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ABSTRAKT 

Bakalářská práce pojednává o volném čase rodiny s dítětem předškolního věku. Teoretická 

část práce je zaměřena na vymezení základních pojmŧ, které se vztahují k trávení volného 

času rodiny. Práce je rozdělena do tří kapitol, v první kapitole je vymezen pojem rodina, 

její funkce a popsána současná rodina. Druhá kapitola pojednává o dítěti v předškolním 

věku z pohledu charakteristiky vývoje dítěte. Ve třetí kapitole je vymezen pojem volný čas, 

popsány jeho funkce a faktory ovlivňující trávení volného času. Praktická část za pomoci 

dotazníkŧ zjišťuje kolik času a jakými volnočasovými aktivitami tráví volný čas rodiny 

s dítětem předškolního věku a také jaké faktory ovlivňují dobu trávenou společnými volno-

časovými aktivitami rodiny. 
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ABSTRACT 

The bachelor thesis deals with leisure time families with children of preschool age. The 

theoretical part focuses on basic concepts, which relate to the leisure time family. The work 

is divided into three chapters, the first chapter defines the concept of family, its functions 

and describes the current family. The second chapter deals with the child in the preschool 

age in terms of characteristics of child development. In the third chapter defines the notion 

of leisure time, describes its functionality, and factors influencing leisure time. The 

practical part of a questionnaire determines how much time and leisure-time activities such 

as spending time with the family of a child of preschool age and what factors affect 

digestion period common leisure-time activities of the family. 
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MOTTO 

„Není málo času, který máme, ale mnoho času, který nevyuţijeme.“ 

         Seneca Lucius Annaeus 
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ÚVOD 

Velkou inspirací této práce, byla pedagogická praxe v mateřských školách. Při absolvova-

ných praxích v mateřských školách, byly patrné velké rozdíly v tom, jak děti v předškolním 

věku tráví svŧj volný čas. U dnešních rodičŧ se dnes rozvíjí trend, čím více krouţkŧ pro 

dítě, tím lépe. Na těchto dětech je však občas viditelné, ţe aktivit, kterým se věnují, je ne-

přiměřeně mnoho a dítě samotné poté pŧsobí dojmem stálé únavy. Takovým druhým ex-

trémním protipólem, jsou pak děti, které ve svém volném čase naprosto propadávají hraní 

počítačových her a jakémukoliv nezájmu o jiné aktivity. Tyto děti nedokáţou mluvit o ni-

čem jiném, neţ o zbraních a bojovnících. Dnešní doba je zkrátka taková. Vše závisí přede-

vším na rodičích samotných, jsou to právě rodiče, kteří udávají směr pro rŧst dítěte, učí jej, 

jak trávit volný čas a připravují ho tak na jeho budoucnost.  

Na toto téma jsme s učitelkami v mateřských školách často vedli diskuze a zajímalo nás, co 

je spouštěčem, zda rodiče nemají v dnešní době tolik času na své děti či se jen doba změni-

la natolik, ţe děti odmítají trávit svŧj volný čas jiným zpŧsobem. Z tohoto dŧvodu nám 

přišlo zajímavé dozvědět se, jak tyto rodiny tráví svŧj volný čas a kolik volného času tráví 

rodina společnými volnočasovými aktivitami. 

Cílem práce je na základě odborné literatury rozebrat problematiku současné rodiny a trá-

vení volného času rodiny. 

Práce je rozdělena na dvě části, na část teoretickou a část praktickou. První teoretická část 

se zaměřuje na rodinu s dítětem předškolního věku. Cílem je definovat pojem rodina, vy-

mezit funkce rodiny a vysvětlit pojem funkčnost rodiny. Dále se práce zaměřuje na znaky 

rodiny současné. Druhá část se zabývá volným časem rodiny, zde je vymezen pojem volný 

čas, jeho funkce a faktory, které ovlivňují trávení volného času rodiny. 

V praktické části bakalářské práce jsou předloţeny výsledky kvantitativně orientovaného 

výzkumu, kde byla vyuţita metoda dotazníku. Jeho cílem bylo zjistit, kolik volného času 

tráví dnešní rodiny společnými volnočasovými aktivitami během pracovních dní a během 

víkendu. Dále kolik času se rodiče z této doby věnují intenzivně svému dítěti, zmapovat 

jakým volnočasovým aktivitám dávají přednost a jaké faktory ovlivňují dobu trávenou spo-

lečnými volnočasovými aktivitami rodiny. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 RODINA S DÍTĚTEM PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU 

Rodina je skupinou, zaloţenou převáţně na vzájemných vztazích členŧ rodiny, na vzájem-

né pomoci a odpovědnosti. Zároveň je také ale místem, kde společně sdílíme své starosti, 

radosti, obavy a kde trávíme většinu času svých volných chvil. To, co nám rodina mŧţe 

a určitě by i měla dát, je hlavně základní ţivotní jistota, pocit bezpečí a především vědomí, 

ţe někam patříme. Čas, který trávíme se svojí rodinou, bychom měli vyuţít opravdu tak, 

jak jen nejlépe dovedeme. 

Od prvních měsícŧ ţivota rodina dítěti předává pravidla, normy, sociální hodnoty, zpŧsoby 

řešení situací, uvaţování i komunikace. Rodina poskytuje dítěti obraz sebe sama a formuje 

základy pro vlastní identitu dítěte. Jak rodina na dítě pŧsobí, se projevuje především 

v sociální komunikaci neverbální a verbální, vytváří tak předpoklad pro kvalitu dorozumí-

vání a porozumění u dítěte. Předává dítěti hodnoty duchovní formou rituálŧ, tradic i pro-

střednictvím pohádek. Je klíčovým socializačním činitelem a svým prostředím ovlivňuje 

vývoj všech jedincŧ v rodině (Gillernová a kol., 2011). 

V rodině jsou rodiče pro dítě nenahraditelní a právě období předškolního věku je nejkrás-

nějším obdobím, a to jak pro děti samotné, tak zároveň i pro jejich rodiče. Od své rodiny si 

dítě osvojuje návyky, vlastnosti a také postoje, které si nese dále do svého ţivota. Rodina 

by měla dítěti poskytnout takové podmínky, aby na dítě pŧsobila především pozitivně 

a dítě si z rodiny odneslo jen to nejlepší. V tomto ohledu má nepochybně dŧleţitou roli jak 

ţivotní postoj rodičŧ, tak i jejich ţivotní styl a postoj ke vzdělání, postoj k práci či ke zdra-

ví. Tím vším je dítě svojí rodinou velmi ovlivňováno a z velké části následně tyto hodnoty 

a názory přebírá od svých rodičŧ za názory a hodnoty své vlastní. 

