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Resumé 

Tato bakalářská práce se zabývá pohybovými aktivitami v Domě dětí a mládeže 

Praha 12 - Modřany (dále jen DDM). Cílem práce je zmapovat nabídku pohybových 

aktivit v DDM a zároveň zjistit poptávku po vyhledávaných pohybových aktivitách ze 

strany účastníků zájmové činnosti, pro které by zajímavá nabídka mohla být cestou z nudy 

a ulice. 

V teoretické části objasňuji pojem volný čas a zároveň seznamuji čtenáře s domy 

dětí a mládeže. Ve výzkumné části jsou formou tabulek a grafu přehledně uspořádány 

výsledky týkající se potřeb a zájmů účastníků po nabídce pohybových aktivit v DDM. 

Na základě výsledků z dotazníku určeného pro účastníky pravidelné sportovní 

zájmové činnosti, který byl nosný pro celý výzkum, lze vypozorovat jednotlivé závěry 

týkající se poptávky ze stran účastníků. 

Pro ty zájemce, kteří chtějí získat základní ucelené informace o střediscích volného 

času může být tato práce vhodným zdrojem k doplnění informací a pracovníkům DDM 

můžou naopak získané výsledky výzkumu pomoci při plánování pravidelné sportovní 

zájmové činnosti. 
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Úvod 

Řada dětí a mládeže dokáže svůj volný čas využívat aktivně, hodnotně 

a organizovaně, existují ovšem skupiny dětí, které jej takto využívat nedokáží. Často tráví 

svůj volný čas v partě, jsou ohrožovány na zdraví (neorganizované aktivity, 

nekontrolované ze strany dospělých), nebo inklinují k sociálně patologickým jevům jako 

jsou záškoláctví, šikana, delikvence, kriminalita, drogy, či propadají patologickým 

závislostem (např. gamblerství apod.). Jsem přesvědčená, že jedním z velmi aktuálních 

úkolů současné společnosti je těmto jevům zamezit, nabídnout dětem a mládeži 

plnohodnotné využívaní volného času se širokým spektrem volnočasových aktivit. 

Současně působit na skupiny, které inklinují k těmto projevům a eliminovat je. 

Jednou z hlavních volnočasových činností dětí a mládeže jsou pohybové aktivity, 

které jsou významné k zajištění normálního tělesného, psychoregulačního a socializačního 

vývoje mladého člověka. 

Současný vývoj volnočasových pohybových aktivit u dětí a mládeže není bohužel 

příliš pozitivní. Prohlubuje se konzumnost, pasivita, nenáročnost a lhostejnost k těmto 

aktivitám. Snižuje se frekvence pohybu, aktivního prožívání volného času a naopak vzrůstá 

doba, kterou děti věnují počítačovým hrám, televizi a jiným negativním formám trávení 

volného času, které můžou přerůst v sociálně patologické jevy. 

Pokládám si proto otázku, existují zařízení, která by nabídla dětem ve volném čase 

takové pohybové aktivity, které by mohly být prevencí proti těmto negativním návykům 

mladé generace a zároveň atraktivní pro „znuděnou mládež" ? Jestliže ano, vědí proč 

a jaké pohybové aktivity děti vyhledávají a co se jim nelíbí? 

Protože v současné době pracuji v Domě dětí a mládeže Praha 12 - Modřany (dále 

DDM Modřany) jako zástupce ředitele a naše zařízení od roku 2004 disponuje 

nadstandardním areálem pro pohybové aktivity, jsou odpovědi na tyto otázky pro moji 

práci nosné, a proto seje budu snažit objasnit. 

V DDM je tělocvična s posilovnou a venkovní horolezeckou stěnou, dvě 

víceúčelová hřiště, dvě hřiště na beach volejbal a dráha pro kolečkové rychlobruslení. 

Doufám, že správné zmonitorování a zanalyzování názorů našich účastníků mně i mým 

kolegům přispěje k získání poznatků, které budeme moci následně aplikovat při další 

nabídce pohybových aktivit v DDM Modřany. 
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2 Problém, cíl a úkoly práce 

Problém: 

Dům dětí a mládeže Praha 12 - Modřany nabízí v rámci šestnácti pražských domů 

dětí a mládeže nadstandardní nabídku pohybových aktivit jako alternativu trávení volného 

času dětí a mládeže. Jaké důvody vedou děti a mládež k návštěvě pohybových aktivit 

v DDM Modřany a splňují tyto sportovní aktivity jejich poptávku? Tomuto problému se 

chci věnovat ve své bakalářské práci. 

Cíl práce: 

Zmapovat situaci pohybových aktivit v Domě dětí a mládeže Praha 12 - Modřany, 

určených pro děti a mládež pro školní rok 2006/2007 a najít společné znaky poptávky 

u účastníků pravidelné zájmové činnosti. 

Úkoly: 

1. Zjistit, proč děti a mládež druhého stupně ZŠ navštěvují pravidelnou sportovní 

zájmovou činnost v Domě dětí a mládeže Prahy 12 - Modřany. 

2. Zjistit, zda tato nabídka pravidelné sportovní zájmové činnosti splňuje 

očekávání dětí a mládeže druhého stupně ZŠ. 

3. Zjistit u účastníků druhého stupně ZŠ sportovních zájmových útvarů poptávku 

po případných dalších sportovních aktivitách v DDM 
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3 Teoretická část 

3.1 Teoretická východiska 

Vývoj české společnosti po „sametové revoluci" zaznamenal velké změny, které se 

dotkly i prožívání volného času dětí a mládeže. Nabídka možností, jak trávit volný čas 

se sice mnohonásobně zvětšila, avšak objevily se i tendence k omezování, dokonce i rušení 

zařízení pro výchovu mimo vyučování. Pro rodiny s dětmi tak byla a je ztížena orientace 

v tom, co je pro jejich dítě vhodné. Jako každá změna, tak i nová doba přinesla řadu 

pozitivních, tak i negativních faktorů. 

Velmi důležitým řešením, jak těmto nežádoucím jevům předcházet nebo je 

minimalizovat, je vytvoření nabídky pohybových aktivit, které budou přizpůsobené svým 

charakterem a obsahem dané cílové a věkové skupině. Každému jedinci vyhovuje jiná 

pohybová aktivita, jiný kolektiv, jiné místo, jiné vedení. Široká škála prožitků je největší 

předností pohybových aktivit. Zcela zásadně plní socializační funkci tím, že naplňuje 

potřebu sounáležitosti, touhu patřit do nějaké skupiny. Je určitým způsobem ukázkou 

konkurenčního boje a i možností uvědomit si svoji identitu. 

Významným školským zařízením, které tyto nároky splňuje, jsou domy dětí 

a mládeže. Výrazně přispívají k osvojení aktivního přístupu dětí a mládeže k trávení 

volného času a hlavně k optimální kvalitě trávení volnočasových pohybových aktivit. Tyto 

domy dětí a mládeže nabízejí organizovanou formou nabídku i pro fyzicky a pohybově 

méně nadané děti. Převážná část takto méně nadaných dětí zažívá v hodinách tělesné 

výchovy na základních školách, v oddílech, klubech ilustraci, pocity ztráty důstojnosti, 

strach z neúspěchu. Právě v domech dětí a mládeže se i tito jedinci naučí chápat pohybové 

aktivity, jako nedílnou součást životního stylu, zažijí radost z pohybu, sounáležitost a jiné 

pozitivní pocity, což je velmi žádoucí. 

Názory na organizační formu pohybových aktivit ve volném čase se neustále mění, 

ale přesto lze vypozorovat základní vlastnosti, které by měla organizační forma 

respektovat. Nejzákladnější vlastností musí být volitelnost a výběrovost pohybové aktivity. 

Možnost individualizace, ale i kooperace se svobodou rozhodování jsou důležitými 

požadavky, které jedinec zohledňuje. Přitažlivost, atraktivnost, časová otevřenost 

a finanční přijatelnost většinou také hraje roli při výběru pohybové aktivity. [2] 
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3.2 Volný čas a výchova mimo vyučování 

Problematika volného času dětí a mládeže jde často ruku v ruce s problematikou 

organizované výchovy mimo vyučování, týká se ve skutečnosti celého života dětí. Způsob 

využívání volného času propojený s výchovou mimo vyučování je jedním z důležitých 

ukazatelů životního stylu mladého člověka. Jedním z cílů výchovy mimo vyučování je 

naučit děti a mládež rozumně využívat volný čas [11]. 

3.2.1 Volný čas 

Objasňováním pojmu volný čas se zabývala celá řada autorů už od dob starověkého 

Řecka. Proto existuje celá řada definic a výkladů, které se snaží o vystihnutí pravé podstaty 

pojmu volný čas. 

Volný čas je možno chápat jako opak doby nutné práce a povinností a doby nutné 

k reprodukci sil (Průcha, Walterová, Mareš, 2001). Přesnější a úplnější je však jeho 

charakteristika jako činnosti, do níž člověk vstupuje s očekáváními, účastní sejí na základě 

svého svobodného rozhodnutí a která mu přináší příjemné zážitky a uspokojení. [8 str. 13] 

Jako hlavní funkce volného času se uvádějí: odpočinek, zábava, rozvoj osobnosti. 

Stručná charakteristika hlavních zásad volného času: 

dobrovolnost a volitelná účast 

činnosti ve volném čase konané na základě dobrovolné účasti a vhodným 

pedagogickým způsobem motivované a usměrňované poskytují příležitost pro rozvoj 

všech stránek osobnosti, tělesných a duševních vlastností i sociálních vztahů. [1] str. 17 

- demokratismus vychází z Úmluvy o právech dítěte, každý člověk má právo na volný 

čas a jeho smysluplné využívání 

- otevřenost jako aktivní zápojem účastníka do činnosti a změna i systému s ohledem 

na vývoj člověka 

- široké rozpětí vzhledem k osobnosti dítěte a mladého člověka volnočasová činnost 

nemůže být chápána pouze jako vyplnění volného času, ale jako vážné úsilí 

o seberealizaci jedince 
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výchova k demokratickému občanství uplatňuje výchovu dětí a mládeže v občana 

se všemi jeho právy a povinnostmi, nutnosti zvnitřnění problémů jako multikulturality, 

tolerance, spoluúčasti a spoluodpovědnosti a jejich uplatnění 

působení v různých sociálních prostředcích se uplatňuje od rodiny, region, stát 

až po dnešní globální rozměr, snaha o pochopení, proniknutí a pomoc při rozvoji. 

Společným a sjednocujícím hlediskem těchto zásad je participace účastníka. Tento 

zřetel předpokládá nebýt pouze divák nebo účastník činnosti, nýbrž iniciátor, realizátor, 

ale dává i možnost podílet se na hodnocení přínosu činnosti. [8] 

Volný čas může dítě využít různým způsobem. V následující části bych chtěla 

vystihnout šest základních oblastí, jak může dítě prožívat svůj volný čas. 

1. Zábava chápaná jako útěk z nudy, monotónnosti, rozptýlení, vybočení z normálního 

chodu života: 

sledování sportovních zápasů, hry a rozptýlení doma a venku, zábavná rekreace, tábory 

aj., zábavy a hry se zvířaty 

2. Činnosti sloužící k dalšímu dobrovolnému vzdělávání, uspokojování a rozvoji 

zájmů, schopností, nadání a talentů : 

činnosti vycházející z trvalejších zájmů různého druhu systematicky prováděných 

- sebevzdělávací činnosti a činnosti sloužící k uspokojování a rozvoji intelektuálních 

zájmů: např. návštěvy přednášek, kurzů, muzeí, výstav, zájmových kroužků naukového 

charakteru - hudební ajazykové školy, individuální studium jazyků, odborné literatury 

- sebevzdělávací činnosti, sloužící k rozvoji tělesných a duševních sil, které nevychází 

z požadavků školy a přání nebo příkazů rodičů, ale vycházející z vlastního rozhodnutí 

jedince, jeho zájmů, zálib, sklonů atd. 

3. Duševní a tělesná rekreace jako regenerace sil a odpočinek 

- spontánní a příležitostná tělovýchovná a sportovní činnost, procházky, výlety 

- denní spánek, denní odpočinek na lůžku 

- rekreační, kulturně estetické činnosti (četba, poslech hudby, atd.) 

