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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá vztahem mezi výchovným stylem rodičů a trávením volného 

času jejich dětí. Teoretická část se skládá ze tří kapitol. První z nich je věnována výchově. 

Rozebírá výchovu v rodině, kde na pubescenta působí vliv primární socializace, věnuje se 

začlenění jedince do společnosti a výchovným stylům, které jedince ovlivňují v jeho  

následném životě. Druhá kapitola se zaměřuje na dospívání jedince, je věnována vývojo-

vému období pubescence, kdy jedinec prochází řadou změn, které jej dále ovlivňují. Popi-

suje změny tělesné, kognitivní, emoční vývoj a socializaci dospívajících. Třetí kapitola se 

zaměřuje na problematiku volného času. Definuje pojem volný čas, seznamuje čtenáře  

s funkcemi a cíli volného času a zdůrazňuje vliv volnočasových aktivit na formování osob-

nosti jedince. V empirické části bakalářská práce popisuje kvantitativní výzkum, který je 

prováděn pomocí dotazníkového šetření. Má za cíl určit, zda existuje vztah mezi trávením 

volného času dětí a stylem výchovy, který je preferován rodiči.  
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ABSTRACT 

The bachelor thesis deals with the relationship between the educational style of parents and 

leisure time of their children. The theoretical part consists of three chapters. The first is 

devoted to education. It discusses an education in the family, when pubescents is under the 

influence of the primary socialization, and deals with the integration of the individual in 

society and educational styles which individuals interact in his subsequent life. The second 

chapter focuses on the growing ofan individual, is devoted to a developmental period of 

adolescence, when an individual is undergoing many changes that affect it further. It 

describes changes in physical, cognitive, emotional development and socialization of adol-

escents. The third chapter focuses on the issue of free time. It defines the concept of leisure 

time, introduces readers to the functions and objectives of leisure and recreational activities 

emphasizes the impact on shaping an individual´s personality. In the empirical part, the 

thesis describes the quantitative research, which is carried out through a questionnaire sur-

vey. It aims to determine whether there is a relationship between the free time of children 

and educational style that is preferred by parents. 
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ÚVOD 

Výchova hraje významnou roli při utváření osobnosti člověka. Především v dětství a do-

spívání působí na osobnost dítěte vliv výchovy nejvíce. Dítě se díky primární socializaci 

učí osvojovat si základní návyky, vztahy k ostatním lidem, ale hlavně také vztah k sobě 

samému. Významnou roli při formování osobnosti dítěte hraje styl výchovy, který je prefe-

rován rodiči. Prostřednictvím metod a prostředků výchovy rodiče naplňují své představy 

 o tom, co ze svých dětí chtějí mít. Zasahují do osobnosti a budoucího života dítěte více, 

než si mnozí z nich uvědomují. Styl výchovy představuje vzájemnou interakci mezi dítě-

tem a rodiči. S rostoucím věkem na dítě stále více působí vliv okolí a sociálních skupin,  

ve kterých se dítě pohybuje, proto je důležité přikládat pozornost tomu, jak dítě tráví svůj 

volný čas, který jeho osobnost nadále formuje. 

Záměrem této práce je definovat styly výchovy rodičů, které mohou být uplatňovány  

při výchově dětí. Jednotlivé styly zařadit podle typologií a zjistit, zda existuje vztah mezi 

výchovným stylem rodičů a trávením volného času jejich dětí. Práce se soustřeďuje na 

zjišťování informací u žáků základních škol, kteří mají dostatek volného času. Proto v prá-

ci zjišťujeme, zda děti tráví svůj volný čas plnohodnotným způsobem. Součástí teoretické 

práce jsou vymezeny organizace zabývající se trávením volného času dětí. 

Bakalářská práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola je zaměřena na proces vý-

chovy. Definuje pojem výchova, rozpracovává jednotlivé výchovné styly, které jsou při 

výchově uplatňovány a zabývá se tak primární socializací dítěte uplatňovanou prostřednic-

tvím rodičovské výchovy. 

Kapitola druhá je zaměřena na vývojové období pubescence. Popisuje změny, kterými 

dítě prochází, jako jsou změny tělesné a kognitivní, zabývá se rozvojem identity žáka,  

ale také jeho socializací ve společnosti. Toto období je důležitým v životě žáka, protože 

odpovídá věku, kdy se dospívající chystá opustit základní školu a je postaveno před rozho-

dování o svém dalším zaměření. 

Kapitola třetí se zabývá problematikou volného času. Definuje pojem volný čas a zabý-

vá se jeho funkcemi a cíli. Kapitola má za úkol informovat čtenáře o možnostech trávení 

volného času děti tak, aby jej trávily plnohodnotným způsobem. Udává proto organizace, 

které dětem nabízejí možnost trávení volného času. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 VÝCHOVA 

Výchovu chápeme jako proces, kdy dochází ke vzájemnému kontaktu a spolupráci kon-

krétních lidí. Osoba vychovatele působí na osobnost vychovávaného ve snaze o pozitivní 

utváření jeho osobnosti a to ve prospěch celé společnosti. Bereme v úvahu působení okol-

ních vlivů a prostředí, které na osobnost vychovávaného působí. V procesu výchovy tedy 

dochází k vzájemnému působení třech subjektů, které se navzájem ovlivňují. Hovoříme  

o vychovateli, vychovávaném a prostředí, ve kterém výchova probíhá. (Danek, 2011, s. 75) 

Výchova dítěte začíná už od útlého věku. Jako první se s ní setkáváme v rodině, která 

pro dítě představuje vůbec první sociální skupinu, ve které dochází k osvojování si vzorců 

chování, jednání, komunikačních rituálů, ale také hygienických návyků. (Průcha, 2009, 

 s. 16)  

Prostřednictvím výchovy působíme na osobu vychovávaného tak, abychom příznivě 

ovlivňovali jeho osobnost a učili ho správným návykům a zvykům, které mu budou vštípe-

ny na celý život. Vliv rodiny, kdy na dítě působí primární socializace, je tedy značný. 

Socializací rozumíme proces, kterým prochází každý jedinec a který je realizován pro-

střednictvím výchovy. Dochází k tzv. zespolečenštění, kdy je jedinec socializován do dané 

společnosti.  

Socializace na nás v průběhu života působí ve více rovinách. O socializaci, která probíhá 

v rodině, hovoříme jako o primární. Socializace sekundární působí na jedince v momentě, 

kdy se dostává do interakce s vrstevníky. (Procházka, 2012, s. 92) 

Řezáč (1998, s. 49) uvádí, že socializace je celoživotně trvající proces, který má etapovi-

tou povahu. Vymezení těchto etap socializace nám umožňuje lépe porozumět životní situa-

ci jedince. Bereme v potaz, v jaké životní etapě se jedinec nachází.   

Řezáč (1998, s. 50 cit. podle Monatová, 1984) uvádí následující fáze socializace: 

 Elementární socializace, která zahrnuje první rok života dítěte. První půl rok života 

dítěte, kdy je tzv. sociálně pasivní, je dítě naprosto závislé na péči dospělých osob. 

Sociálně aktivním se stává až v druhé polovině roku, kdy navazuje sociální kontak-

ty. 

 Rodinná socializace je obdobím, kdy je velmi důležitý vztah k dospělým, přede-

vším k matce, kdy si dítě získává hlubší náklonnost a cit. Období je velmi důleži-
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tým pro následný život dítěte. Dítě potřebuje získat pocit jistoty a lásky, který  

se stane základem pro jeho pozitivní vývoj. 

 Veřejná socializace, je obdobím, kdy dítě začíná navazovat kontakty s vrstevníky. 

Období nastává od čtvrtého roku dítěte. 

Přestože pojmy výchova a socializace jsou si svým významem velmi podobné, sociali-

zace se od výchovy odlišuje tím, že zahrnuje záměrné i nezáměrné vlivy. Tento proces trvá 

po celý život a jedinec si osvojuje formy jednání, chování, jazyk, učí se znát kulturní  

hodnoty. Zatímco výchovu chápeme jako cílevědomou a záměrnou činnost, kdy si klademe  

za cíl zejména rozvoj osobnosti jedince.(Procházka, 2012, s. 90-94) 

Výchova tedy patří mezi vnější podmínky, které formují vývoj osobnosti společně s vli-

vem dědičnosti a prostředí (Čáp, 1996, s. 13). 

V procesu výchovy je třeba si uvědomit, že není čistě soukromou věcí rodičů, ale týká 

se celé naší společnosti. Výchova je neoddělitelně spojená s péčí o uchování vlastní  

společnosti, ale také její kultury. (Březinka, 1996, s. 13)  

Už z toho je zřejmé, že výchova představuje pro každého rodiče obrovskou zodpověd-

nost. Každý rodič by si přál vychovat své dítě co nejlépe, aby z něj vyrostl laskavý, moud-

rý a ušlechtilý člověk, ale ne vždy dochází k volbě vhodných výchovných prostředků,  

postupů a metod.  

Březinka (1996, s. 38) uvádí, že „všichni rodiče mají povinnost vychovávat svoje děti 

k životní zdatnosti“. Jsou přitom podporování od státu, který výchovou pověřuje učitele 

veřejných škol a vychovatele, kteří se podílí na následné výchově dětí. (Březinka, 1996,  

s. 38) 

Proces výchovy je tedy nejen záležitostí rodiny, kde dítě vyrůstá a která ho připravuje 

na zdárný vstup do společnosti, ale podílí se na něm také instituce a organizace, které pře-

bírají zodpovědnost za výchovu dětí v době, kdy se o ně rodiče nemohou postarat sami. 

Hovoříme o školkách, školách a organizacích pro volný čas dětí a mládeže. Na děti dále 

působí vliv prostředí, ve kterém se pohybují a vrstevnických skupin, se kterými se ztotož-

ňují. Pro účely naší bakalářské práce se budeme v následující kapitole věnovat výchově 

v rodině. 
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1.1 Výchova v rodině 

Rodina je vnímána jako naprosto unikátní prostředí, plní široké spektrum funkcí a rolí, 

proto má pro zdravý vývoj jedince nesmírný význam. Jednou z hlavních funkcí je funkce 

výchovná. Rodiče mají možnost prostřednictvím výchovy svým potomkům předat potřeb-

né normy a hodnoty, vést je ke vzdělání, učit čestnému chování a sebevýchově. Měli by  

se svým dětem stát vzorem a v potřebných situacích oporou. (Procházka, 2012, s. 102) 

Procházka (2012, s. 102) uvádí, „že rodinné prostředí ovlivňuje výchovu a socializaci 

dítěte celou řadou svých aspektů“. Bereme v úvahu vztahové momenty, jako je struktura 

rodiny, její úplnost nebo neúplnost, přítomnost sourozenců, komunikace mezi členy rodi-

ny, přítomnost výchovných cílů a výchovných stylů. Dále aspekty materiální, ale také  

sociálně-kulturní, kdy si všímáme společenské vrstvy, vzdělání a zaměstnání rodičů.  

