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Anotace 

Bakalářská práce popisuje zainteresovanost společnosti na smysluplném trávení 

volného času dětí a mládeže. Zamýšlí se nad tím, kdo a co ovlivňuje volný čas. Práce 

nabízí ucelený pohled na činnost domů dětí a mládeže. Praktická část je věnována 

podrobnému popisu jednoho z pražských domů dětí a mládeže Hobby centru 4. a jeho 

významu při formování mladého člověka v procesu socializace a při sociální prevenci 

patologických jevů 
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devoted to a detailed description of one of Pragueś children and youth leisure center Hobby 

centrum 4 and its importance in shaping a young people in the proces of socialization and 

prevention of socially pathological phenomena.  
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Úvod 

Tato bakalářská práce je psána jako případová studie, jde o detailní analýzu 

případu, který byl zvolen. Poskytuje komplexní obrázek daného případu. Předpokladem 

případové studie je soustředění na jeden sociologický objekt či jednu sociologickou 

jednotku, jakou může být typicky i specifický jednotlivec, rodina, pracovní, zájmová či 

etnická skupina, lokální komunita či instituce. Tento „případ“ následně studie nahlíží, 

sleduje a zpracovává jako celek ze všech sociologicky relevantních aspektů. Typickým a 

nejběžnějším příkladem případové studie je komunitní studie. Pro případovou studii je 

charakteristická kombinace různých technik sběru informací, z nichž je preferována 

analýza dokumentů (např. historických pramenů či statistik) ve spojení s přímým 

pozorováním předmětu studie, případně interview. Definice případové studie nám říká, že 

jde o intenzivní studium jednoho případu, jedné situace, jednoho problému. Dokáže 

dokonale splnit základní cíle kvalitativního výzkumu, zkoumá současné fenomény do 

jejich hloubky v jejich skutečném kontextu. Případová studie není pouze nástrojem pro 

rozšiřování teoretického zázemí četných disciplín, ale dokáže ideálně posloužit jako nástroj 

edukace praktických dovedností. V obecné rovině zkoumá nejčastěji se vyskytující jev, 

nebo naopak jev zcela zvláštní, výrazně se odlišující od normálu. Případová studie je hojně 

využívaná v medicínských oborech, ekonomii a managmentu, psychologii, sociologii, 

pedagogice, sociální práci, právu a jiných disciplínách. 

Vzhledem k tomu, že jsem pedagog volného času realizující se v jednom 

z pražských domů dětí a mládeže, zvolila jsem ve své bakalářské práci jako objekt zájmu 

analytický pohled na institucionální zabezpečení volného času v současné České republice. 

Pokusila jsem se zanalyzovat současné trendy života dětí a mládeže a jejich trávení 

volného času, a tím snad odpovědět na otázku, která napadne každého nestranného 

pozorovatele. Je role státu v řešení problematiky volného času nutná? Je vhodné, aby zde 

stát zasahoval? A jaká je nutná míra intervence státu? Historické a vývojové zkušenosti se 

v bakalářské práci pokusím podložit fakty a daty z literatury, odborných studií i výzkumů 

mezi laickou i odbornou veřejností.  
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Bakalářská práce tedy popisuje potřebu či zbytečnost zainteresovanosti společnosti 

na smysluplném trávení volného času dětí a mládeže, zamýšlí se nad tím, kdo a co 

ovlivňuje jejich volný čas. Kromě popisu možností smysluplného využití volného času 

vedoucí ke zkvalitnění zdravého životního stylu a k obohacení společenských norem se 

práce zamýšlí nad sociální problematikou dětí a mládeže. 

Zřizování institucí, které dětem nabízejí pedagogicky vedené kvalitní a rozmanité 

možnosti využití volného času, by mělo být – a ukazuje se, že opět je – jedním z 

prioritních zájmů státní politiky. Smysluplné využívání volného času se jeví jako jeden 

z nejdůležitějších kroků při prevenci sociálně patologických jevů. Tuto problematiku 

ve své práci také podrobně popisuji. Studiem současných trendů je prokázáno, že zřizování 

volnočasových institucí se společnosti vrací v podobě nemalého procenta dětí, které se 

orientují v možnostech smysluplného využití volného času. Samy ho umějí vyhledat a 

angažují se ve spoluorganizaci volnočasových aktivit. 

Práce nabízí ucelený pohled na činnost domů dětí a mládeže a její význam při 

formování mladého člověka v procesu socializace a při sociální prevenci patologických 

jevů.  

Praktická část rozkrývá problematiku Domu dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centra 

4.  
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1 Zamyšlení nad současnou situací 

Dítě a mladý člověk na počátku tisíciletí – jak zásadně jiné je postavení mladé 

generace v současném světě, světě globalizace, technologických převratů, změněných 

rodinných a partnerských struktur. 

Dnešní mladá generace se musí potýkat s rozpadem tradičního socioekonomického 

prostředí, neexistují již stabilní vzory a homogenní hodnotové struktury, jednotlivec nemá 

šanci pohybovat se ve stabilním a jednotném sociálním koridoru, který určoval průběh jeho 

životní cesty a kterému odpovídala přehledná stupnice hodnot. 

Koridory osobního a životního rozvoje se vlivem rostoucí mobility, pluralizace 

přijímaných forem životního stylu stávají širšími a propustnějšími. Vznikají nové formy 

rodinného soužití, rozmanité sdílené společenské struktury, vytvářejí se nová pole 

působnosti a nová povolání, proměňuje se a rozšiřuje škála životních hodnot. Jedna 

z velkých a neopominutelných sociálních skupin je mládež, která má významnou úlohu ve 

společnosti. Dochází k vytváření vzdělanostního potenciálu ve společnosti, začleňují se 

myšlenky, postoje a sociální normy do psychiky jednotlivců, vznikají hodnotové a 

postojové žebříčky. Na kvalitě vzdělání, dovedností, názorů a postojů, které se vyvíjejí 

celý život, je závislá výkonnost celé naší ekonomiky. 

„Prostřednictvím mládeže dochází k vývoji hodnotového systému společnosti, 

protože interiorizace hodnotového systému společnosti se neděje mechanickým 

kopírováním, mládež je v tomto procesu aktivním subjektem a přebírá jednotlivé hodnoty 

diferenciovaně a tak zpětně modifikuje hodnotový systém společnosti. Mládež vnáší do 

společnosti inovace, například tato současná generace mládeže byla subjektem 

computerizace společnosti. Mládež je však výrazným subjektem i negativních procesů a 

jevů. Současná společenská deviace má svůj základ také ve skupině mládeže. Narůstá 

kriminalita mládeže a snižuje se věk páchání trestných činů a jejich brutalita“ (Sak, 2000). 

Nazírání na dnešní děti a mládež je plné rozporů. Na jedné straně jsou to děti 

konzumu, hedonističtí egoisté, násilničtí individualisté posedlí zábavou, pohybující se v 

odlidštěné virtuální realitě a mnohdy bez zájmu o společenské dění. Na straně druhé jsou 

oběťmi upadající morálky naší společnosti, zažívají silné deprivace v rodině, škole, jsou 
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vystavení každodennímu náporu konzumních tlaků, jsou osamocení, zavalení agresivitou v 

médiích i v běžném životě, trpí rozháranými rodinnými poměry a dalšími psychosociálními 

a ekonomickými nejistotami. 

1.1 Zainteresovanost společnosti 

Svou identitu a hodnotovou orientaci si vlastně musí mladý člověk sestavit sám, 

sám se musí stát strůjcem svého vlastního života a svých osobitých hodnot. Přesto se 

společnost nemůže zbavit odpovědnosti za to, aby mu napomohla orientovat se ve změti 

dnešního životního stylu, pootevřít mu dveře k pozitivním životním postojům, cílům i 

životní cestě. 

„Víme, že volný čas se může dokonce stát zdrojem velmi vážného ohrožení. Při 

neorganizovaném trávení volného času dochází k velké části úrazů dětí; mladí lidé svým 

jednáním ohrožují sebe i druhé experimentováním s drogami, z nudy překračují zákon: 

dopouštějí se šikany svých vrstevníků, krádeží aut, zaměřují svou agresivitu na příslušníky 

jiných etnik.“ (Pávková, 2002). 

Toto platí v jakékoli komunitě, zemi či státu, ale toto obecné východisko je přece 

jen poplatné historickým, ekonomickým i politickým tradicím jednotlivých zemí.  

Zainteresovanost státu na orientaci dítěte a mladého člověka se projevuje v řadě oblastí 

i sfér, jednou z těch podstatných, ale často podceňovaných, opomíjených a potlačovaných 

do pozadí z hlediska ekonomických zájmů, jsou oblasti volného času dětí a mládeže. Je to 

zřejmé v celé Evropě. Zainteresovanost společnosti se děje přímo prostřednictvím státu či 

jinými orgány státní samosprávy (jedná se především o obce). Státy, samostatné správní 

celky i obce podporují smysluplné využívání volného času jak prostřednictvím dotací 

volnočasovým subjektům, tak institucionalizováním péče o volný čas dětí a mládeže 

zřizováním zařízení určených speciálně pro tuto oblast. Státní politika České republiky 

obsahuje termín politika mládeže, znamená to, že stát si klade konkrétní cíle, které by měly 

pomoci mladým lidem ke smysluplnému využívání volného času. Když pohlédneme na 

možnosti, které mají dnešní děti v oblasti nabídky smysluplného trávení volného času, 

můžeme konstatovat, že v celosvětovém i evropském měřítku je na tom naše republika 

výborně.   
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1.2 Fenomén volného času (a faktory, které ho ovlivňují) 

Nabízí se zde několik otázek: Co je to volný čas? Které z našich běžných 

každodenních činností je možné takto označit? Pro naše účely je důležité vědět, že se jedná 

o oddělení sféry povinností a sféry volného času. Definic je celá řada. Každý autor chápe 

tento pojem jinak, záleží tedy na tom, do jaké publikace nahlédneme. 

„Volný čas je možno chápat jako opak nutné práce a povinností, dobu, kdy si své 

činnosti můžeme svobodně vybrat, děláme je dobrovolně a rádi, přinášejí nám pocit 

uspokojení a uvolnění. Pod pojem volný čas se běžně zahrnují odpočinek, rekreace, 

zábava, zájmové činnosti, dobrovolné vzdělávání, dobrovolná společensky prospěšná 

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

volného času vyučování a činnosti s ním související, sebeobsluha, základní péče o 

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

zařízení i další uložené vzdělávání a další časové ztráty. Součástí volného času nejsou ani 

činnosti zabezpečující biologickou existenci člověka (jídlo, spánek, hygiena, zdravotní 

péče). Ale i z těchto činností si někdy lidé vytvoří svého koníčka, což je zřejmé např. ve 

vztahu k jídlu.“ (Pávková, 2002). 