- dívání se z okna, chození po městě, po obchodech, povídání a vyprávění si, 

nicnedělání 

4. Dobrovolná pomoc rodičům a jiným dospělým: 
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péče o úklid a domácnost, péče o hospodářství a domácí zvířata, péče o sourozence 

a pomoc rodinným příslušníkům a péče o ně 

- pochůzky, obstarávání věcí spojených s komunálními a jinými službami 

v podstatě všechny činnosti volného času související se společenskou existencí dítěte 

jako člena rodiny i širší společnosti, s tím rozdílem, že jde o jejich vykonávání 

z vlastního popudu 

5. Dobrovolná společenská činnost a účast na společenském dění, činnosti 

spojené s přátelstvím a družností mimo okruh rodinných vztahů: 

- dobrovolná účast na kulturním a společenském dění s dětskou skupinou 

- činnost v dětské a mládežnické organizaci a jiné organizované formy společenských 

vztahů 

- návštěvy kamarádů a jiné formy spontánních projevů přátelství a družnost 

, V 

6. Časové ztráty spojené s trávením volného času patří mezi poslední základní oblast, jak 

může dítě prožívat svůj volný čas. 

Mohlo by se zdát, že v okamžiku, kdy dítě školou povinné si splní svoje školní 

povinnosti, nastane doba jeho volného času, kterou může využít podle svých přestav. Zde 

však nesmíme zapomenout na celou řadu biologicky a společensky nutných činností 

a dalších povinností, které musí dítě ještě zvládnout. Například to jsou činnosti úzce 

spojené s vyučováním, činnosti biologické (spánek, odpočinek, sebeobsluha...) 

a společenské (další vyučování, péče o člena rodiny...) činnosti dítěte. [11] 

Každý jedinec si může ve svém volném čase vybírat z celé řady činností. 

Od spontánních až po plně organizované. V organizované formě činností se děti a mládež 

často setkávají s pedagogickým působením, které by mělo podporovat aktivitu dětí, mělo 

by poskytovat prostor pro jejich spontaneitu, uspokojovat potřeby nových dojmů, 

seberealizace, sociálních kontaktů, kladné citové odezvy, ale poskytovat i pocit bezpečí 

a jistoty (Pávková, 2002). 

A právě pedagogické působení a ovlivňování volného času dětí a mládeže 

ve školách a dalších společenských institucích nebo organizacích zahrnujeme do oblasti 

výchovy dětí mimo vyučování. 

Volný čas dětí a mládeže a péče o něj má z pedagogického hlediska dva úkoly: 
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1. Bezprostřední naplňování volného času smysluplnými aktivitami rekreačními 

i výchovně - vzdělávacími - tedy výchova ve volném čase 

2. Výchova k volnému času, která jedince seznámí s množstvím zájmových aktivit, 

poskytne mu v nich základní orientaci a pomůže mu na základě vlastních zkušeností 

v různých oborech najít oblast zájmové činnosti, která mu dá možnost uspokojení 

a seberealizace; vytváří tedy návyky pro budoucí trávení volného času. [1 str. 18] 

Zvlášť výchovu ve volném čase k volnému času vnímám jako společensky 

žádoucí. 

3.2.2 Výchova mimo vyučování 

Výchovou mimo vyučování se rozumí taková činnost nebo výuka, která probíhá 

mimo vyučování, bez prostředního vlivu rodiny, je institucionálně zajištěná a měla by se 

uskutečňovat převážně ve volném čase dítěte. 

Pedagogické ovlivňování volného času, zejména výchova dětí a mládeže v době 

mimo vyučování, je významnou oblastí výchovného působení. Poskytuje příležitost vést 

jedince k racionálnímu využívání volného času, formovat hodnotné zájmy, uspokojovat 

a kultivovat významné lidské potřeby, rozvíjet specifické schopnosti a upevňovat žádoucí 

morální vlastnosti. Obsah i způsob využívání volného času mají 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. Dalším důležitým úkolem výchovy 

mimo vyučování je rozvíjení potřeby celoživotního vzdělávání, zejména v souvislosti se 

zájmovou orientací člověka. Tato oblast výchovy plní funkci výchovnou a vzdělávací, 

zdravotní i sociální. [1 str. 37] 

Výchova mimo vyučování je převážně založena na činnostech, od kterých se 

očekává aktivní přístup žáka. Obsah výchovy tvoří výchovně-vzdělávací činnosti 

odpočinkové, rekreační, zájmové, veřejně prospěšné, sebeobslužné a příprava 

na vyučování. 

Zájmové činnosti jsou nejdůležitější součástí obsahu výchovy mimo vyučování. 

Uspokojování, rozvíjení a kultivace zájmů, uspokojování potřeb a rozvoje specifických 

schopností jsou významné výchovné úkoly, které se podílejí na utváření životního stylu 

a hodnotové orientaci člověka. Mezi základní oblasti lze zahrnout zájmové činnosti 
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společenskovědní, přírodovědné, pracovně technické, tělovýchovné, sportovní, 

esteticko výchovné. [1 str. 51] 

Zájmy jsou nejčastěji vyvolány potřebami, ale nejsou s nimi totožné. Vztah mezi 

potřebami a zájmy je oboustranný. Zájmy se rozvíjejí na základě existujících potřeb, 

umožňují jejich uspokojování, a tím zároveň ovlivňují jejich charakter a vznik dalších 

potřeb. Při výchovném působení tak dochází prostřednictvím obsahu jednotlivých činností 

nejen k uspokojování již existujících potřeb, ale i k jejich pedagogickému regulování podle 

požadavků společnosti v souhlasu s dispozicemi jednotlivců. 

Zájmy souvisejí s celkovým zaměřením osobnosti a lze je charakterizovat jak 

relativně stálé snahy zabývat se předměty nebo činnostmi; které člověka upoutávají po 

stránce poznávací nebo citové. Zajímavému předmětu nebo činnosti přikládá člověk 

zvláštní hodnotu, a proto je veden snahou po aktivním styku s ní. Dosahování cíle je 

provázeno kladným citovým naladěním a uspokojením. [1 str. 92] 

Pro zájem je charakteristický výběrový vztah k předmětu nebo činnosti, kterým 

člověk přičítá zvláštní význam. Zájem vzbuzuje snahu po aktivním styku s předmětem 

zájmu, po jeho poznání i zvládnutí a vyvolává silné citové prožívání činnosti. V jejím 

průběhu se mohou rozšiřovat a prohlubovat určité poznatky, dovednosti a schopnosti, které 

zpětně ovlivňují další rozvoj zájmů. Jako trvalé se však obvykle upevní pouze ty zájmy, 

které odpovídají vnitřním předpokladům a vnějším podmínkám. 

Zájmy můžeme dělit i podle úrovně činnosti, časového trvání, koncentrace, 

společenské hodnoty a tradičně podle obsahu: 

Podle úrovně činnosti: aktivní (produktivní), receptivní 

Podle intenzity : hluboké, povrchní 

Z hlediska časového trvání: krátkodobé, dočasné, přechodné 

Podle stupně koncentrace: jednostranné, mnohostranné 

Z hlediska společenských norem: žádoucí (hodnotné), nežádoucí 

Podle obsahu: společenskovědní, pracovně-technické, 

přírodně - ekologické, estetickovýchovné, 

tělovýchovné, sportovní a turistické 

Ze všech mimovyučovacích výchovně vzdělávacích činností vytváří zejména 

zájmová činnost žáků nejlepší předpoklady pro to, aby se při jejím uskutečňování rozvíjely 
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osobité zvláštnosti žáků a vyrovnávaly se rozdíly působení sociálního, kulturního 

a výchovného prostředí rodiny a vlivy veřejného prostředí. 

Oblast tělovýchovy je pro děti přitažlivá a ze zdravotního hlediska potřebná pro 

všeobecný rozvoj pohybových schopností je nutná všestrannost. Činnost by proto měla být 

zaměřená na vybrané prvky z atletiky, gymnastiky, sportovních her, turistiky a podle 

místních podmínek na plavání, bruslení, lyžování nebo jiné sporty. Populární a výchovně 

významné jsou netradiční druhy sportů, např. horolezectví, aikido, lakros, taekwondo, 

florball a jiné. Důležitost se přikládá zejména činnostem konaným v přírodě. [1] 

V mé bakalářské práci se zejména zaměřuji na pohybové, tělovýchovné, sportovní 

zájmové útvary. Tyto zájmové útvary rozvíjí celou osobnost, přispívají k socializaci, 

fyzické zdatnosti, psychické odolnosti a podporují seberealizaci. Vhodná pohybová 

aktivita je předpokladem zdravého vývoje. Může být prostředkem relaxace a odpočinku jak 

fyzického tak i duševního. 

3.2.3 Instituce pro výchovu mimo vyučování 

Výchova ve volném čase probíhá zpravidla v rámci určité instituce : 

Školní družiny a školní kluby jsou většinou součástí základní školy a jsou určeny pro děti 

mladšího a středního školního věku 

Domovy mládeže se věnují středoškolské mládeži. Jejich hlavní funkcí je výrazná sociální 

(náhrada rodinné péče), plní i funkci výchovně vzdělávací a zdravotní. Jejich nabídka 

zájmových činností vychází hlavně na základě poptávky. 

Dětské domovy jsou výchovné zařízení, mají specifické postavení - úplně nahrazují 

rodinné prostředí, poskytují citové, výchovné a ekonomické zázemí dítěti. 

Základní umělecké školy připravují pro studium na středních a vysokých uměleckých 

školách 
v 

Školy jazykové a církevní zařízení 

Občanská sdružení, sdružení dětí a mládeže, kulturní a osvětová zařízení 

Tělovýchovné a sportovní organizace 

Střediska pro volný čas dětí a mládeže, která zahrnují domy dětí a mládeže a stanice 

zájmových činností 
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3.3 Střediska pro volný čas dětí a mládeže 

Středisky pro volný čas dětí a mládeže jsou domy dětí a mládeže (dále DDM) 

a stanice zájmových činností. DDM jsou zřizovány jako jedna z možných forem středisek 

pro volný čas dětí a mládeže ze zákona z roku 2004 č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváním. Jejich činnost stanovuje 

vyhláška MŠMT ČR z roku 2005 č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. 

Střediska volného času jsou zařazovány do sítě škol a školských zařízení. 

Zřizovateli mohou být obce, kraj, církve, soukromý nebo jiný subjekt (např. občanská 

sdružení). 

Zaměřují se na komplexní realizaci zájmového vzdělávání pro děti a mládež pod 

odborným pedagogickým vedením. Organizují zájmovou činnost pravidelnou zpravidla 

v kroužcích, příležitostnou, individuální práci s talentovanými jedinci, informační 

a osvětovou činnost, prázdninové tábory a víkendová soustředění, nabízejí spontánní 

aktivity na hřištích, v hernách, klubech apod. Významné je, že umožňují účast jak dětem a 

mládeži, tak rodičům s dětmi ale i široké veřejnosti. 

3.3.1 Historie domů dětí a mládeže 

Opomeneme-li jednotlivé ojedinělé starší pokusy, pak síť zařízení pro volný čas 

dětí a mládeže s různým zaměřením vznikala u nás i v západní Evropě od padesátých let 

20. století. Zařízení ve východním bloku se orientovala především na organizovanou 

zájmovou činnost a posilování kolektivního cítění v organizovaných aktivitách. 

Západoevropská střediska byla zaměřena především na nabídku neorganizovaných 

spontánních aktivit. V současné době se obě pojetí zařízení pro volný čas dětí a mládeže 

sbližují. Západní země akceptují naši koncepci zájmových útvarů a organizované zájmové 

činnosti a naše zařízení rozšiřují svou nabídku o spontánní aktivity. (EISY) 

První zařízení tohoto typu vzniklo v roce 1949 v Brně, síť se rychle rozšiřovala 

a podle školského zákona z roku 1960 se stala součástí vzdělávací soustavy. V roce 1966 

bylo v české republice 145 těchto všestranně působících zařízení a 29 odborných stanic 

(mladých přírodovědců, techniků a turistů), ve všech tehdy působilo 750 pedagogických 

pracovníků. V první polovině devadesátých let 20. století zařízení musela překonávat 

tendence hrozící oslabit jejich síť, význam a dosah působení. Přes dočasné potíže však 

svoji životaschopnost prokázala také v nových podmínkách a dále pokračují v úspěšném 

rozvoji - v roce 1996 bylo 282, o sedm let později 291 těchto zařízení (Hofbauer, str.86). 
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V roce 2006 jejich počet je necelých tři sta a nadále už nemá vzrůstající tendenci. 