(Procházka, 2012, s. 102) 

Prostřednictvím rodiny se dítě učí přizpůsobovat okolnímu světu a úspěšně tak vstupo-

vat do praktického života. Informace, které během života v rodině získává, pak zpracovává 

v souladu se svými biologickými a psychickými potřebami, ale také se svými zkušenostmi 

a hodnotovými orientacemi, při jejichž utváření pomáhají zejména rodiče a sourozenci. 

Dochází tedy k působení členů rodiny navzájem, kdy se nesetkáváme jak s pozitivním,  

tak negativním působením. (Kraus, Poláčková et al. 2001, s. 80) 

Podle Krause (2008, s. 86-87) jsou klíčové následující podmínky rodinného prostředí: 

 Demograficko-psychologické, které zahrnují celkovou strukturu rodiny a její  

vnitřní stabilitu. Všímáme si věku jednotlivých členů rodiny, jejich působení,  

ale také toho, zda je rodina úplná či neúplná a jaký má počet dětí. Pro vnitřní stabi-

litu je pak důležitá atmosféra rodinného prostředí a vztahy mezi rodiči a dětmi. 

 Materiálně-ekonomické, kdy máme na mysli zaměstnanost rodičů, jejich finanční 

zabezpečení a s tím související kvalitu bydlení. 

 Kulturně-výchovné podmínky, kam patří životní styl, vzdělání a hodnotové  

orientace rodičů. 

Rodinu považujeme za prvotní prostředí, se kterým se dítě setkává a které působí  

na jeho osobnost. Důkazem toho, jak značný vliv tohle prostředí má, jsou např. rozdíly, 

které se objevují u dětí, které vyrůstají mimo rodinu, v dětských domovech a mezi těmi, 

které pochází z funkčního rodinného prostředí. Takové děti trpí zejména nedostatkem lásky 
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a pocitem bezpečí, což se může výrazným způsobem projevit v jejich dospělém životě  

v navazování partnerských vztahů a v chování k dětem. (Čáp, 1996, s. 43-44) 

Výchova v rodině je realizována prostřednictvím výchovných prostředků a metod. Patří 

mezi ně např. kladení požadavků, vysvětlování a přesvědčování, kontrola, odměny a tresty. 

To, zda jsou vhodným prostředkem pro výchovu, závisí především na osobě vychovatele  

a vychovávaného. (Čáp, 1996, s. 135) 

Výchova v rodině představuje pro dítě možnost zdárného vstupu do společenského  

života. Předané hodnoty a názory, které si dítě v rodině vytváří, mají značný vliv pro jeho  

budoucí život a hodnotové orientace.  

1.1.1 Výchovné styly 

Způsob, jakým každý z rodičů bude realizovat svoji výchovu, je závislý na řadě  

okolností. „Tak, jak se rodina liší svým způsobem života, chováním a interakcí mezi rodiči 

a dětmi, se liší i uplatňovaný výchovný styl v rodině“ (Procházka, 2012, s. 107). 

Nejčastěji se však setkáváme s tím, že způsob výchovy rodičů souvisí především s tím, 

jaký je jejich emoční vztah k dětem a k sobě navzájem, na požadavcích, které mají rodiče 

na dítě a na způsobech, kterými jsou tyto požadavky ze strany rodičů  

kontrolovány. (Procházka, 2012, s. 107) 

Mezi výchovné styly, které rodiče uplatňují při výchově, patří: 

Autoritářský styl výchovy 

Rodiče při své výchově uplatňuje vliv, sílu a moc. Požadují po svém dítěti poslušnost, 

plnění příkazů a kladou důraz na dodržování zákazů. Časté bývá uplatňování systému  

odměn a trestů, kdy bývá přítomno i fyzické násilí a uplatňování manipulativní výchovy. 

Komunikace bývá založena především na příkazech a pokynech. Emocionální vztah mezi 

rodiči a dětmi bývá chladný, především v případě neplnění příkazů. Výchova bývá  

problematická zejména v dospívání dítěte, kdy může vést k rozvoji rizikových forem  

chování a k únikům od rodiny. (Procházka, 2012, s. 108) 

Zmiňovaný styl výchovy rozhodně nepatří mezi vhodné modely výchovného působení. 

Interakce, která probíhá mezi rodiči a dítětem je podrobována přílišnému vedení. Dítě  

nedostává dostatek prostoru pro vyjádření svých vlastních názorů, protože se bojí, že bude 

trestáno.  
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Liberální výchova 

O liberálním stylu výchovy můžeme říci, že je opakem stylu autoritářského. Rodiče do 

výchovy dítěte nijak zásadně nevstupují, nechtějí narušovat potenciál dítěte. Dítě je  

ponecháno samo sobě doufajíc, že samo dospěje. Je na něj pohlíženo jako na zcela  

samostatnou osobnost. Styl výchovy sice podporuje kreativitu a svobodu dítěte, ale může 

se jevit jako nevhodný v momentě, kdy dítě nebude schopno tolerovat pravidla práce  

ve škole a následně také v zaměstnání. (Procházka, 2012, s. 108) 

„Volný vysoce liberální styl výchovy snižuje vnitřní regulační zábrany, uvolňuje  

reaktivitu, produkuje osobnosti málo vnitřně regulované a vede ke vzniku rizikovějších 

schémat interakcí“ (Řezáč, 1998, s. 195).  

Demokratická výchova 

Demokratický model výchovy je charakteristický vychovatelovou snahou o harmonii. 

Při výchově se rodiče snaží, aby nároky a požadavky, které jsou kladeny na dítě,  

byly v harmonii s prostorem a svobodou poskytovanou ve výchově. Přestože autorita  

rodiče je zachována, pravidla, která dítě musí dodržovat, má možnost se svými rodiči  

projednávat. (Procházka, 2012, s. 108) 

Každý z rodičů se ve své výchově přiklání k odlišnému výchovnému stylu. Každý z nich 

se jistě snaží působit na své dítě co nejlépe a vést jej tím „správným směrem“. Zvolený styl 

výchovy rodičů však může dítě ovlivnit na celý život, a to ne vždy tím správným směrem. 

Proto je důležité výchově věnovat patřičnou pozornost a snažit se vytvářet dítěti co nejlepší 

podmínky pro jeho pozitivní osobnostní vývoj. A to také proto, aby se chyby, kterých 

se rodiče při výchově svých dětí dopouštějí, nepřenášely z generace na generaci.    
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2 OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ – PUBESCENCE 

Vývojové období dospívání můžeme chápat jako přechodnou dobu mezi dětstvím  

a dospělostí. Toto období považujeme za nejdramatičtější období, kterým jedinec ve svém 

životě prochází, a to hlavně z důvodů značným tělesných a psychických změn. Dítě je po-

staveno před řadu nových rozhodnutí a voleb, jako jsou např. volby povolání a studijního 

oboru. Prochází komplexní změnou svojí osobnosti, hlouběji hledá svoji identitu a tím 

formuje svoji osobnost. Proto je velmi důležité tohle období úspěšně zvládnout. 

Pubescence, označována také jako raná adolescence, je časově lokalizována přibližně 

mezi 11. - 15. rokem, kdy připouštíme možnou individuální variabilitu (Vágnerová, 2012, 

s. 369). 

Dle Langmeiera a Krejčířové (2006, s. 143) období pubescence, které je taktéž defino-

váno mezi 11 až 15 věkem dítěte, můžeme dělit do dvou fází. První z nich je fáze prepub-

erty, která probíhá přibližně od 11 do 13 let u dívek, a u chlapců zhruba o 1-2 roky později. 

Fáze prepuberty je charakteristická zejména pohlavním dozráváním a objevením sekun-

dárních pohlavních znaků. Druhou fázi pak nazýváme fází vlastní puberty, která trvá  

do dosažení reprodukční schopnosti. 

S dospíváním je spojena řada změn, mezi nejnápadnější z nich patří tělesné dospívání, 

které je spojené s pohlavním dozráváním. Dochází ke změně zevnějšku dospívajícího,  

který se stává podnětem ke změně sebepojetí i chování okolí. Biologické zrání dospívající-

ho je zároveň stimulem k řadě dalších změn, jako jsou například změny způsobu myšlení, 

ale také emoční prožívání, ke kterému dochází v důsledku hormonální proměny.  

(Vágnerová, 2012, s. 369) 

Řada těchto změn, ať už mluvíme o změnách tělesných, psychických, nebo sociálních 

probíhá u každého jednotlivce zcela individuálně. Závisí to hned na několika faktorech. 

Proto se také často setkáváme s tím, že dospívající trpí v souvislosti s tímto vývojem nejis-

totou nebo pocity úzkosti. Osobnost dítěte je velmi zranitelná, a to tím spíš, pokud některé 

z dětí tímto vývojem prochází později než jeho vrstevníci a spolužáci.  

Další velkou potřebou, kterou dospívající cítí je potřeba osamostatnit se. Dospívající se 

snaží získat větší nezávislost vůči rodičům, navazovat nové přátelské vztahy, ale také  

začíná toužit po navazování vztahů partnerských. Získání potřebné jistoty a samostatnosti 

je pro dospívajícího velmi důležité, proto se objevují výrazné změny také v oblasti volného 
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času, kdy dospívající hledá nové zájmy a způsoby, jak tento čas trávit, aniž by byl závislý 

na rodičích. Z toho vyplývá, že je velmi důležité, nepodceňovat způsoby, jakými dítě 

v období citlivého vývoje osobnosti, tráví svůj volný čas. 

Dospívající musí během krátkého období pubescence zvládnout nesmírně mnoho,  

což nemusí být vždy snadné, a to i tehdy, jestliže rodina i škola zacházejí s osobností do-

spívajícího dítěte s tolerancí a porozuměním. (Říčan, 2004, s. 169) 

Změny, které probíhají ať už pod tlakem společnosti, rodiny anebo vrstevníků, jsou 

značné, pro následný život jedince velmi důležité a vyžadují psychickou rovnováhu dospí-

vajícího dítěte. 