Každý člověk má pod pojmem volný čas jiné představy. Např. vaření je pro matku 

se čtyřmi dětmi nutností, ale pro jiného to může být koníček.  

„Podíváme-li se na různá pojetí volného času, pak je můžeme přehledně utřídit do 

tří velkých skupin: 

1. pojetí, která ve volném čase spatřují smysl a cíl života, můžeme je 

označit jako optimistická, 

2. pojetí zdůrazňující rizika a negativní stránky volného času, lze je 

nazvat jako skeptická, 

3. pojetí vycházející z možnosti vytváření hodnot ve volném čase 

v reálných společenských kontextech, interpretujeme je jako 

realistická.“(Knotová, 2011). 
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Volný čas je náš osobní prostor pro svobodné rozhodování. Záleží jen na nás, jak 

ho vyplníme. Tento čas by nám měl přinášet radost, uspokojení a odpočinek, v neposlední 

řadě nás i neformálně vzdělávat či kultivovat. Způsob, jak trávíme svůj volný čas je 

ukazatelem životního stylu. Můžeme zde zmínit dva extrémy. Prvním jsou mladí lidé, kteří 

se chtějí dobře uchytit v lukrativní firmě. Své ambici věnují veškerý volný čas, pracují 

mnohdy více než 12 hodin denně, učí se cizím jazykům, snaží se, aby byli v práci lepší a 

výkonnější, volný čas je vlastně zdržuje. Takoví lidé neumějí odpočívat, časem se stanou 

přetížení a hrozí jim syndrom vyhoření. Druhým extrémem jsou lidé, kteří své zaměstnání 

chápou pouze jako zdroj příjmů a vše, co vydělají (a mnohdy také veškerý čas), investují 

do svých zájmů a koníčků. Takoví lidé mají často rodinné i pracovní problémy, neumějí 

totiž myslet na nic jiného než na své osobní zájmy. 

„Volný čas je částí lidského života mimo čas pracovní a čas vázaný, který zahrnuje 

biofyziologické potřeby člověka, chod rodiny, provoz domácnosti, péči o děti, dojíždění za 

prací a další nutné mimopracovní povinnosti. Volný čas je dobou, kterou má po splnění 

těchto potřeb a povinností člověk k dispozici pro činnosti sebeurčující a 

sebevytvářející.“(Hájek, Hofbauer, Pávková, 2008). 

Z této definice vyplývá, že je to čas především pro zábavu a odpočinek. Jedinec se 

v tomto čase věnuje činnostem, pro které se rozhodl sám a svobodně. Volný čas nechápe 

jako zahálku, ale váží si ho jako něčeho, co mu pomáhá k pocitu sebenaplnění a 

sebepoznání. Jak se člověk může naučit hospodařit s volným časem? Naučí se to sám od 

sebe, nebo potřebuje, aby ho někdo vedl, byl mu příkladem? Jak můžeme ve volném čase 

na děti a mladé lidi pozitivně výchovně působit a jak je můžeme vychovávat pro volný 

čas? 

Odpověďmi na většinu těchto otázek se zabývám na následujících stránkách. 

„Volný čas je možno posuzovat z mnoha různých pohledů: ekonomického, 

sociologického, sociálně psychologického, politického, zdravotně-hygienického, 

pedagogického, nebo historického. Tyto jednotlivé aspekty se však prolínají a nelze je 

posuzovat jednotlivě. Způsob využívání volného času je jedním z důležitých ukazatelů 

životního stylu.“ (Pávková, 2002). 
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Vývoj smysluplného využívání volného času souvisí s přibývajícím volným časem, 

spoustu práce za nás zastanou různé stroje a přístroje, přibyly volné dny, svátky, zkrátila se 

týdenní pracovní doba, prodloužila se dovolená. Někteří jedinci si s tím neumějí poradit: 

na jedné straně příliš pracují a stávají se z nich lidé chorobně závislí na práci. Nebo naopak 

nedělají nic, nudí se a mnohdy skončí v závadném prostředí. Proto je více než důležité 

ukazovat jim možnosti, které se nabízejí ve velmi širokém spektru nabídek. Pedagogické 

vedení volného času se ukazuje jako důležitý činitel při formování a kultivování jedince. 

Základ je jistě v působení rodiny na jedince. Děti napodobují své rodiče, ve značné 

míře přebírají jejich životní styl, a tedy i způsob trávení volného času. Neplatí to vždy a 

bez výhrad. Vztahy mezi rodiči a dětmi jsou složité, komplikované a proměnlivé. Vliv 

rodiny, rodičů, sourozenců i dalších příbuzných je však obrovský a v každém případě 

velmi silně a trvale člověka ovlivňuje. Zde se nabízí popis problémů a specifik dnešní 

rodiny. Tím bychom se však odchýlili od našeho tématu. Je však namístě konstatovat, že 

historický posun ve funkcích rodiny je značný. Přes tento bouřlivý posun je však její 

působení stále zásadní. 

Jsou však i jiné vlivy, které mohou velmi výrazně působit na jedince a jeho způsob 

hospodaření s volným časem. Patří mezi ně škola, učitelé, vrstevníci, kamarádi, sousedé, 

známí, hromadné sdělovací prostředky, literatura a v dnešní době velmi akceptovaný vliv 

internetu a sociálních sítí. Volný čas je bezpochyby sociální fenomén. Člověk se 

sdružováním v různých volnočasových institucích dostává do kontaktu s různými lidmi, 

kteří mohou obohacovat jeho pohled na svět. Jedinec prochází sociálním prostředím, a tím 

se připravuje na další život ve společnosti. Volný čas je sociální fenomén, který díky svým 

funkcím napomáhá ke společensky uznávaným hodnotám, postojům a normám. 
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2 Instituce volného času 

„Existují instituce a organizace, pracovníci, jejichž pracovní náplní je působit na 

děti, mládež či dospělé osoby ve volném čase a naučit je volný čas racionálně využívat. 

Toto ovlivňování je záměrné, má vymezený cíl, je plánovité, většinou dlouhodobé, splňuje 

tedy požadavky, kterými lze vymezit výchovné působení. Hovoří se o pedagogickém 

ovlivňování volného času.“ (Pávková, 2002). 

Po roce 1989 nastaly v naší zemi velké změny i v oblasti organizování volného 

času.  Většina domů pionýrů a mládeže se transformovala do současných domů dětí a 

mládeže (také středisek volného času či center volného času), jejichž pozitivní výsledky a 

perspektivní koncepční rysy hodnotili pozitivně i západoevropští pedagogové volného 

času.  

Východiska i praxe zařízení obou částí Evropy se začaly sbližovat. Tomu 

napomáhaly zesilující kontakty a tok pedagogických informací mezi pracovníky. 

Jednotlivé země včetně naší si však uvědomily nemožnost mechanického přebírání 

jakéhokoliv modelu, ale naopak nutnost vycházet z vlastních podmínek, učit se od druhých 

a současně jim poskytovat svoje zkušenosti.  

Zařízení střední a východní Evropy se musela začít vyrovnávat s novými 

podmínkami své existence: reagovat na soutěžní, konkurenční prostředí pronikající i do 

volného času, otevírat se novým cílovým skupinám (zdravotně postiženým, sociálně 

handicapovaným, minoritám, nezaměstnaným), částečně samofinancovat svoji činnost, 

uplatňovat nové přístupy v organizaci práce. 

 

2.1 Domy dětí a mládeže v centru pozornosti  

Zařízení volného času vstoupila do nového, podnětného, současně však stále 

náročnějšího prostředí. V něm začala prokazovat svou funkčnost, schopnost reagovat na 

aktuální potřeby a úsilí o další rozvoj. Mnohdy ji brzdí ideologická nálepka z minulosti, 

nepochopení „mocných“ a ekonomické limity. Pro jejich podporu a stimulování dalšího 
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rozvoje ze strany státu a celé společnosti však jednoznačně mluví výsledky a potřeby 

mladé generace i požadavky společnosti na ni. 

 

Na počátku nového tisíciletí se proto dostala opět opakovaně do centra pozornosti 

odborných výzkumů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) jedna 

ze zařízení, a to střediska volného času (dále jen SVČ). V některých regionech se jim říká 

dům dětí a mládeže (dále jen DDM), jinde, například na severní Moravě, jsou označena 

jako centrum volného času (dále jen CVČ). Realizací celoplošného výzkumu „DDM jako 

subjekt sociální prevence“ (IDM MŠMT, Válek Zdeněk) v šesti městech České republiky 

na vzorku 1 000 žáků základních škol (ve věku 12–15 let) bylo poukázáno na aktuální 

problémy v institucionálním zabezpečení volného času, a to především ve státním vlivu. 

Tématem byly akce preventivní a vztah k činnostem a aktivitám DDM. Značná 

pozornost ve výzkumu byla pochopitelně věnována přímo aktuální problematice volného 

času. Výzkum byl realizován právě proto, aby částečně odpověděl na otázku potřebnosti 

zařízení pro volný čas dětí a mládeže. 

 

2.2 Studie o povědomí dětí o centrech pro volný čas 

Z odpovědí na množství volného času u vzorku respondentů jednoznačně 

vyplynulo, že ho mají dostatek až nadbytek. Uváděnými hlavními motivy pro návštěvy 

volnočasových aktivit byla především dobrá parta. V této souvislosti bylo zjištěno, že 

DDM patří do škály běžně vnímaných volnočasových zařízení. Pravidelně DDM v průběhu 

školního roku navštěvovalo 25 % žáků. Ostatní svůj nezájem zdůvodnili návštěvou jiných 

zařízení, nezajímavým programem nebo nepřítomností přátel. 

Děti by jednoznačně daly přednost možnosti navštěvovat organizované 

volnočasové aktivity nepravidelně. Z toho vyplývá, že nabídka DDM by se měla posunout 

směrem k rozšíření spontánních aktivit. 

Ze srovnání měst vyplynulo zjištění, že čím větší město, tím více si děti stěžovaly 

na to, že nemají kam chodit. Rovněž o činnosti DDM ve větším městě se vědělo méně než 
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na malém městě. DDM nejčastěji navštěvovaly ty děti, které neměly problémy s volným 

časem. 

Děti byly dotázány, proč do DDM nechodí. Na tuto otázku však odpověděly i ty 

děti, které v daný čas DMM již nenavštěvují, ale v nedávné době do nich chodily. To 

znamená, že odpovědělo cca 75 % sledovaných dětí. 

Ve zdůvodnění jednoznačně převládlo vysvětlení, že respondenti chodili jinam, že 

v DDM realizovali program, který neorganizované děti příliš nezajímal a nechodili tam 

kamarádi respondentů. Téměř 40 % žáků připustilo, že je nenapadlo trávit svůj volný čas 

v domě dětí a mládeže. Finanční náročnost či špatné vedení byly na škále uváděny jako 

nejméně významné. 