Dnes domy dětí a mládeže ve větších městech mají své pevné postavení a bývají často 

komplexem několika zařízení. Domy dětí a mládeže zřizované v malých městech jsou 

v nelehkém postavení a už nejsou ojedinělé případy, kdy se tyto domy ruší nebo přidružují 

k základním školám. Důvodem bývají zpravidla ekonomické, politické podmínky obce 

a vyhláška o zájmovém vzdělávání, která staví střediska volného času do stejné roviny jako 

jsou školní družiny a školní kluby. Domy dětí a mládeže byly od svého začátku ustavovány 

jako státní zařízení. 

Síť DDM spolupracuje s obdobnými zařízeními v západní Evropě. Nezastupitelnost 

různých forem zařízení pečujících o volný čas dětí a mládeže uznávají vlády pravicového 

i levicového zaměření. Zkušenosti a dobré jméno sítě našich zařízení přispěly k tomu, že se 

Praha stala počátkem devadesátých let 20. století sídlem ústředí mezinárodní Asociace 

středisek pro volný čas dětí a mládeže (EISY). 

3.3.2 Náplň činnosti domů dětí a mládeže 

Zájmové vzdělávání v DDM se uskutečňuje podle školních vzdělávacích programů. 

Školní vzdělávací program stanoví zejména konkrétní cíle vzdělávání, délku, formy, obsah 

a časový plán vzdělávání, podmínky přijímání uchazečů, průběhu a ukončování 

vzdělávání, včetně podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

označení dokladu o ukončeném vzdělání, pokud je tento doklad vydáván. Dále stanoví 

popis materiálních, personálních a ekonomických podmínek a podmínek bezpečnosti práce 

a ochrany zdraví, za nichž se vzdělávání v DDM uskutečňuje. Školní vzdělávací program 

vydává ředitel DDM . 

Náplň činnosti vychází z vyhlášky MŠMT ČR z roku 2005 č. 74/2005 Sb., 

o zájmovém vzdělávání § 2 

Zájmové vzdělávání lze uskutečňovat zejména těmito formami: 

a) příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činností 

nespojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského 

zařízeni 

Nabídka organizovaných příležitostných nebo cyklických akcí výchovně 

- vzdělávacího nebo rekreačního charakteru. Je organizována nebo přímo řízena 

pedagogem a je časově vymezena. Do této aktivity zahrnujeme např. místní soutěže 
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a turnaje, přehlídky, výlety, zájezdy, exkurze, divadelní představení, cykly přednášek. 

I když se některé akce mohou opakovat, není to činnost pravidelná. 

Rozdíl mezi kurzem a cyklem přednášek bývá zpravidla v délce trvání, v četnosti 

a dále otevřenosti (kurz je pro zapsaný počet účastníků se zapsanou docházkou, cyklus 

přednášek je volnější a otevřený i pro případné zájemce). 

Specifickou formou jsou tzv. příměstské prázdninové tábory, což je nabídka řady 

akcí pro děti v určitém cyklu a má i charakter sociální služby pro děti zaměstnaných rodičů 

o prázdninách. 

b) pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost 

Je organizována v zájmových útvarech, což je obecně vyšší pojmenování zahrnující 

zpravidla některé z těchto označení: 

Kroužek je menší zájmový útvar, jehož činnost směřuje zpravidla na vnitřní 

obohacení členů, zaměřen se na vnitřní život útvaru (např. rybářský kroužek, výtvarný, 

modelářský kroužek, čtenářský kroužek...). 

Souborem označujeme zájmový útvar, jehož činnost směřuje zpravidla k veřejné 

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

závažnější strukturu a mívá více členů než kroužek a bývá i složen z věkově smíšených 

kolektivů. 

Klub je zájmový útvar s volnější organizační strukturou a s možnou převažující 

receptivní činností členů (filmový klub). 

Oddíl užívá se jen výjimečně, zpravidla u tělovýchovných, přírodovědných 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 - a jeho 

činnost směřuje k osvojení určitého množství vědomostí či dovedností (kurz výpočetní 

techniky, kurz šití, kurz drhání, vaření apod.). Po ukončení kurzu může být účastníkům 

vydáno osvědčení o absolvování. 

Na závěr činnosti útvaru ve školním roce bývá veřejnost - rodiče, přátelé i jiné děti 

- seznamován s výsledky práce útvaru formou výstav, vystoupení, ukázek získaných 

dovedností. Členům útvarů může být na závěr školního roku vydáno osvědčení o činnosti 

se slovním zhodnocením jejich aktivity. Osvědčení slouží především k další motivaci 

činnosti. 
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c) táborovou činností a další činností spojenou s pobytem mimo místo, kde 

právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání 

Prázdninovou táborovou činností rozumíme organizovanou činnost s dětmi, 

mládeží i s rodiči a dětmi, provozovanou v době dlouhodobého volna - tj. o letních, jarních 

či vánočních prázdninách. Doba trvání tábora je zpravidla delší než pět dnů.Tábory mohou 

mít různé zaměření např. všeobecně, zájmově, turisticky aj. 

d) osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky 
a studenty, popřípadě i další osoby a vedení k prevenci sociálně patologických jevů 

Vyhláška umožňuje těmto zařízením poskytovat odbornou osvětovou pomoc 

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

občanským sdružením a veřejnosti, pracujícím s dětmi a mládeží. 

Pomoc poskytují DDM podle svých personálních a prostorových podmínek formou 

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

materiálů a otevřených PC klubů. Uvedenou pomoc mohou poskytovat za úplatu. 

e) individuální prací, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadáni děti, žáků 

a studentů 

Vlastní práce s talentovanými jedinci v DDM má zpravidla tyto formy: 

- vytváření speciálních zájmových útvarů pro talentované jedince a individuální práce 

s dětmi mimo zájmové útvary 

- zadávání a řešení tématických úkolů, pořádání soutěží, turnajů, přehlídek 

- individuální či skupinové konzultace 

- vzdělávací akce, odborná soustředění, expedice 

J) využitím nabídky spontánních aktivit 

Je to průběžná nabídka činností, které jsou pedagogicky a organizačně ovlivňovány 

pedagogy nepřímo. Nabídka je využívána individuálně nebo skupinami účastníků 

neorganizovaně podle jejich momentálního zájmu. Spontánní činnosti jsou vymezeny 

pouze provozní dobou zařízení. Jsou přístupné všem zájemcům. Příkladem této nabídky 

mohou být otevřené dětské herny, čítárny, sportoviště, dopravní hřiště, posilovny, 

poradenská a konzultační střediska, putovní trasy se sítí ubytoven. 

Pedagog při těchto činnostech zajišťuje především bezpečnost tam, kde je to nutné, 

Při některých aktivitách vystupuje jako rádce, konzultant nebo činnost motivuje. 
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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 skupinách rozvíjejí projevený talent pod vedením 

odborníka. Součástí této nabídky může být i poradenská služby v zájmových oblastech. 

Pro tyto činnosti jsou vyhrazeny hodiny a využívání nabídky může být limitováno vnitřním 

řádem DDM nebo řádem jednotlivých pracoven. Tuto činnost je možné také chápat jako 

individuální práci s talentovanou mládeží. [1] 

3.3.3 Pedagogičtí pracovníci v domech dětí a mládeže 

Předpoklady pro výkon pedagogického pracovníka upravuje zákon z roku 2004 

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Pedagogičtí 

pracovníci DDM jsou zařazeni do kategorie pedagog volného času. Dle nařízení vlády 

z roku 2005 č. 75/2005 Sb., je minimální míra jejich výchovné činnosti stanovena vedením 

nejméně šesti hodin ve dvou výchovných skupinách; přímá výchovná povinnost ředitele je 

splněna celoročním vedením nejméně dvou hodin zájmového vzdělávání nejméně v jedné 

výchovné skupině. 

Pedagogové zajišťují další přímou výchovnou činnost při příležitostných akcích, 

táborech, ve volných klubech, soutěžích apod. Vzhledem k sezónnímu charakteru činnosti 

DDM je možné pracovní dobu nerovnoměrně rozvrhnout. 

Pracovníci DDM se řídí Pracovním řádem pro pedagogické pracovníky škol 

a školských zařízení, který vydalo MŠMT ČR. Na činnosti DDM se podílejí další externí 

a dobrovolní pedagogové, s nimiž DDM uzavírá dohodu o provedení práce nebo dohodu 

o pracovní činnosti. Poradním orgánem ředitele je pedagogická rada složená z interních 

pedagogů, externistů, rodičů a dalších aktivistů. 

Ke specifickým pedagogickým dovednostem požadovaným u pracovníků středisek 

volného času patří zejména schopnost připravit a zorganizovat nabídku aktivit pro volný 

čas, znalost pedagogických zásad a metodiky vedení zájmových činností a schopnost jejich 

tvořivé aplikace, komunikativnost umožňující získat široký okruh spolupracovníků. Jejich 

práce rovněž vyžaduje určité ekonomické znalosti a dovednost připravit ekonomickou 

rozvahu pedagogických záměrů a provedené akce ekonomicky vyhodnotit. S tím souvisí 

schopnost provádět práci s veřejností (public relations). Interní pedagogičtí pracovníci 

zajišťují servis pro externí spolupracovníky, kteří převážně vedou zájmové útvary. [1] 
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3.3.4 Dům dětí a mládeže Praha 12 - Modřany 

Cíle vzdělávání DDM vychází ze zákona 561/2004 Sb. § 2. a školního vzdělávacího 

programu. 

Základním cílem je poskytnout účastníkům kvalitní základy zájmového vzdělávání. 

Podporovat a předat základy pro využívání volného času, komunikaci mezi lidmi 

i uplatnění v životě. Rozvíjet osobnost každého účastníka, aby byl schopen samostatně 

myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu 

s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. 

DDM se připojuje k trendům v Evropě a chce rozvíjet u účastníků kompetence, 

které jsou nezbytné pro život v Evropě v 21. století. 

Historie DDM 

Historie Domu dětí a mládeže Modřany je poměrně mladá. Místní dům pionýrů 

a mládeže byl v roce 1989 zřízen ve vile v Chuchelské ulici ve starých Modřanech. 

Zřizovatelem byl tehdy Školský úřad Prahy 12. Vila byla postavena před válkou 

a po znárodnění dlouhá léta sloužila jako zdravotní středisko. Po roce 1989 byl Místní dům 

pionýrů mládeže přejmenován na Místní dům dětí a mládeže. Majitel vily získal v restituci 

svůj majetek zpět, ale podle zákona byl povinen ponechat vilu v nájmu Místnímu domu 

dětí a mládeže po dobu 10 let. 

V září 1998 začala výuka v pobočce Domu dětí a mládeže Modřany v Urbánkově 

ulici v budově, kde do roku 1996 sídlila mateřská škola. V létě roku 2000 se celý Dům dětí 

a mládeže přestěhoval do Urbánkovy ulice. Zřizovatelem Domu dětí a mládeže Modřany 

je od roku 2001 Magistrát hlavního města Prahy. V roce 2004 byl postaven zcela nový 

objekt, který svojí jedinečností nemá v ČR a dle mých informací i v Evropě obdoby. Tento 

objekt s novým víceúčelovým areálem je sídlem DDM a budova v Urbánkově ulici se tak 

stala pobočkou DDM. Od roku 2006 je oficiální název Dům dětí a mládeže 

Praha 12 - Modřany, Herrmannova 2016/24. 

Prostorové a materiální podmínky 

DDM sídlí v Hermannově ulici a je koncipován tak, aby plně sloužil 

organizovanému využití volného času pro děti a mládež i širokou veřejnost. 