2.1 Tělesný vývoj  

Tělesnou proměnu vnímáme jako jeden z nejvýraznějších znaků doprovázejících dospí-

vání. Dochází ke značné proměně tělesných dispozic a zevnějšku. Změny pociťuje nejen 

osoba dospívajícího, ale také okolí, pro které jsou tyhle změny viditelné. Proto změny mo-

hou ovlivnit sebepojetí dospívajícího, může je vnímat jako ohrožení své vlastní identity, 

což může být spojeno se ztrátou sebejistoty. Vývoj probíhá u každého jedince zcela indivi-

duálně, proto někomu mohou tělesné změny působit potíže, jiný na ně může být naopak 

hrdý. 

Jednou ze změn, která probíhá jak u chlapců i u dívek současně, je prudké zrychlení 

růstu a přibírání na váze. Mění se také tělesné tvary, jako je například rozšíření ramen u 

chlapců a růst pánve a boků u dívek. Zároveň však rostou vnitřní pohlavní orgány, kdy u 

chlapců mluvíme o varlatech, u dívek o vaječnících. (Říčan, 2004, s. 172) 

„Na povel z hypofýzy zvýší vaječníky produkci ženského hormonu estrogenu, u chlapce 

varlata zvýší produkci testosteronu“(Říčan, 2004, s. 172). 

V pubescenci dochází k velmi výraznému růstovému zrychlení. V případě, že pomineme 

růst v kojeneckém období, právě období dospívání je tím, kdy nastává nejrychlejší růst. 

Během růstového období dochází až k dvojnásobnému zvětšení srdce. (Carr-Gregg, Shale, 

2010, s. 18) 

Další změny, ke kterým během vývoje dochází, probíhají u dívek a chlapců odlišně, pro-

to se jim budeme věnovat zvlášť v jednotlivých odstavcích. 
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Jelikož dívky procházejí tělesným vývojem dříve než chlapci, budeme se věnovat prvně 

jim. Tělesnou proměnu snáší ve většině případů hůře, než je tomu u chlapců, protože změ-

ny bývají nápadnější a výraznější.  

Macek (2003, s. 43 cit. podle Marshall, Tanner, 1969) uvádí, že probíhají v pěti stádiích, 

kdy v prvním nejsou viditelné žádné pohlavní znaky, ve druhém stádiu pak dochází  

ke zvětšování prsou a růstu ochlupení, ve třetím dochází k rýsování vnější kontury prsou, 

zatímco ve čtvrtém stádiu mluvíme o kontuře vnitřní. Páté stadium je již patrný plný vývoj 

sekundárních pohlavních znaků. 

Za hlavní znak pohlavního zrání u dívek však považujeme první menstruaci. Objevuje  

se s možnými individuálními rozdíly. Uvádí se však, že nejčastěji po dvanáctém roce  

(Říčan, 2004, s. 172). Pravidelný ovulační cyklus a schopnost oplodnění se pak zpravidla 

objevuje 1 až 2 roky po první menstruaci (Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 143). 

První menstruace bývá doprovázena změnami nálad v souvislosti s kolísáním hladiny 

hormonů, dívky se mohou cítit ospalé a podrážděné, začnou si více uvědomovat své dospí-

vání, což může být důvodem jejich vyvedení z míry. 

Pokud budeme hovořit o vývojových změnách, ke kterým dochází u chlapců, je nám 

všeobecně známo, že tyto změny přichází později. Chlapci při svém vývoji zejména nabý-

vají síly, svalovou hmotu a na výkonu. (Macek, 2003, s. 45) K dalším změnám, ke kterým 

ve vývoji chlapců dochází, patří např. také mutace hlasu, kdy dochází k růstu hrtanu a hla-

sivek, a k růstu vousů. Dále pak dochází ke zvětšování pohlavních orgánů, jako tomu bylo 

i u dívek. 

Pro srovnání porovnáváme s vývojem dívek, který ve stádiích uvádí Macek (2003, s. 44 

cit podle Marshall, Tanner, 1969), kdy první stádia jsou charakteristická růstem varlat, 

šourku a ochlupení. V posledním stádiu pak dochází k plnému vyvinutí pohlavních orgánů 

a hlasu. 

Přestože se jednotlivý tělesný vývoj u chlapců a dívek liší, je velmi důležité, aby mladí 

dospívající dokázali svůj tělesný vývoj zvládnout bez pocitů ztráty své identity. 
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2.2 Kognitivní vývoj 

Osoba dospívajícího prochází mnoha změnami také v oblasti myšlení. Dospívající si za-

číná hrát s pojmy, lépe je chápat a pracovat s nimi na základě zcela jiných souvislostí.  

Dochází ke kvalitativní proměně způsobu uvažování, které Piaget (1966, 1970) nazval 

jako stádium formálních logických operací (Vágnerová, 2012, s. 379). V tomto stadiu jsou 

děti schopné chápat věci, které si samy nevyzkoušely. Jsou schopné zaujmout jiný pohled 

na věc, než je ten vlastní a to i v případě, že s konkrétními objekty nepracují. (Sternberg, 

2002, s. 475) 

Schopnost abstraktního myšlení, díky kterému je dospívající schopen představit si nee-

xistující, pracovat s abstraktními pojmy a hledat alternativní způsoby řešení problémů, 

odpovídá právě vývojovému období pubescence, mezi 11 až 15 věkem. (Macek, 2003, 

 s. 46) V tomto období také dochází k dalším změnám, jako jsou rozvoj inteligence,  

poznávacích procesů a schopnost logického myšlení. 

Myšlení se stává flexibilnějším, dospívající jsou schopni připustit různorodost názorů, 

dovedou uvažovat o odlišných způsobech řešení, čímž uvažují systematičtěji. Dovedou 

propojovat úvahy a vlastní myšlenky. (Vágnerová, 2012, s. 381-382) 

Výrazných změn si všímáme také v rychlosti zpracování informací, které souvisí  

se zlepšením paměťových funkcí (Vágnerová, 2012, s. 385). Dochází k vytváření určitých 

strategií, které žákům napomáhají k ulehčení zapamatování učiva. Učení si dovedou členit 

do menších částí, časově rozvrhnout, ale také zvýraznit potřebné informace. (Vágnerová, 

2001, s. 87) Díky změnám paměťových funkcí, ke kterým dochází, si dospívající dovede 

lépe vybavit potřebné informace. Rozvíjí se také strategie vybavování, a to například  

pomocí asociací nebo logických souvislostí.(Vágnerová, 2012, s. 389) 

Prudký nárůst změn, jak už ve vnímání, tak i myšlení dospívajícího, má za následek,  

že se u dospívajícího zvětšuje zájem o získávání informací. Snaha objevovat nové věci 

prohlubuje oblast jeho zájmů, což má souvislost s trávením volného času, který chceme 

zkoumat.  

Kognitivní vývoj probíhá opět velmi individuálně, jednotlivé schopnosti a dovednosti  

se u jednotlivců vyvíjí zcela odlišně. Výraznou roli v pozitivním utváření myšlení u dospí-

vajících v období pubescence hraje prostředí, ve kterém se jedinec nachází, ale také jeho 

sociální inteligence. 
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2.3 Emoční vývoj 

V období pubescence se setkáváme nejenom se změnami v oblasti vývoje těla a mysli, 

ale dochází také k výrazným změnám v oblasti emocí.  

Emocionalita v období pubescence a s ní související kolísání nálad a emocí jsou více než 

známou záležitostí patřící k dospívání každého dítěte. Přestože, jak už tomu bylo  

i v jiných oblastech vývoje, každý jedinec vnímá změny související se svým dospíváním 

zcela individuálně, můžeme však říci, že si každý z nich touto fází kolísání nálad a emocí 

prošel. 

Změny citového prožívání se projevují zvýšenou dráždivostí, značnými změnami nálad, 

ale také přecitlivělostí a větší labilitou. Pubescent už není ve svém jednání tak stálý, ztrácí 

emoční stabilitu a jistotu. (Vágnerová, 2012, s. 390) 

Proměny nálad bývají velmi nepříjemné. Nepřiměřené reakce a proměnlivé chování, kte-

ré postrádá logické odůvodnění, je pro ně samotné velmi překvapující. Je velmi obtížné 

udržet si od svých emocí odstup a získat nad nimi kontrolu, obzvláště pak, když si dospíva-

jící není schopen vysvětlit příčinu těchto náhlých změn.(Vágnerová, 2012, s. 390) 

V souvislosti s tím můžeme u dospívajících pozorovat tzv. emoční egocentrismus. Dospí-

vající bývají přesvědčení, že prožitky a pocity, které je doprovází, jsou tak silné, že je  

nemůže mít nikdo jiný, že jsou výjimečné.(Vágnerová, 2012, s. 391) 

Jedna z dalších reakcí na probíhající změny může být agrese. K tomu, že dospívající re-

agují v některých situacích přehnaně a podrážděně, je může vést především strach. Strach  

z probíhajících změn, ale také strach z neznáma. Jsou vedeni touhou být pochopeni od  

okolí a zapadnout do něj. (Gregg, Shale, 2010, s. 26-27) 

Z těchto skutečností pak vyplývá, že vlivem náhlých přeměn, které dospívání provází,  

se jedinec stává více uzavřený vůči okolnímu světu. Začíná více pozorovat svoji nálado-

vost a podrážděnost, proto je tedy zřejmé, že musíme přikládat velký význam tomu, jakým 

způsobem dospívající bude svým emocionálním vývojem procházet. Musíme připustit 

značné riziko tomu, že se vlivem zmatenosti a nestabilnosti, kterou prožívá, se bude více 

přiklánět k možným patologickým jevům a nevhodným aktivitám, které bude realizovat 

v rámci svého volného času. Dospívající se stává více ovlivnitelný, protože ve svém okolí 

hledá onu zmiňovanou stabilitu. 
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2.4 Socializace  

Pojmem socializace chápeme celoživotní proces, ve kterém se jedinec učí přijímat nor-

my, zvyky a obyčeje dané společnosti.  

Formují se jeho hodnoty, formy jednání, chování, poznatky a tím dochází k je-

ho začleňování do společnosti (Procházka, 2012, s. 90). 

Naučit se akceptovat a respektovat normy, které upravují vzájemné chování, je velmi 

důležité pro soužití s ostatními lidmi, a v případě, že se jedinec snaží zařadit se do nějaké 

skupiny či instituce. Normy a pravidla nám udávají nejenom to, jaké jednání je přijatelné  

a které naopak není, ale také jejich znalost uspokojuje potřebu jistoty, protože jedinec ví, 

jak se má v dané společnosti chovat, aby byl akceptován a pozitivně hodnocen.  