DDM nejčastěji navštěvovaly děti s vyhraněnými zájmy, a ty také byly spokojeny s 

nabídkou možných aktivit, naopak děti se zájmy nevyhraněnými nebyly s nabídkou 

spokojeny. 

Z šetření vyplynulo, že děti navštěvující DDM byly spíše z poměrně dobře 

fungujících a dostatečně finančně zabezpečených rodin. 

Lze předpokládat, že domy dětí a mládeže zaměřené na pravidelnou zájmovou 

činnost byly a stále jsou ukotveny v povědomí respondentů jako uzavřená společenství 

určená pouze pro bezproblémové děti. Neorganizované děti nejvíce preferovaly otevřená 

zařízení, kde se mohou neformálně setkávat. 

Ve všech šesti městech, kde bylo šetření realizováno, byly uskutečněny i rozhovory 

s představiteli státní správy a představiteli nevládních organizací. Z těchto rozhovorů 

jednoznačně vyplynulo, že děti ve věkové skupině 12–15 let patřily (a stále patří) ve všech 

sledovaných městech mezi děti nejohroženější sociálně patologickými jevy. 
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3 Zájem společnosti na kvalitě trávení volného času 

„Specifickou zvláštností volného času dětí a mládeže je to, že z výchovných důvodů 

je žádoucí pedagogické ovlivňování. Děti ještě nemají dostatek zkušeností, nedovedou se 

orientovat ve všech oblastech zájmových činností, potřebují citlivé vedení. Podmínkou 

účinnosti je, aby toto vedení bylo nenásilné, nabízené činnosti pestré a přitažlivé, účast na 

nich dobrovolná. Míra ovlivňování volného času závisí na věku dětí, jejich mentální i 

sociální vyspělosti i na charakteru rodinné výchovy. Prostředí, ve kterém děti tráví volný 

čas, je velmi různorodé. Může to být domov, škola, různé společenské organizace a 

instituce. Mnoho dětí prožívá své volné chvíle ve veřejných prostranstvích, venku, na ulici, 

často bez jakéhokoliv dohledu, dokonce i bez zájmu dospělých. Tato situace je 

neuspokojivá, je tím ohrožena výchova dětí a často i jejich bezpečnost. To platí zvláště pro 

menší děti žijící ve velkých městech. Děti mají relativně hodně volného času.  

Společnost by měla mít zájem na tom, jak děti svůj volný čas tráví. Je samozřejmé, 

že na prvním místě je to záležitost rodiny. Názor, že výchovu dětí ve volném čase plně 

zabezpečí rodina, je však mylný. Pro tuto funkci má nejen nedostatek času, ale chybí jí i 

potřebné materiální vybavení a odborná kvalifikace. Rodina též nemůže uspokojit potřebu 

dětí a zejména dospívajících sdružovat se ve skupinách vrstevníků. Některé tendence k 

omezování či rušení institucí pro výchovu mimo vyučování jsou nedomyšlené a škodlivé. 

Historické zkušenosti i zkušenosti ze zahraničí potvrzují, že prevence je ve výchově 

účinnější a také podstatně levnější než náprava chyb a převýchova. A právě kvalitní 

výchova dětí ve volném čase má výrazný preventivní význam.“ (Pávková, 2002). 

V současné době existuje v České republice cca 300 středisek volného času / domů 

dětí a mládeže. Zřizuje je povětšinou stát, tzn. kraje a obce, a náklady na jejich činnost jsou 

částečně hrazeny ze státních, respektive krajských či obecních rozpočtů. Významný je i 

podíl klientských příspěvků. 

V souvislosti s politickými změnami se občas objevují názory zpochybňující 

existenci těchto zařízení právě z důvodů ekonomických, nicméně k takovému závažnému a 

katastrofickému kroku se zatím žádná z vládních nomenklatur neodhodlala. 
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3.1 Naplňování volného času jako ukazatel životního stylu 

Jak lidé tráví svůj volný čas je důležitým ukazatelem životního stylu. Ze 

sociologického hlediska je zřejmé, že to, jak volný čas využívá mladá generace, ovlivňuje 

a determinuje budoucí život společnosti a její směřování k pozitivní cestě do budoucnosti. 

V zájmu společnosti je ovlivňování volného času směrem k pozitivním hodnotám, 

jako je například návrat k přírodě a určitá kompenzace odtrženosti od přirozeného prostředí 

života. Nabídky volnočasových aktivit v současnosti rozšiřují obsah rekreačních, 

zájmových i vzdělávacích činností. Účastník jde jejich prostřednictvím za novým 

zážitkem, rozvojem dovedností a sebeuplatněním, učí se tak odolávat nástrahám, které se v 

současné době hojně ve společnosti vyskytují. 

Volný čas dětí a mládeže je často zařazován jako rizikový faktor vedoucí k sociálně 

patologickým jevům. Vhodné pedagogické ovlivňování volného času dětí a mládeže je 

jednou z účinných forem prevence tak závažných výchovných problémů, jako jsou projevy 

agresivity, záškoláctví, drogové závislosti, gamblerství, závislosti na virtuální droze, 

problémy v oblasti sexu. Proto je primárním cílem výchovy ve volném čase prevence 

těchto nežádoucích jevů. Odpočinutý, sociálně zdatný a zdravě sebevědomý jedinec se 

dokáže nežádoucímu chování ubránit. Obsah i způsob využívání volného času má značný 

význam z hlediska duševní hygieny. Způsob odpočinku, rekreace a zábavy se odráží i ve 

studijních a pracovních výkonech člověka. Hodnotné a trvalé celoživotní zájmy mohou 

kladně ovlivňovat i partnerské vztahy a výchovu dětí v rodině. 

 

3.2 Státní péče o volný čas dětí a mládeže 

O volném čase se také hovoří jako o rizikovém faktoru či jako o časované bombě. 

Jak již bylo zmíněno, jeho množství relativně vzrůstá, ovšem to neznamená, že stoupá i 

kvalita jeho využívání. 

Neovlivňování využívání volného času a výchovy k jeho vhodnému naplnění ze 

strany společnosti a ponechání této oblasti zcela na komerčních možnostech, by mohlo mít 

nedozírné následky.  
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Stát ovlivňuje volný čas dětí a mládeže, aniž při tom narušuje jeho základní 

specifika. Státní zainteresovanost spočívá: 

 v zakládání a financování sítě zařízení pro volný čas dětí a mládeže, 

ovlivňování jejich činnosti k pestré nabídce pro všechny věkové a sociální skupiny; 

 v pomoci organizacím, sdružením a spolkům pracujícím s dětmi a 

mládeží; 

 ve vytváření podmínek pro uspokojování tužeb dětí a mládeže po 

spontánní aktivitě ve volném čase; 

 ve vytváření kladných postojů dospělých členů společnosti 

k výchově dětí a mládeže ve volném čase; 

 v konstituování pedagogiky volného času, včetně výzkumné činnosti 

a podílu na přípravě pedagogů volného času ať již profesionálních, nebo 

dobrovolných; 

 ve vytváření informačního systému k aktivitám volného času dětí a 

mládeže. 

 

Nabídka pro volný čas dětí a mládeže by měla tvořit funkční systém bez 

preferování institucí, organizací či majetkoprávních vztahů. Na nabídce by se měli podílet 

všichni partneři na základě dohod a smluv s využitím zdrojů: státních, obecních, z plateb 

účastníků i příspěvků sponzorů, využíváním zdrojů materiálních, prostorových i 

personálních. 
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4 Subjekty pracující s dětmi a mládeží 

Subjektů, které pracují s dětmi a mládeží v jejich volném čase, se v České republice 

nachází značný počet. Pokud pomineme komerční využití volného času, které nabízejí 

různé zážitkové firmy za mnohdy nemalou úplatu, dělíme organizace zabývající se 

volnočasovými aktivitami na státní a nestátní subjekty. 

V České republice existuje velké množství nestátních volnočasových subjektů, 

které provozují spolky (dříve občanská sdružení) dětí a mládeže, či takové, které pracují 

s dětmi a mládeží. Jedná se o spolky tělovýchovné, sportovní, vzdělávací, zájmové, 

církevní a podobně. Jejich činnost je různorodá, a to od realizace pravidelných zájmových 

aktivit přes cestování, sport, tábornictví až po kulturu. Tato zařízení významnou měrou 

doplňují a obohacují nabídku volnočasových možností v ČR. Jsou důležitým prvkem ve 

vytváření možností žádoucího využití volného času dětí a mládeže. 

Činnost těchto nestátních subjektů ovlivňuje stát prostřednictvím dotační grantové 

politiky. MŠMT České republiky tedy každoročně vyhlašuje dotované programy s cílem 

rozvoje nestátního neziskového sektoru v oblasti práce s dětmi a mládeží a podporuje i 

evropskou dotační politiku zaměřenou na neformální vzdělávání. 

Spolky působící v této oblasti a zasahující sféru volného času dětí a mládeže 

zakládají právnické osoby na základě svého svobodného rozhodnutí s cílem řešit konkrétní 

problémy nebo jim předcházet. Do jejich postavení a činnosti mohou státní orgány 

zasahovat jen v mezích zákona. 

Do oblasti státních subjektů pracujících s volným časem dětí a mládeže patří 

především: 

střediska volného času, školní kluby, družiny v základních školách,  

dále pak a v neposlední řadě byť s omezenou působností školská výchovná a 

ubytovací zařízení – domovy mládeže, výchovná zařízení pro ústavní výchovu, to znamená 

dětské domovy, diagnostické ústavy a výchovné ústavy.  

Řadíme sem také další zařízení zájmového vzdělávání – základní umělecké a 

jazykové školy.  
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Všechna tato zařízení jsou součástí vzdělávací soustavy a jsou zapsána do rejstříku 

školských zařízení. 

 

4.1 Střediska pro volný čas 

Významným nositelem úkolu zajistit podmínky pro účelné a smysluplné naplnění 

volného času jsou střediska volného času. 

Na rozdíl od ostatních školských zařízení jsou jediným subjektem, který je 

současně zaměřen jak na celou sféru zájmových oblastí, tak i na širokou základnu dětí a 

mládeže bez jakéhokoliv výběrového omezení. 

SVČ mohou být zřízena buď jako domy dětí a mládeže se širokou zájmovou 

působností, nebo jako stanice zájmové činnosti, která se specializují na konkrétní 

zájmovou oblast. Jsou zřizována ze zákona č. 561/2004  Sb., tzv. školského zákona, § 111. 

K němu následně MŠMT vydalo prováděcí předpis, vyhlášku 74/2005 Sb., o zájmovém 

vzdělávání: 

„Zájmové vzdělávání poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou 

činností se zaměřením na různé oblasti. Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školských 

zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních 

družinách a školních klubech. 