Matka je tím hlavním a nejbliţším člověkem, který s dítětem tráví nejvíce času. Je osobou, 

která dítěti pofouká rozbité koleno a má čas vyslechnout trápení dítěte. Proţívá s ním jak 

radosti, tak i smutky. Je jeho pečovatelkou, opatrovnicí a také člověkem, za kterým jako 

první dítě přijde, pokud se chce svěřit (Španhelová, 2004). 

Jedná se o zdravou, velmi přirozenou vazbu mezi matkou a jejím dítětem Pokud však ta-

kováto vazba nevznikne, mŧţe v dŧsledku poškodit psychiku u dítěte, především po emoč-

ní stránce, a to celoţivotně. 

V tomto ohledu však není moţné podcenit ani úlohu otce v rodině. Jak uvádí Španhelová 

(2004), tak otec má velmi nezastupitelnou roli, i kdyţ trochu jinou, neţ je role matky. Přes-
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to je otec ve výchově a vývoji dítěte nedílnou součástí. Na rozdíl od matky otec v rodině 

tak často nepobývá a ve většině případŧ zajišťuje rodinu po finanční stránce. Ve valné vět-

šině rodin je otec z obou rodičŧ ten přísnější a děti si tak k němu nedovolí tolik jako k mat-

ce, která je více benevolentní. Otec ale není pouze přísnější osoba, je stejně tak jako matka 

příkladem pro dítě, jakým člověkem má být, aţ bude dospělé. Obzvláště v předškolním 

věku vnímá dítě svého otce nejen podle mluvy, ale mnohem více podle jeho chování 

a činŧ, které poté dítě napodobuje. Představuje pro dítě muţskou roli a učí ho tak jiné do-

vednosti a znalosti neţli matka. Matka a otec představují dohromady jakýsi celek, který se 

vzájemně doplňuje. 

Dle našeho názoru proţijí dnešní děti nezanedbatelnou část ţivota nejen doma s rodinou, 

ale i v mateřských školách a proto je potřeba dbát na správnou výchovu dětí i v těchto zaří-

zeních. 

 

1.1 Význam rodiny v ţivotě dítěte 

Psychologie rodiny vnímá člověka jako jedince, který je individuální, má své vlastní du-

ševní procesy, stavy, projevy či své specifické vlastnosti, ale zároveň nezapomíná na sou-

vislost elementárního prostředí, kde tento jedinec ţije a vyrŧstá. V elementárním, neboli 

základním prostředí rodiny, rodiče dávají svým chováním vzor dítěti a ovlivňují tím jeho 

charakter i následné sociální chování. 

Helus (2007) uvádí, ţe je dítě produkt své rodiny. S tímto názorem se shoduje s autory 

Smékalem a Mackem (2002), kteří formou metafory uvádí, ţe totoţnost samotného dítěte 

určuje právě rodina, a to nejen pouze tím, ţe dítěti rodina přiděluje jeho jméno a příjmení. 

Podle Matějíčka (2007) psychologové tvrdí, ţe si dítě v předškolním věku vtiskuje své pro-

středí a usuzuje podle toho na kulturní úroveň rodiny, na zvyky, reţim, výchovné zásady 

i zvláštnosti, které tam panují. 

Vašťatková a Vyhnálková (2008) uvádí následující klíčové významy rodiny ve vývoji dítě-

te: 

 ovlivňuje vývoj dítěte v počátečních, tedy nejcitlivějších fázích 
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 nejvydatněji a nejpřirozenějším zpŧsobem uspokojuje základní psychické potřeby 

dítěte 

 je modelem mezilidských vztahŧ, které si dítě nese do ţivota, podle nichţ bude 

směřovat vztahy další, do kterých poté samo vstoupí 

Pro dítě by tak měla být rodina převáţně stálé a citově vřelé prostředí, kde by se mohlo jak 

po duševní i charakterové stránce zdravě vyvíjet a být prospěšnou osobou ve společnosti. 

Nejdŧleţitější je cítit v rodině pocit lásky, bezpečí, a to ţe je přijato rodinou takové, jaké je. 

Rodina by měla dítěti poskytovat jak jistoty, tak být místem, kde nemá strach zeptat se na 

cokoliv nebo se popřípadě poradit a vymluvit se ze svých problémŧ či pocitŧ. 

Jak uvádí Mertin a Gillernová (2010), tak rodina představuje velmi významné prostředí pro 

rozvoj dítěte, a to jak výchovné, tak i sociální. Dítě je pro rodiče otevřenou budoucností 

a představuje pro ně nevyčerpatelný zdroj podnětŧ. 

Podle Heluse (2007) se události a vztahy v rodině promítají do názorŧ, ţivotních rozpolo-

ţení a předpokladŧ pro budoucí úspěšnost dítěte. 

 

1.2 Objasnění pojmu rodina 

Pojem rodina je definována rŧznými autory následovně: 

„Rodina je společenská skupina spojená manţelstvím nebo pokrevními vztahy, odpověd-

ností a vzájemnou pomocí“ (Hartl, Hartlová-Císařová, 2009, s. 157). 

Podle Šimkové a Kubíčkové [online], (2011) je jednoznačná definice pojmu rodiny obtíţ-

ná, a to z toho dŧvodu, ţe se liší rŧzným přístupem vědních disciplín. Jde zde např. o psy-

chologii, demografii, sociologii nebo právo. K pojmu rodina přistupují rozdílně také rŧzné 

oblasti těchto věd. I kdybychom se omezili na pojetí psychologické, přesto nalezneme od-

lišné definice, a to podle rozličných systémových přístupŧ, jako je např. behaviorismus, 

psychoanalýza atd. 

Jandourek (2007) v sociologickém slovníku vymezuje definici rodiny jako dlouhodobé 

souţití osob, které je spojené příbuzenstvím a přinejmenším zahrnuje rodiče a děti. 

Rodina procházela v historickém vývoji mnoha změnami, ale i přesto si v lidské společnos-

ti zachovala velmi dŧleţité místo. Jde o skupinu zaloţenou na svazku ţeny a muţe, na po-
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krevním vztahu dětí a rodičŧ, společné domácnosti, kde členové rodiny plní určené role 

vyplývající ze společného souţití. Dnes na rodinu nazíráme z rŧzných úhlŧ pohledu, jak 

laického, tak i odborného, ale v obou těchto případech dojdeme vţdy ke stejnému cíli, ţe 

fungující rodina je tou nejdŧleţitější skupinou pro dítě i rodiče samotné. 

V rodině se utváří rodinný proces, který zahrnuje několik prvkŧ, ty se navzájem ovlivňují. 

Z takovéhoto systému rodiny se pak dále vyčleňují subsystémy další. 

Sobotková (2007, s. 27) uvádí: „Na subsystémy v rodině je nutné nazírat velmi tvořivě 

a pruţně, nezvykle obsaţně a dynamicky. Statický pohled na rodinu je nepřínosný, je třeba 

vidět subsystémy v neustálém pohybu, ve vývoji.“ 

Autorka dále uvádí, ţe je pro rodinu vybudování si hodnotného manţelského subsystému 

nejdŧleţitější. Mezi základní prvky subsystémŧ v rodině, mŧţeme uvést např. vztah dítě-

rodič či sourozenecký subsystém. 