(Vágnerová, 2001, s. 276) 

V období dospívání je tento proces klíčový zejména pro převzetí pozdějších dospělých 

rolí, jako jsou např. role rodinné, přátelské, partnerské, ale také role profesní (Macek, 

2003,s.52 cit. podle Langmaier,1983). Dochází k uvolnění z přílišné závislosti na rodičích, 

ale také k navazování významnějších vztahů s vrstevníky obojího pohlaví (Langmaier, 

Krejčířová, 2006, s. 152).  

Z toho vyplývá, že snahou dospívajícího je být méně závislý na rodičích a osamostatnit 

se. Přestože není cílem, aby se pubescent stal na své rodině zcela nezávislý, je mu dána 

možnost rozhodovat se samostatně např. pokud mluvíme o volbě budoucího povolání.  

Říčan (2004, s. 181) uvádí, že vztahy k rodičům jsou stále na prvním místě, pubescent 

potřebuje výchovné vedení, a to i přesto, že pubescence představuje určitý krok 

k samostatnosti. Přestože v dospívání, které je fází experimentace s rolemi a vztahy,  

se tyhle vztahy mění, dochází k častému dohadování s autoritou. Pubescent odmítá nadřa-

zenost autorit, jako jsou rodiče a učitelé. (Vágnerová, 2012, s. 395) „Dohadování 

s autoritou a demonstrace jejího odmítání je typickým znakem dospívání“ (Vágnerová, 

2012, s. 395). Proto se jsou změny chování velmi zřetelné také ve školním prostředí.  

Dospívající odmítá autoritu učitele a staví se ke škole více kriticky.  

K důležitým změnám dochází také v rámci interpersonálních vztahů, a to především 

rozvojem komunikačních dovedností. Dospívající ventiluje napětí a agresivitu tím, že tráví 

více času aktivitami s vrstevníky. Dovede tedy být zdvořilý, vyjádřit vlastní názor, ale také 

naslouchat druhým. (Macek, 2003, s. 52-53). 
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Vágnerová (2012, s. 396) uvádí, že nejenom rodina, jako sociální skupina, má vliv  

na osobnostní rozvoj dospívajícího, ale také volnočasové instituce, které ovlivňují rozvoj 

schopností a dovedností pubescenta a tím i jeho sociální zařazení. Důležitý je také vliv 

vrstevnických skupin, s nimiž se dospívající identifikuje. 

Vrstevnické skupiny, spolužáci a přátelé představují pro formující se osobnost dospíva-

jícího dítěte velkou oblast zájmu. Potřeba být kladně hodnocen a akceptován je v období, 

kdy se dítě snaží osamostatnit velmi klíčová. 
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3 VOLNÝ ČAS 

Pojem volný čas je charakterizován pomocí mnoha definic, obecně je však známo, že se 

jedná o čas, do kterého nepatří povinnosti dítěte. Dítě si volí zcela svobodně způsoby,  

jakými tento čas bude trávit, a to tak, aby mu přinášel co největší potěšení a uspokojení. 

Prostřednictvím tohoto času dochází k rozvíjení osobnosti, a to jak v oblasti tělesné,  

tak v duševní.  

Volný čas tedy můžeme vymezit jako čas, který zahrnuje odpočinek, relaxaci, zábavu  

a různé zájmové činnosti, které dítě vykonává dobrovolně. Je důležité věnovat trávení  

volného času dostatek pozornosti, a to proto, že představuje relativně velkou část dne dětí. 

(Pávková, Hájek, Hofbauer, 2002, s. 14) 

Zkušenosti potvrzují, že kvalitní výchova dětí ve volném čase má výrazný preventivní 

význam, prevence ve výchově je podstatně levnější a účinnější než převýchova a náprava 

chyb (Pávková, Hájek, Hofbauer, 2002, s. 14). 

Pojem „volný čas“ je velmi často používaným pojmem, pod kterým si leccos představí  

i laická veřejnost. Jeho smysluplné trávení je důležité pro vývoj každého dítěte. 

Z výchovného hlediska je žádoucí pedagogické ovlivňování dětí a mládeže. Děti potře-

bují být podrobování citlivému vedení, protože nemají dostatek zkušeností a nedovedou  

se orientovat ve všech oblastech zájmových činností. (Pávková, Hájek, Hofbauer, 2002,  

s. 13) Hlavním důvodem je fakt, že volnočasové aktivity se stávají významným celoživot-

ním činitelem, obzvláště proto, že prostřednictvím volného čas dochází k rozvoji osobnos-

ti, a to u člověka každého věku, ať už hovoříme o individuálních předpokladech nebo celo-

životních ambicích.(Hájek, Hofbauer, Pávková, 2008, s. 7-8). „Dvojnásob to platí  

(a má platit) pro ty, kdo tyto cesty pomáhají zpřístupňovat dětem a mladým lidem. Volný 

čas dětí a mladých lidí proto oprávněně přitahuje mimořádnou pozornost“. (Hájek,  

Hofbauer, Pávková, 2008, s. 8) 

Přestože nás nejvíce zajímá volný čas v souvislosti s jeho edukačním využitím, je třeba 

si uvědomit, že na problematiku volného času lze nahlížet z mnoha různých pohledů neboli 

hledisek. Z ekonomického hlediska pohlížíme, kolik společnost investuje do zařízení po-

skytující volný čas a jakým způsobem se vrací část nákladů. Z hlediska sociologického  

a sociálně psychologického je důležité sledovat, jak trávení volného času ovlivňuje mezi-

lidské vztahy. Další, politické hledisko, zjišťuje, do jaké míry bude stát zasahovat do vol-
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ného času obyvatelstva. Věnuje patřičný čas školské politice a zjišťuje, zda bude věnována 

patřičná pozornost zařízením pro ovlivňování volného času. Zdravotně-hygienický pohled 

sleduje zdravý tělesný i duševní pohled člověka. Pedagogická a psychologická hlediska 

kladou důraz na podporování aktivity dětí a mládeže, seberealizaci, navazování nových 

sociálních kontaktů a především na to, aby byl dětem poskytován pocit bezpečí a jistoty. 

(Pávková, Hájek, Hofbauer, 2002, s. 15-17) 

Už z předešlého výčtu hledisek je zřejmé, že problematice volného času je věnována  

patřičná pozornost. Oblast našeho zájmu bude směřovat k edukaci prostřednictvím volného 

času, přesto považujeme za důležitá ostatní hlediska alespoň zmínit. 

Definice, pohledy a názory na volný čas se začaly formovat od 60. let 20. století,  

a to ve spojitosti s dílem Dumazeidereho. Francouzský sociolog byl jednou z nejvýznam-

nějších osobností, která se začala zabývat studiem volného času. (Janiš ml, 2009, s. 4) 

3.1 Cíle a funkce volného času 

Přestože se autoři v definicích funkcí volného času liší, cíl zůstává u převážné většiny 

z nich stejný. Shodují se v tom, že hlavním cílem volného času je působit na osobnost dětí 

tak, aby nedocházelo k jejich chybnému vývoji a osobnost dítěte byla rozvíjena. 

Kavanová, Chudý (2005, s. 20) tvrdí, že cílem výchovy je harmonicky rozvíjet a kulti-

vovat činnost tak, aby vychovávaný dosáhl svého cíle, a to v oblasti intelektových, těles-

ných a sociálních dovedností. Důležité je klást důraz na prostředky výchovy a přirozenost 

cílů, což napomáhá ke splnění požadavku, jímž je harmonický rozvoj. 

Vymezení funkcí volného času je pak odlišné, liší se od jednotlivých autorů. Záleží pře-

devším na tom, zda se funkce vztahují ke společnosti nebo k individuu. Jestli je v jejich 

zájmu spíše vztah společnosti a volného času, volného času a životního způsobu, nebo 

pohlížejí na volný čas jako prostor pro svobodnou volbu činností realizovanou člověkem. 

(Knotová, 2011, s. 32)  

Pro představu uvedeme některá členění funkcí volného času lišících se od jednotlivých 

autorů. 

Francouzský sociolog Roger Sue uvádí následující funkce volného času: 

 Funkci psychosociologickou, do které zařazuje zábavu, uvolnění a rozvoj. 
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 Funkci sociální, která zahrnuje socializaci a příslušnost k některým sociálním sku-

pinám.  

 Funkci terapeutickou, která zahrnuje zdravotní hledisko, prevenci chorob, ale také 

zdravý životní styl.  

 Funkci ekonomickou, která zahrnuje uplatnění člověka v profesní činnos-

ti.(Hofbauer, 2004, s. 14) 

Další dělení přináší Horst W. Opaschowski, který základní funkce volného času vidí  

v rekreaci, kompenzaci (odstraňování frustrací a zklamání), ve výchově a v dalším vzdělá-

ní, kontemplaci (ta představuje hledání smyslu života), v komunikaci, participaci, integraci 

a v enkulturaci (tvořivé vyjádření prostřednictvím umění, sportu a dalších činností).  

(Hofbauer, 2004, s. 15)  

Pávková et al. (2002, s. 39-40) rozdělují funkce volného času do tří skupin: 

 Do první z nich patří funkce výchovně-vzdělávací, která má velký význam. Pro-

střednictvím výchovy dochází nejenom k získávání nových dovedností, ale děti  

se motivují k žádoucímu využívání volného času, což vede k rozvoji poznávacích 

procesů a následnému celoživotnímu vzdělávání.  

 Funkce zdravotní je pak důležitá pro uspořádání režimu dne tak, aby si dítě vytváře-

lo návyky k správnému životnímu stylu.  

 Funkce sociální, která je velmi důležitá pro utváření bohatých a žádoucích sociál-

ních vztahů. 

Poslední z rozdělení, které si uvedeme, vymezil Čáp (1997, cit. podle Kavanová, Chudý, 

2005, s. 14), který za hlavní funkce volného času považuje odpočinek, zábavu a rozvoj 

osobnosti. Odpočinek napomáhá k vyrovnávání únavy, zábava nám dává možnost získání 

nových zážitků, což souvisí s rozvojem osobnosti, který je důležitý po osobní, tělesné  

ale i sociální stránce. 

Každý z autorů pohlíží na volný čas a jeho funkce s určitými rozdíly. Z typologií každé-

ho z nich je však zřejmé, že funkce směřují především k tomu, aby byla rozvíjena osobnost 

jedince, což zároveň souvisí také s cíli volného času 

. 
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3.2 Mimoškolní výchova 

Mimoškolní výchovou rozumíme takovou výchovu, která je organizována mimo školu. 

