnosti, které vykováváme, nemáme-li žádné povinnosti vůči 

sobě ani ostatním lidem v našem okolí, vykonáváme je dobrovolně, přináší nám pocit 

uspokojení a rozvíjejí naše schopnosti. 
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Patří mezi ně: 

rekreace 

zábava 

odpočinek 

zájmové činnosti 

dobrovolné vzdělávání 

společensky prospěšná činnost  

ztrátové časy (např. cesta na dovolenou apod.) 

 

Naopak do volného času většinou nelze zařadit tyto činnosti: 

škola, práce, vzdělávání 

hygiena 

stravování 

nákupy 

práce v domácnosti 

doprava do zaměstnání 

ztrátové časy (např. čekání ve frontě na nákup) 
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Tzv. polovolný čas Pávková definuje takto: 

„Oblast volného času a oblast povinností nelze úplně přesně oddělit. Existují povinnosti, které 

člověk plní ochotně, dokonce i rád, volnočasové aktivity, které nejsou jen zábavou, ale např. 

přinášejí i hmotný efekt (např. drobné kutilství, pěstitelství, chovatelství, rybolov). Pro tuto 

oblast se používá označení polovolný čas.„ 

(Pávková, rukopis) 

Toto vymezení je velmi obecné a často dochází k prolínání těchto okruhů. Co je pro někoho 

nepříjemná povinnost, může být pro jiného zábava a naopak. (Například vaření, práce na 

zahradě.) 

3.2 Funkce volného času a problémy vyplývající z jeho špatného fungování 

K čemu slouží volný čas? Jaké má volný čas funkce?  

Vnímání funkcí volného času je více. Co autor, to jiné rozdělení. Nejzákladnější rozdělení je 

dle Pávkové na tři základní složky: 

 „funkce zdravotní (odpočinek nebo také regenerace pracovní síly) 

 sociální a preventivní (spoluúčast na vytváření kultury) 

 výchovně vzdělávací (regenerace duševních sil).“ 

(Pávková, 2011, str. 37) 

 

„Podle francouzského pedagoga Dumaediѐra má volný čas tyto funkce: 

 

a) odpočinek, volný čas má sloužit k zotavení, reprodukci pracovní síly, osvobozuje od únavy, 

odstraňuje fyzické nebo psychické napětí; 

b) rozptýlení, volný čas nabízí zábavu, kompenzaci nebo únik od monotónní práce, nebo únik 

do fiktivních činností v imaginárním světě; 

c) rozvoj, volný čas podporuje rozvoj osobnosti mj. prostřednictvím činností v kreativních, 

kulturních a společenských sdružení; 

 

Dle Opachowskiho, dalšího pedagoga volného času:  

 

1. rekreační, odpočinek, čas na zotavení, relaxaci; 
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2. kompenzační - rozptýlení a zábava, vyrovnávání toho čeho se v životě nedostává nebo se 

nedaří; 

3. enkulturační a edukační - kulturní aktivity, příležitost k celoživotnímu učení a vzdělávání; 

4. kontemplační - duchovní rozměr činností, hledání smyslu života; 

5. komunikační, podpora sociálních kontaktů; 

6. participační - tzn. občanské a polkové aktivity; 

7. konzumní - spotřeba materiálních statků;" 

(Knotová, 2011, str. 33.) 

 

Ať je rozdělení funkcí volného času jakékoli, správně využitý volný čas by měl alespoň 

jednou za čas rovnoměrně naplňovat všechny funkce. Při dlouhodobé absenci některé ze 

zmíněných funkcí může docházet k určitým dysfunkcím, které pro společnost nejsou 

přínosné. 

Problémy vyplývající z dysfunkce volného času 

Dle Pávkové (1999) a spol. se lidé dělí do skupin: 

- ti co volný čas využívat nemohou 

- nechtějí 

- vyplňují ho extrémní prací 

- mladí nezaměstnaní, kteří by ho rádi vyplnili, ale nemají finanční prostředky na živobytí a 

tedy i volný čas. 

Volný čas přebírá část úkolů při výchově a vzdělávání dětí. Cílem současné výchovy je tedy 

vybavovat děti nejen kompetencemi, jak správně svůj volný čas využívat, ale také 

schopnostmi odolávat nástrahám negativních vlivů, které na ně v naší společnosti působí. 

Mezi tyto negativní vlivy můžeme zařadit agresivitu, drogové a jiné závislosti, gamblerství, 

povrchnost a mnoho dalších. Nejvíce jsou těmito vlivy ohroženy skupiny dětí, které svůj 

volný čas kvalitně trávit nemohou nebo nechtějí, tedy děti bez zájmu nebo příležitostí. Patří 

sem i ty děti, kteří sice na přání rodičů do nějakých zájmových kroužků chodí, nicméně se s 

nimi neztotožňují a toto výchovné působení tak nemůže patřičně naplňovat jeho funkce. 
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Děti, dorostenci či dospělí, kteří svůj volný čas naplnit nemohou nebo nechtějí, ho začínají 

naplňovat nudou (sledují nekonečné seriály, hrají počítačové hry, straní se společnosti) a jsou 

tak více náchylní k patologickým jevům. Mezi patologické jevy řadíme: 

- záškoláctví 

- šikanu, xenofobii, rasismus 

- užívání návykových látek  

- gamblerství, virtuální drogy (tzv. netolismus) 

- kriminalitu 

Důvody, proč někteří lidé svůj volný čas nemohou kvalitně naplňovat, mohou být různé. Mezi 

prvními a zřejmě nejrozšířenějšími jsou důvody ekonomické. 

Podle Organizace spojených národů se stále prohlubuje sociální nerovnost mezi lidmi na 

celém světě, a tedy nezřídka se stává, že si rodina nemůže dovolit podporovat zájmové 

aktivity svých rodinných příslušníků. 

Další důvod, proč někteří lidé nemohou naplnit svůj volný čas, je skutečnost, že se k nim 

nabídky činností ve volném čase nedostanou a oni o nich nevědí. 

Týká se to většinou lidí z malých měst a menších vesnic, pro které je problém v dostupnosti 

některých aktivit. 

Lidé, kteří svůj volný čas naplňovat nechtějí, ho naplňují dvěma způsoby. Buď nad míru 

pracují, nebo nedělají nic a svůj čas tak naplňují pasivními činnostmi. Ty člověku nic 

nepřináší a mohou spíše škodit. 

Lidé, věnující všechen čas své práci, mohou být vystaveni nadbytečnému stresu, což se může 

projevovat výskytem civilizačních nemocí jako je chronická deprese, cukrovka a další. Těmto 

lidem se odborně říká workholici. 

Každý extrémní případ trávení volného času není pro člověka a společnost přínosný.  

U dětí a mladých lidí z rizikového prostředí pomáhá nesprávné trávení volného času řešit tzv. 

Streetwork. Jde o terénní sociální práci probíhající v přirozených podmínkách života právě 

takto ohrožené mládeže. 
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„Streetwork se stal jednou z cest, jimiž sociální a výchovné působení překračuje možnosti 

školy i zařízení volného času.(…). „Tato setkání na ulicích“ začala být chápána jako nejnižší, 

výchozí součást sociální sítě. Mají za úkol přispívat k boji proti drogám, bezdomovectví, 

prostituci a kriminalitě mládeže.(…). Mezi uplatňované přístupy patří: vycházet z poznání, co 

mladí lidé takto ohrožení sami chtějí; provázet je v obtížných životních situacích včetně 

jednání s úřady a před soudy; stávat se poradcem pro jejich účast v „normálních“aktivitách 

ve stabilizovaných a stabilizujících zařízení volného času“ 

(Hofbauer, str. 95, 2004) 

V souvislosti se streetworkem se často hovoří o dilematu, které vzniká z ohlašující povinnosti 

trestných činů a tedy získání důvěry „klientů“.  

3.3 Pohledy nazírání na volný čas  

Na problematiku volného času můžeme pohlížet z různých pohledů.  Například z pohledu 

státu, tedy politického pohledu. Nebo i z pohledu ekonomického, pedagogického a 

psychologického, sociologického a sociálně psychologického nebo zdravotně-hygienického. 

Každým pohledem spatřujeme volný čas z jiného hlediska a pro správné vnímaní volného 

času musíme tyto hlediska zohledňovat. 

Hledisko politické – Přístup státu k trávení volného času dětí a mládeže je významný, protože 

aktivní politikou podpory volnočasových aktivit stát usměrňuje tyto zájmy a umožňuje účast 

většímu počtu dětí. Tím směřuje vývoj dětí žádoucím směrem a omezuje negativní projevy 

chování.   

Dle Pávkové státní zájem o volný čas spočívá především: 

- „na základním financování a ovlivňování zařízení pro volný čas dětí a mládeže  

- v pomoci organizacím, sdružením a spolkům pracujícím s dětmi a mládeží  

- ve vytváření podmínek pro uspokojování spontánních aktivit dětí a mládeže mimo 

organizovanou činnost 

- ve vytváření kladných postojů dospělých členů společnosti k dětským aktivitám ve volném 

čase 

- v konstituování pedagogiky volného času a přípravy profesionálních i dobrovolných 

pedagogů pro tuto činnost  
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- v ochraně před nepřiměřenou komercionalizací“ 

(Pávková, 2008, str. 16) 

 

Ideální stav je funkční systém ve městech a obcích, bez jakéhokoliv upřednostňování. Měla 

by fungovat spolupráce mezi všemi partnery, institucemi a organizacemi. 

Hledisko ekonomické - z hlediska ekonomického nazíráme na volný čas jako na něco, co 

pomáhá lidi připravit na pracovní proces nebo je do něj vrátit zpět. Jsou do něj každoročně 

vkládané velké investice. Zároveň je průmysl volného času významným odvětvím světového 

hospodářství. 

"Krácení prostředků investovaných do této oblasti je neprozíravé, náklady se bohatě vrátí 

v budoucnosti." 

(Pávková, 2008, str. 15) 

Zdravotně hygienické hledisko – zkoumá, jak lze podporovat duševní i tělesný vývoj člověka. 

Zabývá se správným režimem dne a tzv. psychohygienou.  

Psychohygiena: 

 „nebo také duševní hygiena (…) jde ji též o optimální podmínky pro fungování psychiky. 

(…)Formuluje zásady pro to, aby se člověk cítil zdráv, spokojený, užitečný, psychicky zdatný a 

výkonný, aby žil zdravým, mravným a vyrovnaným životem ve všech věkových obdobích.“ 

(Kolář, 2012, str. 98) 

Správné nazírání na volný čas ze zdravotně - hygienického pohledu se pozitivně projevuje na 

celkovém zdravotním stavu člověka. Pojem zdraví je zde vymezován ne v záporném smyslu 

(tedy absence nemoci, poruchy), ale ve smyslu pozitivním, kde se zdraví chápe jako stav plné 

tělesné, psychické a sociální pohody.  

 

Dle Spousty bychom volný čas z tohoto zdravotně hygienického hlediska měli 

charakterizovat: 

„- spíše aktivními činnostmi než pasivními 

- vstřícností k lidem, světu, ne izolovaností  

- optimálním sebeprosazením a ne vyvoláváním submisivity 
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- plně vědomou činností a nikoli impulsivitou a nahodilým chováním 

- individuálními projevy 

-snahou o sociální integraci“ 

(Spousta, 1997, str. 37) 

Sociologické a sociálně psychologické hledisko - hledisko, které pozoruje sociální prostředí 

jedince, vliv jeho rodiny a jeho mezilidské vztahy. Je prokázané, že u dětí se špatnou 

rodinnou výchovou dochází k výraznějším poruchám chování. Rodiče tu totiž slouží jako 

určité vzory, buď pozitivní, nebo negativní. I když většina dětí uvádí jako největší vzory své 

vrstevníky, rodiče se pohybují hned na druhém místě. Ze sociologického hlediska však má 

největší vliv na kvalitní trávení volného času právě rodina, a tedy rodiče. 