Nejběţnější model rodiny je rodina tzv. nukleární, kterou tvoří příbuzní nejbliţší, tedy děti 

a oba rodiče. V posledních desetiletích se tento model rodiny významně proměňuje. Stále 

stoupá variabilita typŧ rodin, které zahrnují jak rodinu vlastní a úplnou, tak i neúplnou, 

náhradní a nevlastní. Současnost tedy pojímá rodinu jako společenství či sociální skupinu, 

která ţije ve vlastním prostoru, tj. domově, kde poskytuje dětem základní jistoty, péči, 

uspokojuje jejich potřeby a spolu se školou plní významnou výchovnou funkci (Prŧcha 

a kol., 2009). 

 

1.3 Funkce rodiny 

Stejně tak jako se měnila rodina v prŧběhu času, měnily se i její funkce. Některé z funkcí 

ztratily na významu, jiné zase na svém významu posílily. 

Rodina i navzdory proměnám, pochybám i problémŧm, kterým čelí a prochází, zŧstává 

osobitým druhem lidské pospolitosti. Pro většinu z nás znamená jakési útočiště a bez ní si 

většina svŧj současný ţivot nedokáţe představit. Jejím obzvláště dŧleţitým úkolem je 

uskutečňovat svoji funkčnost vŧči dítěti. Jen stěţí najdeme prostředí, které by vytvářelo 

takové podmínky pro rozvoj osobnosti, vzdělávací úspěšnosti dítěte a odpovídalo jeho po-

třebám (Helus, 2007). 
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V odborných literaturách se setkáme s rŧznými funkcemi rodiny. Gillernová a kol. (2011) 

jako hlavní funkce rodiny uvádí: 

 Biologicko, reprodukční funkce rodiny – označována za funkci sexuální. Jedná 

se o páry volící si jinou cestu neţ je výchova dětí, nebo páry u nichţ je sníţená 

plodnost. Přirozená reprodukční funkce musí pak být nahrazena asistovanou repro-

dukcí. 

 Materiální, ekonomická funkce rodiny – rodina zajišťuje své potomky po materi-

ální stránce a rozhoduje o vyuţití finančních prostředkŧ. Převládá zájem o indivi-

duální kvalitu ţivota. Rodiny se necítí ohroţeny a nezaměřují se tolik do budouc-

nosti, více ţijí dneškem. Mnohem výraznější projev materiální funkce rodin mŧţe-

me sledovat v chudých částech světa. 

 Výchovná, socializační funkce – v rodině se utváří jedinečné prostředí 

k formování postojŧ k blízkému okolí, ke světu nebo k sobě samému. Fungující ro-

dina je tak první skupina, kde dítě přejímá sociální role a učí se osvojovat si rŧzné 

činnosti. Rodina dítěti zprostředkovává hodnoty a normy společnosti, které dítě pak 

přijímá za své. U rodiny jde také o vzájemné sdílení ţivotního prostoru a času dítěte 

a jeho vychovatelŧ. Vychovatelé v rodině roli matky a otce nehrají, ale tuto svoji 

roli ţijí, jsou v ní. 

 Emocionální funkce – zde je rodina nezastupitelná, jde o potřebu být přijat, potře-

ba zázemí, pomoci a podpory, potřeba společných rituálŧ, sdílení záţitkŧ, dŧvěr-

nosti, známosti a společné historie. 

V jiných informačních zdrojích se setkáváme s odlišnými funkcemi či odlišným počtem 

těchto funkcí, přesto jde ale spíše o jiné rozpracování jiţ výše uvedených funkcí. Kraus 

a Poláčková (2001) uvádí následující nejdŧleţitější funkce rodiny: 

 Biologicko – reprodukční 

 Sociálně – ekonomická 

 Socializačně – výchovná 

 Sociálně – psychologická podpora 
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1.4 Funkčnost rodiny 

Kdyţ se zamyslíme nad funkcemi, které jsou uvedeny výše a které by směrem k dítěti rodi-

na měla plnit, přicházíme na to, ţe neţ skutečnost, byl spíše zde popisován stav ideální. Ve 

skutečnosti rodiny naráţí převáţně na spoustu rŧzných problémŧ. Rodiny, které ale nejsou 

schopny nastalé problémy následně vyřešit, tímto dále velmi ovlivňují své děti. 

 

1.4.1 Funkčnost rodiny z hlediska typologie rodin 

Helus (2007) kategorizuje rodiny z hlediska jejich funkčnosti vzhledem k dítěti do následu-

jících pěti kategorií: 

 Rodiny stabilizovaně funkční – jde o rodiny, které vŧči svým dětem plní poslání, 

ochotně odpovídají na jejich vývojové tendence a potřeby. Je prvotřídní zárukou 

toho, ţe dítě své rozvojové moţnosti bude realizovat, najde kladný vztah ke vzdě-

lávání a bude utvářet základ své osobnosti. Je to rodina, která spolehlivě zajišťuje 

kvalitní socializační podmínky svým dětem. 

 Funkční rodiny s přechodnými, více či méně váţnými problémy – takovýchto 

rodin je nejvíce. Problémy zvládnou posléze vţdy vyřešit a také většinou se díky 

nim kladně rozvíjí a upevňují. Tyto problémy zpŧsobují nejrŧznější vnější okolnos-

ti, osobní selhání a nápory událostí, které ţivot přináší. Jde o problémy náročné, ne 

traumatizující, které svým řešením upevňují a zocelují všechny členy pro budoucí 

ţivot. V krizové fázi si ale členové rodiny případné ohroţení některé z funkce rodi-

ny uvědomují a zpravidla se snaţí dát obětavým úsilím vše do pořádku. Mezi před-

ními hodnotami všech jejích členŧ je vţdy hodnota rodiny. 

 Rodiny problémové – zde jiţ nejde jen o to, ţe má rodina nějaké problémy, ale ţe 

plnění funkcí rodiny je tímto problematické. Rodina čelí krizi a tím i svému moţ-

nému rozpadu. Členové rodiny vyvíjí snahu dát zase věci do pořádku. Pokud pak 

jejich síly nestačí, vyhledají pomoc, ta je však účinná pouze dočasně. Častou vol-

bou bývá rozchod a poté hledání zpŧsobŧ, jak utřídit záleţitosti tak, aby tímto trpě-

lo dítě minimálně. 
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 Rodiny dysfunkční̦  – v rodině jsou dlouhodobě a váţně narušeny některé z jejích 

funkcí a děti jsou tímto váţně ohroţeny. Je zde nutnost zasáhnutí vnějších institucí. 