Jedná se o výchovnou činnost, která svým působením pomáhá k pozitivnímu formování 

osobnosti dítěte a která má výrazně preventivní charakter. Prostřednictvím této výchovné 

činnosti, která je realizována pomocí různých organizací, institucí a zařízení pro volný čas 

dětí a mládeže, dochází k předcházení patologických jevů a chování u dospívajících dětí  

a mládeže, což je velmi žádoucí. 

Hovoříme-li o předcházení patologického chování je potřeba zmínit, že zde velmi důle-

žitou roli hraje rodina, ve které jedinec vyrůstá a ve které probíhá jeho primární socializa-

ce. Rodina se výrazně podílí na formování osobnosti dítěte, čímž se zároveň stává odpo-

vědná za jeho mravní vývoj. Měla by tedy dohlížet na vhodný výběr volnočasových aktivit 

a činností, které dítě ve svém volném čase vykonává. V zájmu rodičů by mělo být, aby 

jejich dítě bylo podrobováno vhodnému pedagogickému vedení v době, kdy oni sami ne-

mohou dohlížet na správnou výchovu a vývoj svých dětí. 

„Pedagogické ovlivňování volného času a především výchova dětí a mládeže v době 

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

jedince k vhodnému využívání volného času, formovat jeho zájmy, uspokojovat a kultivo-

vat lidské potřeby, rozvíjet specifické schopnosti a žádoucí vlastnosti osobnosti“. (Němec 

et al., 2002, s. 21) 

Pro přehlednost uvádíme jednotlivé rozdělení organizací, které se podílejí na utváření 

vhodných podmínek pro trávení volného času dětí a mládeže. 

Výchovu ve volném čase v České republice vytvářejí: 

 Státní instituce – v rezortu školství to jsou školní družiny, střediska volného času, 

školní kluby, základní umělecké školy, domovy dětí a mládeže, jazykové školy, 

v rezortu kultury potom muzea, galerie, knihovny a kulturní střediska. 

 Organizace nekomerčního sektoru, tím míníme neziskové organizace. 

 Církve a náboženské společnosti. 

 Privátní komerční sféra – ta se zaměřuje na sportovní a společenské aktivity, patří 

sem např. sportovní kluby, zábavní centra, parky, herny a kluby. 

(Knotová, 2011, s. 54-55) 
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3.2.1 Vybrané instituce pro volný čas dětí a mládeže 

Dnešní moderní doba nabízí nepřeberné množství mimoškolních aktivit, které umožňují 

plnohodnotné trávení volného času. Bakalářská práce nemá za účel věnovat se jednotlivým 

organizacím a institucím, které tyto činnosti zprostředkovávají, ale pouze je předložit jako 

možný způsob plnohodnotného trávení volného času. Pro představu si některé z nich uve-

deme a popíšeme. 

Školní družiny 

Školní družina je školské zařízení výchovy, které zprostředkovává výchovu mimo vyu-

čování. Plní zejména sociální funkci, kdy dětem zabezpečuje odpočinek, rekreaci a zájmo-

vé činnosti v době mezi výukou ve třídách a přechodem domů. Nejedná se však o pokračo-

vání vyučování. Školní družiny si kladou za cíl obohacovat denní program dítěte, podporo-

vat jeho individuální rozvoj a zajistit odborné pedagogické vedení při činnostech, které dítě 

vykonává ve volném čase.(Hájek, Pávková et, al.,2007, s.9-11) Školní družiny jsou určeny 

pro žáky 1. stupně základních škol, ojediněle je možné, aby družinu navštěvoval i žák  

2. stupně. Školní družina může existovat jako samostatné školské zařízení, anebo být zři-

zována při základních školách. Školní družiny jsou děleny do jednotlivých oddělení, kdy 

maximální počet dětí je stanoven na 30. (Malach, 2007 cit. podle Janiš ml, 2009, s.29-30) 

Školní kluby 

Školní kluby jsou zřizovány pro žáky druhého stupně základní školy, míníme tedy vě-

kové období mezi 12-15 rokem. Svojí činností se podobají školní družině, liší se však  

z hlediska věku. Jejich činnost je zaměřená na zájmové, odpočinkové, veřejně prospěšné 

činnosti, ale také na přípravu k vyučování. Bývají zřizovány nejčastěji při základních ško-

lách, kdy mohou sloužit jedné nebo více školám. Zřizovány jsou také jako samostatné zaří-

zení. (Knotová, 2011, s. 58) „Vzhledem k ekonomickým problémům škol se kluby ruší,  

a tak se snižuje možnost ovlivňovat volný čas pubescentů, což z výchovného hlediska není 

dobré“ (Němec et al., 2002, s. 22). 

Střediska pro volný čas dětí a mládeže 

Střediska pro volný čas dětí a mládeže jsou zřizovány jako jedna z možných forem stře-

disek pro volný čas dle zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších 

předpisů. Střediska jsou zařazeny do sítě škol a školských zařízení a jejich poslání je po-

skytovat výchovně-vzdělávací, zájmovou a rekreační funkci. (Pávková, Hájek, Hofbauer, 
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2002, s. 121) „Jsou to zařízení, která se zaměřují především na realizaci specializovaných 

zájmových činností pod odborným pedagogickým vedením. Organizují pravidelnou zá-

jmovou činnost, která je rozdělena do pěti oblastí: společenských věd, přírodních věd, este-

tické výchovy, techniky, tělovýchovy a sportu. Každé oddělení má zájmové kroužky, klu-

by, soubory atd. Dále organizuje příležitostnou zájmovou činnost ve formě soutěží, zábav, 

prázdninových akcí, táborů, lyžařských zájezdů a dalších krátkodobých akcí. Významné je, 

že jsou otevřené všem věkovým skupinám“.(Němec et al., 2002, s. 22)  

Domovy mládeže 

Domov mládeže je určen především studentům středních a vyšších odborných škol, kte-

rým poskytuje ubytování, stravování a kvalitní výchovné působení a také možnost náplně 

jejich volného času. Domov poskytuje svoji činnost během školního roku. Přestože je stu-

dentům nabízena možnost odborného vedení v trávení jejich volného času, mají možnost 

využívat i jiné organizace pro trávení volného času, které daná lokalita nabízí. (Janiš ml, 

2009, s. 33) 

Základní umělecké školy 

Školy umožňují využívání volného času a zároveň přípravu na studium na dalších umě-

leckých školách, jako je např. konzervatoř. V současné době se vyučují čtyři obory:  

hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický. (Janiš ml, 2009, s. 34) 

Vzhledem k tomu, že v současné době existuje mnoho organizací a institucí, které nabízí 

vhodné a plnohodnotné trávení volného času dětem a dospívajícím, má každý možnost si 

vybrat na základě svých preferencí, hodnot a zájmů. 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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4 VÝZKUMNÝ PROBLÉM 

Jako výzkumný problém jsme si zvolili: Souvislost výchovného stylu rodičů 

s trávením volného času dítěte v období pubescence. 

Ve výzkumu se zaměřujeme na zkoumání volného času dětí v souvislosti s výchovou, 

která je uplatňovaná v rodině, kde vyrůstají. Chceme zjistit, zda rodiče mají vliv  

na volnočasové aktivity dětí, které realizují v rámci svého volného času.  

Hlavním důvodem pro volbu tématu bakalářské práce je osobní zainteresovanost v pro-

blematice volného času a s ní související snaha na danou problematiku upozornit.  

Způsob, jakým děti tráví svůj volný čas, je velmi zásadní a klíčový pro jejich následný 

vývoj a pro formování osobnosti. Obzvláště důležité to je pro dospívající v období pu-

bescence, kteří procházejí citlivým vývojem a změnami celé osobnosti, a to především 

díky působení prostředí a vlivu vrstevnických skupin. Proto považujeme za velmi důležité  

věnovat této oblasti pozornost, a to také z důvodů předcházení možným patologickým je-

vům. 

 Dalším z důvodů pro volbu daného tématu je preference problematiky volného času  

a pedagogického ovlivňování v budoucím profesním zaměření. Dále pak realizovaná praxe 

a s ní související zkušenost se způsoby a možnostmi práce s dětmi a dospívajícími. 

Přestože problematika volného času je hlavní oblastí našeho zájmu, pro účely naší baka-

lářské práce jsme se rozhodli zkoumat ji v souvislosti s tématem výchovy. Téma výchovy 

představuje samostatný celek, kterému je věnována v rámci sociální pedagogiky značná 

pozornost. „Výchova je předmětem pedagogiky, je to její ústřední pojem, jež se pokouší 

vysvětlit a nalézt souvislosti v teorii i praxi výchovného působení“ (Procházka, 2012,  

s. 94).  

Existují realizované výzkumy zabývající se výchovou zkoumanou v prostředí rodiny. 

Pro představu můžeme uvést např. výzkum, ve kterém autorka Ilona Gillernová zkoumá 

způsob výchovy z pohledu dospívajících chlapců a dívek (Gillernová, 2004), nebo např. 

Bc. Markétu Kořínkovou, která se v rámci své diplomové práce věnuje výchovným stylům 

z hlediska mezigeneračních přenosů (Kořínková, 2013). 

Existuje řada možností a způsobů, z hlediska kterých můžeme témata výchovy a volné-

ho času zkoumat, ať už jednotlivě nebo ve vzájemné souvislosti. Naše bakalářská práce se 

bude věnovat zjišťování souvislosti mezi danými tématy. 
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4.1 Klíčové koncepty  

Pro účely naší bakalářské práce jsme si vymezili následující klíčové koncepty, které po-

važuje za stěžejní: 

Výchova  

Proces, ve kterém dochází k vzájemnému kontaktu vychovatele a vychovávaného. Vy-

chovatel působí na osobnost vychovávaného ve snaze o pozitivní utváření jeho osobnosti. 

(Danek, 2011, s. 75) „Výchova představuje dynamický proces vědomé a řízené socializace 

a zahrnuje všechny činnosti, které člověka formují pro život v konkrétní společnosti“ 

(Kraus, 2008, s. 64). 

Výchovný styl 

Způsob, který rodiče uplatňují při výchově svých dětí. Styl výchovy je závislý na řadě 

komponentů, „nejčastěji se prokazuje závislost stylu výchovy na emočním vztahu rodičů 

k dětem a k sobě navzájem, na způsobu kladení požadavků a nároků na děti a na způso-

bech kontroly jejich plnění“ (Procházka, 2 012, s. 107). Rozlišuje styl liberální, demokra-

tický a autoritářský. 

Socializace 

Socializací rozumíme proces, kterým prochází každý jedinec a který je realizován pro-

střednictvím výchovy. Dochází k tzv. zespolečenštění, kdy je jedinec socializován do dané 

společnosti. Socializací rozumíme celoživotní proces. 