Střediska volného času se dále podílejí na další péči o nadané děti, žáky a studenty 

a ve spolupráci se školami a dalšími institucemi rovněž na organizaci soutěží a přehlídek 

dětí a žáků.“ 

Střediska volného čas dětí a mládeže, jimiž jsou v běžné praxi v naprosté většině 

domy dětí a mládeže, jsou zpravidla právní subjekty a řídí se vyhláškou MŠMT ČR číslo 

432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže (SVČ, DDM, § 2). Byly jim 

stanoveny tyto činnosti, které jsou ve smyslu vyhlášky hlavní: 

Pravidelná zájmová činnost je organizována v zájmových útvarech, což je obecné 

vyšší pojmenování zahrnující zpravidla některá z těchto označení: 
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 Kroužek – tím rozumíme menší zájmový útvar, jehož činnost 

směřuje zpravidla na vnitřní obohacení členů, zaměřuje se na vnitřní život útvaru 

(např. kroužek rybářský, modelářský, čtenářský). 

 Soubor – označuje zájmový útvar, jehož činnost směřuje zpravidla k 

veřejné produkci výsledků činnosti (pěvecký, taneční, divadelní apod.). Zpravidla 

má závaznější strukturu a mívá více členů než kroužek. 

 Klub – je zájmový útvar s volnější organizační strukturou, s možnou 

převažující receptivní činností členů.  

 Oddíl – označení se užívá výjimečně a zpravidla jen u 

tělovýchovných nebo turistických útvarů. Pojem označuje, že útvar je součástí 

většího organizačního celku a ve struktuře DDM má charakter kroužku. 

 Kurz – je útvar s vymezenou délkou trvání, zpravidla kratší než 

jeden rok. Jeho činnost směřuje k osvojení určitého množství vědomostí či 

dovedností (kurz PC, kurz drhání, vaření apod.). Zájmový útvar je také možné 

organizovat v průběhu roku jako řadu kurzů po sobě následujících a tematicky na 

sebe navazujících. To umožňuje i v průběhu roku přijímat operativněji nové členy a 

platby účastníků jsou rozloženy do několika částek. Na závěr školního roku může 

SVČ účastníkům zájmového útvaru vydávat osvědčení o práci (absolvování) se 

stručným kladným hodnocením činnosti. 

 

Zájmová činnost příležitostná zahrnuje nabídku organizovaných příležitostných 

nebo cyklických akcí výchovně-vzdělávacího nebo rekreačního charakteru. Je 

organizována nebo přímo řízena pedagogem a je časově vymezena. Přes možnou 

pravidelnost to není činnost průběžná. Do této aktivity zahrnujeme např. místní soutěže a 

turnaje, přehlídky, výlety, zájezdy, exkurze, divadelní představení, cykly přednášek, ale 

také jednotlivé akce příměstských táborů v době prázdnin. Tyto akce nelze zaměňovat za 

nabídku spontánních aktivit. K těmto aktivitám se vede přiměřená pedagogická 

dokumentace, její forma není stanovená.  
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Nabídka spontánních aktivit je průběžná nabídka činností, které jsou 

pedagogicky a organizačně ovlivňovány pedagogy nepřímo. Nabídka je využívána 

individuálně nebo skupinami účastníků neorganizovaně dle jejich aktuálního zájmu (např. 

otevřená hřiště či sportoviště, čítárny, herny apod.). Spontánní činnosti nemají pevně 

stanovený začátek nebo konec. Jsou vymezeny pouze provozem zařízení. Jsou přístupné 

všem zájemcům a není vhodné nabídku podmiňovat různými provozními či organizačními 

omezeními. Pracovník při těchto činnostech zajišťuje především bezpečnost tam, kde je to 

nutné, při některých aktivitách vystupuje jako rádce, konzultant či činnost motivuje. 

Nabídka spontánních aktivit může být např. i při akcích jiných pořadatelů. 

Vyšším typem nabídky spontánních aktivit je nabídka pro talentované děti a mládež 

s vyhraněnými zájmy. Nabídkou mohou být zpřístupněné laboratoře, ateliéry, chovatelská 

pracoviště, počítačové a další odborné pracovny. Zde účastníci mimo pravidelnou 

zájmovou činnost individuálně nebo ve formálních skupinách rozvíjejí projevený talent 

pod vedením odborníka.  

Organizace soutěží a přehlídek vyhlašovaných nebo doporučovaných MŠMT 

ČR ve smyslu vyhlášky MŠMT ČR č. 431/1992 Sb., v platném znění. SVČ z pověření 

svého zřizovatele nebo orgánu státní správy v resortu školství organizují základní kola 

nebo kola vyhlašovaná příslušným školským úřadem či z pověření MŠMT a v dohodě se 

zřizovatelem soutěžní kola nebo přehlídky vyšší (regionální, celostátní). Podíl SVČ 

spočívá v přípravě, propagaci, zabezpečení vlastního průběhu a vyhodnocení soutěže. 

Zaměstnanci SVČ se svými spolupracovníky a aktivisty zabezpečují příslušná kola jak 

organizačně, tak odborně. Aktivity spojené s místními soutěžemi nebo soutěžemi různých 

občanských sdružení jsou akce příležitostné a také se tak vykazují ve výkazu o činnosti. 

 

Práce s talentovanou mládeží má zpravidla tyto formy: vytváření speciálních 

zájmových útvarů pro talentované jedince, individuální práce s dětmi mimo zájmové 

útvary (konzultace, umožnění práce v odborných pracovnách apod.), zadávání a řešení 

tematických úkolů, individuální či skupinové konzultace pro práce středoškolskou 

odbornou činnost (SOČ), odborná soustředění, vyšší nabídka spontánních aktivit. 

Prázdninová táborová činnost – jí rozumíme organizovanou činností s dětmi, 

mládeží i s rodiči a dětmi, provozovanou v době dlouhodobého volna, tj. o letních či 
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jarních prázdninách. Tábor může mít rekreační poslání nebo formu odborného soustředění, 

které završuje práci zájmového útvaru. 

Odborná pomoc – vyhláška stanoví, že SVČ mohou poskytovat odbornou pomoc 

ostatním subjektům pečujícím o volný čas dětí a mládeže, a to jak v resortu školství, tak 

občanským sdružením pracujících s dětmi a mládeží a sdružením dětí a mládeže. Pomoc 

poskytují na požádání podle svých personálních a prostorových podmínek formou 

seminářů, školení, přednášek, vzorových akcí, kurzů, vydáváním metodických materiálů, 

podílem na zpracovávání projektů apod. 

Činnost SVČ se řídí celoročním plánem, který ředitel před začátkem školního roku 

projedná se zřizovatelem. K pravidelné zájmové činnosti, do táborů a k některým 

příležitostným aktivitám jsou děti přihlašovány s osobními údaji a u osob mladších 18 let 

s podpisem zákonných zástupců. Účastníci platí účastnický příspěvek. Výši příspěvku 

stanoví ředitel SVČ dle finanční náročnosti, atraktivity a dle dalších společenských zřetelů. 

V případě snížení či prominutí příspěvku je snížení prokazatelně projednáno se 

zřizovatelem (srov. § 4, odst. 2 vyhlášky číslo 432/1992 Sb.). Počet účastníků vykazuje 

SVČ ve statistickém výkazu Ššol 15-05, údaje jsou ověřitelné interní dokumentací. 

Závazné formuláře pro pedagogickou dokumentaci činností SVČ nejsou MŠMT 

stanoveny. 

Na vedení zájmové činnosti se podílejí interní pedagogové a externí 

spolupracovníci. Míru přímé výchovné povinnosti interních pedagogů stanovuje ředitel. 

Ředitel zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán z řad interních pedagogů, 

externích spolupracovníků, zástupců rodičů dětí a mládeže. (Vyhláška MŠMT ČR, 

432/1992 Sb.) 

Střediska jsou pro své klienty otevřena celoročně s důrazem kladeným na realizaci 

aktivit ve volném čase (odpolední hodiny, víkendové dny, prázdninové a sváteční dny). 

Jsou zařazeny mezi subjekty plnící úkoly v oblasti protidrogové politiky a sociální 

prevence. 

Nabízí své činnosti neformálně, tzn. nejen v oblasti pravidelných zájmových 

aktivit, ale i v oblasti aktivit příležitostného a spontánního charakteru. To znamená, že 

nevyžadují od návštěvníka pravidelnou docházku, mají charakter nízkoprahového zařízení 

otevřeného všem ve vhodné době a bez jakékoli registrace. Velmi často jen pod nepřímým 
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pedagogickým dozorem. Tím se otevírají i početné skupině dětí a mládeže, které mají 

problémy s pravidelností či organizovaností. 

 

 

Graf 1: Objem činností SVČ 

 

Zpráva z výzkumného projektu Připravenost středisek pro volný čas dětí a mládeže 

na práci s vybranými sociálními skupinami a na zavádění nových forem práce s využitím 

aplikace zkušeností obdobných zařízení z Německa, Francie a Slovenska, IDM MŠMT 

ČR, 2001. 

 

4.2 Základní formy a zajištění činnosti SVČ 

Přirozenou vlastností je naplňování oblastí činností SVČ (DDM) je možnost 

reagovat na konkrétní potřeby a zájmy – v jakém místě, složení populace. Vyhláška o 

zájmovém vzdělávání dává jen mantinely, které specifikují činnosti SVČ v oblasti 

pravidelné (tvoří ji 50 % až 70 % činnosti SVČ), příležitostné (s 20 % – 40 % podílu), 

spontánní (zatím je koncipována velmi volně a hledá svoji přesnější podobu především 

v otevřených klubech), prázdninová (10 % až 20 %), práce s talenty (5 % – 10 %) a garancí 

a organizací zájmových soutěží. (zdroj dtb. SVČ v ČR IDM MŠMT) 
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Zásady pedagogického působení jsou odvozeny od obecných pedagogických zásad 

(přiměřenosti, názornosti a aktivity, cílevědomosti a plánovitosti, posloupnosti, kladné 

motivace, uspokojování maxima potřeb), avšak mají některá další specifika. Z charakteru 

institucionálního ovlivňování volného času výchovy mimo vyučování vyplývají specifické 

požadavky, podle jejichž respektování lze posuzovat kvalitu výchovného působení – 

vedení zájmové činnosti. 

Požadavek pedagogického ovlivňování volného času lze chápat jako nutnost 

citlivého pedagogického vedení dětí k účelnému využívání volného času. Každému dítěti 

má být dána příležitost k naplňování volného času. Toto právo je zakotveno v Úmluvě o 

právech dítěte. Avšak zařízení jen nenaplňují volný čas (výchova ve volném čase), ale také 

vychovávají k využívání volného času. Děti jsou seznamovány s různou smysluplnou 

náplní volného času (různými zájmovými aktivitami), které jim mají přinášet uspokojení, 

kompenzaci a seberealizaci. 