Rodina se ale vţdycky sama nedokáţe řídit jejich radami a nerozumí učiněným 

opatřením. Autor zde uvádí, ţe jde převáţně o rodiny, které jsou například postiţe-

ny vlekoucí se krizí, zatíţeny alkoholizmem, kde tyto dŧsledky uţ přetrvávají déle, 

či rodiny s velmi nízkým příjmem, které se kupříkladu tísní v malém bytě, který ro-

dině naprosto nevyhovuje a jsou bez účinné vŧle a schopností k utvoření si vyhlíd-

ky na řešení. V takovýchto případech zanechává rozchod rodičŧ v dítěti dlouhodobé 

a traumatické následky. 

 Rodiny afunkční – označení afunkční rodiny znamená, ţe tato rodina neplní svŧj 

účel vŧči dítěti a tím samotné dítě takto vysloveně ohroţuje. Dochází k tomuto 

v případech, kdy se hromadí v rodině rŧzné patologické jevy a nezájem o dítě po-

stupně přerŧstá aţ v nenávistný a nevraţivý přístup vŧči dítěti do takové míry, ţe 

náprava v rodině jiţ nemá pravděpodobnost úspěchu. V těchto případech je velmi 

dŧleţité hledat pomoc a řešení mimo rodinu. Obyčejně v takovýchto případech roz-

hoduje soud o zbavení práv rodičŧ a následným umístěním dítěte v některém ze za-

řízení náhradní rodinné péče nebo v dětském domově. U nás je evidováno tako-

výchto rodin méně neţ 1%. 

 

1.5 Současná rodina 

Současná rodina představuje v dnešní době širokou škálu moţností rodinného a partner-

ského souţití. Rodiny se stále mění a vyvíjí, reagují tak na změny ve společnosti či ekono-

mické podmínky. Především jde o zaměstnanost rodičŧ, počet dětí v rodině, který se sniţu-

je a také vzdálenost mezi prarodiči a rodiči, která se stále zvyšuje. 

Řekneme-li současná rodina, pak tím máme na mysli ty rysy, kterými se odlišuje od ně-

kdejší rodiny, která je dnes jiţ spíše výjimkou (Helus, 2007). 

Gillernová a kol. (2011) uvádějí následující znaky současné rodiny: 

 Změna v očekávání v trvalosti vztahu 

 Menší stabilita rodiny 
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 Větší rozvodovost 

 Odklady s uzavřením prvního manţelství se posouvají do vyššího věku 

 Rodičovství se odsouvá na pozdější dobu 

 Sexuální předmanţelské zkušenosti 

 Psychická nezralost partnerŧ 

 Trvalá partnerství bez vazby 

Současná rodina je podle  Heluse (2007) označována několika pojmy, jenţ nám její rysy 

dobře přiblíţí. Je to rodina: 

 nukleární, neboli jádrová 

 manţelská  

 dvougenerační 

 intimně vztahová, nebo téţ rodina centrální vztahové zóny 

 privátní individualizace 

Tyto jednotlivé rysy si přiblíţíme v následném textu: 

Rodina nukleární (jádrová) 

Nukleární rodina je rodinou současnou, která se skládá z několika málo lidí, tvořících jádro 

rodiny. Ti společně sdílejí intimní souţití a utváří partnerskou či manţelskou dvojici. Není 

podstatné, zda spolu partneři pouze ţijí nebo jsou oficiálně oddáni. Manţelé či partneři 

jsou také svým dětem matkou a otcem, tedy rodiči, respektive pečují o osvojené děti nebo o 

děti z předešlých vztahŧ ţeny a muţe (Helus, 2007). 

 Rodina manţelská 

Tato rodina je výhradně zaloţena na vzájemné přitaţlivosti a vzniká volbou, jeţ je u obou 

zúčastněných vnímána jako volba svobodná (Moţný, 2006). 

Rodina dvougenerační 

Ve dvougenerační rodině ţijí společně dvě generace rodičŧ, tedy sestává z generace matky, 

otce a také generace dětí (Helus, 2007). 
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Rodina intimně vztahová 

Vyčleněním nukleární rodiny z rodiny předchozí rozšířené, začala fungovat velmi úzká 

vztahová síť. Ta navazuje na citovou blízkost, kterou u sebe manţelé objevili uţ před uza-

vřením svazku. Rodina drţí při sobě díky vzájemné podpoře, citu lásky, vzájemnému vcí-

tění a hlavně silným citovým vazbám (Helus, 2007). 

Privátní individualizace 

Vývoj jedince jako osobnosti svébytné vymaněním se z pout tradic, historických zvykŧ, 

profesních a majetkových předurčeností. Moţnost i nutnost rozhodnout se a volit, ale také 

nést za svá rozhodnutí zodpovědnost (Helus, 2007). 

Současnou rodinu mŧţeme také rozdělit na rodinu úplnou a neúplnou: 

Rodinu úplnou tvoří oba dva rodiče a jejich dítě, popřípadě více dětí. Pokud v rodině fun-

guje dŧvěra, cit lásky, porozumění a hlavně pocit bezpečí, předpokladem je pak zdravý 

a správný rozvoj osobnosti u dítěte. Toto však nezaručí fyzická přítomnost obou z rodičŧ, 

jde zde především o to, jak rodina bude fungovat. 

V rodině neúplné se nachází alespoň jeden z rodičŧ, který má minimálně jedno dítě. Dru-

hý rodič v rodině chybí, a to buďto z dŧvodu rozvodu rodičŧ, úmrtí či jde o svobodnou 

matku. Neúplná rodina není dnes ţádnou výjimkou. Nárŧst těchto rodin se pojí převáţně 

s narŧstajícím počtem, které se v dnešní době ve spoustě případŧ rozvádějí. V těchto rodi-

nách poté soud nejčastěji svěřuje dítě do péče matky, výjimečně pak do péče otce. 
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2 DÍTĚ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU 

V minulosti bylo na dítě pohlíţeno jako na jiţ dospělou osobou, postupem času se tento 

přístup měnil a dnes jiţ víme, ţe je dŧleţité brát u dětí zřetel na jejich psychický a fyzický 

vývoj s ohledem na individualitu samotného dítěte. Aby se však dítě mohlo zdravě a plně 

rozvíjet, je k tomuto zapotřebí dostatečných podnětŧ a vhodného prostředí. Předškolní věk 

je v dnešní době zkoumán, specifikován a také definován mnoha autory. 

Prŧcha a kol. (2008) definuje předškolní věk u dítěte jako vývojové období, které nastává 

dovršením třetího roku ţivota dítěte a končí nástupem dítěte do školy, tedy dovršením šesti 

let. Tato fáze úzce souvisí jak s věkem fyzickým, tak i sociálním.  

Jak uvádí Langmeier a kol. (2010), má takto rozsáhlé období praktický význam, a to u plá-

nování výchovných i sociálních opatření u dětí před nástupem povinné školní docházky.  