Pubescence 

Přechodná doba mezi dětstvím a dospělostí. Bývá označována také jako raná adolescen-

ce, jedná se o vývojové období časově lokalizované přibližně mezi 11. - 15. rokem, kdy 

připouštíme možnou individuální variabilitu (Vágnerová, 2012, s. 369). 

Standardizovaný dotazník ADOR 

ADOR je dotazník rodičovského jednání a postojů pro adolescenty. Pomocí dotazníku 

zjišťujeme výchovné praktiky, postoje a jednání rodičů, podle toho, jak je hodnotí jejích 

děti. Dotazník je navržen pro vývojové období pubescence a adolescence. (Matějček,  

Říčan,1992,s. 5) Rodičovské postoje rozděluje na pozitivní, hostilní, direktivní a auto-

nomní. Normy jsou uvedené zvlášť pro chlapce a dívky. (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 

2009, s. 331) 
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Volný čas 

Čas, který nezahrnuje povinnost dítěte. Dítě si zcela svobodně volí způsob, jakým svůj 

volný čas bude trávit, a to tak, aby mu přinášel co největší potěšení a uspokojení. 

Volný čas tedy můžeme vymezit jako čas, který zahrnuje odpočinek, relaxaci, zábavu  

a různé zájmové činnosti, které dítě vykonává dobrovolně. (Pávková, Hájek, Hofbauer, 

2002, s. 14) 

Aktivní a pasivní trávení volného času 

V naší bakalářské práci se věnujeme rozdělení volného času na aktivní a pasivní. Zjišťu-

jeme, zda dítě tráví svůj volný čas více aktivním či pasivním způsobem. Naším záměrem 

nebylo hodnotit, která z možností by měla být dítětem preferována a která je možností 

správnou. Každé dítě by mělo přiměřeným způsobem odpočívat a relaxovat (pasivní tráve-

ní volného času), což by zároveň nemělo být na úkor přiměřené fyzické aktivity a získává-

ní nových informací ve snaze o rozvíjení své osobnosti (aktivní trávení volného času).  

Pro účely naší bakalářské práce pouze zjišťujeme, který ze způsobů trávení volného času 

dítě preferuje. Pro potřeby tématu jsme rozdělili způsob trávení volného času na aktivní  

a pasivní následujícím způsobem: 

Aktivní trávení volného času  

a.) Sport 

b.) Návštěva zájmového kroužku (taneční, výtvarný, hudební, dramatický, sportovní, 

pěvecký, jazykový, aj.) 

c.) Studium- ve smyslu dobrovolného zjišťování nových informací a učení se, např.  

prostřednictvím studia, sledování dokumentů, odborných pořadů a četby odborné  

literatury. 

Pasivní trávení volného času 

a.) Sociální sítě, internet, počítačové hry 

b.) Poslech hudby, četba oddechové literatury 

c.) Sledování televize a seriálů 

Aktivní a pasivní trávení volného času uvádíme rozdělené podle jednotlivých bodů 

(a,b,c), které odpovídají jednotlivých škálám našeho dotazníku, který zjišťuje, jaký  

ze způsobů dospívající preferují. 
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5 DESIGN VÝZKUMU 

Bakalářská práce využívá kvantitativního pojetí výzkumu. Na základě stanového pro-

blému formulujeme hypotézu, analyzujeme data a následně naplňujeme námi stanovené 

cíle a zodpovídáme otázky. Klademe si za cíl potvrdit či vyvrátit existující souvislost mezi 

trávením volného času dětí a výchovou preferovanou rodiči. 

5.1 Výzkumné otázky, hypotéza 

Na základě formulace výzkumného problému jsme stanovili následující otázky  

a hypotézu: 

Hlavní výzkumná otázka 

Existuje souvislost mezi stylem výchovy rodičů a trávením volného času jejich dětí? 

Dílčí výzkumné otázky 

Jaký výchovný styl se objevuje u pubescentů nejčastěji? 

Jak využívají svůj volný čas pubescenti? 

Jaký výchovný styl rodičů souvisí s aktivním trávením volného času jejich děti? 

Jaký výchovný styl rodičů souvisí s pasivním trávením volného času jejich děti? 

Hypotéza 

Styl výchovného působení rodičů ovlivňuje způsob trávení volného času dětí. 

5.2 Výzkumné cíle 

Hlavní výzkumní cíl 

Zjistit vztah mezi stylem výchovy rodičů a trávením volného času jejich dětí. 

Dílčí výzkumné cíle 

Zjistit, zda pubescenti tráví svůj volný čas více aktivně nebo pasivně. 

Upozornit na nejčastěji vyskytující se výchovný styl, který rodiče uplatňují při výchově. 

Určit výchovný styl rodičů související s aktivním trávením volného času. 

Určit výchovný styl rodičů související s pasivním trávením volného času. 
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5.3 Výzkumný soubor 

Pro účely naší bakalářské práce jsme zvolili záměrný výběr výzkumného vzorku.  

Základní soubor tvoří žáci, chlapci a dívky, odpovídající vývojovému období pubescence 

vyrůstající v úplných rodinách. Do výběrového souboru byly zahrnuty dvě základní školy 

v Olomouckém kraji. Zvolena byla základních škola nacházející se ve větším okresním 

městě Šumperk a škola v menším sídle Hanušovice, a to především z důvodů vyrovnání 

výzkumného vzorku z hlediska velikosti sídel. 

Výzkumný soubor se skládá ze 100 respondentů. Počet původně rozdaných dotazníků 

byl záměrně navýšen, protože připouštíme možnost, že ne každý dospívající vyrůstá v úpl-

né rodině. Cílem naší bakalářské práce je zjistit, zda ovlivňuje výchovný styl rodičů trávení 

volného času jejich dětí. Z tohoto důvodu nebyly dotazníky, které nehodnotily styl výcho-

vy obou rodičů, vyhodnocovány. 

5.4 Technika sběru dat 

Data byla sbírána pomocí dvou dotazníků. První z nich, Standardizovaný dotazník 

ADOR, zjišťuje, jaký styl výchovy byl preferován v rodině dítěte. Druhý, nestandardizo-

vaný dotazník, Problematika volného času žáka, byl vytvořen záměrně pro účely naší baka-

lářské práce, aby zjistil, způsob trávení volného času dospívajících.  

Standardizovaný dotazník ADOR- Dotazník rodičovského jednání a postojů pro 

adolescenty 

Dotazník zjišťuje informace o rodinném prostředí, výchovných praktikách, postupech  

a postojích rodičů, tak jak se jeví jejich dětem v pubertě a období adolescence (Matějček, 

Říčan, 1992, s. 5). Skládá se z tzv. mateřské a otcovské části dotazníku. Každá část obsa-

huje 50 položek v podobě vět. Respondent určuje, zda s danou položkou souhlasí, nesou-

hlasí nebo souhlasí částečně. Respondenti byli seznámeni s postupem vyplňování a ujištěni 

o anonymitě dotazníku. Administrace standardizovaného dotazníku ADOR byla prováděna 

pod supervizí psychologa PhDr. Davida Ungera. 
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Nestandardizovaný dotazník Problematika volného času 

Dotazník obsahuje 6 otázek, pomocí nichž určujeme, zda dospívající preferuje aktivní 

nebo pasivní trávení volného času. Otázky jsou otevřené a uzavřené. Respondenti byli před 

vyplňováním dotazníku seznámení s postupem pro vyplňování a ujištěni, že dotazník  

je zcela anonymní, stejně tak, jako tomu bylo u dotazníku ADOR. 

5.5 Metoda analýzy dat 

Nasbíraná data analyzujeme prostřednictvím testu nezávislosti chí-kvadrát pro kontin-

genční tabulku. „Tohoto testu významnosti je možno využít např. v případech, kdy rozho-

dujeme, zda existuje souvislost (závislost) mezi dvěma pedagogickými jevy, které byly 

zachyceny pomocí nominálního (popř. ordinálního) měření“ (Chráska, 2007, s. 76). 

Pomocí testu nezávislosti zodpovídáme hlavní výzkumnou otázku a cíl. Data dále analy-

zujeme pomocí hodnot získaných na základě dotazníkového šetření. Data obsažená 

v tabulce četností názorně prezentuje pomocí grafů. Odpovídáme tak na dílčí výzkumné 

otázky. 
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6 ANALÝZA DAT 

Pro výpočet kontingenční tabulky je potřeba nejdříve analyzovat data získaná pomocí 

dotazníkového šetření. Každý z respondentů odpovídal na dva předložené dotazníky.  

U každého z respondentů zjišťuje styl výchovy rodičů a preferovaný způsob trávení volné-

ho času. Je tedy možné zkoumat, zda mezi jednotlivými jevy existuje souvislost. 

Dotazník ADOR vyhodnocujeme pomocí tzv. hrubých skórů. „Hrubé skóry získáme 

prostým sečtením bodů v jednotlivých sloupcích záznamního listu, odpovídajících jednot-

livým škálám mateřské a otcovské části dotazníku“ (Matejček, Říčan, 1992, s. 25). 

Abychom získali hrubé skóry v sumárních (faktorových) škálách, kterými jsou Pozitivi-

ta/Autonomie a Direktivita/Hostilita, je potřeba odečíst od hrubého skóru ve škále „ Pozi-

tivní zájem“ hrubý skór získaný ve škále „Hostilita“, a od hrubého skóru ve škále „Direkti-

vita“ hrubý skór „Autonomie“. (Matejček, Říčan, 1992, s. 25) K převodu hrubých skóru  

na skóry standardní je potřeba užít norem uvedených na konci tabulky. Normy jsou uvede-

né podle pohlaví a věku respondentů, ale také podle toho, zda je hodnocen styl výchovy 

matky nebo otce.  

Získali jsme standardní skóry u rozdílů škál Pozitivita/Hostilita a Direktivita/Autonomie. 

Naším záměrem bylo zjistit preferovaný styl výchovy rodičů. Nyní na základě uvedené 

tabulky rozhodujeme, který z výchovných stylů je preferován v rodině. K tomu jsme 

v analýze dospěli tak, že jsme standardní skóry rozdílů škál u obou rodičů před převedením 

na konkrétní výchovný styl zprůměrovali. 