Na základě poznání různých přiměřených aktivit se vytvářejí základy pozdějších 

návyků na využívání volného času. Nabídka využívá i nové zájmové oblasti a nemůže se 

vyhnout ani módním trendům, avšak musí volit takové činnosti, které jsou pro rozvoj 

osobnosti přínosem. 

Obsahem práce pedagogických pracovníků SVČ, tj. zejména DDM, je činnost 

manažersko-pedagogická. Míra přímé výchovné povinnosti se řídí nařízením vlády číslo 

68/1997 Sb., v platném znění, kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra 

povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství. 

Míru přímé výchovné činnosti v zařízení stanoví ředitel jmenovitou garancí aktivit 

zařízení obsaženou v celoročním plánu, nebo vnitřním příkazem. Do míry přímé výchovné 

činnosti se zahrnuje: 

 vedení zájmových útvarů, 

 vedení příležitostných akcí, 

 vedení táborů a dalších zotavovacích akcí pro děti a mládež, 

 organizování a vedení soutěží a přehlídek, 

 usměrňování spontánních aktivit, 
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 vzdělávací aktivity pro jiný subjekt, 

 další specifické činnosti s dětmi a mládeží dle charakteru 

činnosti DDM. 

 

Pedagogický pracovník ve školství (v SVČ, DDM) musí mít manažerské 

schopnosti, být organizačně zdatný, znát a sledovat trendy volnočasových aktivit. 

Požadavky na něj kladené zasahují i do sféry právního povědomí, určité míry 

ekonomických znalostí a dovedností. Práce v zařízení volného času vyžaduje od pedagoga 

vysoké osobní nasazení, invenci a kreativitu, v neposlední řadě velké spektrum tvořivosti, 

znalostí a dovedností. 

 

4.3  Charta výchovy pro volný čas 

V prosinci 1993 byla pro zvýraznění důležitosti řešení problematiky volného času 

přijata Světovým sdružením pro rekreaci a volný čas (World Leisure and Recreation 

Association, WLRA) Charta výchovy pro volný čas. Účelem této charty je informovat 

vlády, nevládní organizace a vzdělávací systémy o významu a přínosech volného času, 

výchovy ve volném čase a výchovy pro volný čas. Má být vodítkem pro činitele přímo se 

podílející na výchově (školy, obecní orgány a zařízení připravující pedagogický personál) a 

informovat je o principech, na nichž mají být založeny postupy volnočasové výchovy. 

Charta konstatuje, že volný čas představuje specifickou oblast lidského života, 

přinášející člověku zvláštní prospěch: radost ze svobody, prostor pro tvořivost, uspokojení, 

potěšení a štěstí. Poskytuje příležitost pro širokou škálu možností sebevyjádření a činností, 

které v sobě zahrnují prvky tělesné, duševní, sociální, umělecké i duchovní. 

Zároveň volný čas představuje jeden z nejdůležitějších zdrojů osobnostního, 

společenského a ekonomického rozvoje a významně přispívá ke kvalitě života. Volný čas 

představuje kulturní statek i průmyslové odvětví, které vytváří pracovní místa, zboží a 

služby. Na kvalitu volného času mají vliv faktory politické, ekonomické, sociální, kulturní 

a stav životního prostředí, které mohou kvalitní prožívání volného času buď podporovat, 

nebo ztěžovat.  
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Volný čas má pro lidi největší přínos tehdy, když mohou spoluurčovat způsob, jímž 

ho budou trávit, a je základním lidským právem a nikomu nesmí být upírán na základě 

pohlaví, sexuální orientace, věku, rasy, náboženství nebo víry, zdravotního stavu, postižení 

nebo ekonomického postavení. (Bílá kniha o mládeži, MŠMT ČR, 2002). 
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5 Sociální prevence a střediska volného času 

Sociální prevence ve všech jejích stupních, to jsou aktivity ovlivňující proces 

socializace a sociální integrace jedince zaměřené na kompenzaci a změnu nepříznivých 

sociokulturních společenských a ekonomických podmínek, které jsou považovány za 

klíčové příčiny maladaptace (tj. nepřizpůsobení se sociálním podmínkám) dětí a mládeže. 

Obecně se jedná o specializovanou péči rodinám, dětem a mládeži, pomoc při 

vzdělávání, naplňování volného času, vytváření pracovních návyků, dovedností a 

příležitostí, pomoc obětem trestných činů, práci s rizikovými skupinami dětí a mládeže, 

prevenci závislostí v nejširším slova smyslu apod.  

Většina mládeže se s nároky dospívání úspěšně vyrovná. Od konce devadesátých 

let se začíná hovořit o „nové morbiditě“ (nemocnosti) mládeže. Jde o problémové chování: 

zneužívání návykových látek včetně alkoholu, delikvence a předčasný sexuální život. Bylo 

prokázáno, že se jednak tyto projevy vyskytují často společně, jednak mají často stejné 

příčiny, stejné rizikové i ochranné faktory pro svůj vznik. Tvoří proto vlastně určitý 

syndrom.  

I když každý jev rizikového či problémového chování je samozřejmě třeba studovat 

do hloubky samostatně a přistupovat k němu v tomto smyslu specificky a 

„specializovaně“, ukazuje se nutnost přistupovat k této problematice jako k celku.  
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Individuální faktory 

Rizikové 

 problémové chování v dětství 

 zanedbávání a zneužívání dětí 

 malá sebedůvěra a sebeúcta 

 chronická nemoc a handicap, těhotenství a rodičovství 

 špatný školní prospěch 

 malé a nejisté perspektivy pro budoucnost 

 nezaměstnanost a velká chudoba 

 sklon k riskování 

 příslušnost k menšinám (rasovým, etnickým, náboženským) 

 

Ochranné 

 vysoká inteligence 

 vyrovnání se s negativními zkušenostmi z dětství 

 sebeúcta a sebedůvěra 

 pozitivní perspektivy a možnosti pro budoucnost 

 zapojení do „pozitivní“ skupiny vrstevníků 

 oceňování vzdělání a zdraví 

 účast na životě obce, školy, církve, zájmového sdružení 

 empatie, altruismus, duchovní orientace, schopnost 

sebekontroly 

 hobby 
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Rodinné faktory 

Rizikové 

 významná ztráta v rodině (včetně rozkolu a zavržení svým 

rodičem) 

 chronická nemoc rodičů (tělesně nebo duševně, včetně 

závislosti na návykových látkách) 

 autoritativnost rodičů 

 zanedbávající či nadměrně benevolentní přístup rodičů 

 nedostatečná komunikace 

 

Ochranné 

 dobré vztahy v rodině 

 otevřená komunikace 

 neautoritativní podpora dospívajícího 

 duchovní orientace 

 nepřítomnost rozporu mezi hodnotami rodiny a vrstevníků 

 

Společenské faktory 

Rizikové 

 chudoba 

 příležitost k nelegálním činnostem 

 negativní vzory v okolí 

 glorifikace rizikového a negativního chování v médiích 

 legální přístup ke zbraním 

 nízká úroveň vzdělání 
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 nezaměstnanost 

Ochranné 

 kvalitní školy a školská zařízení 

 dospělí, kteří se věnují mládeži 

 pozitivní vzory ve společnosti 

 obecně malá tolerance k negativním sociálním jevům 

 stálá pozitivní poselství v médiích 

 vytváření příležitostí pro kreativitu mládeže 

 kvalitní legislativa 

 

Začleňování člověka do společnosti napomáhá sociální prevenci a ke zdařilosti 

tohoto procesu přispívá i dobře realizovaná náplň volného času. Ta se proto řadí mezi 

významné faktory ovlivňující socializaci a sociální integraci mladého člověka.  

Zařízení pro volný čas dětí a mládeže plní významnou výchovně-vzdělávací a 

rekreační funkci. Tato zařízení organizují nejen činnosti, které vyžadují pravidelnou 

docházku, ale také takové, které pravidelnou docházku od účastníků nevyžadují, a mohou 

tak oslovit i děti a mládež, které se pravidelnosti a do jisté míry i institucionalitě brání, tedy 

ty osoby, které byly dříve při volnočasové výchově opomíjené: neorganizované děti a 

mládež.  

Výchovně-vzdělávací působení je zaměřeno i na zvyšování sociální kompetence 

dětí a mládeže, na rozvoj dovedností, které vedou k samostatnému odpovědnému 

rozhodování, k posilování sebedůvěry, odolnosti vůči stresu a odmítání všech forem 

sebedestrukce. 

Kladný přístup k sobě, svému zdraví, ke společnosti a k životu vůbec představuje 

důležitý faktor, který významně ovlivňuje komunikaci, reakce a životní styl člověka. To 

platí i v situacích, kdy je mladý jedinec nabádán k porušení zákona, kdy musí odolávat 

nejrůznějším projevům agresivity (např. šikanování), kdy je v zajetí předsudků (např. 

rasismus, xenofobie). 
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V ČR se stát snaží ovlivňovat sféru prevence společensky negativních jevů 

prostřednictvím programů uplatňovaných zejména ve školách a školských zařízeních, jako 

jsou především SVČ. Tyto preventivní programy jsou v obecné rovině zaměřeny do těchto 

oblastí: 

 

 působení zaměřené na zdravý životní styl (napomáhat mládeži, aby 

žila zdravě, aby si uvědomila svou vlastní zodpovědnost vůči svému 

zdraví), 

 zvyšování sociální kompetence (napomáhat mládeži rozvíjet 

sociální dovednosti, aby se dokázala efektivně orientovat v 

sociálních vztazích, aby cítila odpovědnost za své chování a i v 

náročnějších situacích si uvědomovala možné důsledky svého 

jednání),  

 posilování komunikačních dovedností (zvyšovat schopnost 

mladých lidí řešit, popřípadě se vyrovnávat s problémy a konflikty, 

umět požádat jasně a vhodně o pomoc, adekvátně reagovat na 

nejrůznější podněty, na kritiku apod.), 

 odstraňování nedostatků v psychické regulaci chování (zvyšovat 

schopnost dětí a mládeže efektivně ovládat své emoce, umět 

reagovat na stres a účinně se bránit všem formám sebedestrukce, učit 

je, aby porozuměly svým emocím a zvládaly jejich extrémní podoby, 

např. prudké návaly hněvu nebo výbuchy vzteku). 

 vytváření pozitivního sociálního klimatu (nabídnout mládeži 

důvěryhodné a bezpečné prostředí, které bude rozvíjet a zvyšovat 

jejich sebevědomí a posilovat jejich schopnost umět se vyrovnat s 

neúspěchem), 

 napomáhání mládeži formovat postoje vztahující se k významu 

společensky obecně akceptovatelných hodnot (budování úcty k 

zákonu, posilování právního vědomí, zdravé postoje ke konvencím 

apod.) 
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Výzkum SVČ a práce s vybranými sociálními skupinami, IDM MŠMT, Praha 1998 

Středisko volného času jako školské zařízení zaměřené na oblast volného času dětí 

a mládeže už samo svou podstatou slouží primární prevenci sociálně negativních jevů. V 

této oblasti zaměřuje své působení i na určité rizikové skupiny dětí a mládeže, přičemž se 

samozřejmě především snaží předejít vzniku negativních jevů u dětí a mládeže. 