Pedagogicko - psychologické hledisko - má dva hlavní úkoly, výchovu "ve volném čase" a 

výchovu "k volnému času", tedy pedagogicky správně ovlivňovat a působit na jedince, aby 

naplňoval svůj volný čas smysluplně a případně ho seznamovat s jinými a dalšími přínosnými 

činnostmi, kterými se může zabývat. 

 Samozřejmým aspektem je zohledňování věkové a individuálních zvláštností a posouzení, 

jestli činnosti ve volném čase přispívají k uspokojování biologických a psychických potřeb 

jedince. 

Výchova ve volném čase je obsah náplně pedagogiky volného času a zabývá se řešením, jak 

správně působit na jedince v jeho volném čase. Někdy bývá pojem výchova ve volném čase 

zaměňován s pojmem výchova mimo vyučování, to je však nepřesné. Výchova ve volném 

čase je širší pojem, vázaný na věk zúčastněných. Cítíme, že spojení „mimo vyučování“ nás 

omezuje na školní docházku, nicméně výchova ve volném čase se zabývá i výchovou 

dospělých a důchodců, proto jde o širší pojem.  

3.4 Faktory, ovlivňují kvalitu, způsob, dobu trávení volného času  

Trávení volného času je u každého výsledkem působení mnoha faktorů, které se v průběhu 

života prolínají, střídají, ale i mění a zanikají. Můžeme si je rozdělit podle míry působení.  

Vlivy, které jsou dané osobností jedince, jsem nazvala individuálními. 
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3.4.1 Vnitřní individuální vlivy 

Patří mezi ně hlavně věk, sociální status, pohlaví, fyzická kondice a zdravotní stav, ale i 

psychologie osobnosti (motivace, schopnosti, zkušenosti). 

Věk - rozdíl trávení volného času mezi dětmi, dospělými a staršími lidmi je zřejmý. I 

jednotlivá vývojová období dítěte se zásadně liší. Pro zkoumané období adolescence je 

charakteristické, že dochází k výrazným změnám, dítě opouští dětské zájmy a hledá nové. 

Sociální status – lepší sociální postavení rodiny umožňuje ničím neomezený přístup ke všem 

vybraným zájmům, dítě se nemusí omezovat ve výběru. (To však není zárukou kvality trávení 

jeho volného času.) 

Pohlaví - způsob trávení volného času je také samozřejmě dán pohlavím. Ženy i muži mají 

totiž své vžité role, které předurčují i jejich zájmy. Ženy se odedávna věnovaly spíše 

domácnosti a péči o ni, muži se starali o obživu. Z toho vyplývá i různé směřování jejich 

zájmů, i když v poslední době se rozdíly mezi pohlavími stírají (viz. např. ženský hokej, 

vaření pro muže).  

Fyzická kondice a zdravotní stav - fyzická kondice mužů a žen je dvoupólová. U obou 

pohlaví se vyskytují jedinci překonávající své možnosti a naopak lidé, kteří svou fyzickou 

kondici zanedbávají. U těchto lidí může v důsledku zanedbávání fyzické kondice dojít ke 

zhoršení zdravotního stavu a mohou být více ohrožení tzv. civilizačními chorobami, jako je 

například infarkt, obezita a jiné. Obzvláště obezita se v dnešním světě stává velkým 

novodobým problémem, zvlášť ve vyspělých zemích, a začíná se projevovat u čím dál 

mladších lidí, tedy i u dětí. 

Další aspektem jsou vrozené vady a další individuální rozdíly, které mohou zasahovat do 

možností trávení volného času. 

3.4.2 Vnější společenské vlivy 

Společenské prostředí je dané vnějšími okolnostmi a nemůžeme ho ovlivnit.  

Vnější vlivy, které na nás působí v bezprostřední blízkosti, jsem nazvala užší společenské 

prostředí a řadíme sem na prvním místě rodinu, na druhém místě školu a dále vrstevnické 

skupiny, zájmové činnosti, školská zařízení. 
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Užší společenské prostředí  

V mé práci jsem faktory, působící na jedince nejvíce, nazvala užším společenským 

prostředím. Podobný pojem lokální prostředí zavedl R.Wroczynski v jeho knížce Sociální 

pedagogika z roku 1968, kde definuje jeho znaky následovně: 

- „Malá rozloha (umožňující prožít fyzickou blízkost a fakticky realizovat vzájemné 

kontakty); 

- Relativní izolace okolí (resp. Geografické ohraničení, které umožňuje lokalitu určit a 

odlišit od ostatní krajiny); 

- Bezprostřední osobní kontakty všech členů společenství (prožitek sousedství, 

příbuznosti, vzájemného obeznámení); 

- Značná stejnorodost, příbuznost či podobnost (majetková, profesní, etnická, kulturní, 

náboženská); 

- Identické tradice (vazba na historické kořeny, podobné zvykové normy, kulturní 

zvyklosti, společné rituály, shody v kalendáři společenských událostí).“ 

(Procházka, 2012, str. 122) 

Nejbližším prostředím je rodina, později škola, která v posledních letech rozšiřuje nabídku 

trávení volného času mimo výuku, především formou nabídek zájmové činnosti. Kolem 

15tého roku věku dítěte stoupá vliv neformálních skupin. 

Státem podporované (dotované) instituce a organizace často nahrazují nedostatečnou práci 

rodiny a někdy plní roli sociální pomoci (i dětem ze sociálně slabých rodin je umožněn 

přístup k zájmovým činnostem a tím jsou rozvíjeny jejich schopností).  

Prostřednictvím různých výchovných institucí se stát snaží směřovat využívání volného času 

k činnostem, prospěšným pro společnost. Ve věku dospívání však stále větší roli hrají 

vrstevnické skupiny. 

 

Vrstevnické skupiny – jejich vliv v období adolescence stoupá, částečně přebírají roli rodiny 

i školy. Mají velký vliv na socializaci mladistvých, kteří se jejich prostřednictvím učí žít 

v kolektivu.  



 

21 

 

„Vrstevnické skupiny představují společnou formu života dětí a mládeže. Jsou to skupiny, 

které charakterizuje věková, ale také názorová blízkost, z níž vyplývá souhlasné jednání. Jsou 

to typické primární, zpravidla neformální skupiny. Vyznačují se bezprostředními kontakty a 

silným pocitem příslušnosti ke skupině (identifikace vyjadřovaná slovem „my“).  

 

Lze uvažovat o dvou funkcích těchto skupin: 

1. Příslušníci mají možnost v nich ukázat, co se naučili tím, že se účastní života dospělých. 

2. Utvářením vrstevnických skupin jejich členové rozvíjejí samostatné úsilí a uskutečňují své 

cíle, které nemohou realizovat v jiných formách aktivit, pokud nedosáhnou sociální 

dospělosti“ 

(Kraus, 2008, str. 88) 

 

Některé tyto skupiny jsou pod malou či žádnou kontrolou státu a mohou vést i k negativnímu 

chování (extrémistické skupiny, trestná činnost…). Svojí naprostou neformálností jsou však 

pro mládež velmi přitažlivé.  

Vrstevnické skupiny poskytují svým členům jiné formy dovedností než zájmové skupiny, učí 

je především sociálnímu chování, tedy žít v kolektivu sobě rovných bez zasahování autorit 

(jako je tomu ve škole).  

 

Širší společenské prostředí (Makroprostředí)  

Do širšího společenského prostředí řadíme ekonomickou situaci jedince, jeho bydliště a 

prostředí, ve kterém žije. Patří sem i vliv kulturní - idoly a vzory, předkládané médii. 

I na této úrovni je významná role státu, který může svou aktivní politikou tyto vlivy 

ovlivňovat. 

Prostředí- rozdíly trávení volného času lidí ve městech, maloměstech či venkově je prokázaný 

a logicky vyplývající. Lidé z velkých měst mají jiné možností a jiný životní styl než lidé 

z venkova.  
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Ekonomická situace - velkou roli ve způsobu trávení volného času hraje i ekonomické 

zajištění. Není to však rozhodující faktor, nákladnost zájmů nevypovídá o jejich kvalitě (např. 

létání x běh).  

Kulturní vlivy (idoly) – obzvlášť v období dospívání hrají velkou roli a dočasně přebírají 

úlohu hlavních vzorů mladistvých (negativních i pozitivních). Největší vliv zde mají média, 

která však nenabízejí vždy jen kladné vzory. Úkolem rodiny je ukázat dětem, jak nabízené 

vzory hodnotit a naučit je přijmout ty kladné.  

 

Prostředí má nesporný vliv na způsob trávení volného času, proto se stát snaží toto prostředí 

vytvářet a podporovat, ať už prostřednictvím školy, či jiných institucí.  

Kolem 15-tého věku u dětí slábne vliv rodiny, školy i organizované činnosti a stoupá vliv 

neformálních skupin.  

 

4 Rodina  

Rodina se podílí na ovlivňování života všech svých členů, a tedy i na ovlivňování trávení 

jejich volného času. Životní styl, který vidíme u svých rodičů, přejímáme, a proto je 

bezesporu důležité, aby rodiče byli dobrým příkladem, i co se týká smysluplného naplňování 

volného času. Rodiče by měli být nejen dobrými vzory, ale i průvodci, kteří dítě v jeho 

zájmech podporují, i když se tyto zájmy zrovna neslučují s jejich představami. (Např. otec-

fotbalista by neměl nutit svého syna do fotbalu, pokud syn bude na sporty netalentovaný a 

bude raději tančit.) V rámci rodiny je důležité respektovat schopnosti a zájmy ostatních, ale i 

uchovávat si své vlastní a samozřejmě mít společné zájmy v rámci celé rodiny. Společně 

strávený čas s rodinou je pro dítě jeden z podstatných momentů, který mu pomáhá chápat 

volný čas jako důležitou životní hodnotu. 

„Sociologie definuje rodinu jako sociální skupinu primární, neformální, představující první 

prostředek socializace, což je začleňování člověka do společenských vztahů, osvojování a 

chápání společenských rolí.“ 

 (Trpišovská, 2007, str. 57) 
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Seskupení lidí, kterému říkáme rodina, je nejstarší společenskou institucí, vznikající 

partnerstvím dvou lidí, do které se narodí dítě (nebo partneři dítě osvojí). Rodina by pro každé 

dítě měla představovat základní životní jistotu a naplňovat jeho základní biologické a 

psychické potřeby.  

Hlavním úkolem rodiny je proto výchova, vzdělání a socializace jejich členů, a to jak dětí, tak 

dospělých.  

I v rodině totiž platí obdoba fyzikálního zákona akce a reakce – působíme-li na někoho 

výchovně, zpětně působí i on na nás.  

4.1 Funkce rodiny 

Správně fungující rodina je nejdůležitějším prostředkem k uspokojování potřeb všech členů 

rodiny, tedy dětí i dospělých. V průběhu vývoje společnosti se tyto funkce více či méně 

měnily, v dnešní společnosti můžeme jmenovat tyto základní funkce rodiny (Kraus, 2008): 

Funkce biologicko – reprodukční – nejdůležitější funkce rodiny pro společnost jako celek. Je 

v zájmu společnosti, aby tato funkce byla trvale naplňována. 

Funkce sociálně – ekonomická – členové rodiny se zapojují do výrobního procesu. Rodina se 

stává důležitým prvkem v ekonomickém systému a významným spotřebitelem, na kterém je 

závislý trh. 

Funkce ochranná – nazývaná také jako funkce zaopatřovací či pečovatelská, spočívá 

v zajišťování základních potřeb nejen dětí, ale i dospělých členů rodiny. 