Podle Matějíčka (2007) dětský nervový systém stále vyzrává a také stále vyspívá osobnost 

dítěte, předškolní věk je právě ten čas, kdy se z tohoto jedince stává tvor kulturní a civili-

zovaný. Pomalu přechází období vzdoru a nastupuje tzv. období konformity. Toto období 

se vyznačuje tím, ţe se dítě snaţí vypadat a chovat stejně, jako všichni ostatní a také dělat 

co dělají ostatní. 

 

2.1 Charakteristika vývoje dítěte předškolního věku 

Děti v předškolním věku jsou plné nadšení, energie, stále zvědaví, pouštějí se do všeho 

naplno a jsou nepřetrţitě v pohybu. Stále se rozvíjí jejich schopnosti a ve všem co dělají, 

vyuţívají svoji fantazii i kreativitu. 

 

2.1.1 Motorický vývoj 

V předškolním věku zde dochází k značnému zdokonalení z hlediska motori-

ky, dokonalejší pohybové koordinaci a mnohem větší hbitosti. Dítě hopsá, skáče, zvládá 

střídat nohy při chŧzi ze schodŧ dolŧ a naopak. Dokáţe lézt po ţebříku, je mnohem více 

zručné, neţ tomu bylo doposud v předešlém batolecím období. Dítě zvládá jiţ mnohem 

sloţitější pohybové koordinace, jako je např. jízda na kole, koloběţce, lyţování nebo pla-
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vání. Rádo také pracuje s plastelínou, ze které zvládá vymodelovat auta či zvířata, sebe 

i svoji rodinu. Na pískovišti umí udělat bábovku, s pomocí dokáţe postavit tunel či hrad 

z písku. Také dochází k velkému rozvoji a posunu motorických schopností dítěte při pou-

ţívání kostek. Dítě jiţ zvládá sloţitější stavby, dokáţe například postavit pyramidu či do-

meček pro panenky (Špaňhelová, 2004). 

Rozvoj jemné motoriky umoţňuje dítěti např. práce s nŧţkami, tuţkou, pastelkami nebo 

chytání a házení míče. To, jestli bude dítě pravák nebo levák, tedy která z mozkových he-

misfér bude mít převahu, se vyhraňuje teprve aţ po čtvrtém roce ţivota dítěte. 

Špaňhelová (2004) uvádí, ţe kresba dítěte je jiţ v tomto období mnohem vyspělejšího rázu. 

Nejdříve dítě zvládá namalovat sluníčko, ve čtyřech letech kříţek, čtverec ve svých pěti 

letech a v šesti letech poté trojúhelník. Dítě přechází postupně od hlavonoţce k postavě 

se zřetelnými proporcemi těla, k jemnějším detailŧm jako je např. počet prstŧ na rukou, uši 

nebo knoflíky na košili či znázornění tkaniček od bot. 

 

2.1.2 Vývoj kognitivních procesů 

V tomto období dochází k značnému posunu v oblasti vývoje poznávacích procesŧ. Okolo 

čtyř let se inteligence dítěte dostává jiţ na vyšší úroveň, a to na úroveň myšlení názorného, 

tedy závěry o věcech dělá na základě vnímání, představování a názoru. Jak autorka uvádí, 

tak kupříkladu pokud dáme před dítě dvě naprosto stejné sklenice a do kaţdé umístíme 

identický počet korálkŧ, bude s námi dítě souhlasit, ţe v obou těchto sklenicích je počet 

korálkŧ stejný. Pokud ovšem vyměníme jednu sklenici za sklenici mnohem širší, do které 

před dítětem vysypeme celý obsah sklenice předešlé, dítě usuzuje, ţe v široké sklenici je 

počet korálkŧ menší (Špaňhelová, 2004). 

U dítěte zvyšuje kapacita paměti a trvalost paměti. Pozornost dítěte je však stále krátkodo-

bá a nestálá. Děti tak u činností nevydrţí dlouho, je proto potřeba upoutat jejich pozornost 

některými zajímavými obrázky nebo hračkou či vyprávěním či jinými dalšími zpŧsoby. 

Dochází také k pokroku v řeči (Hájek a kol., 2008). 

Počáteční patlavost, vyskytující se u některých dětí v tomto období mizí. Dítě má jiţ rozší-

řenou slovní zásobu, dokáţe zazpívat písničku nebo přednést básničku. Pro dítě 
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v předškolním věku je typické tykání, vykat se lidem dítě učí teprve aţ v posledním roce 

tohoto období, tedy aţ mezi 5. a 6. rokem (Špaňhelová, 2004). 

Dle Hájka a kol. (2008) dítě na konci tohoto období rozlišuje rytmus, výšky tónŧ a zvládá 

rozlišit základní barvy. Stále je pro něj obtíţné vnímání času a také prostoru, kupříkladu 

pojmy dnes, zítra, včera, za rok apod. 

Autor dále uvádí, ţe z hlediska vývoje sociálního, má dítě větší potřebu společenských 

kontaktŧ, a to převáţně se svými vrstevníky. 
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3 VOLNÝ ČAS RODINY S DÍTĚTEM PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU 

Výchova v rodině má pro dítě velmi dŧleţitý a nenahraditelný význam. Rodiče by tak vŧ-

bec neměli podcenit čas, který svému dítěti věnují. V dnešní uspěchané době je pro rodiče 

velmi náročné, udělat si čas jen na své děti a trávit tak s nimi příjemné společné chvíle. 

Právě tato skutečnost má největší přínos pro zdravý a dobrý vývoj dítěte.  

Rodina se pro dítě stává jakousi prvotní zkušeností, jak nakládat s volným časem a proto 

dítěti nic nenahradí smysluplně vyplněný čas, který společně tráví se svými rodiči. Dŧleţi-

tým faktorem je však přístup a také hlavně ochota rodičŧ věnovat se denně svému dítěti, 

hrát si s ním a vytvářet pro dítě vhodné prostředí, aby se mohlo po všech stránkách rozvíjet. 

Ve většině rodin se dnes setkáváme s případy, kdy rodiče spíše dítě něčím zabaví a věnují 

se svým činnostem, není pak divu, ţe děti přechází z her ke sledování televize či hraní her 

na počítači. Tito rodiče jsou ve většině případŧ unaveni z přílišné pracovní vytíţenosti, 

postrádají síly trávit svŧj volný čas jinak, neţ pasivní formou, u které si odpočinou. Děti, 

jak je jiţ známo, napodobují dospělé, proto je jen na samotných rodičích, jakou svým dě-

tem zvolí cestu. Domníváme se, ţe by se rodiče měli snaţit své děti naučit, jak nejlépe trá-

vit chvíle volného času. 

V dnešní moderní společnosti je volný čas povaţován za chvíle, kdy se člověk mŧţe věno-

vat svým zájmŧm a zálibám, kdy se mŧţe bavit a především odpočívat. Kaţdý den naplňu-

jeme svŧj volný čas aktivitami podle svých představ. Jde o opravdu široký pojem, který 

nejde shrnout do jedné definice, jelikoţ kaţdý z nás na volný čas pohlíţí z mnoha jiných 

směrŧ. 