SVČ pochopitelně pracují v rámci primární prevence se sociálními skupinami, které 

potřebují péči či specifický přístup, což dokumentuje následující graf: 

 

 

Graf 2: Výzkum NIDM, Praha 2014 

Ze všech středisek je práce s vybranými skupinami realizována:  

 

Graf 3: Výzkum NIDM, Praha 2014 
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Následující graf srovnává podíl práce s potřebnými sociálními skupinami mládeže 

ve všech střediscích a ve střediscích, která již s některou ze skupin pracují: 

 

 

Graf 4: Výzkum NIDM, Praha 2014 

 

Na základě opatření MŠMT č. 21632/2013-1 ze dne 20. 6. 2013 se s účinností od 1. 

1. 2014 sloučil Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků; dále jen NIDV) s Národním institutem dětí a mládeže 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zařízením pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků a školským zařízením pro zájmovou činnost (dále jen NIDM, 

dříve IDM MŠMT ČR). Nástupnickou organizací se stal NIDV, který převzal některé 

činnosti dosud vykonávané NIDM. 
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5.1 Funkce SVČ v oblasti výchovně-vzdělávací 

SVČ a další zařízení zájmového vzdělávání a naplňování volného času plní řadu 

důležitých a nezastupitelných funkcí. Především jde o výchovnou, zdravotní, sociální 

preventivně rozvojovou funkci. 

„Výchovná funkce – na její plnění je kladen zvlášť velký důraz. Spočívá v tom, že se 

jednotlivé instituce cílevědomým působením podílejí podle svých specifických možností na 

rozvíjení schopností dětí a mládeže, na usměrňování, kultivaci a uspokojování jejich zájmů 

a potřeb, na formování žádoucích postojů a morálních vlastností. 

Prostřednictvím pestrých a přitažlivých činností se děti motivují k hodnotnému 

využívání volného času, k získávání nových vědomostí, dovedností i návyků, a tím i k 

rozvoji poznávacích procesů a k celoživotnímu vzdělávání. Úspěchy v zájmových 

činnostech přinášejí pocit uspokojení, příležitost k seberealizaci a přiměřenému 

sebehodnocení. Na základě praktických činností a zkušeností si mladí lidé vytvářejí vlastní 

názor na život a na svět. 

Zdravotní funkci plní instituce pro zájmové vzdělávání zejména tím, že přispívají 

k usměrňování režimu dne tak, aby podporoval zdravý tělesný a duševní vývoj dětí a 

mládeže. To spočívá ve střídání činností různého charakteru (duševní a tělesné činnosti, 

práce a odpočinku, činností organizovaných a spontánních). Zvlášť velký zdravotní význam 

má podněcování a poskytování příležitostí k vydatnému pohybu na čerstvém vzduchu. 

Tělovýchovné a sportovní činnosti ve volném čase kompenzují dlouhé sezení při vyučování 

a jsou pro zdraví dětí nezbytné, význam má i dodržování hygieny a bezpečnosti práce. 

Ke zdravému duševnímu vývoji přispívají instituce zájmového vzdělávání tím, že 

umožňují dětem a mládeži pobyt v příjemném prostředí, pohodě, mezi oblíbenými lidmi i 

tím, že jim přinášejí možnost prožívat radost a uspokojení z činnosti, která je baví. Velký 

zdravotní význam má i účelně volené, hygienicky nezávadné a esteticky působící materiální 

vybavení a dostatek prostoru pro činnosti. 

Instituce, zařízení pro zájmové vzdělávání mají také velmi důležitou funkci sociální. 

Ovlivňováním volného času dětí a péčí o ně, zbavují rodiče do značné míry starostí v době, 

kdy plní pracovní nebo jiné povinnosti.“ (Pávková, 2002). 
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Tyto skutečnosti mají nepřímo vliv i na ekonomiku a sociální politiku státu. 

Výchovně-  vzdělávací zařízení mají také možnost v době mimo vyučování vyrovnávat 

rozdíly mezi ne-stejnými materiálními i psychologickými podmínkami v rodinách. Tím 

pomáhají zejména dětem z méně podnětného či z konfliktního rodinného prostředí.  

V různých výchovných programech pro děti a mládež se v posledním desetiletí 

stále více prosazuje důraz na prevenci negativních jevů. Podle průzkumu ESPAD (The 

European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) se Česká republika dostává 

na druhé místo v konzumaci drog mezi zeměmi Evropy. V letech 2000–2008 se v ČR 

zvýšil počet mladých uživatelů návykových látek z 35 na 41 %. (Eurobarometr, NIDM 

MŠMT, 2009, kol. pracovníků). 

„Jeden z nástrojů k vytvoření aktivní a tvůrčí atmosféry v cílové populaci dětí a 

mládeže bude podpora kvalitních volnočasových programů. Společným jmenovatelem 

dílčích preventivních aktivit bude podpora zdravého životního stylu a nabídka kvalitních 

alternativ trávení volného času k návykovému a rizikovému chování,“ říká v projektu 

„Zdravá šestka - PRO 6“ tým zpracovatelů Městského úřadu Praha 6. 

V České republice lze stále pozorovat vzestup drogové problematiky související 

nejen s rozšířením tohoto jevu mezi určité sociodemografické skupiny populace, ale také 

se zvýšenou pozorností, kterou jí věnují represivní orgány. Experimentování s drogou se u 

mladé generace stává módním a používání drog je pro ni znakem nekonformnosti a 

paradoxně i nezávislosti. Užívání drog (zejména marihuany, hašiše, LSD, tripů a ecstasy) 

se tak stává z  pohledu cílové populace „normálním“ tj. legitimním jevem. Alarmující je 

nárůst užívání halucinogenů (LSD), neboť asi každý šestý experimentátor s halucinogeny 

či pervitinem přechází na pravidelné užívání těchto drog. Snižuje se věková hranice 

experimentujících osob a zvyšuje se počet osob, které od experimentu přecházejí 

k pravidelnému užívání drog. V současné době jsou všechny druhy drog v ČR k dostání 

(zejména ve větších městech: v klubech, školách, na ulici...). Užívá je stále více lidí, 

nejohroženější skupinou je mladá generace především ve věku 15–25 let. 
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Incidence evidovaných problémových uživatelů drog  

(Informace: Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2009) 

 

Tab. 1:Incidence evidovaných problémových uživatelů drog 

 1999 2004 2009 

Incidence na 100 000 obyvatel 23,9 30,4 37,7 

u 15–39letých na 100 000 obyvatel 62,9 75,1 99,0 

% mladších 19 let 47,2 54,1 49,1 

 

Věková distribuce evidovaných problémových uživatelů drog  

(Informace: Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2009) 

 

Rok 2001 

Tab. 2:  

věková skupina celkem % incidence na 100 000 obyvatel 

do 15 95 2,4 5,2 

15–19 1819 46,7 229,9 

20–24 1308 33,6 144,9 

25–39 593 15,2 28,7 

 

(Eurobarometr, IDM MŠMT, 2001, kol. pracovníků) 

 

Za velký nedostatek současného stavu v ČR lze považovat neexistenci jednotné 

koncepce primární prevence. Vede to k roztříštěnosti preventivního působení, 

nejednotnému působení realizátorů programů, k formálnímu naplňování úkolů v oblasti 

prevence. Realizace prevence ve školách a školských zařízeních není plně systémově 
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zabezpečena, dlouhodobě se nedaří do preventivních aktivit zapojit rodiče dnešních dětí, 

obtížně se rozvíjí programy prevence založené v místních společenstvích – komunitách. 

Dostatečná pozornost není věnována ani prevenci zneužívání tabákových výrobků a 

alkoholů dětmi.  

Zahraniční a dnes i naše zkušenosti ukazují, že toxikománie mládeže je velmi 

závažný problém. Mezi nejčastější příčiny, proč mladí lidé s drogami experimentují, patří 

chuť zkusit něco zakázaného nebo jen nadbytek volného času. 

Zneužívání drog tvoří komplex sociálních, etických, právních, medicínských, 

psychologických a ekonomických problémů. Droga se postupně stává determinujícím 

činitelem soužití jednotlivce s ostatními členy společnosti. Společenská závažnost vyplývá 

ze zjištění, že systematický abúzus drog může vyústit až v asociální jednání, které je 

důsledkem sociální nezařazenosti toxikomana do společenských struktur. Je to dále 

stupňující se sociální frustrace, společenská izolace a další faktory, které tento fenomén 

spolu provázejí. 

V současnosti chybí především celospolečenské klima zaměřující se k určité 

zodpovědnosti jedince za svůj postoj k drogám. Zodpovědnost za sebe sama nelze 

delegovat na stát nebo na instituci. Lze se obávat toho, že legislativa by mohla pomáhat 

tomu, aby se vznikající společenské normy formovaly horším směrem, než je nezbytně 

nutné. 

Atraktivnost drogové problematiky na sebe navíc soustředila značnou pozornost 

sdělovacích prostředků, které bombardují veřejnost zprávami o dramatickém vzrůstu 

konzumace drog mezi mládeží, narůstajícím množství drog zabavených policií, o zvýšení 

trestné činnosti vázané na drogy a o vzrůstajícím počtu problémových uživatelů. Tím tato 

problematika zpolitizovala a ke škodě věci se stala výrobním prostředkem, který živí 

některé politiky. 
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6 Primární protidrogová prevence a volný čas 

Uspokojování potřeb volného času mladého člověka se může bezprostředně 

projevit dle známého úsloví: Kdo něco dělá – nezlobí. Neuspokojování může naopak mít 

odraz ve skryté frustraci vedoucí až k různým formám agresivity a dalších společensky 

nežádoucích projevů. Návyky využívání volného času se vytvářejí v dětství a základy si 

jedinec nese po celý život. 

Jak využívat a naplňovat volný čas se mladý člověk musí učit v rámci své 

socializace. Výchova k účelnému využívání volného času a jeho vhodné organizaci je tedy 

součástí výchovně-vzdělávacího procesu. 

Má-li volný čas plnit své poslání, je zapotřebí vytvářet podmínky a podporovat 

žádoucí aktivní činnosti, které mohou nabízet různé typy zařízení pro volný čas dětí a 

mládeže.  