Funkce socializačně – výchovná – funkce zabezpečující učení dětí přizpůsobovat se životu a 

osvojovat si základní společenské návyky a běžné způsoby chování ve společnosti. 

Funkce rekreační, relaxační a zábavná – Rodina musí pamatovat na zabezpečování zábavy, 

rekreace a relaxace. Ta je nejdůležitější právě u dětí, ale musí pamatovat i na dospělé. 

Správné fungování se nejvíce projeví na trávení volného času celé rodiny. 

Funkce emocionální - O této funkci můžeme hovořit jako o zásadní a nezastupitelné. Pocit 

lásky, bezpečí a jistoty je v celém životě pro každého ten nejdůležitější. Jiná instituce 
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nedokáže vytvořit tak podnětné prostředí pro dobrý emocionální rozvoj jako dobře fungující 

rodina. 

Ať je rozdělení funkcí rodiny jakékoli, je podstatné, aby dlouhodobě uspokojovala všechny 

své členy ve svých potřebách. Hovoříme-li o různých funkcích rodiny, je nezbytné zmínit se 

také o různých typech rodin. Typů nebo také druhů rodin je celá řada. 

4.2 Druhy rodiny 

Druhy rodin lze určovat podle různých hledisek (Kraus, str. 80). 

Rozdělujeme-li rodinu podle velikosti na nukleární a rozšířenou, rozdělujeme ji podle míry 

šíře okruhu vzájemných interakcí na dítě. V nukleární rodině hovoříme o vzájemných 

interakcích jen mezi rodiči a dětmi. V rodině rozšířené se tyto interakce uskutečňují mezi 

širším příbuzenstvem, tedy např. i mezi dítětem a jeho prarodiči, dítětem a jeho strýcem 

s tetou a dalšími vzdálenějšími příbuznými. 

Další rozdělení se třídí dle působení v životním období. Rodině, do které se narodíme, se říká 

rodina orientační. Rodinu, u které se podílíme na jejím založení, nazýváme rodinou 

prorekreační. 

Dále můžeme rodinu rozdělit podle míry plnění jejích funkcí na rodinu funkční, dysfunkční a 

afunkční. 

O funkční rodině hovoříme, plní-li rodina přiměřeně všechny funkce rodiny. O rodině 

dysfunkční hovoříme, když rodina některé funkce dostatečně nesplňuje, a přesto celkový 

rodinný život není ohrožen. Rodina afunkční nezvládá splňovat své funkce, je vnitřně 

rozkládána a špatně působí na socializační vývoj dítěte. 

Dle způsobu vzniku můžeme dělit rodinu na základní, adoptivní a náhradní. Do rodiny 

základní se dítě narodilo. Rodina adoptivní vzniká adopcí biologicky cizího dítěte a rodina 

náhradní dítě přijala do pěstounské péče.  

O adopci a pěstounské péči píše Z. Matějček toto: 

 „Na prvním místě osvojení neboli adopce, kdy dítě podle zákona nabývá všech práv a 

povinností, jako by mělo rodiče vlastní. Rozdíl mezi „vlastní“ a „nevlastní“ je tu zcela 

zrušen. Dítě samozřejmě dostává nové jméno svých rodičů. Pěstounská péče je svazek 
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volnější. Dítěti zůstává jméno po vlastních rodičích, stát přispívá pěstounům na jeho výchovu, 

vlastní rodiče neztrácejí všechna práva a povinnosti.(…). Dítě je ovšem pěstounům svěřeno 

do péče soudem – a oni tedy před celou společností přebírají odpovědnost za jeho výchovu a 

přípravu na život. „ 

(Matějček, 1994, str. 22) 

 

Rodině říkáme vícegenerační, žijí-li pohromadě více než dvě generace příbuzensky spojené. 

Nejčastěji jde o rodiče s potomky, kteří žijí pohromadě s rodiči alespoň jednoho z nich. 

Klasický model otec-matka-dítě není v dnešní době jediným vzorcem rodiny. Až 50% 

manželství se rozpadá a partneři navazují nové vztahy. Není výjimečné, že děti mají 2 otce či 

2 matky.  

Rodina má na dítě při jeho rozvoji zásadní vliv, a to jak kladný, tak záporný. V rodině 

probíhají interakce mezi všemi členy navzájem, a proto i na sebe navzájem působí. Rodiče na 

dítě působí buď vědomě při přímé výchovné činnosti, či nevědomě tím, že jsou pro dítě vzory 

a dítě je napodobuje, ztotožňuje se s nimi a přebírá jejich životní styl.  

Ve funkční rodině jsou výsledkem tohoto působení podobní jedinci s kvalitními 

kompetencemi volného času. 

Každá rodina, byť splňující správně všechny své funkce, zpravidla nedokáže poskytnout vše, 

co je potřeba k plnohodnotnému začlenění dítěte do lidské společnosti. Proto se ve společnosti 

utvořila celá řada institucí, které pomáhají rodinám se společensky žádoucím vývojem jejich 

dětí.  

V posledních několika stoletích převzala hlavní úlohu při vzdělávání dětí škola.  

5 Škola a její působení na volný čas dětí 

 

Ve škole tráví dnes děti podstatnou část dne. Škola proto nemůže být jen místem vzdělání, 

tedy získávání souhrnu informací, ale především místem navazování a udržování sociálních a 

společenských vazeb, získávání dovedností jak trávit volný čas.  
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Dle Pávkové (rukopis), by si učitelé měli také uvědomovat, že jsou pro žáky nejen zdrojem 

znalostí, ale především hodnotovými vzory, a to nejen v plnění povinností, ale i svým 

životním stylem, tedy i způsobem využívání volného času.  

Povinností každého učitele je také zajímat se o to, jak žáci tráví volný čas a případně jim 

dokázat poradit a podpořit je v jejich volnočasové aktivitě, tedy plnit funkci koordinátora 

volnočasových aktivit. 

„Přestože výchova žáků a studentů ve volném čase není hlavním úkolem škol, propojení 

vyučování s dobou mimo vyučování se ukazuje jako účinné a žádoucí. Především propojení 

vyučování a zájmových činností přináší dobré výsledky v obou oblastech.“ 

(Pávkova, rukopis) 

 

Toto propojení výuky a volného času je zastoupeno např. nabídkou různorodých aktivit, tedy 

zájmovou činností, kterou většina škol poskytuje. Snaží se tak nejen získat žáky, ale hlavně je 

pedagogicky ovlivňovat i v době mimo vyučování. Získá-li student oblibu k nějaké oblasti 

volnočasových aktivit (jazyky, sport, umění), je pravděpodobné, že se to projeví i v jeho 

školních výsledcích.  

 

5.1 Vzdělávací soustava 

Dle zákona č. 561/2004 Sb. § 7: 

(1) „Vzdělávací soustavu tvoří školy a školská zařízení podle tohoto zákona 

(2) Škola uskutečňuje vzdělávání podle vzdělávacích programů uvedených v §3. 

(3) Druhy škol jsou mateřská škola, základní škola, střední škola (gymnázium, střední 

odborná škola a střední odborné učiliště), konzervatoř, vyšší odborná škola, základní 

umělecká škola a jazyková škola s právem státní závěrečné zkoušky.(…) 

(4) (…) 

(5) Druhy školských zařízení jsou zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků, školská poradenská zařízení, školská zařízení pro zájmové vzdělávání, 

školská účelová zařízení, školská výchovná a ubytovací zařízení, zařízení školního 
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stravování, školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a 

školská zařízení pro preventivně výchovnou péči. (…)“ 

 

Pedagogický slovník školu definuje: 

„ Základní a nejorganizovanější výchovně - vzdělávací instituce, vybavená profesionálními 

vychovateli – vzdělavateli, v rámci komplexního systému péče společnosti o vzdělání a 

výchovu svých členů. Pracuje podle centrálního nebo vlastního programu, který realizuje 

především prostřednictvím vyučování, spolupráce učícího se žáka (žáků) a učitele řídícího 

učební činnosti.“ 

(Kolář, 2012, str. 114) 

Funkce školy: 

Dle Havlíka (1996) jsou škole připisovány čtyři základní funkce. 

Funkce integrační – žák je připraven i pro činnost politicko-veřejnou. Je uváděn do 

politického a právního pořádku své země. 

Funkce socializační – žáci zde získávají určité obrazy chování, nové sociální role, názory 

apod. 

Funkce personalizační - žáci se stávají samostatně jednajícími osobnostmi. 

Funkce klasifikační – žák získává znalosti, dovednosti a schopnosti, žádoucí pro další život.   

V průběhu vývoje se vliv školy na dítě mění. Při nástupu do první třídy jde o významnou 

životní změnu. Dítě nová role žáka velmi ovlivňuje, a to všemi směry. Je konfrontováno 

s širším okolím, začíná jeho společenská socializace mimo rodinu.  

Ke konci povinné školní docházky má již žák se školou a nejbližším okolím zkušenosti, a tak 

se jeho pozornost obrací jinam. Více přemýšlí o sobě a okolním světě, objevuje nové obzory 

mimo rámec rodiny a školy, posunují se hranice jeho známého světa, často prostřednictvím 

trávení volného času.  

V tomto období pozorujeme snížený zájem o dosavadní životní priority rodiny a školy.  
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Školní výuka zajišťuje jistou společnou úroveň vzdělání, neobsáhne však všechny oblasti 

výchovy dětí. Dnes je kladen velký důraz na individuální rozvoj osobnosti dítěte. Část 

volnočasových aktivit dnes vzhledem ke svým možnostem a volným výchovným kapacitám 

nabízí i škola (družina, kroužky) jako doplněk základní výuky.  

Škola v dnešní společnosti však není zdrojem vzdělání jen pro děti. Dostává se zde do popředí 

idea celoživotního vzdělávání, jak uvádí E, Walterová:  

„ (…), že vzdělání je založeno na plynulém propojení obou dosud izolovaných článků 

vzdělávacího řetězce a chápe se jako doprovod či dokonce součást celého lidského životního 

cyklu chápaného bez oné ostré hranice, kterou ve vzdělávacím smyslu představuje ukončení 

školy.“ 

(Walterová, str. 35, 2004) 

V soustavě školských zařízení navštěvují děti ve věku 14-15 let nejen základní školy různého 

typu, ale i víceletá gymnázia. 

Vymezím zde pojem gymnázium.  

„Gymnázium je střední všeobecně vzdělávací škola výběrového typu.“ 

(Kolář, 2012, str. 44) 

Gymnázium je formou střední školy a připravuje děti na studium na vysoké škole. Víceleté 

gymnázium je formou gymnázia. Je přístupné pro nadané děti, které ještě neukončily 

povinnou školní docházku. Víceleté gymnázium by jim mělo poskytnout hlubší základy 

vzdělanosti a lépe je připravit na další vzdělávání.    

Povinná školní docházka je v 15 - ti letech ukončena a každý pak studuje dobrovolně a více se 

profiluje. Proto v tomto období je nesmírně důležité, aby škola splňovala své funkce a 

motivovala tak tyto mladé lidi k dalšímu studiu. 