Je architektonicky rozdělen do tří budov. V hlavní červené budově je provoz kluboven, 

učeben a dílen. Ve víceúčelovém areálu je umístěna druhá budova barvy žluté 

se společenským sálem, kde sídlí Divadlo Na Cikorce s příslušným zázemím. Pro 

sportovní činnost je k dispozici třetí budova barvy šedivé, a to multifunkční tělocvična 
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s vlastními šatnami a posilovnou včetně přilehlých venkovních víceúčelových hřišť 

i specializovaných sportovišť, např. beach volejbal a dráha na in-line bruslení. Zcela 

ojedinělou sportovní nabídkou je umělá 16 m vysoká lezecká stěna, vyrobená ze speciální 

pryskyřice, která dokonale imituje přírodní podmínky lezení. 

Součástí DDM je odloučené pracoviště v Urbánkově ulici, které zajišťuje akce 

pro děti, mládež i širokou veřejnost hlavně ze sídliště Na Beránku, Praha 12. Jedná 

se o dvoupodlažní budovu bývalé mateřské školky se třemi samostatnými vchody. Součástí 

této budovy jsou kluby, které jsou využívány pro všechny účastníky, kteří u nás nechtějí 

být organizováni, ale chtějí přijít, nezávazně si popovídat, nebo se podílet na činnosti, 

kterou jim připravují pracovníci otevřených klubů. Dále jsou k dispozici sály, učebny, 

posilovna a ubytovací prostory. V areálu jsou víceúčelová hřiště a posilovna. 

Objekty pro činnost se nacházejí ve zdravém prostředí. Prostory jsou světlé, čisté 

a upravené. K vybavení náleží standardní rozsah kancelářské techniky potřebný 

pro zajištění pedagogické i správní činnosti. Disponuje specializovanými učebnami. 

Pro realizaci nabízených zájmových činností jsou tyto prostory plně vyhovující. 

Návštěvníkům zařízení slouží též prostory vlastní zahrady a kavárna s bufetem. 

Ekonomické podmínky 

DDM je právnickou osobou, příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem 

je hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2. 

Účetnictví je zpracováváno dodavatelsky. Pověřením vedení účetnictví jinou 

právnickou nebo fyzickou osobou se účetní jednotka nezbavuje odpovědnosti za vedení 

účetnictví. 

Personální podmínky 

V DDM jsou zaměstnáni interní pedagogové volného času a externí 

spolupracovníci. Počet externích zaměstnanců je ovlivněn nabídkou a poptávkou 

o zájmové vzdělávání na příslušný daný školní rok (cca 40 externistů). 

Celkový počet interních zaměstnanců, včetně správních zaměstnanců (17,6 

přepočtených zaměstnanců) vychází z ustanovení závazných dokumentů Magistrátu 

hlavního města Prahy. 

Systematizovaná místa jsou obsazována pracovníky s plně odpovídající kvalifikací 

Pro výkon příslušných funkcí s předpoklady pro naplňování vytyčených kritérií pro udržení 

kvalitativně odpovídajících personálních podmínek. 
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Struktura činností 

Pravidelná činnost 

- Zájmové kroužky - sportovní, umělecké, hudební, vzdělávací, technické a intelektuálně 

vědecké, probíhají formou cyklicky opakujícího se setkávání při zájmové činnosti. 

Časová jednotka 6 0 - 1 2 0 min. 

- Kurzy - aktivity, které probíhají jako cyklus na sebe navazujících lekcí, které směřují 

k předání definovaného souboru poznání a osvojení dovedností. Jazykové a keramické 

kurzy. 

- Oddíly (soubory, sbory) - dlouhodobě pracující kolektivy směřující k naplňování 

stanovených společných cílů, udržované tradicemi, vlastními prvky sounáležitosti, 

působením odchovanců ve vedoucích a poradenských funkcích. Přírodovědný oddíl. 

Příležitostná činnost 

- Jednorázové kurzy (dílny), přednášky a semináře, jednorázová setkání na klubové bázi, 

soutěže (závody, turnaje), přehlídky, poznávací výpravy, výlety a jiné kulturní akce. 

Prázdninová činnost 

- Příměstské tábory jsou koncipovány jako soubor workshopů, dílen, výletů nebo 

sportovních aktivit s různým zaměřením v určitém cyklu. Mají i sociální charakter pro 

děti zaměstnaných rodičů o prázdninách. V době letních a jarních prázdnin jsou 

v rámci příměstských táborů pořádány i celodenní tématické výlety. 

- Klasické tábory probíhají v letním a v zimním období, v délce trvání více jak 5 dní, 

s programem pro účastníky každého věku. Zimní tábor je zaměřen na lyžování a zimní 

sporty a je pořádán v době jarních prázdnin. Letní tábory jsou zaměřeny buď obecně 

nebo na specifické zájmové činnosti. 

- Soustředění je několikadenní akce nebo výjezd účastníků se společným zájmem 

v průběhu celého školního roku. Většinou jsou vyvrcholením sportovní zájmové 

činnosti. 

" Výjezdové akce jsou jednodenní akce pořádané mimo DDM a většinou i mimo Prahu. 

Akce jsou zaměřeny na pobyty dětí v přírodě, na poznávání kulturních památek, 

na návštěvy společenských a sportovních akcí, atd. 
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Individuální činnost 

- Příprava účastníků Oednotlivci i kolektivy) na zájmové soutěže, pomoc dětem 

v orientaci při volbě povolání (zejména v uměleckých oblastech, ale i v oblasti 

techniky, informatiky, sportu a ekologii). 

Osvětová a informační činnost 

Divadlo na Cikorce 

- Pořádání akcí pro účastníky (pořady pro děti, pohádky, výukové programy, preventivní 

programy, setkání s rodiči). 

- Večerní programy pro dospělé (hudba, divadlo, tanec, přednášky, projekce). 

- Pořádání festivalů, přehlídek workshopů, dílen. 

- Spolupráce se školami (akademie, výročí, prezentace). 

PC klub 

- Umožnění volného přístupu k informacím na internetu. 

Metodická a odborná činnost 

- Kurzy - krátkodobý program vzdělávacího charakteru vztahující se k určitému tématu, 

určeném převážně pro pedagogy, případně širokou veřejnost - v současné době snaha 

o akreditaci těchto kurzů (MŠMT CR). 

Otevřený klub 

- Klub má specifické zázemí, slouží k pravidelnému a každodennímu pedagogickému 

ovlivňování volného času pro neorganizovanou mládež a působí jako prevence sociálně 

patologických jevů. 

Nabídka spontánních aktivit 

Venkovní areály (víceúčelová hřiště, kolečková dráha, horolezecká stěna i jiné sportovní 

aktivity) jsou provozovány sezónně. 
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3.4 Pohybové aktivity 

Pohybová aktivita je komplex lidského chování, které zahrnuje všechny pohybové 

činnosti člověka. Je uskutečňována zapojením kosterního svalstva při současné spotřebě 

energie [2, str. 132]. 

Z výše uvedené definice se do pohybových aktivit zahrnují všechny činnosti 

člověka, které jsou spojeny se zapojením kosterního svalstva v různé intenzitě, po různou 

dobu. Pohybová aktivita je mnohem širší pojem než sport. Pohybové aktivity mohou být 

pracovní, běžné životní úkony, hobby - aktivity, kam rovněž patří sport, cvičení, turistika, 

tanec. 

Pohybové aktivity jsou jedním z nejdůležitějších životních projevů člověka. Jsou-li 

prováděny účelně a přiměřeně, v dostatečném rozsahu a struktuře, pak působí komplexně 

na celý organismus mladého člověka a tím výrazně ovlivňují kvalitu jeho života. 

[11 str. 26] 

Pro záměry mé bakalářské práce se budu zabývat jen pohybovými aktivitami, které 

souvisejí s náplní činností domů dětí a mládeže, především pak pravidelnou sportovní 

zájmovou činností. Podle definice by se do těchto aktivit dala zahrnout velká část činností, 

které se v DDM probíhají. 

Zaměřím se tedy na takové činnosti, od kterých se dá očekávat zvýšená fyzická 

aktivita. Z pravidelné zájmové činnosti se zaměřím na sportovní kroužky. 

3-4.1 Pohybové aktivity a tělesný vývoj 

Pohybová aktivita u dětí a mládeže je prostředkem k zajištění normálního tělesného 

vývoje. Stimulace prostřednictvím přiměřené pohybové aktivity je nutná pro optimální růst 

a vývoj nervového systému. Pozitivně podporuje vývoj pohybového ústrojí zejména tím, 

že působí na zvyšování svalové hmoty a její výkonnost, posiluje kostru a šlachy, zabraňuje 

vadnému držení těla. Má vliv na správný rozvoj krevního oběhu, je důležitým regulátorem 

obezity, stále aktuálnější je důležitost pohybové aktivity při kompenzaci škod vzniklých 

sedavým způsobem života. 

Pohybová aktivita mění vzorce chování i v ostatních složkách životního stylu. Ti, 

kteří sportují, tendují k nekuřáctví, mají lepší stravovací návyky, dbají o svůj režim. Jsou 

Pracovně a společensky více angažovaní a lépe nakládají se svým volným časem [3]. 
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3.4.2 Psychoregulační a socializační efekt pohybových aktivit 

Pohybová aktivita má významný psychoregulační efekt při tlumení mentální zátěže 

dětí a mládeže. Příznivě zvyšuje toleranci ke stresu, depresi a přetížení nervového systému. 

Plní funkci relaxační, plynoucí ze vztahu napětí svalového a psychické tenze. 

Při pohybové činnosti jsou zatěžovány jiné partie centrální nervové soustavy než 

při činnosti předcházející. Odklon od stresujících myšlenek a činností zmírňuje stres 

pomocí kognitivních procesů a s nimi souvisejících emocí. Je navozena situace aktivního 

odpočinku, který spočívá ve změně činnosti a to nejen po ukončení předchozí namáhavé 

činnosti, např. školní práce, ale i v jejím průběhu. 

Pohybové aktivity také navozují určitý pocit libosti, pocitu klidu a štěstí. Tento stav 

je přičítán uvolňování přirozených tělových opiátů - endorfinů. Vedle fyziologických 

příčin však spolupůsobí i faktory psychosociální. Dobrý pocit ze zvládnutí dané činnosti, 

zlepšení postavy či obdiv ostatních přispívají ke zvýšení sebedůvěry a sebeúcty. [3] 

Pohybová aktivita přináší pocit seberealizace, prožitku, pocitu spokojenosti 

a pohody. Často vnikají přátelské vztahy. Tato činnost je účinným nástrojem socializace. 

Dále se může v kolektivu snižovat stresogenní momenty, učit kooperaci, toleranci 

a spolupráci. Velmi důležitou funkcí je i rozvoj morálních vlastností a racionálního 

poznání.. 

3.4.3 Pohybové aktivity ve volném čase 

Pro děti a mládež je pohybová a sportovní aktivita zcela zásadní, jako předpoklad 

zdravého způsobu života. Pro dnešní dobu je charakteristický pokles pohybových aktivit 

u dětí a mládeže v jejich volném čase. Je třeba hledat způsoby, jak tento negativní trend 

zlepšit. 

Proto bych chtěla upozornit na nutnost, aby aktivity ve volném čase vytvářely 

kladné emociální zážitky zejména u začínajících zájemců o sport a jedinců, kteří jsou méně 

nadaní pro pohybové aktivity. Zde musí jednoznačně platit zásady přiměřenosti, 

Postupnosti, dobrovolnosti, pestrosti, přitažlivosti a citlivosti. 
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3.5 Charakteristika staršího školního věku 

Vzhledem k tomu, že se v mé bakalářské práci budu zaměřovat na cílovou skupinu 

účastníků z řad žáků druhého stupně ZŠ, tak se budu věnovat pouze charakteristice staršího 

školního věku, také nazývaného obdobím dospívání, puberty. 

Věková charakteristika staršího školního věku (12 -15 let) 

V tomto věkovém období pubescenti mají zvýšenou vnímavost a citovou labilitu. 

To se velmi projevuje v motorickém projevu jedince a ochotě se zapojit do fyzické zátěže. 

Celkově se však zvyšuje zájem o různé obory lidské činnosti včetně sportovní. 