Zde je namístě zamyslet se nad počty mladých lidí v zařízeních pro volný čas, když 

se jednoznačně ví, jak pozitivní vliv mají na mladého člověka, jak působí při smysluplném 

naplňování a uspokojování jeho tvůrčích, tvořivých, vzdělávacích a rekreačních potřeb. 

Otázkou je, jak dnes na danou situaci reagují zařízení (tedy SVČ, DDM), do jejichž 

sféry řešení problematiky spadá, když z výzkumů IDM MŠMT vidíme, kolik mladých lidí 

řeší svůj volný čas institucionálně. 

Vzhledem k současným trendům životního stylu mladé generace, odklonu od 

organizovanosti mladých lidí, od nechuti navštěvovat pravidelné aktivity, pociťovat přímý 

vliv pedagoga či jiného organizátora, dostává se do popředí v ČR idea organizovat 

spontánní aktivity: 

 protože je možností, jak zaujmout velkou část tzv. neorganizované 

mládeže, a rozšířit tím dosah působení organizací a institucí 

zabývajících se volnočasovými aktivitami pro děti a mládež; 

 protože je formou vzdělávací a zájmové činnosti preferovanou 

většinou dnešní mladé generace.  Mladým lidem zvláště vyhovuje 

její neformálnost a volnost; 
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 protože si tu mladí lidé mohou vyzkoušet různé druhy činností, 

rozpoznat své vlohy pro danou činnost a poté si zvolit, čemu by se 

chtěli soustavněji věnovat. 

 

Spontánní činnost je průběžná nabídka různých činností, která:  

 je využívána individuálně nebo skupinami účastníků 

neorganizovaně, dle jejich aktuálního zájmu; 

 je volně přístupná všem zájemcům a časově je vymezena pouze 

provozní dobou zařízení, 

 je organizačně a pedagogicky ovlivňována pedagogy nepřímo. 

(Metodický list 2,  IDM MŠMT, 1998) 

Spontánní činnost je přizpůsobena časovým možnostem dětí a především mládeže, 

vyznačuje se „bezprahovým“ přístupem k nabídce činností a variabilitou nabídky aktivit v 

návaznosti na zájem (přání) účastníků a podmínky v dané lokalitě (nabídka dalších 

organizací a institucí). 

Pro realizaci spontánních aktivit je nutné vytvořit místo, kde by se děti a mládež 

mohli a chtěli sejít a popovídat si, případně kde by se mohli i něčím zabavit, tzn. jakési 

„srazové místo“ či „shromaždiště“, které by bylo volně přístupné a otevřené pokud možno 

co nejdéle (v čase, kdy mají mladí lidé volno), místo, jehož vybavení (atmosféra) by 

odpovídalo životnímu stylu mladých. Je nutné nabízet na tomto místě i volnočasové 

aktivity a informovat přehledně a aktuálně o tom, co lze kdy dělat jiného v dalších 

prostorách či dalších dnech. 

V podstatě jde o to, vytvořit jeden velký otevřený klub, který je typickým 

příkladem spontánní smysluplné nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež, 

respektující všechna výše uvedená specifika. 

Toto pracoviště je vhodné propojit s informačním centrem (i třeba v 

minimalizované podobě) – nabídka informací se stává základní aktivitou v nabídce 

spontánní činnosti.  Pojem informační centrum zde chápeme jako nabídku základních 

informací z oblasti vzdělávání, zaměstnání, zdraví, cestování, informace o občanské 
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společnosti, doplněnou o specifické informace z dané lokality, především z oblasti volného 

času. 

 

6.1 Zásady preventivních programů 

Jak konstatuje Ministerstvo zdravotnictví ve svém programu Zdraví pro všechny v 

21. století je klíčem preventivních a dalších programů skutečnost, že: 

1. zdraví ohrožující, riskantní jednání „rizikovému“ adolescentovi 

současně přináší určitou důležitou pozitivní satisfakci v jeho 

současné situaci (přijetí vrstevníky, nárůst sebedůvěry). Problémem 

a úkolem prevence a terapie je proto nalézt pro dospívajícího jinou, 

zdravou alternativu, která by plnila stejnou funkci;  

2. skupina vrstevníků je mocným, často nejvlivnějším činitelem pro 

přijetí rizikového chování adolescentem. Je třeba přeorientovat tyto 

skupiny více prosociálním a zdravým směrem. 

Nejefektivnější programem je zdá se nespecifická primární prevence, jejímž cílem 

je „abstinence“ rizikového chování během dospívání, případně návrat k ní u 

experimentujících, u těch, kteří rizikové chování již praktikují, jde o prevenci sekundární, 

specifickou podle oblasti rizika.  

Preventivní programy vycházejí z několika zásad: 

1. zaměřovat se současně na zdravotní, ale i vývojové potřeby 

adolescentů; 

2. brát v úvahu prokázané souvislosti a vzájemnou provázanost 

jednotlivých oblastí rizikového chování. tj. oblasti návykových látek, 

poruch psychosociálních a předčasného pohlavního života, a 

přistupovat proto k jejich problematice komplexně. Protože mají 

společný původ, i jejich řešení zahrnuje společné činitele. Programy 

namířené separátně proti jednotlivým negativním jevům (např. jen 

proti kouření, separátně proti drogám nebo promiskuitě) bez širšího 

sociálního kontextu nejsou příliš úspěšné;  
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3. respektovat rozdíl mezi výukou a výchovou. V dorostové praxi je 

evidentní, že osvojení si určitých vědomostí, ev. vědomí rizika, 

nevede ještě ke změně chování. „Výchovným prostředkem není 

vyučování, výchovným prostředkem je osobní sdílení."(Z. Matějček) 

 (http://www.sanquis.cz/index2.php?linkID=art184, vyhledáno 11. 1. 

2016); 

4. počítat s pozitivními vlastnostmi, jimiž je mládež odedávna 

obdařena: velkou energií, kreativitou, idealismem, altruismem, 

pružností. 

                                   Zdraví pro všechny v 21. století, MZ Praha, 2000 

 

6.2 Obsah preventivních programů 

Obsahem preventivních programů jsou především:  

1. správné informace o zdravotních potřebách dospívajících;   

2. vytváření dovedností, jak se vyvarovat rizikového chování, jak odolávat 

tlaku vrstevníků, jak řešit problémy a účinně komunikovat s vrstevníky i 

dospělými;  

3. zdůrazňovat potřebu bezpečného a podpůrného prostředí i v dospívání. 

Základní životně důležité psychické potřeby dítěte jsou u nás díky pracím 

J. Langmeiera a Z. Matějčka dobře známy a autoři definovali i potřeby, 

které se ukazují jako základní i v dospívání: potřeba tvorby vlastní 

identity – tj. potřeba společenského uplatnění a společenské hodnoty (být 

důležitý pro někoho, tvořivost, zdravé sebevědomí), potřeba otevřené 

budoucnosti, životní perspektivy.   

4. Školní preventivní program pro mateřské a základní školy a školská 

zařízení MŠMT  

http://www.sanquis.cz/index2.php?linkID=art184
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Je nezbytné, aby prevence směřovala k posilování ochranných a odstraňování 

rizikových faktorů – a to v celospolečenských programech i intervencích u jednotlivců. 

Konkrétně jde především o vytváření možností pro volnočasové aktivity, které vycházejí 

vstříc potřebě zapojení adolescentů do „pozitivní“ skupiny vrstevníků, potřebě uplatnit 

kreativitu, pěstovat vzájemnost atd.   
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7 Dům dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4 (HC4) 

- cíl poslání a nabídka činností HC4 

Právě HC4 jako jeden z více než 250 volnočasových zařízení beze zbytku naplňuje 

výše uvedené kvalitní mimoškolní zájmové činnosti pro organizovanou a neorganizovanou 

mládež. 

HC4 je dostupný, otevřený „dům pro zájmové vzdělávání, resp. pro využívání 

náplně smysluplné a cíleně zaměřené ve volném čase“.  

Jeho cílovou populací jsou především a v první řadě děti a mladí lidé ve věku od 2 

do 26 let. Svoji činnost ale nabízí i rodičovské veřejnosti a profesní skupině pracovníků s 

dětmi a mládeží a pedagogům. V poslední době se úspěšně angažuje i v práci se seniorskou 

věkovou kategorií ve většině oblastí své činnosti tak, jak se stává trendem. 

Základní podmínkou k činnosti je poskytnout adresátům místo, o kterém by věděli, 

že si zde podle své momentální nálady a potřeby mohou najít zájmovou aktivitu, účastnit 

se příležitostné či jiné aktivity nebo si jen posedět a popovídat, setkat se s přáteli. Provozní 

doba je uzpůsobena dennímu rozvrhu věkové skupiny mládeže (tj. odpolední, pozdně 

odpolední až večerní hodiny) a provoz probíhá sedm dnů v týdnu, včetně všech typů 

prázdnin.  

Záměrem je realizace pracoviště, kde se organicky propojují především tři základní 

obsahové náplně: 

a) volnočasové aktivity pravidelné, ale i tyto aktivity jsou založené na 

neformálnosti a spontánnosti, tzn. příležitostné a spontánní činnosti a 

volnosti otevřeného klubu mládeže, stálý otevřený klub, prostory pro 

relaxaci a sport, prostory pro hry a neformální setkání; 

b) informační aktivity zaměřené a určené nejen dětem, mládeži a mladé 

rodině, ale i laické a odborné veřejnosti prostřednictvím pedagogické 

knihovny a informačního centra;  

c) vzdělávací aktivity určené všem skupinám adresátů s hlavním 

zaměřením na děti a mládež (v dlouhodobější perspektivě vyrovnaně 

na všechny věkové kategorie, pokud to naplněnost, kapacita 
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prostorová, obsahová a zřizovatel umožní) a pedagogy volného času 

– formou krátkodobých kurzů, workshopů a tvůrčích dílen.  

HC4 se na rozdíl od řady organizací a institucí zájmového charakteru nezaměřuje 

na realizaci pouze dlouhodobě pracujících kroužků zájmových činností se striktně 

vymezenou obsahovou náplní a neměnným časovým rozvrhem, ale umožňuje mladým 

návštěvníkům spontánní rozhodnutí o jejich zapojení do zájmové činnosti podle 

momentální chuti, zájmu, potřeby. 

Umožňuje, aby v tvořivé atmosféře (mnohdy i za nepřímého pedagogického 

dozoru) mohli okusit z nejširší nabídky činností estetických (např. výtvarný, řemeslný či 

keramický ateliér), společenskovědních (např. šachy, deskové hry), přírodovědných (např. 

ekologický ateliér), technických (např. práce s PC), příp. i sportovních (např. volejbal, 

tenis, stolní tenis, fotbal, vodní turistika, sportovní přípravky). 