 

5.2 Školská zařízení  

Dle Pávkové (rukopis) jsou školská výchovná zařízení trojího druhu: 

- Školská zařízení pro zájmové vzdělávání 
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- Školská výchovná a ubytovací zařízení 

- Školská zařízení pro ústavní a ochrannou výchovu 

Vyhláška č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání nám udává toto: 

„§3 

Školská zařízení pro zájmové vzdělávání jsou:  

a) Středisko volného času (dále jen „středisko“) 

b) Školní klub (dále jen „klub“) 

c) Školní družina (dále jen „družina“) 

(…) 

Středisko má tyto typy:  

a) dům dětí a mládeže, který uskutečňuje činnost ve více oblastech zájmového vzdělávání 

b) stanice zájmových činností zaměřená na jednu oblast zájmového vzdělávání“ 

 

5.2.1 Školská zařízení pro zájmové vzdělávání 

 

Hovoříme-li o zájmové činnosti, hovoříme vlastně o praktickém naplňování volného času, 

tedy o jakémsi jeho prostředku. Převážně jde o cílevědomé aktivity, přinášející pocit 

uspokojení. Pocit uspokojení je v zájmových činnostech to nejdůležitější, je to vlastně jejich 

hybná síla. Základní vlastností lidí je touha být v něčem úspěšný a nejsme-li úspěšní v jedné 

činnosti, je potřeba pocitu úspěchu dosáhnout v jiné činnosti. Zájmová činnost má velký vliv 

na správný rozvoj osobnosti a správnou hodnotovou orientaci. Slovo zájem zde vyjadřuje 

dlouhodobé a dobrovolné trávení času nad činností, která mu dává zmíněný pocit uspokojení. 

Zájmovým činnostem proto přiřazujeme aktivačně – motivační vlastnosti, jde o to, že každý 

jedinec rozvíjí právě ty činnosti, kde je úspěšný. Funkce zájmových činností můžeme 

klasifikovat takto: 

 Sociální – poskytuje dobré sociální vztahy 

 Výchovná a vzdělávací – rozvoj osobnosti a seberealizace 

 Zdravotně hygienická – nabývání duševních i fyzických sil 
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Rozdělení zájmových činností: 

Rozdělení zájmových činností může být různé. Rozdělujeme-li zájmové činnosti podle 

časového trvání, hovoříme o činnostech dlouhodobých, krátkodobých a trvalých.  

Další rozdělené zájmových činností poukazuje na intenzitu zájmů a dělí je na povrchní a 

hluboké. Samozřejmě se nemůžeme domnívat, že trvalé zájmy jsou hluboké a krátkodobé 

povrchní. To by bylo moc velké zjednodušení, navíc nepravdivé.  

Rozdělit zájmové činnosti můžeme dále na receptivní a aktivní, toto rozdělení je podle 

zapojení. Vykonáváme-li činnost receptivně, jsme pouze pasivními účastníky. Většinou jde o 

různé fankluby či sledování divadelních a filmových představení. Aktivní činností rozumíme 

přímou činnost, jako je sport, zpěv, tanec a další aktivity.  

Dle stupně koncentrace rozdělujeme zájmy na jednostranné a mnohostranné. U 

jednostranných zájmů hovoříme o vyhraněnosti jedince. 

Samozřejmě, že zájmové činnosti mohou být pro společnost také žádoucí nebo nežádoucí. 

Toto rozdělení dle společenských norem je jedno z nejdůležitějších. Je-li zájmová činnost pro 

společnost nežádoucí, snažíme se o nasměrování správným směrem. 

Jsou-li zájmové činnosti aktivní, můžeme je dále třídit dle obsahu náplně. Toto rozdělení je na 

činnosti s obsahem společensko-vědních zájmů. Sem patří například studium cizích jazyků, 

kroužky sběratelství, poznávání a pozorování okolí, publicistická činnost. Další, pracovně – 

technické zaměření, je zaměřené na manuální práci s různými materiály. Patří sem keramika, 

modelářství, ale i výpočetní technika apod. Další obsah zájmových činností může být zaměřen 

na přírodovědné činnosti, estetickou a tělovýchovnou výchovu. Tělovýchovné činnosti bývají 

spojené ještě se sportovními a turistickými aktivitami. Mezi přírodovědné řadíme činnosti 

spojené s přírodou, tedy různé ekologické kroužky, oddíly pěstitelství či myslivosti. Estetické 

zájmové činnosti rozvíjejí talent v uměleckých oborech.  

 

Druhy školských zařízení pro zájmové vzdělávání:  

Školní družina – Školní družina má v dnešní společnosti stále větší význam. Slouží jako 

článek mezi domovem a školní výukou, na kterou navazuje. Má svá specifika, která ji odlišují 
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od školního vyučování. V poslední době je stále více využívána jako odkladiště dětí, které 

využívají někteří rodiče pracující na plný úvazek. Své dítě zde po šesté ráno zanechají a 

vyzvednou až pozdě odpoledne, když jdou z práce. Škola (školní družina) se tak pro dítě stává 

prostředím, kde tráví většinu dne. Je na škole, co je schopna dítěti nabídnout. 

Školní družina proto v posledních letech rozšiřuje nabídku zájmových činností a orientuje se 

na hodnotné vyplnění volného času. Plní tím nejen funkci sociální (pokud je rodič v práci, je o 

dítě bezpečně postaráno), ale i výchovnou – poskytuje dítěti možnost aktivního trávení 

volného času. Zároveň umožňuje dětem trávit tento čas ve společnosti svých vrstevníků. 

Ve věkové kategorii dětí 14-15 let však družina nehraje již téměř žádnou roli, v případě 

potřeby bývá nahrazena školním klubem. 

Školní klub – Na rozdíl od školní družiny je školní klub organizován převážně pro děti na 

druhém stupni základních škol nebo na nižších stupních gymnázií. Školní klub je otevřená 

místnost s vychovatelem, kde mohou děti ve dnech školního vyučování dobrovolně trávit svůj 

volný čas (např. mezi odpoledním vyučováním nebo v době po vyučování). Činnost klubu je 

zaměřena na spontánní činnosti a není tedy výrazněji organizovaná. Vychovatel usměrňuje 

činnost dětí, připravuje a zaznamenává jednorázové aktivity, které kluby pořádají (např. různé 

turnaje).  Součástí nabídek může být také pravidelná zájmová činnost.  

Klub v podstatě plní stejnou úlohu jako družina, ale přizpůsobuje se potřebám starších dětí. 

Jejich význam je větší ve venkovských školách (návaznost na veřejnou dopravu ze školy) a 

v sociálně problematických oblastech, kde často supluje nedostatečnou práci rodiny (dozor, 

domácí příprava).  

Středisko volného času - Ve střediscích volného času se můžeme setkat s těmito formami 

činností: 

- pravidelná činnost (kroužky, kurzy) 

- příležitostná činnost (jednorázové akce – přehlídky, karnevaly, dny dětí atd.) 

- táborová činnost (příměstské tábory, klasické tábory, tábory se zaměřením) 

 - osvětová činnost (je pořádaná hlavně v září a před prázdninami - různé reklamy, letáky a 

plakáty) 
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- nabídka spontánních aktivit (tyto aktivity jsou podněcovány otevřenými kluby, hřišti a 

dalšími možnostmi) 

- soutěže, přehlídky, olympiády  

Všechny tyto činnosti mají uspokojit poptávku po různých dovednostech a poskytují dětem (i 

dospělým) kvalitní zájmovou činnost.  

Naplňování volného času dětí je důležitou součástí procesu výchovy v celém systému našeho 

školství, ve kterém nejsou jen školy základního vzdělávání různých stupňů, ale i školská 

zařízení výchovná.   

 

5.2.2 Školská výchovná a ubytovací zařízení 

Domovy mládeže  

Je určen pro studenty středních a vyšších odborných škol, kteří vzhledem k velké vzdálenosti 

školy a domova nemohou do školy dojíždět. Poskytuje nejen ubytování a stravování, ale také 

výchovně vzdělávací činnost. 

Klade velký důraz na výchovu ve volném čase, ale i na aktivní přístup k volnému času, a to 

nabídkou různých volnočasových aktivit, jak pravidelné, tak spontánní. V rámci Domova je 

vždy skupině ubytovaných přiřazen jeden pedagogický pracovník, který dohlíží na jejich 

činnost, tedy např. školní docházku, prospěch a zájmové aktivity. 

Internáty  

 Podobné zařízení jako Domov mládeže. Je ovšem určen dětem předškolního věku a žákům 

základních a středních škol se zdravotním znevýhodněním. Je kladen velký důraz na dobré 

podmínky pro přípravu na vyučování. 

Školy v přírodě  

Většinou jde o pobytový výjezd školních tříd do přírody. Na některých školách pořádají 

v rámci škol v přírodě výuku a někde jde čistě o výchovný a ozdravný pobyt. Většinou je 

určena pro děti z velkých měst jako ozdravný pobyt na čerstvém vzduchu.  
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5.2.3 Školská zařízení pro ústavní a ochrannou výchovu  

Děti jsou do těchto zařízení zařazovány na základě rozhodnutí soudu. Ústavní výchovu soud 

nařídí v případě, že hrozí narušení výchovy dítěte, popř. už se tak prokazatelně děje.  

Ochranná výchova je dítěti soudem uložena, pokud dítě mladší 15 let vykoná čin, který by byl 

posuzován jako čin trestný. Soud může nařídit také tzv. předběžné opatření. Toto opatření je 

okamžité, v případě, že je u dítěte narušená výchova. 

Tato výchova se odehrává v různých typech zařízení. 

Diagnostický ústav 

 Zařízení pro děti, kterým byla nařízená ústavní nebo ochranná výchova, popř. předběžné 

opatření.  

„Pobyt zde trvá zpravidla 8 týdnů. V průběhu této doby plní zařízení úkoly diagnostické, 

vzdělávací (děti chodí do školy), terapeutické (náprava chování a sociálních vztahů), 

výchovně a sociální i zdravotní. Na základě stanovené diagnózy rozhoduje diagnostický ústav 

o umístění dětí do příslušného zařízení, např. dětského domova nebo výchovného ústavu“ 

(Pávková, rukopis) 

 Dětský domov  

Do dětského domova jsou zpravidla umisťovány děti od 3 do 18 let nebo do dovršení profesní 

přípravy, tedy až do 26 let. Děti jsou zde rozděleny do tzv. rodinných skupin po 6 až 8 dětech 

na jednoho vychovatele.  

„Dětské domovy jsou školská zařízení, která pečují o děti bez závažných poruch chování, o 

které se rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu nedokážou, nemohou nebo nechtějí 

postarat.“ 

(Pávková, rukopis) 

Dětské domovy se školou   

Škola, kde děti plní školní docházku, je zřízena při dětském domově a ostatní organizace je 

podobná jako v dětském domově, o kterém jsem se zmiňovala výše. 

„Dětský domov se školou zajišťuje péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, s uloženou 

ochrannou výchovou nebo nezletilé matky a jejich děti. Většinou se jedná o jedince se 
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závažnými poruchami chování nebo s duševními poruchami. Do tohoto zařízení jsou 

umísťovány děti od 6 let do ukončení povinné školní docházky.“ 

(Pávková, rukopis) 

Výchovné ústavy 

Do výchovných ústavů jsou umisťovány děti starší 15 let, u kterých se projevily závažné 

poruchy chování. Ústavy vykonávají ústavní výchovu či ochrannou výchovu nařízenou 

soudem. Mohou zde být rovněž nezletilé matky s dětmi. 

 

5.3 Další subjekty zabývající se výchovou ve volném čase  

Dle Pávkové (rukopis) se mezi tyto subjekty řadí nestátní neziskové organizace, obce se 

samostatnou působností, a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. 

Tyto organizace doplňují nabídku volnočasových aktivit a jsou nedílnou součástí trávení 

volného času každého z nás. 

Mezi nestátní neziskové organizace (Pávková, rukopis) řadíme občanská sdružení, obecně 

prospěšné společnosti a nadace. 