Plynulý a postupný vývoj je narušen a projevuje se zhoršením motorické 

koordinace (těžkopádné pohyby s narušením plynulosti), narušením dynamiky a snížením 

ekonomičnosti pohybu (švihové pohyby jsou provázeny nadměrným svalovým úsilím, 

křečovitost, klackovitost, objevuje se nadbytečnost pohybu). Další změna vmotorice 

se vyznačuje protichůdností v motorickém chování (určité pohybové úkony jsou řešeny 

s nadměrnou aktivitou, ve sportovním tréninku se objevuje laxnost, horlivost). [4] 

Vývoj osobnosti a sociální vývoj 

V pubertě nastává sebeuvědomování, které je výsledkem sebepoznávání 

a sebehodnocení, s tím souvisí i velká kritičnost, hlavně k dospělým autoritám. Jsou silné 

tendence sdružování se s vrstevníky a snaha se osamostatnět. Začínají se odpoutávat od 

svých nejbližších a začínají navazovat důvěrnější vztahy s vrstevníky. Vznikají opravdová 

přátelství. I proto se puberta nazývá druhým obdobím vzdoru. 

Celkové založení pubescenta je zaměřené na vlastní vnitrní prožívání, rozmanitost 

citů, romantičnost, kolísání nálad, sentimentalita a střídání nálad. Začínají napodobovat 

svoje vzory. [10] 

V pubertě se objevuje nová tělesná potřeba, která souvisí s pohlavním dospíváním. 

Zcela přirozeně vzniká u dospívající mládeže zájem o sexuální otázky. 

Potřeba pohybu se projevuje a uspokojuje v pohybových hrách, ale především 

v kolektivních sportech, vyskytují se tendence k přeceňování, což může mít škodlivé 

účinky na zdraví. [5] 
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Motorické schopnosti a dovednosti 

V tomto období dochází k poklesu koordinačních schopností. Jsou zhoršeny 

diferenciační, rytmické a rovnováhové schopnosti. Dochází také ke zhoršení kloubní 

pohyblivosti a svalové elasticity díky rychlému růstu kostí. 

Silové schopnosti jednotlivých svalových skupin jsou rozvíjeny rovnoměrně. 

Rozvoj síly se zpočátku zpomaluje také, protože růst kostí do délky je rychlejší než růst 

svalstva. Ke konci období se rozvíjejí silové schopnosti staticko-vytrvalostního charakteru. 

Rozvoj rychlostních schopností probíhá souběžně s rozvojem síly. Ve spojitosti 

s prostorovou orientací rozvoj rychlosti ovlivňuje rozvoj obratnosti. 

Vytrvalostní rozvoj je závislý na funkčních možnostech každého jedince a jeho 

schopnosti mobilizovat volní úsilí. V tomto období je doporučen rozvoj vytrvalosti 

aerobního charakteru. 

Vývoj motoriky ovlivňuje pravidelně prováděná, odborně vedená pohybová 

aktivita, takže ve sportovní motorice nejsou výše uvedené negativní jevy zřetelné. 

Nevyrovnanosti a narušení také nepostihují všechny pubescenty v plném rozsahu, jejich 

projevy jsou individuálně značně odlišné, u chlapců jsou obtíže větší než u dívek 

Ve vývoji motorických dovedností se střetávají dva protichůdné jevy. Jednak je to 

přestavba motoriky a není zde nejvhodnější čas učit se novým věcem, složitějším 

motorickým dovednostem, ale na druhou stranu je to období vysoké úrovně racionálního 

chápání a schopnosti se učit novým pohybovým dovednostem se širokou přizpůsobivostí 

měnící se podmínkám. Dále se jedinec vyznačuje protichůdností v motorickém chování 

(určité pohybové úkony jsou řešeny s nadměrnou aktivitou, ve sportovním tréninku se 

objevuje laxnost, horlivost). 

Ve sportovních hrách by mělo u žáků dojít ke zvládnutí široké škály herních 

dovedností pro úspěšnou realizaci každé sportovní hry. Vyžaduje se kvalitní nácvik využití 

Průpravných her. Motorické dovednosti mají nejprve charakter herních činností 

jednotlivce, ale postupně s přibývajícím věkem přechází v herní kombinace. [4] 
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4 Hypotézy 

Po důkladném seznámení s problematikou volnočasových pohybových aktivit 

v DDM Modřany, na základě zkušeností zástupce ředitele v DDM Modřany a s ohledem 

na stanovené cíle bakalářské práce, jsem stanovila tyto hypotézy: 

1. Předpokládám, že hlavním důvodem proč účastníci druhého stupně ZŠ 

navštěvují pravidelné sportovní zájmové činnosti v DDM Modřany je snaha 

se něco naučit, zlepšit se. 

2. Domnívám se, že nabízené pravidelné sportovní zájmové činnosti DDM 

úplně splňují očekávání více než 60 % účastníků (druhého stupně ZŠ) těchto 

činností. 

29 



5 Výzkumná část 

5.1 Metodika výzkumu 

5.1.1 Metody výzkumu 

Termín metoda pochází z řeckého slova methodos a doslovně znamená „cesta 

za něčím", „postup". Pojem vědecká metoda lze obecně charakterizovat jako záměrný 

postup (cestu), jehož pomocí se dosáhne určitého cíle, něco se pozná, vyřeší. Metoda 

představuje obvykle celý komplex různorodých poznávacích postupů a praktických 

operací, které směřují k získávání vědeckých poznatků. 

Pojmem metoda se nejčastěji označují speciální postupy vědecké disciplíny, např. 

v pedagogice metoda vědeckého pozorování, experimentální metoda, metoda dotazníková, 

metoda modelování aj. [11] 

Metoda dotazníková 

Dotazník je určen především pro hromadné získávání údajů. Je to také 

nejfrekventovanější metoda získávání údajů. Můžeme jím získávat velké množství 

informací při malé investici času. 

Dotazník má mít promyšlenou strukturu a otázky by měly být jasně a konkrétně 

formulovány, aby byly pochopeny vždy ve stejném významu. Otázky by měly být 

smysluplné a měly by být svými termíny, slovníkem formulovány tak, aby odpovídaly 

vyspělosti respondentů. Na každou otázku by měl být schopen respondent odpovědět 

jednoznačně. 

Základní dělení otázek v dotazníku se určuje podle stupně otevřenosti. Rozlišují se 

otázky uzavřené (strukturované), polouzavřené a otevřené (nestrukturované). 

Uzavřená otázka nabízí hotové alternativní odpovědi. Respondent má za úkol 

vyznačit (křížkování, kroužkování) vhodnou odpověď. Odpovědi si musí výzkumník 

Připravit na základě poznání vlastní problematiky a na základě předvýzkumu. Výhodou 

těchto otázek j e je j ich snadné vyhodnocování. 

Otevřené otázky dávají respondentovi velkou volnost při odpovědích. Výhodou je 

nesporně fakt, že takové odpovědi neomezují respondenta v jeho názoru, vyjádření. 

Protože respondentovi nevnucují volbu, stávají se často zdrojem nových nebo neznámých 

údajů, informací. Negativní stránkou jsou často nesrozumitelné a špatně formulované 

odpovědi. Tyto odpovědi se obtížněji zpracovávají. 
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Polouzavřené otázky nejprve vyžadují od respondenta alternativní odpověď 

a posléze žádají vysvětlení nebo objasnění ve formě otevřené otázky. [11] 

Metoda analýzy nabídky sportovních činností DDM Modřany 

Analýzu dokumentů, vyhlášek a směrnic týkajících se Domu dětí a mládeže Praha 

12 - Modřany, včetně všech potřebných informací zabývajících se problematikou 

sportovní činnosti, jsem v tomto případě zařadila do části obecné přípravy, vytyčování 

a analýzy problému mé bakalářské práce. 

5.1.2 Postup výzkumu 

Metoda dotazníková 

Dotazník pro účastníky pravidelné sportovní zájmové činnosti 

Při tvorbě dotazníku pro účastníky pravidelné sportovní zájmové činnosti 

(viz příloha str. 50) jsem v podstatě identicky volila otázky s cílem získat odpovědi 

na jednotlivé úkoly mé práce. Otázky jsem volila tak, abych získala co nejpřesnější 

a nejpodstatnější informace, které by mi pomohly objasnit mnou vytyčené výzkumné cíle 

a úkoly. 

Abych získala odpovědi na požadované otázky, zvolila jsem při tvorbě dotazníku 

6 otázek. První otázka mi měla posloužit k tomu, abych zjistila, zda vůbec daný účastník 

navštěvuje nějaký sportovní zájmový útvar v DDM Modřany. Další tři otázky by měly být 

stěžejními k tomu, abych získala nosné informace pro můj výzkum. Získané informace 

z druhé otázky jsem použila k vyhodnocení důvodů proč účastníci navštěvují sportovní 

zájmové útvary. Odpovědi na třetí otázku by mi měly posloužit k analýze, jestli nabízené 

aktivity splňují očekávaní účastníků. Jaké další sportovní aktivity, které nabízí DDM 

Modřany, by rádi účastníci navštěvovali, jsem se pokusila zjistit z výsledků otázky číslo 

čtyři. Otázka číslo pět a šest slouží čistě k získání údajů o pohlaví a věku dotazovaného. 

Sportovní pravidelné zájmové činnosti se dají v DDM Modřany rozdělit do čtyř 

tématických bloků a to na aktivity tanečního druhu, míčových her, úpolových sportů 

a ostatní. Abych tedy získala co nejvíce vypovídající výsledky, tak jsem dotazníky rozdala 

do jednotlivých zájmových činností dle výše uvedeného rozdělení tak, abych procentuálně 

postihla jejich rozložení. Tímto bych měla tedy získat co největší objektivnost získaných 

dat pro stanovení následných závěrů. 
Abych, v podstatě ze tří otázek dotazníku získala co nejvýpovídatelnější odpovědi, 

tak jsem při formulaci a sestavování otázek dbala na jejich jednoduchost a zároveň 
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srozumitelnost s cílem, aby každý účastník hned pochopil a uměl odpovědět 

na požadované. Abych mohla odpovědi následně objektivně zpracovat s cílem objasnit 

mnou vytyčené problémy a cíle práce. Při tvorbě otázek jsem z velké části čerpala 

ze zkušeností a znalostí sportovních aktivit v DDM Modřany. 

Formulované otázky jsou podle mého názoru jednoznačné, jasné a konkrétní. 

V první otázce používám otázku „otevřeného" typu. Druhá až čtvrtá otázka jsou kombinací 

otázek „otevřeného" a „uzavřeného" typu. Vždy si účastník mohl vybrat odpověď 

nabízeného typu. V případě, že odpovídající typ odpovědi nenalezl, mohl zvolit odpověď 

dle svého uvážení. Pátá otázka a šestá otázka jsou pak „uzavřené" otázky. 

To, jakým způsobem následně dotazovaní odpoví mně bude sloužit k tomu, zda 

získané dotazníky zařadím do daného výzkumu. Jistě se najdou i dotazníky, v kterých 

budou odpovědi nejednoznačné, zřetelně nepravdivé apod. Takové typy vyplněných 

dotazníků by jistě výsledky celého výzkumu znehodnotily. 

Metoda analýzy nabídky sportovních činností DDM Modřany 

Při analýze nabídky pohybových aktivit v DDM jsem ze své pozice zástupce 

ředitele mohla čerpat především ze statistického zahajovacího výkazu o činnosti střediska 

volného času Z 15-01 k 31.10. 2006, který musí DDM předkládat svému zřizovateli 

- Magistrátu hl. m. Prahy. V tomto výkazu jsou uváděna data týkající se kompletní 

činnosti DDM, samozřejmě i sportovní sekce. 

Dalším podstatným zdrojem pro analýzu sportovní činnosti byly konzultace 

a informace získané od vedoucího sportovní sekce. 

Technicko-materiální stránku sportovní nabídky, kterou velmi stručně uvádím 

formou obrazových informací v příloze této práce, jsem analyzovala z přehledně 

zpracované „webové" prezentace DDM. 

Nutno dodat, že se ve své práci zaměřuji na pravidelnou sportovní zájmovou 

činnost. Příležitostnou sportovní činnost uvádím v okrajové míře, v podobě základních 

informací zpracovaných v příloze práce. 