Volný čas se stal v prŧběh 20. století jednou ze základních dimenzí ţivota člověka, skupin 

i celé společnosti, velmi se rozšířil a zároveň odlišil zpŧsob realizace i jeho obsah. Volný 

čas ovlivňuje jak osobní, rodinný tak i pracovní ţivot člověka, rozšiřuje oblast lidské dob-

rovolnosti, svobody a svévolného rozhodování. Má významné postavení při rozvoji člově-

ka a jeho osobnosti, především v období dětství (Kavanová, Chudý, 2005). 

Podle Krátké (2011) je volný čas významným ukazatelem ţivotního stylu dnešních rodin 

 zpŧsob, jakým dnešní rodiny tráví svŧj volný čas, někteří přeceňují, jiní pak naopak pod-

ceňují, ale ideální je rovnováha mezi volným časem a povinnostmi. 

Volný čas má svoji hodnotu pouze v poměru k mimopracovním a pracovním činnostem, 

které koná jedinec v rodině či v širším společenském prostředí. Je ale hodnotou pouze teh-
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dy, pokud je vyuţit k prospěchu člověka nebo osobních kvalit. Nakládat s volným časem 

svého dítěte pokládají ti, co o něho pečují za samozřejmé, a to z hlediska jak duchovního 

tak materiálního. Matka dítěti dovoluje, aby se bavilo hrou, která je pro dítě zároveň i uče-

ním, zato otec dítě vede k činnostem rozmanitějším, ty však musí odpovídat jak schopnos-

tem, tak věku dítěte. Postupem času pak vznikají u dítěte zájmy, jenţ se snaţí samo reali-

zovat, a to v čase, který dítěti zbývá po všech splněných povinnostech (Spousta, 1996). 

Podle Saka a Sakové (2004) v ţádném jiném ţivotním období, jako je dětství a mládí, není 

jedinec schopný se zajímat o tak velké spektrum rŧzných aktivit. 

„Volný čas je vymezen v dokumentu Deklarace práv dítěte, kterou 20. listopadu 1959 vy-

hlásilo Valné shromáţdění OSN. V tomto dokumentu 7. zásada zní: Dítě musí mít plnou 

příleţitost na hru a zábavu, která by měla směřovat ke stejným cílŧm jako vzdělání, spo-

lečnost a veřejné úřady musí vyvíjet úsilí na podporu výkonu tohoto práva“ (Kavanová, 

Chudý, 2005, s. 6). 

 

3.1 Objasnění pojmu volný čas 

Kaţdý člověk si dokáţe něco představit pod pojmem volný čas, jinak však na otázku co je 

volný čas odpoví právník, učitel, maminka na mateřské dovolené nebo ţák povinné školní 

docházky. Na pojem volný čas kaţdý nahlíţí z jiného úhlu pohledu. Někdo povaţuje za 

volný čas chvíle, kdy mŧţe po všech povinnostech uklidit domácnost, postarat se o děti či 

vyplet zahradu. Jiný za volný čas povaţuje dobu, kdy nemá vŧbec ţádné povinnosti 

a věnuje se pouze sobě samému. Ani jedno pojetí nelze povaţovat za nesprávné. Jde o 

moţnost tento pojem chápat a vidět rŧzně a i proto je nepřeberné mnoţství definicí, které 

se od sebe příliš neliší a přesto si za nimi autoři stojí. 

V následujícím textu uvádíme některé z vybraných definic pojmu volný čas. 

Jak uvádí Prŧcha a kol. (2008, s. 13), tak je moţné chápat volný čas jako: „Opak doby nut-

né práce či povinností a doby nutné k reprodukci sil“.  

Podle Pávkové a kol. (2002) jsou pod pojmem volný čas často zahrnuty zájmové činnosti, 

jako je zábava, zájmové vzdělávání, rekreace či společensky prospěšná činnost. 
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Činnosti a aktivity, které nespadají do sféry volného času, jsou například povinnosti, které 

jsou spojeny s provozem rodiny či domácnosti, péčí o zevnějšek nebo také činnost 

k zabezpečení biologické potřeby jedince, jako je hygiena, jídlo a spánek (Pávková a kol., 

2002). 

Podle Čertíka a Fišerové (2009) se v prŧběhu ţivota člověka střídají časové bloky rŧzných 

funkcí, specifickým obsahem a náplní. Tyto časové bloky mŧţeme rozdělit na pracovní čas, 

který trávíme v zaměstnání, vázaný čas, jenţ člověk vykonává, aby zachoval existenci ro-

diny a dále pak na čas volný. Nejde jednoznačně určit přesnou hranici mezi těmito časo-

vými bloky, protoţe se navzájem prolínají a spousta činností tak mezi bloky prostupuje 

nebo se pohybuje na jejich rozhraní. Jak dále autoři uvádějí tak, takovou aktivitou, která je 

na rozhraní, mŧţe být například aktivita v zaměstnání provozovaná mimo pracovní dobu, 

domácí práce nebo péče o děti. 

Autoři dále tyto činnosti označují jako aktivity polovolného času. Pro někoho totiţ mohou 

být tyto aktivity koníčkem či zálibou, pro jiného však mohou představovat pracovní povin-

nosti. 

Abychom pochopili danou problematiku, je dŧleţité rozlišit tyto dva obecně platné úhly 

pohledu na trávení volného času: 

 prvním z nich je vymezení definice reziduální nebo kvantitativní, jeţ volný čas je 

chápán především jako opak práce 

 druhý z pohledŧ nám vymezuje definici normativní či kvalitativní, která definuje 

tento volný čas prostřednictvím význačné vlastnosti, například jako svobodné volby 

některé z činností, které nevedou k uţitku (Čertík, Fišerová, 2009). 

Autoři dále uvádějí, ţe podle shodných znakŧ mŧţeme všechny činnosti, kterými se kaţdo-

denně zabýváme uspořádat do určitých skupin. Pro názorný přehled předkládají tuto struk-

turu: 

 Pracovní doba – čas, kdy vykonáváme práci, která je motivací k získání určitých 

prostředkŧ k ţivotu. Jde o samotné zaměstnání, individuální přípravu do práce, 

přesčasy nebo účasti na školení. Patří sem také vedlejší zaměstnání či rŧzná zabez-

pečení obţivy, například chov uţitkových zvířat. 
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 Nutná mimopracovní doba – jde o činnosti určené k existenci člověka, které ne-

přinášejí finanční zisk a ani nejsou věcí našeho svobodného výběru. Jde především 

o uspokojení fyziologických potřeb jako je spánek, jídlo, hygiena a lékařská péče, 

tak i o ostatní činnosti jako je úklid či cesta do práce a z práce. 