Občanská sdružení 

Občanská sdružení vznikla díky přirozené potřebě sdružování dětí i dospělých. Styk 

s vrstevníky je důležitý pro správný vývoj již u dětí předškolního věku a to se nezmění 

v průběhu celého života. Sdružování na základě společných hodnot, zájmů, věku i postavení i 

dalších aspektů je základem vzniku občanských sdružení. Takovým neformálním sdružením 

jsou i vrstevnické skupiny a party dětí, které společně tráví volný čas. Kamarádi z těchto 

skupin jsou pro ně významnými vzory, od kterých přejímají zvyky, názory, chování a další 

projevy. Občanská sdružení jsou formálními skupinami definovanými zákonem. 

 V novém Občanském zákoníku, který vešel v platnost v lednu 2014, je uvedeno, že všechna 

občanská sdružení se musí přejmenovat na termín „spolek“. Tyto změny názvů musí 

proběhnout do konce roku 2015 a je tedy pravděpodobné, že budoucnosti budeme o 

občanských sdruženích hovořit jako o spolcích. V této práci si však dovolím pokračovat 

s termínem „občanská sdružení“. 
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Dle Hofbauera (2004) rozlišujeme tyto druhy občanských sdružení: 

- Sdružení všestranného obsahu se základním posláním výchovy k občanství. Tato 

sdružení dbají na všestranný rozvoj osobnosti se zaměřením na občanství (Junák, 

Pionýr). 

- Sdružení zájmová – tělovýchovná sdružení (např. Sokol) a sdružení, jejíž činnost je 

spjata s pobytem v přírodě a zálesáckou činností (Asociace turistických oddílů – 

Atom, Liga lesní moudrosti a další). 

- Sdružení veřejné prospěšná – jsou založená na pomoci ostatním lidem a působí 

v jejich prospěch (Dobrovolní hasiči, Červený kříž). 

- Sdružení odborů a politických stran 

- Sdružení orientovaná nábožensky – Zájmová činnost je zde spjata s nábožensky 

motivovaným výchovným působením (YMCA, kongregace salesiánů). 

 

Obce 

Obce a regiony mají velký vliv na trávení volného času všech lidí. Jde např. výstavbou hřišť, 

cyklostezek, sponzorování divadel, či rozdělování dotací organizacím pracující s dětmi a 

mládeží a samozřejmě mnoho dalšího, co ovlivňuje kulturní a společenský život lidí. 

„Významným prostorem a činitelem volného času jsou obce a regiony, jejichž koncepce 

aktivity, personální, institucionální a materiální podpora vytvářejí předpoklady i pro účast 

dětí a mládeže na volnočasových aktivitách a životě společnosti“ 

(Hofbauer, 2004, str. 116) 

 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Název „Nízkoprahová“ vystihuje poslání těchto zařízení, tedy nabídnout služby všem dětem a 

mládeži bez rozdílu rasy, sociálního postavení, ekonomické situace apod. Klienti těchto 

zařízení nemusí platit poplatky za služby (jen na některé speciální akce, či symbolické 

vstupné) a udávat své osobní údaje, musí však dodržovat povinnosti dané vnitřním řádem 

těchto zařízení. Jde většinou o zákazy jako je agresivní chování, šikana, braní drog, krádeže 

apod. 

„Tato zařízení jsou určena pro děti a mládež, která nemá zájem o pravidelné organizované 

volnočasové aktivity. Mezi klienty nízkoprahových zařízení se často objevují jedinci, kteří mají 
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své osobní problémy v souvislosti s rodinou, partnerskými vztahy, školním vzděláváním či 

pracovním uplatněním. Někteří se pohybují na hranici mezi zákonným jednáním nebo již přišli 

do konfliktu se zákonem. Bývají ohrožení sociálně patologickými jevy.“ 

(Pávková, rukopis) 

 

5.4 Pracovníci ve sféře volného času  

Pedagogický pracovník je člověk, který vykonává přímou pedagogickou činnost.  

„Pedagogickými pracovníky jsou: Učitelé, vychovatelé, pedagogové volného času, speciální 

pedagogové, psychologové, asistenti pedagoga, trenéři, vedoucí pedagogičtí pracovníci.“ 

(Pávková, 2011, str. 132) 

Zatímco učitelé se zaměřují především na přímou výuku a vzdělávání dětí, vychovatelé a další 

pracovníci ve sféře volného času zajišťují výchovu a zájmové vzdělávání v rámci volného 

času dětí.  

Zákon o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o 

změně některých zákonů definuje přesně jednotlivé funkce. 

„§2 

(1)Pedagogickým pracovníkem je ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímo 

speciálně-pedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým 

působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního 

právního předpisu.(…). Pedagogickým pracovníkem je též zaměstnanec, který vykonává 

přímou pedagogickou činnost v zařízeních sociálních služeb“ 

„(2) Přímou pedagogickou činnost vykonává 

a) Učitel 

b) Pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

c) Vychovatel 

d) Speciální pedagog 

e) Psycholog 
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f) pedagog volného času 

g) Asistent pedagoga 

h) Trenér 

i) Metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně 

j) Vedoucí pedagogický pracovník“ 

(ÚZ, 2013, str. 360) 

Jaké by měl mít pedagogický pracovník vlastnosti? Pedagogický pracovník by měl být dítěti 

vzorem, měl by tedy mít hlavně vlastnosti kladné, jako je spravedlnost, schopnost pomáhat, 

toleranci, inteligenci, schopnost odolávat stresovým situacím, lásku k lidem, k dětem apod. 

Jednou z nejdůležitějších vlastností je schopnost empatie. Ta mu pomůže vždy odhadnout, jak 

a hlavně jak moc na dítě působit. Každé dítě totiž vždy vyžaduje individuální přístup. Tento 

výčet všech dobrých vlastností je idealistický. Lidé, kteří je mají všechny, neexistují, ale je 

potřeba si je uvědomovat a pracovat na nich. V případě úspěchu jsou tito pedagogové pro 

formování dítěte významnější než cokoli jiného, například makroprostředí. 
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6 Zkoumaná skupina mladistvých pohledem vývojové 

psychologie 

6.1 Charakteristika zkoumané vývojové skupiny – vývojové zvláštnosti 

Chci-li charakterizovat věkovou skupinu 14 – 15 let, tedy žáků 9. tříd a stejně starých žáků na 

víceletých gymnáziích, začnu definicí adolescence.  

Dle Vágnerové adolescence zahrnuje věk od 10 do 20 let.  Dělí se na adolescenci ranou a 

pozdní. Adolescence raná je ukončena nástupem na střední školu, tedy ukončením povinné 

školní docházky. U žáků na víceletých gymnáziích adolescence raná končí přibližně 

přestupem na vyšší stupeň gymnázia.  

Samozřejmě tyto hranice jsou obecné a u každého jedince se více či méně liší. Jiní autoři 

hovoří o rané adolescenci jako období pubescence a adolescence u nich začíná až 15. rokem. 

 „V dílech zpracovaných různými autory se můžeme setkat se stejnými názvy vývojových 

období používanými pro věkově odlišná období. Tato rozdílná pojetí se týkají především 

školního věku a dospívání. Například Klindová a Rybárová (1974) nebo Čáp a Mareš (2001) 

umísťují střední školní věk až do období pubescence (neboli docházky na II.stupeň základní 

školy) a starší školní věk se pak překrývá s obdobím adolescence. 

U jednotlivých autorů se různí také časové vymezení adolescence. Vágnerová (2000), 

Langmeier a Krejčířová (1998) nebo Říčan (2004) vychází z tradice evropské psychologie, 

která odděluje adolescenci od pubescence.“ 

(Skorunková, 2007, str. 25) 

 

 Věk 14-15 let je důležité věkové období, ve kterém se odehrávají velké intelektuální, 

sociální, anatomicko-fyziologické změny a někdy i psychické změny, často umocněné 

obavami ze změny školy, z nových vrstevníků a učitelů.  

Tělesné dospívání spolu s pohlavním dozráváním je asi nejnápadnější změnou a probíhá již od 

11 let. Dokončení těchto anatomicko – fyziologických změn znamená ukončení pubescence a 

přechod k vývojové fázi adolescence. (Dle Vágnerové se jedná o přechod z rané do pozdní 

adolescence). 
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Spolu s tělesným dospíváním pozorujeme velkou změnu ve způsobu myšlení, v psychických 

jevech a v sociální oblasti. Již není důležité, jaké to je, ale jaké by to být mohlo, hovoříme 

tedy o abstraktním uvažování. To souvisí s dalšími proměnami emočního prožívání, jehož 

výkyvy jsou v tomto období výrazné. 

 

Dle Heluse (2009) můžeme v pubescenci najít 5 vývojových úkolů: 

 Pojetí a akceptace vlastního těla jako hodnoty, kterou je třeba objevovat, uchovávat, 

chránit – o kterou je třeba se starat 

 Sebeuvědomění jako chlapce, dívky/muže, ženy – vztah k opačnému pohlaví 

 Růst významných vrstevnických vztahů 

 Probouzení konkretizujícího zájmu o budoucnost – počátky vytyčování životních 

plánů a perspektiv 

 Proměny vztahu k rodičům a vývoj postavení v rodině 

 

6.2 Podmínky pro správný vývoj v období kolem 15tého roku 

Pro bezproblémové překonání tohoto období vývoje je nutné poskytnout dítěti dobré 

podmínky pro vývoj, nejen základní životní potřeby, ale i naplnění jeho citových a emočních 

potřeb. 

Fyziologické potřeby – vzhledem k velkým fyziologickým změnám je důležité dbát na dobrou 

životosprávu.  

- dodržovat alespoň 8 hodin denně nepřetržitého spánku 

- volit zdravou stravu 

- nepodceňovat význam pohybu 

- dodržovat zásady osobní hygieny  

- především omezit vliv škodlivých vlivů, které právě v tomto období jsou častým 

problémem. Hovořím zde o alkoholu, kouření a jiných drogách. Kouření je dokonce nazýváno 
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dětskou nemocí, protože asi 80- 90% pravidelných kuřáků začalo již v období před dovršením 

18 let, dalo by se tedy říci v období, kdy ještě nebyli schopni odhadnout zdravotní i jiné 

následky tohoto zlozvyku.  

Citové zázemí – V období kolem 15tého roku se může rodičům zdát, že poskytovat dítěti 

citové zázemí je zbytečné, protože dítě jakékoli citové projevy odmítá. Rodiče se v tomto 

případě nesmějí nechat odradit a i nadále toto citové zázemí poskytovat. Když dítě nejeví 

zájem o rodinný život, přesto potřebuje mít citové zázemí, které ho podporuje a dává mu 

jistotu při navazování nových vztahů. 

Intelektuální podněty – V souvislosti s poznáváním stále širšího okolního světa by dítě 

v tomto období mělo dostávat co nejvíce podnětů. Je tedy žádoucí nabízet mu nové možnosti, 

které by ho zaujaly.  

Správné využití volného času dětí v tomto období významně pomáhá při zdravém naplňování 

jeho potřeb v období růstu, ale také ho učí správné návyky na celý život (pohyb, zájem o 

vzdělání, udržování pevných vazeb v rodině i kolektivu).  

Toto období málokdy probíhá bezkonfliktně. Pokud se ale jedinec z případných chyb poučí a 

stává se více zodpovědným v dalším životě, lze mluvit o bezproblémovém překonání tohoto 

složitého stupně vývoje.  
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7 Shrnutí  

Vidíme, že období adolescence je plné změn, proto není divu, že klesá zájem o dosavadní 

známé „dětské“ prostředí, tedy o rodinu, dětské zájmové aktivity, školu a další. Je přirozené, 

že děti v tomto období objevují nové možnosti mimo rodinu, a proto se uplatňují více ve 

svých vrstevnických skupinách, kde mnohdy nacházejí větší pochopení než v rodině. Tyto 

vrstevnické skupiny většinou nejsou nějak institucionalizované, a proto jsou pro mládež 

přitažlivé. 