Zpracování celkového globálního výzkumu ve sportovní sekci DDM Modřany 

by jistě svou náročností a rozsahem mohlo splňovat požadavky kladené na rozsáhlejší typ 

vědecké práce. 
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6 Výsledky výzkumu 

6.1 Výsledky dotazníku 

Cílem dotazníku bylo zjistit důvody, které vedou žáky druhého stupně ZŠ k účasti 

pravidelných sportovních činnostech v DDM s cílem zjistit, zda jim tato nabídka vyhovuje 

či jim v nabídce těchto aktivit DDM něco chybí. 

Dotazník jsem se rozhodla dávat žákům druhého stupně základních škol, protože 

tato skupina respondentů má v DDM největší zastoupení. 

V kapitole postup výzkumu uvádím dělení pravidelné sportovní činnosti do čtyř 

celků. Abych získala informace z celého spektra těchto aktivit, rozhodla jsem se rozdat 

dotazníky v počtu 20 kusů do každého z celků s tím, že v bloku míčových her jsem rozdala 

dvojnásobek dotazníků, abych zachovala poměr mezi nabízenými kroužky. Do celku 

tanečních aktivit jsem rozdala po 10 kusech, do kroužku aerobic II a aerobic III. V oblasti 

míčových her jsem rozdala 20 dotazníků do kroužků volejbal a florbal. V úpolových 

sportech jsem zvolila kroužky sebeobrana - Tai Jutsu a umění boje s tyčí, kam jsem 

rozdala také po 10 dotaznících. Deset kusů jsem rozdala do kroužku stolního tenisu 

a posledních 10 dotazníků jsem rozdala do kroužku horolezectví, čímž jsem vyčerpala 

poslední čtvrtý blok pravidelné sportovní zájmové činnosti v DDM Modřany. 

Z celkového počtu 100 dotazníků se mi jich vrátilo 89. Z těchto dotazníků jsem 

musela 2 vyřadit, protože nesplňovaly kritéria (viz diskuse str. 38), která jsem 

po vyplněném dotazníku požadovala. Pro výzkum jsem tedy použila 87 dotazníků. 

Při vyhodnocování dotazníků jsem výsledky zpracovávala a následně porovnávala 

podle věkových skupin účastníků nebo podle porovnání chlapci - dívky. Protože jsem 

zkoumala cílovou skupinu účastníků druhého stupně ZŠ, tak jsem získala data v rozmezí 

11. - 16. let. Pro výzkum jsem tedy použila 7 dotazníků od llletých účastníků, 18 

dotazníků od 121etých účastníků, 21 dotazníků od 131etých účastníků, 22 dotazníků 

od Mletých účastníků, 10 dotazníků od 151etých účastníků a 9 dotazníků od lóletých 

účastníků. Celkem to bylo 44 dívek a 43 chlapců. 

Výsledky dotazníků jsem zpracovávala formou tabulek a grafů. Vzor dotazníku je 

v příloze na straně 50. 
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Otázka č. 2 - Z jakého důvodu navštěvuješ tento sportovní kroužek ? 

Z celkového počtu 87 dotazníků jsem získala následující výsledky. V součtu jsem 

získala celkem 275 odpovědí. Z toho vyplývá, že v průměru skoro každý jedinec 

zakroužkoval 3 možnosti. Dívky odpověděly ve 135 případech a chlapci ve 140 případech. 

Z výsledků a přehledného grafu je zřejmé, že hlavní důvod navštěvovanosti sportovních 

kroužků je to, že účastníky kroužek baví. Odpovědělo tak celkem 77 respondentů (28,0 %). 

Výsledný procentuální výsledek není tak zřejmý, protože jsem porovnávala odpovědi 

v poměru ke všem odpovědím. V případě provedení porovnání v poměru pouze k počtu 

respondentů (87) bych získala výsledek, že 88,5 % dotázaných chodí na sportovní kroužky 

z důvodu, že je kroužek baví. Druhým nejčastějším důvodem je snaha se něco naučit 

(17,8 %) a pak následuje v oblíbenosti návštěvnosti skutečnost, že na kroužek chodí 

kamarád či kamarádka respondenta (16,0 %) (viz tabulka 1 a obrázek 1). 

Graficky i početně jsem uvedla celkové počty odpovědí a pak i pro zajímavost 

jednotlivé výsledky u chlapců a dívek. Aby byl graf a tabulka přehledné, tak jsem 

jednotlivé odpovědi z dotazníku zkrátila. 

Tabulka 1: Důvody navštěvovanosti sportovních kroužků 

V tavulcejsou uvedeny počty a procenta odpovědí 

kamarád vedouc! kroužek nemám nové zájem chtějí to chci se turnaje jiný 
v kroužku kroužku ho baví co dělat kamarády o kroužek rodiče naučit vystoupení důvod 

celkem 44 23 77 10 33 24 6 48 9 1 
celkem % 16,0 % 8,4 % 28,0 % 3,6 % 12,0% 8,7 % 3,0 % 17,8 % 2,2 % 0,00 % 

dívky 21 7 38 6 20 12 4 24 3 0 
dívky % 15,6% 5,2 % 28,1 % 4,4 % 14,8 % 8,9 % 2,2 % 17,5% 3,3 % 0,04 % 

chlapci 23 16 39 4 13 12 2 24 6 1 
chlapci % 16,4 % 11,4 % 27,9 % 2,9 % 9,3 % 8,6 % 1 ,4% 17,1 % 4,3 % 0,07 % 

Obrázek 1: Důvody navštěvovanosti sportovních kroužků 

• celkem 
• dívky 

• chlapci 
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Otázka č. 3 - Splňuje tento sportovní kroužek tvoje očekávání, které jsi si od kroužku 

sliboval (a) ? 

Respondenti měli v první části otázky za úkol odpovědět dle jedné ze tří možností. 

Na základě odpovědi pak přímo mohli pokračovat na další otázku nebo si mohli vybrat 

z nabízených možností. 

Očekávání, která mají respondenti od sportovních kroužků plně splňuje u 56 

dotázaných (63,2 %). Odpověď „ano splňuje, ale mám výhrady" použilo pro svoji 

odpověď celkem 30 dotázaných (35,6 %). Jedna dotazovaná uvedla, že nabízený kroužek 

neplňuje její očekávání. 

Tabulka 2a: Splnění očekávání respondentů sportovních kroužků 

ano ano splňuje, ne 
splňuje ale výhrady nesplňuje 

celkem 56 30 1 
celkem % 63,2 % 35,6 % 1,1 % 
dívky 28 12 1 
dívky % 65,1 % 32,6 % 2,3 % 
chlapci 28 18 0 
chlapci % 61,4% 38,6 % 0,0 % 

V tabulce jsou uvedeny počty a procenta odpovědí 

Obrázek 2a: Splnění očekávání respondentů sportovních kroužků 
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Uvedené výsledky jsem nejprve uvedla v porovnání chlapci a dívky, kde jednotlivé 

rozdíly ve výsledcích nejsou tak markantní. Pro zajímavost uvádím porovnání spokojenosti 

i podle věku. Nejvíce spokojenosti se sportovními kroužky je ve věku 12 let. Plně 

spokojeno je celkem 86,7 % respondentů této věkové hranice. Naopak nejvíce výhrad mají 

respondenti v 16. letech, u kterých se odpověď s výhradami objevila v 61,5 %. 

• celkem 
• dívky 
• chlapci 
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Tabulka 2b: Splnění očekávání respondentů sportovních kroužků 

účastník 
11. let 

účastník 
12. let 

účastník 
13. let 

účastník 
14. let 

účastník 
15. let 

účastník 
16. let 

ano 4 13 12 15 6 5 
ano % 80,0 % 86,7 % 54,5 % 68,2 % 60,0 % 38,5 % 
ano, výhrady 1 2 9 7 4 8 
ano, výhrady % 20,0 % 13,3% 40,9 % 31,8% 40,0 % 61,5% 
ne 0 0 1 0 0 0 
ne % 0,0 % 0,0 % 4,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Obrázek 2b: Splnění očekávání respondentů sportovních kroužků 
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V případě, že respondenti odpověděli, že kroužek splňuje jejich očekávání, 

ale s výhradami, nebo že jim kroužek nevyhovuje, tak následovaly možné varianty 

odpovědí dle níže uvedeného grafického znázornění. 

Úplně nejčastější odpověď, kterou respondenti udávali, byla krátká doba kroužku 

(59,0 %), po které následovala nespokojenost s tím, že jsou na kroužcích rozcvičky 

(30,8 %). 

Tabulka 3: Výhrady ke sportovním zájmovým aktivitám 

krátká 
doba 

nebaví 
mě 

málo 
hrajeme 

špatné 
vybaveni 

nevyhovuje 
lektor 

nebaví 
rozcvičky 

hodně 
cvičíme 

ostatní jiný 
důvod 

celkem 2 3 2 0 1 1 12 0 0 0 
celkem % 59 ,0 % 5,1 % 0 ,0 % 2 , 6 % 2 , 6 % 3 0 , 8 % 0 , 0 % 0 , 0 % 0 , 0 0 % 
dívky 10 0 0 1 1 7 0 0 0 
dívky % 52 ,6 % 0 ,0 % 0 , 0 % 5 ,3 % 5 ,3 % 36 ,8 % 0 , 0 % 0 , 0 % 0 , 0 0 % 

chlapci 13 2 0 0 0 5 0 0 0 
chlapci % 6 5 , 0 % 1 0 , 0 % 0 ,0 % 0 ,0 % 0 , 0 % 2 5 , 0 % 0 ,0 % 0 , 0 % 0 , 0 0 % 
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Obrázek 3: Výhrady ke sportovním zájmovým aktivitám 
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Otázka č. 4 - Jaké další sportovní aktivity by jsi chtěl (a) v DDM Modřany navštěvovat ? 

Z celkového počtu 127 odpovědí se nejvíce objevovaly odpovědi na posilovnu 

(26,0 %) a pak nejvíce respondenty láká hřiště na beach volejbal (21,3 %). Zajímavý 

pohled na výsledky je ze strany porovnání k pohlaví respondentů. U dívek patří mezi 

potenciálně vyhledávaná sportoviště hřiště na beach volejbal (32,5 %) a dráha na in-line 

bruslení (20,8 %). U chlapců je to v celku logicky posilovna (44,0 %). Dvě respondentky 

uvedly v možnosti jiné odpovědi poptávku po bazénu. 

Tabulka 4: Nejžádanější sportovní aktivity v DDM Modřany 

V lavulcejsou uvedeny počty a procenta odpovědi 

dráha 
in-line 

lezecká 
stěna 

víceúčelové 
hřiště posilovny beach 

volejbal 
stolní 
tenis 

jiný 
důvod 

celkem 22 19 9 33 27 15 2 
celkem % 17,3% 15,0% 7,1 % 26,0 % 21,3% 11,8% 1,6% 
dívky 16 10 1 11 25 12 2 
dívky % 20,8 % 13,0% 13,0% 14,3 % 32,5 % 15,6 % 2,6 % 
chlapci 6 9 8 22 2 3 0 
chlapci % 12,0% 18,0% 16,0 % 44,0 % 4,0 % 6,0 % 0,0 % 

Obrázek 4: Nejžádanější sportovní aktivity v DDM Modřany 
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7 Diskuse 

Shrnutí cílů, které jsem si ve svém výzkumu stanovila, uvádím na počátku této 

diskusní části, po které následuje část, při níž stanovené hypotézy konfrontuji 

s dosaženými výsledky. Při práci jsem se setkala s celou řadou problémů. Tyto problémy 

a následně i další úvahy jsem se snažila popsat v diskusi tak, aby čtenář pochopil, jakým 

způsobem moje práce vznikala. 

Z celkového problému konkretizovaného do cíle práce jsem si stanovila tři úkoly, 
které se mi myslím podařilo vyřešit. 

1. Zjistit, proč děti a mládež druhého stupně ZŠ navštěvují pravidelnou sportovní zájmovou 
činnost v Domě dětí a mládeže Prahy 12 - Modřany. 

Výsledky a postup řešení tohoto problému jsou součástí zhodnocení první hypotézy 

(viz hypotéza č.l). Výsledky jsou uvedeny ve výsledkové části dotazníku určeného pro 

účastníky pravidelné sportovní zájmové činnosti (kapitola 6, str. 34). 