Pokud návštěvník projevuje hlubší zájem o činnost v některé ze zájmových oblastí, 

v informační sekci si sám nebo za pomoci informátora vyhledává, kde, kdy a za jakých 

podmínek se může do této činnosti zapojit. 

Podstatnou složkou ve struktuře činnosti jsou vzdělávací aktivity pro děti 

předškolního věku, tzn. akce zaměřené na začlenění se do kolektivu, upevňování 

společenských a sociálních návyků, přípravu do školy, podněcování zájmů a 

prediagnostiku možných školních problémů, pro děti školního věku akce zaměřené na 

problémy s učením, relaxaci, prohloubení zájmových znalostí a dovedností, rozvoj 

osobnostních rysů (posilování sebedůvěry a samostatnosti), prevenci sociálně negativních 

jevů, pro mládež akce preventivního charakteru (besedy s lékaři, kriminalisty, právníky, 

psychology nad ožehavými problémy dnešního života mladého člověka), prohloubení 

zájmových odborností, rozvoj osobnostních rysů atd.  

V dlouhodobějším výhledu zvažuje HC4 specializaci vzdělávací činnosti pro 

nezaměstnanou mládež, cíleně především na zachování pracovních návyků, znalosti a 

dovednosti sociálního jednání a chování, komunikativních dovednosti, tzv. kursy 

nespecifické rekvalifikace, popř. zajištění a organizace veřejně prospěšných prací pro tuto 

skupinu nezaměstnaných. Pro skupinu pedagogů volného času se realizuje odborná 

příprava v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a pro rodičovskou 

veřejnost akce zájmového vzdělávání.  
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HC4 nabízí atraktivní a poutavou nabídku, dle zájmu mladých návštěvníků 

nabízenou alternativu scházení se v restauracích. Nabízí jak prostor pro vzdělávání 

(informační soubory, PC), tak pro kultivaci duše (výstavy výtvarných děl, tematické 

programy, např. literární a diskusní večery, vystoupení především studentských 

divadelních souborů a hudebních kapel apod.) a hry (soutěže, herní prostory). 

V současné době tvoří centrum HC4 čtyři samostatné, v nedávné době 

zrekonstruované pavilony (se sportovním, hudebním, estetickým a technickým 

zaměřením), kde jsou realizovány odborně zaměřené zájmové útvary (výpočetní technika, 

foto, modeláři, turistika, cykloturistika, zahraniční turistika, řemesla, jazyky, elektronika, 

výtvarníci, keramici, sport aj.), kluby a kurzy vyvážené nabídkou příležitostných a 

spontánních aktivit v rámci zájmového vzdělávání. 

V areálu HC4 je i otevřené hřiště určené především pro míčové hry (malá kopaná, 

odbíjená, basketbal, volejbal, tenis). Dětem a mládeži slouží i dvě venkovní horolezecké 

stěny. Celý areál je koncipován jako veřejnosti otevřený prostor, venkovní část jako 

relaxačně-herní zóna s množstvím aktivních herních prvků, které jsou volně využívány 

veřejností bez omezení vstupu, dozoru, financí. Jde vlastně o jakýsi venkovní bezbariérový 

prostor určený všem věkovým kategoriím a i tak využívaný. 

Součástí HC4 je také pedagogická knihovna, kde návštěvník sice najde i 

v minimálním množství beletrii, dobrodružné knihy aj., ale především, jak sám název 

naznačuje, literaturu z oblasti zájmových soutěží, ekologie, psychologie, speciálního 

školství, metodické publikace k práci s dětmi a mládeži. Knihovna je určena především 

odborné veřejnosti – pedagogům, vychovatelům, ale i studentům a laické veřejnosti. 

Výpůjční služby jsou realizovány zdarma. Postupně knihovna prochází transformací na 

čistě odbornou knihovnu k problematice volného času dětí a mládeže. K ekonomicky 

nosným doplňkovým činnostem jsou určeny i nahrávací studio, které z části realizuje 

pravidelné i příležitostné aktivity vztahující se především ke skupinám mládeže, 

cykloservis, vhodně doplňující sportovní a sportovně-turistické aktivity, i komerční 

fitcentrum, které také zastřešuje sportovní aktivity určené především mládeži. 

Vzdělávacím a především sportovním akcím se věnuje Ski centrum realizující 

akreditované kurzy pro instruktory školního lyžování a snowboardingu. Do oblasti 

doplňkové činnosti v HC4 patří středisko Služba škole, které realizuje pro školské subjekty 
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ekonomické služby i poradenskou činnost, a čajovna sloužící k odpočinku a občerstvení 

pro čekající doprovod dětí do kroužků. 

Nedílnou součástí HC4 je také jeho nedaleké detašované pracoviště Klub Amfora. 

V Klubu Amfora se konají pravidelné zájmové útvary tanečně-pohybové, dále některé 

sportovní kroužky (jóga, karate, stolní tenis). Pravidelná zájmová činnost je doplňována 

nabídkou příležitostných a spontánních akcí pro děti a mládež. Ve velkém sále Klubu 

Amfora se pravidelně konají vystoupení divadelních a hudebních skupin pro veřejnost, 

setkání dětí a mládeže, semináře, konference a výstavy. 

V Klubu Amfora pracují také kluby Sedmikráska a Kopretina, zaměřené na děti 

předškolního věku a pro rodiče s dětmi. Činnost těchto klubů vychází z rámcového 

programu pro předškolní vzdělávání MŠMT, dopolední multifunkční program je zaměřen 

na zvládání základních dovedností dětí předškolního věku. 

Ubytovna s kapacitou 53 míst slouží dětským a mládežnickým kolektivům. Má 

nezbytné sociální zázemí (WC, sprchy, kuchyňka). Je využívaná mimopražskými školními 

kolektivy. 

Stálá škola v přírodě ve Skryjích u Rakovníka, která je umístěna v chráněné 

krajinné oblasti Křivoklátsko v povodí Berounky, je nedílnou součástí struktury HC4. Dvě 

budovy propojené chodbou mají víceúčelové klubovny a učebnu. Kapacita objektu je 60 

lůžek. V areálu je tenisový kurt a bazén. Celoročně ideální prostředí pro školy v přírodě, 

letní a víkendové pobyty využívají nejen účastníci zájmových útvarů HC 4, ale také školy 

a školská zařízení. 

 

7.1 Statistické údaje vypovídající o naplněnosti ZÚ HC4 

Již tři roky, tzn. ve školních letech 2012–2013–2014, nabízí v měsíci září HC4 

vždy více než 200 pravidelných zájmových útvarů, kterých se po ukončení zápisu (do 

poloviny září) naplní více než 170. V nich pracuje průměrně více než 1 700 frekventantů. 

Toto číslo se stává stabilním a zdá se, že je to maximální kapacita, kterou lze ve školních 

letech naplnit. Předpoklad nárůstu počtu zájemců je až za tři čtyři roky, kdy doroste 

početnější populační skupina. 
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Vedle pravidelné zájmové činnosti – kroužků, kurzů a klubů – HC4 měsíčně 

realizuje v průměru 15 akcí příležitostného charakteru, kterých se v celém školním roce 

účastní  kolem 6 000 klientů.  

V prázdninových aktivitách se naplňuje více než dvě desítky příměstských, 

mimoměstských i zahraničních pobytů, a to nejen v době hlavních prázdnin, ale v průběhu 

celého školního roku. V posledních letech získávají na větší a větší oblibě příměstské 

tábory, které HC4 realizuje po celou dobu nejen letních, ale i jarních, velikonočních a 

podzimních prázdnin. 

7.2 Finanční a personální zabezpečení HC4 

HC4 je příspěvková organizace zřizovaná hl. m. Prahou. Na řízení činnosti se 

metodicky podílí odbor školství Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP). MHMP 

v těchto dnech doplnil prostorové zázemí HC4 určené především pro spontánní aktivity 

novým pracovištěm v Praze 4 Braníku. V současné době vzniká projekt činnosti, přetavby i 

financování nového detašovaného pracoviště. 

V HC4 zabezpečuje činnost 13 interních pedagogů a více než 60 externích 

spolupracovníků. Pro zabezpečení zázemí se o provozní záležitosti stará více než 12 

technickohospodářských pracovníků.  

Finanční zabezpečení příspěvků na činnost je vícezdrojové. Jeho základem je 

příspěvek zřizovatele (ve výši 70 %), dále příspěvky (zápisné) klientů, výnosy z doplňkové 

hospodářské činnosti (provoz nahrávacího studia, fitcentra, čajovny, pronájem prostor, 

ekonomické služby školám, ubytovací služby). Nedílnou součástí je i účast v grantových 

projektech. Lze konstatovat, že v současné době je ekonomické zabezpečení činnosti HC4 

velmi dobré. 
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Závěr 

V závěru své práce se zamýšlím nad klady a zápory činnosti HC4. Vše je ovlivněno 

v prvé řadě zásadním faktem nedávné výměny na postu ředitele. Kolektiv pracovníků HC4 

– pedagogů tuto skutečnost přijal a pokračoval beze změn ve své obvyklé pravidelné 

činnosti. Tento moment je zásadním kritériem hodnocení – výborný kolektiv profesionálů, 

na druhé straně i částečné vyhoření, kterému se pedagog po určité době své aktivní práce 

nevyhne. 

Jednoznačně však lze konstatovat, že zařízení naplňuje ve vztahu k veřejnosti své 

poslání, a to ne formálně a výkaznicky, ale snaží se být stále přitažlivým, otevřeným a 

tvořivým zařízením pro všechny zájemce o naplňování volného času. 

Také v oblasti primární prevence a práce se sociálními skupinami lze činnost HC4 

hodnotit velmi pozitivně. Toto hodnocení vyplývá nejen z pohledu pracovníků, ale i 

z pravidelných setkání s širokou i odbornou veřejností při neformálních akcích a při 

příležitostných i náhodných setkáních. Veřejnost se vrací a činnost oceňuje, o čemž svědčí 

již pouhá čísla z výroční zprávy za školní rok 2014/15 

(viz http://www.hobbycentrum4.cz/hodnotici-zprava). 

V současné době je tedy HC4 dobře fungujícím strojem, který má své místo, cíle, 

klientelu a částečně i ví, co chce, odkud jde a kam chce dojít. Je to sice fakt 

krátkodobějšího charakteru, nicméně fungující a udržující určitou stabilitu stroje. 

Je otázkou času, bude-li nutno v zařízení takové kapacity dříve či později provést 

hlubokou analýzu, najít nové cesty a nové pohledy. Zatím je HC4 vysoce ceněné 

volnočasové zařízení s bohatou nabídkou své činnosti, naplňující všechny body vyhlášky, 

uspokojující širokou klientelu ze všech věkových kategorií i sociálních a společenských 

skupin. 
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