Toto období hledání se odehrává většinou mimo rodinu a školu, tedy ve volném čase. Proto je 

především v tomto věku tak důležité, jakým způsobem si děti volný čas naplňují.  

Vliv rodiny (rodičů) klesá, děti přijímají nové autority z širšího prostředí. Nebezpečí, že jejich 

vliv nebude jen pozitivní, je velké. To si rodiče uvědomí v okamžiku, kdy děti začnou odmítat 

dosud provozované záliby a odmítají jejich účast na trávení svého volného času. 

Zde lze vidět i zpětnou vazbu. Rodiče musí přijmout, že jejich dítě se mění, a musí se změnit i 

oni v přístupu k nim. Musí se naučit novým způsobům vzájemné komunikace a přijmout dítě i 

s jeho novými zájmy a potřebami.  

Způsob, jak se snaží rodiče ovlivňovat volný čas svých dětí v období adolescence, jsem 

zkoumala v praktické části své práce.  Zajímalo mě také, jestli lze vysledovat rozdíly mezi 

dětmi na ZŠ a víceletých gymnáziích.  

Lze předpokládat, že rodiče gymnazistů si více uvědomují význam volného času pro zdravý 

vývoj dítěte a že proto více prosazují svůj vliv? 
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Praktická část 

8 Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu bakalářské práce byla analýza vlivu rodičů na trávení volného času dětí 

v devátém ročníku základních škol a v odpovídajícím ročníku víceletých gymnázií. Průzkum 

mezi rodiči probíhal pomocí dotazníkového šetření převážně na třídních schůzkách.  

Průzkumu se zúčastnilo 63 rodičů.  

Podíl rodičů ze ZŠ a gymnázia byl přibližně stejný, většinou se jednalo o ženy, převládalo u 

nich střední a vyšší vzdělání (viz výsledkové tabulky).  

Výběr rodičů byl zcela náhodný (účastníci třídních schůzek), a tedy nemohl zahrnout celé 

společenské spektrum. 

 

9 Dotazník  

„Dotazník je soubor otázek předkládaný osobám ve standardizované podobě za účelem 

zjištění specifických údajů. Dotazník musí splňovat řasu psychometrických požadavků, 

vztahujících se k výběru položek, způsobu kvantitativního vyhodnocování, celkového 

zhodnocení pomocí norem získaných na reprezentativních výběrech osob.“ 

(Klugerová, Prázová, Vacínová, str. 51, 2010) 

Dotazník byl určen rodičům 14ti a 15letých dětí a byl přísně anonymní, protože jsem 

požadovala i poměrně citlivé odpovědi. Snažila jsem se získat informace o rodině (počet 

sourozenců, věk a vzdělání rodičů…). Hlavní otázky byly zaměřeny na oblasti, týkající se 

trávení volného času: Způsob výběru aktivit, faktory ovlivňující trávení volného času a další. 

Zajímalo mě, jestli jsou rodiče v přístupu ke svým dětem aktivní a do jaké míry se angažují.  

Položila jsem si tyto otázky: 

Jak rodiče přistupují k volnému času svých dětí?  

Tráví rodiče a děti společně čas? 
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Jsou rozdíly mezi tímto přístupem mezi rodiči na základních školách a rodiči dětí na 

víceletých gymnáziích? 

 

9.1  Postup výzkumného šetření 

Průzkum probíhal na dvou pražských základních školách a dvou pražských víceletých 

gymnáziích. Vždy byli osloveni rodiče, aby vyplnili dotazník. Na každé škole byli rodiče 

osloveni jinou formou. Proto zde popíši každou situaci zvlášť. 

ZŠ Jílovská Praha 4 

 Po domluvě s třídní učitelkou jsem oslovila rodiče před třídní schůzkou. Rodiče dotazník 

ihned vyplnili, a proto jsem měla 100%ní návratnost. Bohužel účast rodičů na třídních 

schůzkách byla malá (cca 16 rodičů ve třídě). 

ZŠ Praha Vršovice 

Na této škole probíhal výzkum tak, že jsem na začátku třídní schůzky vystoupila a rodiče 

poprosila o vyplnění dotazníku. Vyplněné dotazníky jsem vybrala na konci třídní schůzky. 

Návratnost byla malá (cca 50% dotazníků).  

Gymnázium Písnická na Praze 4 

 Na této škole jsem zvolila formu rozdání obálek s dotazníky žákům, které později vybrala 

třídní učitelka. Z mého pohledu to bylo jednoduché a celkem účinné. Z celkem 30 rozdaných 

obálek se mi jich vrátilo 21, což hodnotím jako velmi úspěšné. 

Gymnázium Ohradní na Praze 4 

 Na třídní schůzce jsem rozdala dotazníky a ihned je vybrala – měla jsem opět 100% 

úspěšnost (16 dotazníků). 

Nejúspěšnější přístup k distribuci dotazníků závěrem spatřuji v osobní návštěvě školy s 

patřičným představením své práce. Snažila jsem se dát prostor dotazům rodičů a zdůraznila 

jsem anonymitu dotazníků. Rodiče měli čas dotazníky ihned hned vyplnit a následně 

odevzdat.  
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9.2 Vyhodnocení dotazníků 

Z celkem rozdaných 86 dotazníků ve 4 třídách se k hodnocení vrátilo celkem 65 vyplněných 

dotazníků, tj. 73% úspěšnost.  

Při přípravě dotazníků jsem počítala se 100% úspěšností, tedy s cca 100 dotazníky. Nepočítala 

jsem s malou účastí rodičů na třídních schůzkách.  Proto bych se chtěla vyvarovat velkého 

zobecňování, ale spíš jen poukázat na možný trend. 

Výzkumný vzorek: 

Pohlaví dětí: Pohlaví zkoumaných dětí je důležitý faktor trávení volného času dětí. Průzkum 

se týká 30 dívek a 33 chlapců.  

Věk dětí: Tato otázka byla v mém dotazníku irelevantní, protože se jednalo o žáky 9. tříd a 

jejich vrstevníků na víceletých gymnáziích. Všude tedy byl vyplněn věk 14 nebo 15 let, což 

v mém průzkumu nehrálo žádnou roli. Konkrétní čísla byla 33 žáků 14-ti letých, 31 žáků  

15-ti letých. 

Druh školy: Celkem odpovídalo 28 rodičů žáků na základní škole a 36 rodičů žáků 

na víceletých gymnáziích, tj. přibližně stejné zastoupení obou typů škol (s mírnou převahou 

víceletých gymnázií). 

Pohlaví rodičů: Celkem se dotazníkového šetření zúčastnilo 56 matek a 9 otců. (Z těchto čísel 

můžeme vyvozovat, že převládá tradiční ženská role péče o děti, což se projevuje právě např. 

návštěvou třídních schůzek.) 

Vzdělání rodičů: Celkem rodiče uvedli, že jich 28 vystudovalo střední školu, 35 rodičů 

vystudovalo vysokou školu a 1 rodič uvedl vzdělání na VOŠ. 

Věk rodičů: Tuto otázku jsem zpětně vyhodnotila z mé strany jako irelevantní. Myslela jsem 

si totiž, že budu rodiče dělit na mladší, a tedy méně zkušené rodiče a na starší, více 

zkušenější. V průběhu vyhodnocování jsem si uvědomila, že tento parametr není 

hodnotitelný. Některý ze starších rodičů má třeba jen jedno dítě, některý z mladších rodičů 

děti 3 a nelze tedy hodnotit, kdo z nich má větší zkušenosti. 
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Počet sourozenců: Počet sourozenců zkoumaných dětí ovlivňuje organizaci celé rodiny, proto 

i zde uvádím zjištěná čísla.  

Počet jedináčků: 18 

Počet dětí s jedním sourozencem: 34 

Počet dětí s dvěma sourozenci: 10 

Počet dětí s třemi sourozenci: 1 

Více jak tři sourozence žádný rodič neuvedl. 

Tato čísla jsou v kontextu průzkumu zbytečná, protože v dotazníku nebyla položena otázka, 

jestli počet dětí v rodině nějak ovlivňuje aktivity mladistvého. Měla by velký význam při 

kvalitativním průzkumu, když by se řešila každá rodina zvlášť. Bylo by totiž možné, že právě 

velký počet dětí v rodině znemožňuje dělat dětem některé zájmové aktivity.  

To byla úvodní data hodnoceného vzorku, nyní se dostávám k vyhodnocení položených 

otázek. 

První otázka:   

Jakou důležitost přikládají rodiče tomu, aby jejich dítě trávilo kvalitně svůj volný čas.  

Na škále 1 – 5 (1= nejdůležitější) rodiče zaškrtávali příslušné hodnoty. Výsledný průměr 1,67 

poukazuje na zájem rodičů o volný čas jejich dětí. Výsledný průměr vyšel z tohoto grafu: 

  

30 29 

4 1 1 

1 nejdůležitější  2 3 4 5            
nejméně 
důležité 

Jakou důležitost přikládáte tomu, 
aby vaše dítě trávilo kvalitně svůj 

volný čas? 
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17 

41 

2 0 

 Ano  Spíše ano Spíše ne  Ne 

Snažíte se vyplnit volný čas 
svých dětí? 

Z výsledku usuzuji, že rodiče pokládají volný čas svých dětí za velmi důležitý, což je pro 

výsledek tohoto průzkumu podstatné. 

Porovnám-li základní školu s gymnáziem, vyjde mi, že pro rodiče dětí z gymnázií je volný čas 

jejich dětí nepatrně důležitější než u rodičů dětí na základních školách (většina klade volný 

čas na první místo). 

 

 

Druhá otázka: Snažíte se vyplnit volný čas svých dětí? 

 

Jak vidíme na grafu, rodiče se snaží vyplňovat volný čas svých dětí (nebo si alespoň 

uvědomují, že by tak měli jednat). 

  

20 

14 

1 1 1 

Gymnázia 

10 

15 

3 

0 0 

Základní škola 
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Porovnám-li základní školy s gymnázii, je jasně vidět, že rodiče na gymnáziích volili častěji 

možnost ano, než rodiče dětí na základních školách. To bychom mohli přisuzovat skutečnosti, 

že rodiče dětí na gymnáziích se svým dětem věnují zřejmě více (Studium na gymnáziu je 

náročnější, dítě potřebuje větší podporu rodiny).  

 

Třetí otázka se týkala společných hodin rodiče s dítětem a byla formulována takto: 

Kolik přibližně hodin strávíte spolu se svým dítětem? 

Zde se musím sebekriticky pozastavit nad formulací otázky, která nebyla jednoznačně 

položená. Někteří rodiče pochopili otázku jako čas, který tráví se svými dětmi společně 

včetně víkendů bez ohledu na způsob jeho trávení. Jiní rodiče pochopili otázku a napsali 

pouze aktivně strávený čas (nikoliv např. sledování televize). 

U této otázky se odpovědi rozdělily na dva okruhy. Většina rodičů odpověděla číslem, někteří 

konkrétněji slovem nebo větou. Z číselných výsledků vyšel celkový průměr hodin strávený 

s rodiči na 24, 1 hodiny týdně.  