2. Zjistit, zda tato nabídka pravidelné sportovní zájmové činnosti splňuje očekávání dětí 
a mládeže druhého stupně ZŠ. 

Zjištění o tom, zda nabídka pravidelné sportovní zájmové činnosti účastníkům 

vyhovuje, vyhodnocuji v části určené pro hypotézu č.2. Jednotlivé výsledky lze pak nalézt 

ve výsledkové části této práce, v kapitole 6, str. 35 - 37. 

3. Zjistit u účastníků sportovních zájmových útvarů poptávku po případných dalších 

sportovních aktivitách v DDM. 

Tento úkol byl vyřešen položením otázky č. 4, kdy jednotlivé výsledky ve formě 

poptávky po dané činnosti lze nalézt ve výsledkové části této práce (kapitola 6, str 37) 

Vyhodnocení pak uvádím v diskusní části na straně 40. 

Z těchto úkolů jsem si stanovila následující hypotézy: 
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Hypotéza č. 1 - Předpokládám, že hlavním důvodem proč účastníci druhého stupně 
v 

ZS navštěvují pravidelné sportovní zájmové činnosti v DDM Modřany je snaha se 

něco naučit, zlepšit se. 

K objasnění této hypotézy mně pomohla formulace otázky č. 2 z dotazníku 

pro účastníky pravidelné sportovní zájmové činnosti v DDM Modřany. Protože jsem 

dotazníky dávala respondentům přímo na dané sportovní aktivitě, tak si dovolím tvrdit, 

že výsledky této hypotézy opravdu odpovídají požadované struktuře dotazovaných, jak 

ze strany požadovaného věkového zařazení, tak po stránce vlastní účasti na sportovní 

aktivitě, a mají tak velkou vypovídající hodnotu 

Z výsledku dotazníku jasně vyplývá, že pravidelné sportovní činnosti účastníci 

vyhledávají nejvíce z důvodu, že účastníky kroužek baví. Z celkového počtu 275 odpovědí 

tak odpovědělo 77 respondentů (tj. 28,0 %). Jak již jsem uvedla ve výsledkové části, tak 

tento poměr není tak markantní, protože jsem porovnávala počty jednotlivých odpovědí 

k celkovému počtu odpovědí. V případě provedení porovnání v poměru pouze k počtu 

respondentů (87) bych získala výsledek, že 88,5 % dotázaných chodí na sportovní kroužky 

z důvodu, že je kroužek baví. Naproti tomu zájem něco se na těchto aktivitách naučit, 

zlepšit se, není uváděn v takové míře. Z celkového počtu 275 odpovědí tak odpovědělo 48 

respondentů (tj. 17,8 %). 

Zvýše uvedených výsledků lze jednoznačně říci, že hlavním důvodem 

návštěvnosti pravidelných sportovních činností v DDM Modřany není něco se naučit, 

zlepšit se. 
Musím tedy konstatovat, že se tato hypotéza nepotvrdila. 

Hypotéza ě. 2 - Domnívám se, že nabízené pravidelné sportovní zájmové činnosti 

DDM úplně splňují očekávání více než 60 % účastníků (druhého stupně ZŠ) těchto 

činností 

Abych potvrdila či vyvrátila tuto hypotézu, zvolila jsem formu dotazníku 

pro účastníky pravidelné zájmové činnosti a to konkrétně otázkou č.3. 

Abych mohla tuto hypotézu posoudit, dala jsem respondentům možnost tří 

odpovědí. Jedna byla formulována pro vyjádření jednoznačného splnění očekávání, druhá 

odpověď byla možností k vyjádření splněného očekávání s výhradami a třetí odpověď dala 

možnost vyjádření i zcela nespokojenému respondentovi. Tímto rozdělením jsem chtěla 
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docílit co nejvíce vypovídající výsledky, na jejichž základě budu moci jednoznačně 

posoudit pravdivost. 

Přestože se ve výsledcích objevovaly odpovědi druhého a třetího typu dle výše 

uvedeného rozdělení, tak zcela markantně převažovaly odpovědi jednoznačného splnění 

očekávání nabízené sportovní zájmové činnosti. Z celkového počtu 87 respondentů tak 

odpovědělo 56 respondentů (tj. 63,2 %). 

Mohu tedy konstatovat, že tato hypotéza se potvrdila. 

Odpovědi, které jsem získala ze čtvrté otázky mě pomohly určit jaké další sportovní 

aktivity by chtěli návštěvníci pravidelné zájmové činnosti v DDM navštěvovat. Jenoznačně 

největší oblibě se těší zájem o navštívení posiloven 26,0 %. 

Zajímavý pohled na výsledky je ze strany porovnání k pohlaví respondentů. Dívky 

jevily největší zájem o hřiště na beach volejbal (32,5 %) a dráhu na in-line bruslení 

(20,8 %). Abych byla ale k těmto výsledkům objektivní, tak musím zároveň dodat, 

že prakticky polovina dívek navštěvuje zájmový útvar volejbalu, tak je logické, že inklinují 

k podobnému sportu jako je beach volejbal. Určitě vypovídatelnější by byl výzkum 

u většího počtu respondentek v širším spektru zájmových útvarů. 

Chlapci mají největší zájem o návštěvu posilovny 44,0 %. Horolezecká stěna (18,0 

%) a víceúčelové hřiště (16,0 %) jsou další aktivity, které se u velké míry respondentů 

objevují v potenciální poptávce. 

V průběhu bakalářské práce jsem často řešila problémy a úvahy, které jsem 

promítla při tvorbě mé práce. Zásadní poznatky uvádím v níže uvedeném textu. 

V práci uvádím, že jsem se rozhodla zkoumat cílovou skupinu respondentů 

navštěvující II. stupeň ZŠ. Rozhodla jsem se tak proto, že většina účastníků pravidelné 

sportovní zájmové činnosti v DDM se rekrutuje právě z druhého stupně ZŠ. Pro výzkum 

by bylo jistě více vypovídající, kdybych postihla celé spektrum účastníků a rozdala 

i mnohem více dotazníků, ale finanční a hlavně časové možnosti mně to nedovolovaly. 

Při tvorbě dotazníku jsem se snažila volit otázky srozumitelně, aby je pochopili 

všichni respondenti a zároveň jsem je formulovala s cílem získat co nejvíce vypovídající 

odpovědi s ohledem na položené cíle. 

První otázka směřovala k získání informace, který kroužek respondent navštěvuje. 

Protože jsem věděla do jaké pravidelné zájmové činnosti jsem dotazníky rozdávala, tak mi 

tato otázka sloužila jako kontrolní. V případě, že by se odpověď neshodovala s daným 
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kroužkem, tak by to znamenalo, že respondent nepojal zpočátku vyplňování seriózně 

a takové dotazníky bych vyřadila. Jsem ale ráda, že jsem tak nemusela udělat. 

Při tvorbě druhé a třetí otázky jsem nabízela respondentovi celou řadu možností 

k výběru. Tyto možnosti jsem volila na základě úsudku pravděpodobných odpovědí, které 

jsem vymýšlela na základě zkušeností z praxe vDDM. Pro jistotu jsem nabídla 

respondentům ještě možnost svého vlastního vyjádření. 

U čtvrté otázky jsem mimo porovnání na chlapce a dívky uvedla zájem o pohybové 

aktivity v DDM z hlediska věku respondenta. Z výsledku vzešly zajímavé informace, které 

při porovnání přinesly zcela rozdílné názoiy u jednotlivých věkových skupin. Určitě by 

stálo za to provést hlubší výzkum s větším počtem respondentů tak, aby se dané výsledky 

daly využít v praxi. 

Vyplňování dotazníků nedělalo respondentům žádné problémy i když je pravda, 

že část dotazníků se vrátila zcela nevyplněná nebo s údaji, které nebyly zřetelně pravdivé. 

Přesto si dovolím tvrdit, že jsem v rámci svých možností získala data, která jsou objektivní 

a vypovídající pro seriózní výzkum. 

U metody analýzy nabídky sportovních činností DDM Modřany jsem ze své pozice 

zástupce ředitele mohla čerpat především ze statistického zahajovacího výkazu Z 15-01 

k 31.10. 2006, který musí DDM předkládat svému zřizovateli - Magistrátu hl. m. Prahy. 

V tomto výkazu jsou uváděna data týkající se kompletní činnosti DDM, samozřejmě 

i sportovní sekce. 

Dalším podstatným zdrojem pro analýzu sportovní činnosti byly konzultace 

a informace získané od vedoucího sportovní sekce. 

Technicko-materiální stránku sportovní nabídky, kterou velmi stručně uvádím 

formou obrazových informací v příloze této práce, jsem analyzovala z přehledně 

zpracované „webové" prezentace DDM. 

Nutno dodat, že se ve své práci zaměřuji na pravidelnou sportovní zájmovou 

činnost. Aktivity typu příležitostné sportovní činnosti v práci uvádím v okrajové míře, 

v podobě základních informací zpracovaných v příloze práce. 



8 Závěr 

Dům dětí a mládeže Praha 12 - Modřany nabízí v rámci šestnácti pražských domů 

dětí a mládeže nadstandardní nabídku pohybových aktivit jako alternativu trávení volného 

času dětí a mládeže. Za problém jsem si vytkla zjistit jaké důvody vedou děti a mládež 

k návštěvě pohybových aktivit v DDM Modřany a zda splňují tyto sportovní aktivity jejich 

poptávku. 

Zmapovat situaci pohybových aktivit v Domě dětí a mládeže Praha 12 - Modřany, 

určených pro děti a mládež pro školní rok 2006/2007 a najít společné znaky poptávky 

u účastníků pravidelné zájmové činnosti jsem si zformulovala v cíli mé bakalářské práce. 

Na základě cílů jsem si určila úkoly a hypotézy, které uvádím níže. 

Ve výzkumné části této práce jsou uvedeny výsledky celého výzkumu, které mi 

pomohly vyřešit cíl mé práce. 

V úvodní straně bakalářské práce je uveden obsah, který přehledně ukazuje 

na strukturu práce a celého výzkumu. 

Na základě použitých metod výzkumu, v mé bakalářské práci je to dotazník 

pro účastníky pravidelné sportovní zájmové činnosti a metoda analýzy nabídky 

sportovních činností DDM Modřany, včetně provedeného výzkumu jsem, vyvodila tyto 

závěry: 

• Nejčastějším uváděným důvodem proč účastnící (II. stupně ZŠ) pravidelné 

sportovní zájmové činnosti v DDM navštěvují dané sportovní aktivity je to, že je 

daný zájmový útvar baví. Tento závěr plyne na základě splnění úkolu č. 1 

a nepotvrzené hypotézy č. 1. 

• Nabízené pravidelné sportovní aktivity v DDM Modřany většinou splňují (bez 

námitek) očekávání, které si účastníci od kroužku slibují Tento závěr plyne 

na základě splnění úkolu č. 2 a potvrzené hypotézy č. 3. 

• Nejžádanější sportovní aktivity, které by účastníci pravidelných sportovních 

zájmových činností v DDM rádi navštěvovali jsou posilovny. Usuzuji tak na základě 

splnění třetího úkolu mé práce a výsledků 4. otázky z dotazníku. 
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V mé bakalářské práci jsem se snažila zanalyzovat poptávku po pohybových 

aktivitách ze stran účastníků „rizikového věku", neboť pohybové aktivity, které jsou dobře 

strukturované, definované a organizované jsou podstatné při utváření pozitivní hodnotové 

orientace dětí a mládeže. Mají nenahraditelný význam pro duševní růst dítěte či mladého 

člověka. 

Také jsem chtěla seznámit čtenáře s domem dětí a mládeže jako sjedním 

z nenahraditelných zařízení, které nabízí volnočasové pohybové aktivity. 

Protože pracuji v DDM Modřany jako zástupce ředitele a jedna z mých kompetencí 

je rozhodování o nabídce pohybových aktivit v DDM, byl výzkum v mé bakalářské práci 

velmi zásadní pro zkvalitnění a zatraktivnění nabídky pohybových aktivit v našem 

středisku. Díky těmto informacím, které jsem získala, stal se výzkum pro mě velkým 

přínosem. Protože doufám, že uspokojení poptávky pomůže dětem a mládeži aktivně 

se zapojit do pohybových činností a tím zamezit stále častěji objevující se agresi, 

netoleranci, pocity nenávisti vůči světu, uchylování se k drogám či kriminálnímu chování. 
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Dotazník pro účastníky pravidelné sportovní zájmové činnosti 

Milý žáku, milá žákyně! 