 

Demokratický 

styl  

Autoritářský 

styl  

Liberální 

styl   

Poz./Hos. 3-5 Poz./Hos. 1-3 Poz./Hos. 3-5 

Dir./Aut. 3 Dir./Aut. 3-5 Dir./Aut. 1-2 

Tab. 1 – Určování výchovných stylů 

 

Vyhodnocování dotazníku Problematika volného času provádíme pomocí tzv. nominál-

ního měření. Pomocí odpovědí na otázky zjišťujeme, zda dospívající tráví čas více aktiv-

ním či pasivním způsobem, a to na základě toho, ke kterým z odpovědí a možností  
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se častěji přiklání. Proto se v analytické části bakalářské práce nezabýváme rozebíráním 

jednotlivých otázek v dotazníku a znázorňování jejích četností do grafů. Je pro nás pod-

statný pouze fakt, zda u respondenta převažuje aktivní či pasivní způsob, proto se dále ne-

zabýváme tím, jakým způsobem je realizován. 

K zjišťování převažujícího způsobu trávení volného času jsme využívali zejména otázky 

č. 3,4,6. V otázce č. 3 byla dospívajícímu předložena tabulka, ve které byly uvedené jed-

notlivé činnosti. Jednalo se o činnosti námi definované jako aktivní a pasivní. Respondent 

byl požádán, aby u jednotlivých činností uvedl orientačně počet hodin, který touto činností 

tráví. Pomocí součtu jednotlivých aktivních a pasivních činností se nám podařilo zjistit, 

které u respondenta převažují.  

V otázce č. 4  respondent určoval pomocí nabízených možností, jakou činností nejčastěji 

tráví svůj volný čas. Jednalo se o otázku uzavřenou.  

Otázka č. 6 byla rovněž uzavřená, zde však respondent hodnotil, jak si myslí, že ho vní-

má okolí kamarádů a vrstevníků z hlediska toho, jakým způsobem tráví svůj volný čas. 

Zbylé otázky č. 1,2,5 nám posloužily v případě, že hodnoty byly vyrovnané a bylo po-

třeba rozhodnou, ke kterému ze způsobu se přiklonit. 

 Dotazník Problematika volného času nalezneme v přílohách. 

Na základě analyzování dotazníků zaznamenáváme data do následujících grafů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1 – Pasivní trávení volného času 
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Graf znázorňuje četnosti výskytu jednotlivých výchovných stylů preferovaných v rodině 

u dospívajících, kteří tráví svůj volný čas pasivním způsobem. Nejčastěji vyskytující se 

styl výchovy u dospívajících s preferencí pasivního trávení volného času je styl 

demokratický. Objevuje se u 23 respondentů. Jako druhý nejvíce častý je styl autoritářský 

s 21 respondenty. Nejméně částo se vyskytuje styl liberální a to u 11 respondentů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2 – Aktivní trávení volného času 

 

Uvedený graf znázorňuje četnosti výskytu jednotlivých výchovných stylů u respondentů, 

kteří preferují aktivní trávení volného času. Podle grafu je zřejmé, že nejčastěji vyskytují-

cím se výchovným stylem u respondentů, kteří preferují aktivní trávení volného času,  

je styl demokratický. Objevuje se u 21 respondentů. Druhý nejvíce častý je styl autoritář-

ský objevující se u 15 respondentů a nejméně častý liberální, který se vyskytuje u 9 re-

spondentů. 

Na základě hodnot znázorněných v Grafu 1 a Grafu 2 lze říci, že nezávisle na způsobu 

trávení volného času u respondentů převažuje demokratický styl výchovy. Druhým nejčas-

tějším stylem výchovy je styl autoritářský a nejméně častým stylem je styl liberální. 
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Nyní se budeme věnovat analýze dat potřebných pro ověření hlavní hypotézy, zodpově-

zení hlavní výzkumné otázky a naplnění hlavního výzkumného cíle. 

Data zpracováváme na základě údajů získaných pomocí dotazníkového šetření. Zazna-

menáváme je do následující kontingenční tabulky pro test nezávislosti chí-kvadrát, pomocí 

které provádíme ověření hypotézy. 

 

  Aktivní Pasivní ∑ 

Liberální 9 (9) 11(11) 20 

Demokratický 21(19.8) 23(24,2) 44 

Autoritářský 15(16,2) 21(19,8) 36 

∑ 45 55 100 

Tab. 2 – Kontingenční tabulka 

 

Pro provedení testu nezávislosti chí-kvadrát je důležité formulovat alternativní a nulo-

vou hypotézu.  

H0 Styl výchovného působení rodičů neovlivňuje způsob trávení volného času dětí. 

HA Styl výchovného působení rodičů ovlivňuje způsob trávení volného času dětí. 

Na základě zjištěných hodnot srovnáváme vypočítanou hodnotu testového kritéria 

 χ
2
= 0,27 s hodnotou kritickou, kterou nalezneme ve statistických tabulkách. Pro zjištění 

kritické hodnoty je potřeba určit stupeň volnosti. Ten vypočítáme pomocí vzorce 

 f=(r-1)·(s-1), „kdy r je počet řádků v kontingenční tabulce a s počet sloupců“ (Chráska, 

2007, s. 78). Testování provádíme na hladině významnosti α= 0,05 

Kritická hodnota testového kritéria χ
2
 0,05(2) = 5,991 

Hodnota testového kritéria χ
2
= 0,27 

5,991>0,27 

 „Vypočítaná hodnota χ
2
 je ukazatelem velikosti rozdílu mezi skutečností a vyslovenou 

nulovou hypotézou“(Chráska, 2007, s 78). 

Vypočítaná hodnota testového kritéria je menší, než hodnota kritická, proto přijímáme 

nulovou hypotézu. Věcná hypotéza nebyla potvrzena. 
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Podařilo se nám zjistit, že styl výchovného působení rodičů neovlivňuje způsob trá-

vení volného času děti. 

Pomocí provedení testu nezávislosti chí-kvadrát pro kontingenční tabulku jsme schopni 

odpovědět na hlavní výzkumnou otázku a zároveň dosáhnout naplnění hlavního výzkum-

ného cíle. 

Hlavní výzkumná otázka: Existuje souvislost mezi stylem výchovy rodičů a tráve-

ním volného času jejich dětí? 

Hlavní výzkumný cíl: Zjistit vztah mezi stylem výchovy rodičů a trávením volného času 

jejich dětí. 

Zjistili jsme, že neexistuje souvislost mezi stylem výchovy rodičů a trávením volného 

času jejich dětí. Výchova neovlivňuje způsob trávení volného času dospívajících. Nenalé-

záme tedy žádný vztah mezi danými jevy. 

 

Dílčí výzkumná otázka: Jaký výchovný styl se objevuje u pubescentů nejčastěji? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3 – Výchovný styl 

Z uvedeného grafu je zřejmé, že nejčastěji vyskytovaný styl výchovy v rodině je styl 

demokratický. Na základě zpracování dat jej jako demokratický hodnotí 44 dopívajících. 

Autoritářský styl je druhým nejčastěji vyskytujícím se výchovným stylem, objevuje se  

u 36 dospívajících. Jako nejméně častý se objevuje styl liberální, a to u 20 dospívajících. 
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Dílčí výzkumná otázka: Jak využívají svůj volný čas pubescenti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4 – Volný čas 

Znázorněný graf uvádí rozdělení respondentů do dvou skupin, na základě způsobu 

trávení jejich volné času. Z grafu je zřejmé, že u dospívajících převažuje pasivní způsob 

trávení volného času, a to u 55 dotazovaných respondentů. Zbylých 45 odpovídalo na 

jednotlivé položky dotazníku tak, že jejich styl trávení volného času se jeví jako stylem 

aktivním.  
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7 INTERPRETACE DAT 

Pomocí analýzy dat se nám podařilo naplnit hlavní výzkumný cíl naší bakalářské práce  

a zároveň zodpovědět na hlavní výzkumnou otázku. Na základě výpočtu testu nezávislosti 

chí-kvadrát přijímáme nulovou hypotézu a zjišťujeme, že mezi výchovným stylem rodičů  

a trávením volného času jejich dětí neexistuje žádná souvislost. Přestože se nám podařilo 

zjistit, jaký z výchovných stylů byl preferován v rodině dospívajícího a také způsob trávení 

jeho volného času, a to u každého z oslovených respondentů, kteří byli zařazeni do vý-

zkumného vzorku, nemůžeme na základě vyhodnocení získaných dat přisuzovat způsob 

trávení volné času tomu, jaký výchovný styl byl preferován v rodině vychovávaného.  

Domníváme se,  že zkoumavý výchovný styl rodičů představuje více zřejmý faktor ovliv-

ňující dospívajícího jedince, přesto pokládáme za důležité zmínit, že rodiče působí vý-

znamně v ovlivňování osobnosti dospívajícího, i když k tomu nedochází prostřednictvím 

konkrétního výchovného stylu. Plháková (2003, s. 189 cit. podle Bandura, 1977) uvádí,  

že k učení dochází také na základě tzv. zástupného zpevňování, „ tedy prostřednictvím 

pozorování chování druhých lidí a jeho důsledků“. „Observace těchto vzorů neboli modelů 

vede ke vzniku subjektivních přesvědčení a očekávání týkajících se efektivnosti určitých 

činností. Observačním učením si podle Bandury osvojujeme řadu kulturních vzorců cho-

vání, k nimž patří způsob stravování, styl oblékání, trávení volného času, výchovné a vyu-

čovací metody“(Plháková, 2011, s. 189, cit. podle Bandura, 1977). Na základě toho se do-

mníváme, že osobnost matky a otce má v utváření preferencí různých aktivit dospívajícího 

jedince v období pubescence velký význam. Rodičovské vzory a vzorce chování předsta-

vují pro formující se osobnost dospívajícího obrovskou možnost inspirace. 

Dále se domníváme, že dospívající je v preferenci způsobu trávení volného času ovliv-

ňován různými vlivy prostředí. Existuje řada možných faktorů, které mohou dospívajícího 

jedince ovlivňovat ve volbě způsobu trávení volného času. V teoretické části bakalářské 

práce se věnujeme vývojovému období pubescence z hlediska socializace jedince. Dospí-

vající se snaží osamostatnit se, nalézat svou vlastní identitu a pozici ve společnosti, je zde 

značný vliv vrstevnických skupin, se kterými se dospívající jedinec ztotožňuje. Proto po-

važujeme vliv vrstevnických skupin jako za jeden z faktorů, které mohou mít vliv na způ-

sob trávení volného času dospívajících. Za další z možných faktorů považujeme vliv médií, 

protože dospívání je obdobím nalézání své vlastní identity a získávání tzv. „ náhledu  

na svět“, považujeme tuhle oblast za další z možných mající vliv na formování preferencí 

dospívajícího jedince. Média vyvolávají stále větší obavy rodičů. Rodičovský zájem o mé-
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dia se výrazně liší v závislosti na věku dítěte. Woohard (2000, [online]) ve své analýze 

uvádí, že výrazně méně jsou znepokojeni rodiče dětí v dospívajícím věku, než rodiče dětí 

předškolního a školního věku, ať už hovoříme o internetu, televizi, videohrách nebo tele-

vizních hrách. 