 Volný čas –  jde zde o aktivity manuální (kutilství, zahrádkaření), fyzické (turistika, 

sport, procházky), kulturně umělecké aktivity receptivní (návštěva divadla a kina, 

poslech rádia, četba), kulturně umělecké aktivity interpretační a tvořivé (zpěv, foto-

grafování), kulturně racionální aktivity (sledování masmédií, dobrovolné vzdělává-

ní, luštění kříţovek), společensko - formální aktivity (schŧze, vykonávání funkcí 

veřejných, práce v organizacích), společensko - neformální aktivity (návštěva ka-

várny, rodinná návštěva), aktivity jako je hra, podívaná nebo sběratelství (společen-

ské hry, sportovní diváctví) a v neposlední řadě také aktivity pasivního odpočinku 

(odpočívání, sezení, pití kávy, popíjení a kouření). 

 

3.2 Definice volného času 

Dnes se setkáváme s velkým mnoţstvím rŧzných definic volného času z rŧzných pohledŧ 

autorŧ a vymezení přesné definice je tedy velmi sloţité. 

Čertík a Fišerová (2009) uvádějí, ţe poprvé byl pojem volný čas definován na konferenci 

v 80. letech v Oslu. Volný čas se podle UNESCO vymezuje dimenzemi z těchto čtyř po-

hledŧ: 

 Ekonomického pohledu – jde o vymezení volného času vŧči práci a času 

 Sociologického pohledu – volný čas je spjatý s nějakou aktivitou, ale jde o jinou, 

neţ pracovní činnost 

 Sociálně psychologického pohledu – jde o čas, který je určen k realizaci osobnosti 

 Psychologického pohledu – jde o čas určený k realizaci osobnostního stylu ţivota, 

kde se člověk mŧţe realizovat 

Kavanová a Chudý (2005, s. 8) definují volný čas jako: „Souhrn činností, kterým se jednot-

livec mŧţe oddat v plné míře, nebo aby si odpočinul nebo aby se uvolnil, nebo rozvinul 

svoje poznatky, nebo nezainteresované vzdělání, svoji sociální participaci nebo svoji tvoři-
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vou schopnost po tom, co se zbavil svých povinností profesionálních, rodinných a spole-

čenských.“ 

Čertík a Fišerová (2009, s. 7) definují volný čas jako: „Dobu, časový prostor, v němţ jedi-

nec nemá ţádné povinnosti vŧči sobě ani druhým lidem a v němţ se pouze na základě své-

ho vlastního svobodného rozhodnutí věnuje vybraným činnostem. Tyto činnosti ho baví, 

přinášejí dotyčnému radost a uspokojení a nejsou zdrojem trvalých obav či pocitŧ úzkosti.“ 

Velmi podobně pak volný čas definují Pásková a Zelenka (2012, s. 7), kteří za volný čas 

povaţují dobu, v níţ své činnosti nevykonáváme pod tlakem rodinných nebo pracovních 

závazkŧ. Autoři dále k tématu uvádějí: „Charakterizována svobodnou volbou a očekáváním 

příjemných proţitkŧ. Spojují ji následující funkce, a to: rekreační, zábavní, sociální kontak-

ty, rozvoj vlastní osobnosti i psychická a fyzická regenerace.“ 

Pojem volný čas mŧţeme také definovat podle časového vymezení, kdy jde o všechen čas, 

který zbývá z celého dne po odečtení pracovní doby v prŧměru, tedy doby v prŧměru na 

cestování z práce a do práce, doby kterou v prŧměru věnujeme spánku a doby, kdy uspoko-

jujeme své potřeby a provádíme domácí práce. V posledních desetiletích došlo k velkému 

nárŧstu volného času, a to na úkor pracovní doby. V dnešní vyspělé společnosti vyplňuje 

volný čas přibliţně jednu třetinu dne člověka v produktivním věku (Čertík, Fišerová, 

2009). 

 

3.3 Funkce volného času 

 U definicí volného času jsme zaznamenali, ţe volný čas naplňuje několik dŧleţitých funk-

cí. Tyto funkce se pak dále mohou lišit podle rŧzných pohledŧ u jednotlivých autorŧ. 

Kavanová a Chudý (2005) zohledňují při sestavování definic tyto následující funkce. 

 Odpočinek – vyrovnává vzniklou únavu při práci. Do této funkce řadíme kulturní 

odpočinek, kino, divadlo, hry, pasivní odpočinek. 

 Zábava – jde o přerušený monotónní reţim dne kaţdého jedince. Spojujeme ji 

s neobvyklou činností či s novými záţitky. Řadíme sem činnosti, jeţ nás rozptylují 

a ruší tak jednotvárnost dne, týdne, jde třeba o hry, sport, televizi, čtení. 
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 Rozvoj osobnosti – tato funkce je nejdŧleţitější z hlediska společenského a peda-

gogického. Činnosti ve volném čase by měli rozvíjet osobnost jak po stránce soci-

ální, duševní tak i tělesné. Řadíme sem vzdělávání, zvyšování kvalifikace, zájmové 

činnosti. 

Janiš (2009) vymezil čtyři funkce volného času: 

 psychosociologická – rozvoj, zábava, uvolnění 

 sociální – symbolickou příslušnost k nějaké ze sociálních skupin, socializaci 

 terapeutická 

 ekonomická – výdaje účastníkŧ vynaloţené na aktivity volného času, pozitivní vliv 

při uplatnění jedince v profesní činnosti, pojmutí volného času jako proţitku nebo 

spotřeby, které vedou k odcizení 

Autor dále uvádí jiné pojetí osmi funkcí volného času. Jde o funkce: 

 rekreace – uvolnění a zotavení 

 kompenzace – odstraňování frustrací a zklamání 

 výchova a další vzdělávání v sociální učení, učení ve svobodě a o svobodě 

 kontemplace – hledání smyslu ţivota 

 komunikace – účast na vývoji společnosti, podílení se 

 integrace – stabilizace ţivota rodiny a vrŧstání do organismŧ společenských 

 akulturace – kulturní rozvoj sám sebe, tvořivé vyjádření pomocí umění, technic-

kých činností nebo sportu 

Kavanová a Chudý (2005) uvádějí, ţe v současnosti se mění zpŧsob ţivota, a proto by ne-

bylo od věci doplnit tyto uvedené funkce o další, jako jsou: 

 seberealizace – sebehodnocení, sebeuplatnění, zájmy 

 socializace – návyky a komunikace, osvojování si sociálních zpŧsobilostí, kompen-

zace nedostatku rodinného a sociálního prostředí 

 prevence – k formám negativního chování jako je drogová závislost, kriminalita 
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Aktivity se ve volném čase navzájem prolínají, podporují a doplňují. Jednou více fungují 

v oblasti zábavy jindy zase v oblasti oddychu a někdy ve funkci rozvoje osobnosti. Díky 

tomu umoţňují, aby lidský ţivot byl bohatší, plnější, obsáhlejší a radostnější. I taková zá-

bava nebo odpočinek přispívá k rozvoji osobnosti (Kavanová, Chudý, 2005). 