Ráda bych Tě poprosila o tvoji pomoc. Právě pracuji na své práci o pohybových 

aktivitách v DDM Modřany a ráda bych Tě poprosila, abys mi po pravdě vyplnil(a) 

následující otázky. Tento dotazník je anonymní, proto se nemusíš bát, že se někdo dozví 

Tvé odpovědi. Děkuji Ti, že tvé odpovědi budou pravdivé. Marie Dastychová 

Svoji odpověď zakroužkuj (Například: ano). V jedné otázce můžeš zakroužkovat i 
více odpovědí! 

1. Jaký sportovní kroužek v DDM Modřany navštěvuješ? 

zde napiš název: 

2. Z jakého důvodu navštěvuješ tento sportovní kroužek? 

a) chodí tam můj kamarád/ka f) zajímá mě co se v kroužku dělá 
b) kvůli vedoucímu kroužku g ) chtějí to rodiče 

c) kroužek mě baví h) chci se něco naučit, zlepšit se 

d) nemám co dělat ch) protože tak můžu chodit na turnaje/závody 

e) chci poznat další kamarády i) p r o t ože tak můžu vystupovat před lidmi 

j ) jiný důvod 

3. Splňuje tento sportovní kroužek tvoje očekávání, které sis od kroužku sliboval 

a) ano splňuje (jdipřímo na otázku č.4) 

b) ano splňuje, ale mám výhrady ( v y b e r n e b o p r o s [ m ^ ^ 

c) ne nesplňuje (vyber nebo prosím dopiš níže) 

1.) doba kroužku je moc krátká 

2.) nebaví mě co na kroužku děláme 

3.) málo hrajeme hru/tancujeme 

4.) máme špatné vybavení pro naše cvičení 

9.) jiný důvod 

5.) moc mi nevyhovuje lektor kroužku 

6.) nebaví mě rozcvičky 

7.) hodně cvičíme a málo si hrajeme 

8.) ostatní děti se mě smějí 

50 



4. Jaké další sportovní aktivity bys chtěl(a) v DDM Modřany navštěvovat? 

a.) dráhu na in-line bruslení 

b.) horolezeckou stěnu 

c.) víceúčelové hřiště na fotbal 

g.) jiné (napiš co bys v DDM uvítal (a)) 

d.) posilovny 

e.) hřiště na beach volejbal 

f.) stoly na stolní tenis 

5. Jsem a) dívka 

b) chlapec 
6. Je mně let 
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\labizené pravidelní 
i iče | bmlchov 

< sportovní zájmové útvary ve 
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Ukázka z interní dokumentace DDM Modřany k příležitostné sportovní činnosti 

příležitostná činnost v 1. pololetí šk. r. 2006/2007 

Datum Akce Začátek Konec Místo Sekce Účastníci 
25.9 Atletický čtyřboj 8:00 14:00 ZŠ Campanus sport 35 
27.9 Atletický čtyřboj 8:00 14:00 ZŠ Campanus sport 40 
4.10 Házená 9:00 13:00 ZŠ Zárubova sport 88 
6.10 Závody in-line brusleni 16:30 Herrmanova sport 38 
10.10 Minikopaná 9:00 13:00 ZŠ Zárubova sport 85 
12.10 Minikopaná 10:00 15.00 ZŠ Zárubova sport 111 
20.10 Přespolní běh 10:00 13:00 Kamýk sport 173 
22.10 Liga pražských DDM 8:00 17:00 Tělocvična DDM sport 120 
26.10 Putovní pohár - fotbal 9:00 15:00 tělocvična DDM sport 50 
29.10 Putovní pohár - florbal 9:00 17:00 Tělocvična DDM sport 110 
7.11. Stolní tenis 8:30 14:00 ZŠ Rakovského sport 80 
12.11. Putovní pohár - fotbal 10:00 16:00 Tělocvična DDM sport 70 
25.11. Liga pražských DDM 8:00 17:00 Tělocvična DDM sport 120 
26.11. Putovní pohár - florbal 9:00 17:00 Tělocvična DDM sport 120 
3.12. Putovní pohár - fotbal/finále 10:00 16:00 Tělocvična DDM sport 80 
7.12. florbal mladší kluci 8:00 14:00 DDM / Na Beránku sport 99 
10.12. Putovní pohár - florbal/finále 9:00 17:00 Tělocvična DDM sport 111 
12.12. Florbal starší 8:30 14:00 ZŠ Pertoldova, DDM sport 111 
14.12. Florbal starší 8:30 14:00 ZŠ Pertoldova, DDM sport 68 
16.12. Vánoční sportovní den 10:00 15:00 Tělocvična DDM sport 43 
17.12. Liga pražských DDM 8:00 17:00 Tělocvična DDM sport 122 
20.12. florbal mladší dívky 8:00 14:00 DDM / Na Beránku sport 53 

celkem 1927 
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Vybraná sportoviště DDM Praha 12 -Modřany 
Hermannova 2016/24 

Multifunkční sportovní hala s vnitřní horolezeckou a 
boulderingovou stěnou Horolezecká stěna - jediná 

svého druhu v ČR 

Víceúčelové hřiště 
Posilovna se zaměřením na „ cardio' cvtcent 

Hřiště na beach volejbal Dráha na in-line brusleni 
2. svého druhu v ČR 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 
10.11.2006 17:53:16/600027481/82.99 154.8 I t L U V Y C H O V Y Z 15-01 

VÝKAZ 
o činnosti střediska volného času 

podle stavu k 31. 10. 2006 

Název 
Obec 

Ulice 

DDM 
Praha 4 

Herrmannova 2016/24 
PSČ 

Č.p. 
14300 

Identifikační kód 
formuláře Rok Měsíc Identifikační číslo 

zařízeni (IZO součásti) 
4230 2006 10 045241295 

Správní 
úřad Území Typ 

školy 
Vých. 
jazyk 

Zřizovatel 
zařízení 

B11000 CZ0114 G11 100 7 

I. Pravidelná činnost k 31.10. 2006 
Čísio 
řádku Počet z toho cizinci ze zemí EU 

a b 2 3 4 
Zájmové útvary 0108 144 X X 
Účastníci 0109 1154 3 3 
v {do 15 let 0110 959 3 3 
t o m 15 až 18 let 0111 92 0 0 

jnad 18 let 0112, 103 
° 

0 

III. 
31 

Pobytové akce (v trvání do 5 dnů) od 1 9 200«; h« 
8.2006 

dnů. 

IV. Činnost zájmového vzdělávání od 1. 9. 2005 do 
31. 8. 2006 podle zaměření 

Číslo 
řádku Akci Účastníků 

a b 
0401 

2 3 

Práce s talenty 
Metodická a odborná 

0402 
0403 

5 

L 

76 
32 
128 

Odesláno dne: R a z í t k o 

Číslo 
řádku 

a tr— — b 2 
Počet akci 0301 3 Hocet ucastniku 0302 48 
Počet osobodní 0303 119 
Uo počtu účastníků se nezahrnuji pracovnici střediska. — — 

II. Příležitostné činnosti zájmového vzdělávání od 
1.9. 2005 do 31. 8. 2006 

Akce celkem 

z toho o sobotách či nedělích 

Číslo 
řádku 

0202 

0203 

Do počtu účastníku se nezahrnují pracovnici střediska. 

V. Táborová činnost od 1. 9. 2005 do 31. 

Počet Počet 
lúčastníků 

1236 

177 

17598 
3644 

8.2006 

—— — .... : uout ib 15 4 
f n e z a h m " j í pracovníci střediska ani pracovníci táborů 

Počet osobodn, se stanoví jako součin počtu účastníků a počtu pobytových 

XIV. Evidenční počet pracovníků 
Číslo [ 

|řádku[~ celkem [Ftoho leny 

Pedagogičtí 

z toho 

pracovníci 
[interní 
(externf 

Ostatní pracovníci 
interní 

Fyzické osoby 

1401 [ 56 25 
1402 14 
1403; 
1404 

42 

Přepoč.na 
plně zam. 

12,5 
18 

14 
z toho íexternT 

1405 
10 

X 
X 

1406 
Interní pracovníci - v pracovním poměru, externí pracovníci - na základě 

;Výkaz vyplnil (jméno, podpis): 

i eieron (vc. linky): 
e-mail: 

k 
í 
a 
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Posudek bakalářské práce 

Bakalářská práce : Pohybové aktivity v Domě dětí a mládeže 
Praha 12 - Modřany 

Autor: Marie Dastychová stud. obor: Vychovatelství 
druh a forma studia : Bakalářské 
kombinované studium rok 2007 

Posudek vedoucího práce jméno: PaedDr. Ivan Přibyl 

Cílem bakalářské práce je zmapovat nabídku pohybových aktivit v DDM a 
zároveň zjistit poptávku po vyhledávaných pohybových aktivitách. Autorka 
práce je zástupcem ředitele v DDM v Praze 12 - Modřanech, kde výzkum 
prováděla. Cíle práce a úkoly byly splněny. Výzkum byl prováděn pomocí 
dotazníku. Z celkového počtu 100 dotazníků se autorce vrátilo 89, což je 
dostačující počet pro výzkum. 
Autorka práce prostudovala 22 titulů odborné literatury, kterou v teoretické 

části bakalářské práce cituje. 
Výsledky práce vyvracejí první hypotézu, která předpokládala, že hlavním 

důvodem proč účastníci druhého stupně ZS navštěvují pravidelné sportovní 
zájmové činnosti je snaha se něco naučit nebo se zlepšit. Jako nejčastějším 
uváděným důvodem je to, že je daný zájmový útvar baví. 
Nej žádanější sportovní aktivitou, které by respondenti rádi věnovali, je cvičení 
v posilovně. 

Hlavním přínosem práce je zkvalitnění a zatraktivnění nabídky pohybových 
aktivit v daném středisku. 

Celkové hodnocení: 

Doporučení k obhajobě: Práci k obhajobě doporučuji. 

Klasifikace: 
v 

Otázky k obhajobě: 1. Cím si vysvětlujete tak veliký zájem o cvičení v 
posilovně ? 

2. Jaký zájmový kroužek je nej vyhledávanější 
a proč ? 

Praha dne : (, £( (/ } podpis: 



Bakalářská práce: Pohybové aktivity v Domě dětí a mládeže 
Praha 12 - Modřany 

Autor : Marie Dastychová Bakalářské kombinované studium 

Posudek oponenta : mgr. Věra Svobodová 

Studentka v současné době působí jako zástupce ředitele Domu dětí a mládeže 
v Praze 12. Toto zařízení se může pochlubit nadstandardním areálem a tím i velkým 
výběrem zájm ových aktivit dětí. 

Cílem práce je zmapování možností pohybových aktivit jako alternativní trávení volného 
času dětí a mládeže. 

V teoretické části seznamuje se zařízením jako takovým a na základě prostudované 
literatury objasňuje pojmy související s daným tématem. 

Metodou dotazníkovou zjišťuje důvody, které vedou žáky 2. st. k účasti pravidelných 
sportovních činností. Výsledky ověřují jednu z hypotéz. 

Jako další metodu využila ze své pozice zástupce ředitele analýzu nabídky sportovních 
činností. Výsledky z 87 dotazníků jsou porovnávány podle různých kritérií - dle věku, 
pohlaví a pečlivě zpracovány formou tabulek a přehledných grafů. 

Stanovené cíle práce jsou konfrontovány s dosaženými výsledky. 

Studentka ve svém výzkum u volila otázky srozumitelné, snadno pochopitelné a byly 
formulovány s cílem získat co nejvíce odpovědí s ohledem na cíl práce. 

Bakalářská práce splňuje požadavky závěrečné výzkumné práce a doporučuji ji 
k obhajobě. 

Otázky: Které jiné výzkumné metody znáte? 
Jaký vliv má u dospívající mládeže využití volného času aktivní pohybovou 

činností? 

Moďttoc.e. v\t .'v oof-vtc 

Praha 25.4.2007 mgr. Věra Svobodová / 