Slovní odpovědi cituji: 

 mnoho (cvičení psa, procházky, společná práce, povídání)  

10 hodin (minimálně 1*fotbalový trénink a 1*kolo nebo motorka) 

téměř všechny 

celý víkend, v týdnu od 18:00 

denně 5 hodin, víkend neví 

dle možností 

protože jsem doma, mám na něj čas neustále, jenže on je radši na internetu či u televize 

4 

22 

1 0 

ano spíše ano spíše ne ne 

Základní školy 

13 

21 

2 
0 

ano spíše ano spíše ne ne 

Gymnázia 
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po-pá 2-3 hodiny denně, víkendy stále 

3 hodiny v pracovní den, víkendy jak kdy 0-24 hodiny 

téměř veškerý čas 

aktivně 9 hodin 

3-4 hodiny denně +víkendy 

4 hodiny denně + víkendy 

7,5 hodin (společný čas, ne "vedle sebe") 

2x víkend v měsíci 

během týdne 10 hodin, o víkendu dle programu někdy celý víkend a pak so či ne 

přes týden 5 hodin denně, víkend většinou celý 

co nejvíce, přibližně 50 hodin 

20 hodin ve všední dny, víkendy po 14 dnech (rozvod) 

celé víkendy, od pondělí do pátku po návratu ze zaměstnání od 18 hodin  

10 hodin všední dny + víkend 

Tyto odpovědi lze obtížně zhodnotit, protože jsou neporovnatelné. Usuzuji z nich však, že 

rodiče se přes různé překážky (nedostatek času dětí i rodičů, rozvod…) snaží trávit se svými 

dětmi co nejvíce času a uvědomují si důležitost společně sdílených zážitků.  

Čtvrtá otázka zjišťovala, jestli mají rodiče přehled o tom kdy a kde se dítě pohybuje. 

 

 

38 

26 

0 0 

Ano zcela Spíše ano spíše ne ne 

Máte přehled o tom, kdy a kde 
se vaše dítě pohybuje? 
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V žádné odpovědi nebylo zaznamenáno, že rodiče přehled nemají. 100% rodičů tedy 

odpovědělo, že přehled mají nebo že spíše mají. To hodnotím jako velmi pozitivní. Chybí zde 

však zpětná vazba, nakolik tento přehled opravdu mají.  

 

Porovnáním základních škol a gymnázií dostáváme zcela stejný výsledek. Můžeme tedy říct, 

že co se týče přehledu rodičů o své děti, není žádný rozdíl, jestli chodí dítě do základní školy 

nebo gymnázia. 

 

Pátá otázka zjišťovala, jestli rodiče zasahují dětem do výběru volnočasových aktivit. 

 

Na tuto otázku již odpovědělo více rodičů, že spíše nezasahují, než zasahují. V teoretické části 

jsem se zabývala otázkou vlivu rodičů na takto staré děti. Jako výsledek jsem uvedla, že 

přílišná péče může v tomto období spíše škodit. Nemyslím si tedy, že odpověď rodičů, že 

spíše nezasahují, může znamenat nezájem rodičů o dítě. Může se zde jednat i o případy, kdy 

v rodině je tak dobrá situace, že není potřeba, aby rodič zasahoval.  

12 

35 

14 

0 

 Ano  Spíše Ano  Spíše ne Ne 

Zasahujete nějak do výběru 
aktivit vašich dětí? 

23 
19 

0 0 

ano zcela spíše ano spíše ne ne 

Gymnázia 
15 

13 

0 0 

ano zcela spíše ano spíše ne ne 

Základní školy 
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U této otázky byla položena podotázka (pro rodiče, kteří odpověděli, že zasahují). Tato 

podotázka zněla: Pokud zasahujete, jakým způsobem? 

Rodiče se vše snaží řešit domluvou, osobním příkladem a vlastním názorem. Níže uvádím 

konkrétní odpovědi: 

- doporučení, směrování, zapojení, - mírný 

nátlak, zákaz (podle toho o co jde) 

- doporučuje, motivuje, nabízí účast či 

konzultace 

- mluví o časové náročnosti, ceně, 

vybavení 

- vozí ho do krytých skateparků, trénuje 

fotbal 

- volíme a rozhodujeme se spolu, ale 

respektuji jeho názor 

- plánujeme společné rodinné aktivity, - - 

pomáhám při výběru kroužků, přesvědčuji 

o výhodách 

- dialogem 

- po dohodě 

- často mluvím 

- snažím se poradit, dohodnout, - 

rozebíráme situaci 

- povídám si s ním, ale rozhodne se on sám 

- jediné o čem jsem rozhodla, byl kroužek 

angličtiny 

- vyslovením názoru 

- v útlejším dětství jsem podporovala 

všechny aktivity, teď se jen snažím, aby 

některé aktivity vypustil, aby zbyl čas na 

učení 

- radím, doporučuji atd. 

- po debatě a argumentaci odsouhlasím 

- vybíráme společné kroužky a některým 

aktivitám se věnujeme spolu 

- stanovení priorit vzhledem k potřebám 

školy (učení), zbylému volnému času, 

organizaci rodiny a finanční náročnosti 

- společná diskuze, financování aktivit 

- řešíme finanční i časové možnosti, 

vysvětlujeme 

- nové nápady, výběr knih, her, filmů… 

- dávám informace o možnostech co 

vyzkoušet 

- dávám na výběr aktivity 

- hovoříme o tom 

- domluvou, diskuzí, vlastním názorem 

- aktivním přístupem 

- pomáhám s výběrem aktivit 

- navrhuji aktivitu, usměrňuji výběr 

- společná domluva, jak trávit volný čas, 

návrhy 

- doporučení, dohoda 

- přiměřeně, dohoda 

- diskuze-účel 

- dobrou radou, vysvětlením, příkladem 
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Myslím, že v odpovědích je vidět, že rodiče si uvědomují, co je správné. Tam, kde se objevilo 

slovo nátlak a zákaz, bylo vše hned vysvětleno. Vypadá to tedy, že rodiče vědí, jak se dle 

vývojové psychologie chovat ke svým takto starým dětem.  

Šestá otázka se ptala na finanční prostředky. 

 

Tato otázka je spíše zajímavá, než vypovídající o úrovni trávení volného času. Odpověď je 

dána mnoha faktory – ekonomickou úrovní rodiny, jejími finančními možnostmi, počtem dětí 

v rodině a dalšími. Rovněž nelze říci, že čím dražší, tím kvalitnější záliba (např. hokej versus 

orientační běh). 

Z výsledků této otázky rovněž nemůžeme usuzovat, že čím víc finančních prostředků rodiče 

vynakládají, tím mají jejich děti více zájmů. Spíše výsledky ukazují na to, že v tomto věku se 

děti ještě účastní pravidelných zájmových aktivit, což posuzuji jako příznivý výsledek.  

  

2 

6 

9 

21 22 

 0-500 Kč 500  - 1500 Kč 1500 - 2500 Kč 2500-4500 Kč 4500 Kč a více 

Kolik přibližně investujete finančních 
prostředků na pravidelné zájmové 
aktivity vašeho dítěte na půl roku? 
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Sedmá otázka 

 

Odpovědi na tuto otázku byly celkem vyrovnané. Lze předpokládat, že jen málo rodin nemusí 

řešit finanční otázku a časovou dostupnost. Avšak celých 56 rodičů z 65 uvedlo, že hlavní 

faktor je pro ně zájem dítěte. To svědčí o pochopení a snaze dítě podporovat v jeho zájmech. 

Rodiče měli možnost doplnit další faktor – uvedli zdraví dítěte (zdravotní omezení) a strach o 

zdraví dítěte (adrenalinové sporty). 

 Z výsledku je tedy patrné, že faktory jsou téměř vyrovnané. Je zajímavé, že jen dva 

respondenti zaškrtli všechny faktory a jen jeden respodent zaškrtl alespoň pět faktorů (kromě 

faktoru jeho osobní sympatie k dané činnosti). Průměrně rodiče zaškrtli 2,5 faktorů. To mi 

přijde málo, protože si myslím, že výběr aktivit je ovlivněn všemi zmíněnými faktory.  
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Osmá a poslední otázka zněla takto:  

Prosím zakroužkujte, jaké aktivity vaše dítě ve svém volném čase podle vás dělá: Možnosti 

odpovědí vidíme na grafu 

 

 

V možnosti jiné se objevily tyto odpovědi: 

 zpěv 

 kroužek hasičů 

 pes 

 internet, fcb (až moc) 

 zuš 

 studium ezoterických nauk 

 kolektivní sport 

 skaut 

 pes 

 manuální práce (korálkování, různé 

výtvarné aktivity) 

 kolektivní sport 

 práce na PC, vyhledává informace, 

komunikační kanály 

 doučování 

37 

43 
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Činnosti, které vaše dítě ve svém 
volném čase dělá 
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 píše povídky, studuje aj, stará se o 

domácího mazlíčka.  

 hraje na trubku v bigbandu 

 

V těchto výsledcích se na prvním místě (pro mě neočekávaně) objevil individuální sport, a to 

celkem u 47 z celkových 63 dotazovaných. To je velmi vysoké číslo a odpovídá dosavadním 

dobrým výsledkům dotazovaných rodičů. 

9.3 Průzkum NIDM (Národní Institut dětí a mládeže) 

O výzkumu hodnotové orientace dětí, který se zabýval i otázkou trávení volného času, jsem se 

dověděla během výuky na fakultě a podařilo se mi získat výsledky tohoto projektu. Zaujalo 

mě, že se zabývá podobnou problematikou jako moje práce, avšak z pohledu druhé strany, 

tedy dětí.  

Projekt nazvaný Klíče pro život, pořádaný ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ve 

spolupráci s Národním institutem dětí a mládeže, probíhal od roku 2009 a byl zaměřený na 

zjištění hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let. Celý projekt zadával zmíněný institut 

(NIDM) a ve spolupráci s agenturou Factum Invenio bylo v průběhu od února 2009 do února 

2013 celkem dotázáno cca 2238 dětí z různých měst, částí republiky, různých věků apod. Vše 

vybráno s ohledem na reprezentativní výsledky tohoto výzkumu. Otázky dětem pokládali 

proškolení výchovní pracovníci, šlo o otázky z okruhů rodina, škola, volný čas a kamarádi.  

V průběhu celého průzkumu bylo zjištěno, že klíčovou roli v hodnotových postojích dětí hraje 

vzdělání rodičů, a tedy celkový společensko-ekonomický status rodiny. Autoři průzkumu píší, 

že to do jisté míry očekávali, nicméně ne v tak velké míře. A varují proti tomuto faktu 

veřejnost (citace): „Domníváme se, že tím jasněji vyniknou důsledky tohoto faktu, což snad do  

budoucna umožní začít činit nezbytné kroky omezující hrozby, jež z toho plynou pro celou 

společnost…“  

(Bocan, 2012, str. 77) 
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Zaujal mě výzkum trávení volného času dětí (viz převzaté grafy): 

Graf, s kým respondent tráví svůj volný čas během pracovního týdne: 

  

Graf, jak tráví děti 13-15let svůj víkend: 

 

Z výše uvedených grafů je jasné, že děti s rodiči svůj čas tráví, a to jak v pracovním dnu, tak 

hlavně o víkendech. Nicméně, žádný z ukazatelů neukazuje aktivní působení rodiče na dítě. 

Možná, že zde už začíná působit fenomén nezájmu rodiče o dítě a především snahy dětí 

vymanit se z vlivu rodičů. 
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Tento průzkum mě zaujal, protože s ním lze porovnat výsledky mé práce. Z mého průzkumu 

vyplynulo, že se rodiče velmi angažují v náplni volného času svých dětí - 24 hodin týdně. 

Srovnáním otázky z tohoto celorepublikového průzkumu (co dělají děti mezi 13-15 rokem ve 

svém volném čase) můžeme vypozorovat, že ani jedna z možností není jakkoliv slučitelná s 

trávením času se svými rodiči. Maximálně aktivita sledování TV, která se umístila na předním 

místě. Nicméně  při sledování televize nejde o aktivní činnost rodiče s dítětem. Proto, kde se 

vzalo oněch 24 hodin?  

Můj průzkum mezi rodiči 15–tiletých dětí pravděpodobně nezobrazuje skutečnost, ale spíše 

přání rodičů. Ti si uvědomují, že způsob trávení volného času jejich dětí je důležitý, ale 

zároveň postupně ztrácejí svůj vliv, zmenšují se jim možnosti, jak na děti působit.   