Analyzovaná data získaná pomocí jednotlivých dotazníků nám dávají možnost naplňo-

vání jednotlivých cílů, které jsme si stanovili k výzkumu naší bakalářské práce, a zodpoví-

dají na výzkumné otázky. 

V rámci analyzování dat z dotazníku Problematika volného času jsme se dozvěděli,  

že převážná část respondentů preferuje pasivní trávení volného času. Zodpověděli jsme tak 

na jednu z výzkumných otázek a dosáhli naplnění jednoho z dílčích cílů. Jako kladný hod-

notíme fakt, že jsme nezjistili příliš velký rozdíl mezi jednotlivými způsoby. K pasivnímu 

trávení volného času se přiklánění pouze o deset respondentů více. U vybraného výzkum-

ného vzorku jsme se tedy nesetkali s tím, že by rozdíl byl značně nevyrovnaný. Proto se 

domníváme, že i přes dnešní moderní dobu, která nabízí dospívajícím a dětem nespočet 

možností v oblasti moderních technologii a internetu, se stále dostatečně velké procento 

dospívajících přiklání k trávení svého volného času aktivním způsobem, kdy využívají svůj 

volný čas k rozvíjení své vlastní osobnosti a podporují své zdraví na základě přiměřené 

fyzické aktivity. Vzhledem k tomu, že dochází k rozšiřování možností také v aktivním trá-

vení volného času, hodnotíme jako pozitivní fakt, že dostatečně velká část dospívajících se 

k volbě těchto aktivit přiklání. 

Standardizovaný dotazník ADOR nám zjišťuje informace, které nám umožňují určit, 

který z výchovných stylů rodičů byl u respondentů nejvíce častý. Pomocí výsledků zjišťu-

jeme, že četnost výskytu výchovných stylů je stejná jak u respondentů s aktivním způso-

bem trávení volného času, tak i u respondentů s pasivním způsobem trávení volného času. 

Nejčastěji se v rodinách našeho výzkumného vzorku objevuje demokratický styl výchovy, 

jako druhý nejvíce častý autoritářský styl a nejméně častý je v rodinách preferován liberál-

ní styl výchovy. Zodpovídáme tak na další dílčí otázky a cíle. U četností výchovných stylů 

náš překvapil fakt, že rozdíl mezi výskytem demokratického stylu výchovy a autoritářské-

ho stylu výchovy činí pouze osm respondentů z našeho výzkumného vzorku, což nepova-

žujeme za příliš velký rozdíl. Vzhledem k tomu, že Procházka (2012, s. 108) uvádí, že au-

toritářský styl výchovy je realizován prostřednictvím strohé komunikace, příkazů a poky-

nů, kdy dochází k častému uplatňování manipulativní výchovy, nepovažujeme četnost vý-

skytu autoritářského výchovného stylu za příliš pozitivní. 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 45 

 

Na základě realizací výzkumů v oblasti výchovy, volného času a s tím souvisejícími té-

maty máme možnost získávat informace, které mohou být přínosné pro získávání nových 

poznatků o dané problematice a nacházení souvislostí mezi jednotlivými jevy. Oblast vý-

chovy a volného času nám dává možnost velkého výběru témat pro realizaci výzkumů po-

dobného typu, proto v rámci bakalářské práce doporučujeme věnovat zkoumání volného 

času a výchovy větší pozornost. 

Na daná témata existují již realizované výzkumy. Tématem výchovy v souvislosti 

s trávením volného času se ve své diplomové práci věnuje např. Bc. Šárka Matyášková, 

která v práci „Vliv rodiny na vývoj dětí mladšího školního věku v rámci způsobu trávení 

volného času dětí prostřednictvím a mimo užívání informačních technologií“ (Matyášková, 

2013) zkoumá výchovu a volný čas s tématem informačních technologií. 
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ZÁVĚR 

Bakalářské práce se zabývá vztahem mezi výchovným stylem rodičů a trávením volného 

času jejich dětí. Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit, zda mezi preferovaným výchov-

ným stylem rodičů a způsobem trávení volného času jejich dětí existuje souvislost. 

V teoretické části bakalářské práce se v jednotlivých kapitolách věnujeme tématům vý-

chovy, období pubescence a problematice volného času. Každé z témat rozpracováváme na 

základě uvedené literatury a snažíme se pro účely naší práce vymezit jednotlivé pojmy 

s tématem související. V kapitole výchova klademe důraz především na primární socializa-

ci probíhající v rodině a snažíme se poukázat na její důležitost v následném formování 

osobnosti jedince. Období pubescence, kterému je věnována druhá kapitola teoretické  

části, definujeme jako období obrovských změn probíhajících u dospívajícího jedince.  

V poslední kapitole teoretické části se věnujeme problematice volného času. Uvádíme 

funkce a cíle volného času, zabýváme se mimoškolní výchovou realizovanou prostřednic-

tvím organizací, které nabízí trávení volného času dětem a dospívajícím. Zdůrazňujeme 

fakt, že vhodné pedagogické ovlivňování v rámci volného času představuje prevenci mož-

ných patologických jevů realizovaných dospívajícími dětmi v období pubescence. 

Praktická část bakalářské práce nám pomocí analýzy dat získaných na základě dotazní-

kového šetření dává možnost odpovídat na stanové výzkumné otázky a cíle. U vybraného 

výzkumného vzorku jsme schopni určit, který z výchovných stylů rodičů je nejvíce prefe-

rovaný a jaký ze způsobů trávení volného času je nejčastější u dospívajících dětí. Na zá-

kladě výsledků našeho výzkumu zjišťujeme, že neexistuje souvislost mezi výchovným 

stylem rodičů a trávením volného času jejich dětí.  

Výsledky naší bakalářské práce potvrzují, že styl výchovy rodičů nemá zásadní vliv na 

způsob trávení volného času jejich dětí, přesto považujeme za důležité věnovat této oblasti 

patřičnou pozornost a všímat si i jiných faktorů, které mohou mít vliv na výběr volnočaso-

vých aktivit preferovaných dospívajícími dětmi.  
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PŘÍLOHA I – Dotazník: Problematika volného času 

Dotazník – Problematika volného času žáka 

Vážení žáci, 

Chtěla bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku, který se týká problematiky volného času. 

Dotazník je zcela anonymní, jeho výsledky poslouží pouze jako podklad k vyhodnocení 

výzkumu mé bakalářské práce. 

Děkuji  

Tereza Humenská 

3. ročník Fakulta humanitních studií – Sociální pedagogika 

Univerzita Tomáše Bati, Zlín 

 

Jsem muž / žena 

Je mi ………let 

Chodím do ………ročníku 

 

 

1.) Kolik hodin volného času připadá na Váš běžný školní den? 

(nepočítejte čas strávený plněním povinností např. učení, příprava do školy, domácí 

práce) 

 

 

 

2.) Co nejraději děláte ve svém volném čase? Popište:  

 

 

3.) Vyplňte prosím následující tabulku: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.) Jakým způsobem nejčastěji trávíte svůj volný čas? 

 

a.) Navštěvuji kroužek 

b.) Sportuji 

c.) Sleduji oblíbený seriál, pořad 

d.) Čtu odbornou literaturu 

e.) Hraji počítačové hry 

f.) Sleduji televizní dokumenty a odborné pořady v televizi 

g.) Jsem na internetu, navštěvuji sociální sítě 

h.) Čtu zábavnou literaturu 

 

i.) Jiným způsobem, uveďte ja-

kým……………………………………………………………… 

 

 

5.) Pokud navštěvujete kroužek, uveďte, jaký to je a kolikrát týdně ho navštěvujete. 

(můžete zaškrtnout více odpovědí) 

 

a.) Taneční, ____× týdně 

b.) Výtvarný, ____ × týdně 

c.) Hudební, ____ × týdně 

d.) Dramatický, ____ × týdně 

e.) Sportovní, ____ × týdně 

f.) Pěvecký, ____ × týdně 

g.) Jazykový, ____ × týdně 

h.) Jiný, uveďte jaký………………………………………………… 

 

i.) Nenavštěvuji 

 

 

6.) Kamarádi o mně vědí, že: 

(můžete zaškrtnout více odpovědí) 

 

a.) Jsem dobrý/á ve sportu/tanci 

b.) Rád/a hraji PC hry, trávím čas na sociálních sítích 

c.) Navštěvuji zájmový kroužek 

d.) Rád/a sleduji oblíbený seriál, pořad 

e.) Rád/a čtu zábavnou/oddechovou literaturu 

f.) Mám rád/a  televizní dokumenty a odbornou literaturu 

 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA II – ADOR- Dotazník rodičovského jednání a postojů pro adolescenty 

 



 

 

 



 

 

PŘÍLOHA III – Tabulka respondentů 

respondent styl výchovy způsob vol. času pohlaví věk 

1 demokratický pasivní chlapec 15 

2 liberální pasivní dívka 15 

3 demokratický pasivní dívka 14 

4 demokratický pasivní dívka 14 

5 liberální aktivní dívka 14 

6 demokratický pasivní dívka 14 

7 liberální pasivní chlapec 14 

8 demokratický pasivní chlapec 14 

9 liberální aktivní chlapec 15 

10 demokratický aktivní chlapec 14 

11 autoritářský pasivní dívka 14 

12 liberální aktivní chlapec 14 

13 autoritářský aktivní chlapec 14 

14 autoritářský pasivní chlapec 15 

15 autoritářský aktivní dívka 14 

16 demokratický pasivní dívka 16 

17 demokratický aktivní chlapec 15 

18 demokratický pasivní dívka 15 

19 demokratický pasivní dívka 15 

20 liberální pasivní dívka 14 

21 demokratický pasivní chlapec 15 

22 demokratický pasivní chlapec 15 

23 liberální pasivní dívka 15 

24 autoritářský aktivní chlapec 15 

25 autoritářský pasivní chlapec 15 

26 liberální aktivní chlapec 15 

27 demokratický aktivní dívka 15 

28 demokratický aktivní chlapec 15 

29 autoritářský aktivní dívka 15 

30 demokratický aktivní dívka 15 

31 liberální pasivní chlapec 15 
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