To dokazuje následující graf z průzkumu NIDM - V čem si děti myslí, že je rodiče ovlivňují v 

souvislosti s věkem. 

 

Tento graf je vyhodnocen na základě odpovědí „určitě ano“. Vidíme, že u starších dětí klesá 

počet rozhodných odpovědí. Sledujeme-li sloupek volného času, vidíme jasné klesání vlivu 

rodičů na volný čas. U dětí 13- 15 let sloupek ukazuje přibližně 22%, což je každé páté dítě, 

které si myslí, že jeho rodiče výrazně ovlivňují jeho volný čas. Z mého průzkumu vyplynulo, 

že rodiče se snaží ovlivňovat volný čas svých dětí, nicméně z  průzkumu NIDM pouze 22% 

dětí tvrdí, že rodiče ovlivňují jejich volný čas. 
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V závěru celého průzkumu NIDM autor vyzdvihuje do popředí nadmíru neočekávané 

výsledky, co se týká důležitosti sociálně-ekonomického statusu rodičů na trávení volného 

času dětí. Z výsledků je patrné, že děti z velmi dobře situovaných rodin mají výrazně lepší 

východiska pro lepší trávení volného času, zájem o školu, ale i celkový aktivní životní postoj.  

„• Děti z rodin s nižším socioekonomickým postavením výrazně více volného času tráví samy, 

nikoliv se sourozenci, rodiči či prarodiči. 

• Děti z rodin s vyšším socioekonomickým postavením a děti rodičů s vyšším vzděláním tráví 

volný čas v oddílech a kroužcích podstatně více nežli děti ostatní. Jejich rodiče mají také větší 

přehled o tom, co ve volném čase dělají a k činnosti v těchto volnočasových aktivitách je spíše 

podněcují. 

• Děti rodičů, kteří nedosáhli ani středoškolského vzdělání, se více než ostatní věnují 

neorganizovaným činnostem, jako jsou návštěvy kamarádů, scházení se venku a samozřejmě 

více času tráví sledováním televize. 

• Děti z rodin s vyšším socioekonomickým statusem a děti rodičů s vyšším vzděláním se méně 

nudí a jsou i subjektivně šťastnější.“ 

(Bocan,2012, str. 90) 
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9.4 Zjištěné výsledky 

Ve své práci jsem chtěla zhodnotit působení rodičů na volný čas dětí mezi 14 – 16 lety a 

zjistit, je-li nějaký rozdíl mezi rodiči dětí ze ZŠ a gymnázií. 

Ptala jsem se rodičů 4 tříd na běžných třídních schůzkách.  

Rodiče dětí mezi 14 -16 lety k volnému času přistupují zodpovědně. Volný čas jejich dětí je 

pro ně důležitý a rodiče se snaží, aby dítě svůj volný čas naplňovalo kvalitně. Při neochotě 

dítěte se mu snaží alespoň pomoci, poradit a podpořit v aktivitách, o které by mohlo dítě 

podle nich jevit zájem. Když si rodiče připadají v tomto směru neúspěšní, trápí je to a někdy 

rezignují.  

Rodiče v průměru tráví se svými dětmi 24 hodin týdně. Vzhledem k tomu, že do toho 

počítáme i společně strávené víkendy, zdá se, že toto číslo je spíše nízké. 

Společné trávení volného času je někdy pouze pasivní. Své zájmy děti v tomto věku naplňují 

většinou mimo rodinu, ať už v institucionalizovaných spolcích (sport, zájmové kroužky) či v 

neformálních skupinách.  

Rodiče se snaží podporovat hodnotné zájmy svých dětí (nebo si alespoň uvědomují tuto 

nutnost). Konflikty mezi rodiči a dětmi se teprve začínají objevovat.  

Z některých odpovědí bylo zřejmé, že rodiče cítí, že jejich vliv slábne, přesto nerezignují a 

snaží se zmírňovat negativní projevy (např. vysedávání u PC). 

Rozdíly mezi rodiči dětí na základních školách a rodiči dětí na gymnáziích existují (i na 

malém vzorku dotazovaných), nejsou však nijak výrazné. Jak jsem předpokládala, rodiče dětí 

na gymnáziích projevovali o něco větší zájem o své děti a jejich volný čas. (To je patrné i z 

většího počtu přítomných rodičů na třídních schůzkách.)  

Je zajímavým zjištěním, že v otázce, jestli mají přehled, kde se dítě ve svém volném čase 

pohybuje, odpověděli rodiče shodně, a to tak, že přehled mají, rozdíly mezi gymnáziem a 

základní školou tak byly v tomto směru setřeny.  
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Ve svém průzkumu jsem zjistila, že se rodiče o své děti starají a věnují jim svůj čas, záleží jim 

na hodnotném trávení volného času dětí a uvědomují si jeho důležitost.  

Překvapily mě dobré výsledky mého výzkumu i aktivita a zájem rodičů.  

Nepodařilo se mi však získat odpovědi od rodičů z celého společenského spektra. Většina 

rodičů, kteří se zúčastnili mého průzkumu, má střední nebo vyšší vzdělání a aktivně se zajímá 

o svoje děti (například i tím, že se zúčastňují třídních schůzek).  

Porovnám-li výsledky své práce s výzkumy NIDM, zjistím, že můj výzkum potvrzuje jeho 

závěry o vlivu socio–kulturního postavení rodiny na trávení volného času dětí.  

 

10 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo analyzovat volný čas dětí kolem 15 let, zhodnotit postoje 

rodičů k této problematice a poukázat na rozdíly mezi základní školou a gymnáziem. 

Průzkum poukázal na výraznou aktivitu zúčastněných rodičů při řešení volného času jejich 

dospívajících dětí. Rodiče tráví čas se svými dětmi, mají o volný čas svých dětí zájem a snaží 

se ho aktivně vyplňovat. Vliv rodiny na trávení volného času dětí se však s nástupem 

adolescence zdánlivě zmenšuje. Rodiče někdy mají pocit, že se dítě zabaví samo, někdy jsou 

dětmi přímo odmítáni.  

Zdá se však, že vliv rodičů nemizí, jen se mění jeho podoba. Místo přímé účasti či otevřeného 

ovlivňování volného času je snahou rodičů podpora žádoucích aktivit dítěte a nenápadné 

tlumení negativních vlivů. To, že rodiče skutečně podporují žádoucí aktivity svých dětí, se v 

průzkumu potvrdilo.  

Otázkou však je, nakolik je to pouze subjektivní představa či přání rodičů a nakolik 

skutečnost. Průzkum totiž řeší volný čas z pohledu rodičů, nikoli z pohledu mladistvých, což 

by mohlo být zajímavé pro další zkoumání. 

Dobré výsledky mého průzkumu (ve srovnání s výsledky celorepublikového výzkumu NIDM 

Klíče pro život) by mohly být ovlivněny tím, že na otázky odpovídali rodiče, kteří přišli na 

třídní schůzky svých dětí, tedy rodiče aktivní, které jejich děti zajímají a nejsou jim lhostejné 
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školní výsledky dětí. Téměř ve 100% to byli rodiče se středním a vyšším vzděláním (viz 

dotazník).  

Můj průzkum potvrdil, že rodiče s vyšším vzděláním mají velký zájem o ovlivňování volného 

času svých dětí, snaží se ho zúčastnit a naplnit ho smysluplnými aktivitami, protože si 

uvědomují jeho význam pro rozvoj osobnosti v procesu dospívání. 

Při zpracování bakalářské práce jsem si uvědomila, že existuje příliš mnoho vlivů na způsob 

trávení volného času dospívajících dětí a na možnosti rodiny ho ovlivňovat (genetické, 

sociální, ekonomické, zdravotní…) a že je tedy velmi těžké problematiku nějak zhodnotit. 

Přesto lze říci, že v období adolescence je nutné spoléhat na dobrý základ, který dítěti 

poskytla v předcházejících letech především rodina (za spolupráce školy), doufat, že dítě 

nalezne svou cestu, která bude přínosem pro jeho život i pro společnost a na této cestě ho 

podporovat ze všech sil.  
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12 Přílohy 

12.1 Dotazník 

Vážení rodiče, jmenuji se Hana Šmejkalová a jsem studentkou 3. ročníku Pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze v oboru pedagogika a matematika. Ráda bych Vás poprosila o 

vyplnění dotazníku, který se týká řešení mé bakalářské práce na téma Volný čas dětí 

z pohledu rodičů. Tento dotazník je zcela anonymní a dobrovolný. Vždy vámi zvolenou 

odpověď prosím zakroužkujte, když nebudete chtít, neodpovídejte. U jakékoli otázky se 

můžete navíc rozepsat, něco doplnit či povysvětlit. Předem Vám velmi děkuji za vyplnění 

dotazníku a mohu Vás ubezpečit, že získaná data zůstanou v anonymitě a pouze pro řešení mé 

práce. 

Děkuji Hana Šmejkalová 

Základní údaje o dítěti:  

Dívka/chlapec 

Navštěvuje: ZŠ/Gymnázium 

Věk: 

Kolik sourozenců ve společné domácnosti: 

Základní údaje o rodiči: 

Žena/Muž 

Dosažené vzdělání: ZŠ, SŠ,VŠ,VOŠ, jiné: 

Věk: 

Ostatní informace, které jste ochotna/ochoten doplnit: 

(např. jestli žijete se svým dítětem, nějaké dětské zvláštnosti, nezaměstnanost jednoho 

z rodičů, mateřská dovolená matky apod.) 
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Otázky 

1) Jakou důležitost přikládáte tomu, aby vaše dítě trávilo kvalitně svůj volný čas? 

(1 - nejdůležitější, 5- nejméně důležité)  1 – 2 -3 – 4 – 5 

 

2) Snažíte se vyplnit volný čas svých dětí?  Ano – spíše ano – spíše ne – 

ne 

 

3) Kolik hodin týdně přibližně trávíte spolu se svým dítětem? 

 

 

4) Máte přehled, kdy a kde se vaše dítě ve svém volném čase pohybuje? 

 

Ano zcela – spíše ano – spíše ne – vůbec ne 

 

 

5) Zasahujete nějak do výběru aktivit, pro které se vaše děti rozhodují? 

(ano – spíše ano – spíše ne – vůbec ne) 

 

Pokud ano, jakým způsobem? 

 

 

6) Kolik přibližně investujete finančních prostředků na pravidelné zájmové aktivity 

vašeho dítěte na půl roku? 

0-500 Kč 500 – 1500 Kč  1500- 2500 Kč  2500 – 4500 Kč 

  4500 Kč a více 

 

7) Co Vám pomáhá rozhodnout, jakou činnost u dítěte podpoříte? 

Dopravní dostupnost  časová dostupnost  cena 

Vaše osobní sympatie k dané činnosti  užitečnost v dalším životě dítěte 
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Vlastní zájem dítěte  jiné: 

 

8) Prosím zakroužkujte, jaké aktivity vaše dítě ve svém volném čase podle vás 

dělá: 

 

Učí se  hraje na PC  čte knížku  sleduje TV 

Chodí do divadla  chodí do kina  chodí ven s kamarády 

Navštěvuje školní kroužek  individuální sport 

Navštěvuje nějakou instituci (DDM, nízkoprahový klub apod.)  tráví čas u 

prarodičů 

Hraje na hudební nástroj  pomáhá v domácnosti  jiné: 

 

 

 

 

 

 

 

Za vyplnění dotazníku ještě jednou moc děkuji, chcete–li poslat výsledky 

mého výzkumu, napište níže váš email.     

  Hana Šmejkalová 

 

 