 

3.4 Faktory ovlivňující volný čas  

Hofbauer (2004) uvádí následující faktory, které ovlivňují trávení volného času. Jde o fak-

tory jako je: 

 Rodina – na trávení volného času v rodině má vliv sociální postavení rodiny a také 

její ţivotní styl. Je dŧleţité, aby rodina k trávení volného času přistupovala aktivně 

a proţívala jej smysluplně, a to například návštěvami divadel, koncertŧ, hraním 

společenských her, výletŧ s dětmi nebo třeba jen setkáváním se s přáteli a příbuz-

nými. Rodiče by měli reagovat na momentální zájmy a potřeby svého dítěte, podpo-

rovat je a umoţnit dítěti se do činností zapojit. 

 Škola – jde o výchovnou a vzdělávací instituci, která se podstatným zpŧsobem po-

dílí na tom, jakým zpŧsobem děti tráví svŧj volný čas. Škola směřuje volnočasové 

aktivity tak, aby pro děti v budoucnu uţitečné. Autor zde uvádí, ţe v posledních le-

tech většina škol uskutečňuje jednorázové volnočasové činnosti pro ţáky, například 

sportovní akce pro děti, návštěvy historických památek nebo školy v přírodě. 

 Instituce pro volnočasové aktivity dětí – svým pŧsobením doplňují instituce rodi-

nu a školu. Jde o rŧzná střediska určená k trávení volného času dětí, dětské domo-

vy, domovy mládeţe, jazykové školy, občanská sdruţení dětí, sportovní a tělový-

chovné organizace, základní umělecké školy a komerční organizace. Jedná se 

o dobrovolnou činnost těchto institucí. 

 Vrstevnické skupiny – tyto skupiny mají v ţivotě dítěte podstatnou úlohu, mají 

velký vliv na zpŧsobu a kvalitě trávení volného času. Jde o skupinu mladých lidí 

nebo dětí zhruba stejného věku, sociálního postavení a podobných zájmŧ. Takováto 

skupina pomáhá vytvářet pozitivní hodnoty, sociální vztahy a jeho členovi poskytu-

je ochranu a zázemí. Na straně druhé, mŧţe mít tato skupina i negativní vliv, kdy 

výsledkem pŧsobení je delikventní chování, jako jsou rŧzné gangy nebo bandy. 
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 Hromadné sdělovací prostředky – stávají se součástí trávení volného času dětí 

a celé rodiny. Děti se s masmédii setkávají jak v rodině, ve škole, tak ve volném ča-

se. Poslední desetiletí je spojeno s rozvojem rŧzných elektronických technologií, 

jako je počítač, internet nebo mobilní telefon. Masmédia dnes pŧsobí na děti uţ 

v předškolním věku. 

S tímto rozvojem elektronických technologií souvisí u dětí i velký nárŧst závislostního 

chování, a to závislosti na televizi a také závislosti na internetu „netománie“. Stále ale pla-

tí, ţe jsou to rodiče, kteří jsou příkladem pro své dítě a vedou ho správným směrem a zpŧ-

sobŧm trávení volného času. 

Hromadné sdělovací prostředky však jiţ do rodin prostoupili natolik, ţe spousta z nich si 

ţivot bez masmédií nedovede ani představit. Masmédiím se ale v dnešní době nedá vy-

hnout a je tedy povinností rodičŧ, vychovávat své dítě i ve vztahu k médiím. Je potřeba, 

aby rodiče dítě naučili vyuţívat masmédia pozorně ale zároveň obezřetně. Média nepřed-

stavují zlo pro dítě ani rodinu, pokud se k nim bude přistupovat rozumně a také kriticky. 

 

3.4.1 Faktory ovlivňující volný čas rodiny 

Na zpŧsobu trávení volného času rodin má určitě vliv jak zpŧsob ţivota rodiny, tak i mno-

ho dalších faktoru, jako je například ţivotní úroveň, postavení ve společnosti či výchova 

v rodině. Určitě zde záleţí také na úplnosti rodiny, počtu dětí v rodině, také zaloţení rodiny 

v pozdějším věku rodičŧ. 

Hofbauer (2004) uvádí, ţe volný čas v rodině probíhá pod vlivem výchovného vedení rodi-

čŧ k vytváření volnočasových činností. Pokud budou rodiče dobrými spoluorganizátory 

aktivit, budou motivovat děti a nenechají výchově volný prŧběh, budou jejich děti oboha-

ceni o spoustu záţitkŧ a tím také připraveni na budoucnost. I rodiny, které řadíme mezi 

rodiny sociálně slabší, se i přes všechny své problémy snaţí uskutečnit co nejvíce záţitkŧ 

svým dětem a připravit je tak na budoucí ţivot. 

Citujeme Hájka (2004, s. 30) „Činnosti, které si dítě vybírá, jsou dány v nemalé míře nejen 

mnoţstvím volného času, osobnostními předpoklady dítěte, nýbrţ i tím, jaké hodnoty rodi-

na uznává jako dŧleţité, finančními moţnostmi rodičŧ a jejich představami, jakým zpŧso-
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bem by mělo jejich dítě svŧj volný čas trávit. Často se v této sféře promítají i nenaplněná 

přání rodičŧ a jejich vlastní ctiţádost.“ 

Je dŧleţité, aby rodiče byly pro své děti příkladem, pokud bude rodina aktivní a bude spor-

tovně zaloţená, tak i dítě bude mít od svých rodičŧ pozitivní vztah ke sportu. Pokud však 

rodina nebude s dítětem trávit volný čas nebo ho k němu vést, nemŧţeme od samotného 

dítěte očekávat, ţe se bude těmto činnostem v budoucnu věnovat. Rodiče jsou v tomto pro 

dítě vzorem, jemuţ se chce podobat. V takovém případě mŧţeme říci, ţe se jedná 

o investici, kterou rodiče vkládají do dítěte, a která se jistě později vrátí. 

.  
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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4 VÝZKUM 

Praktická část bakalářské práce se zabývá volnočasovými aktivitami rodin s dětmi před-

školního věku od 3 do 7 let. Dále se pak zaměřuje na dobu, kterou rodiče věnují trávení 

společných volnočasových aktivit rodiny a na faktory, které tento společně trávený čas 

ovlivňují. 

4.1 Cíl výzkumu 

Hlavním výzkumným cílem je: 

Zjistit, kolik volného času a jakými volnočasovými aktivitami tráví společný volný čas 

rodiny s dítětem předškolního věku. 

Dílčí výzkumné cíle 

1. Zmapovat prŧměrnou délku trávení volného času rodiny společnými volnočasovými 

aktivitami v pracovní dny a o víkendu. 

2. Zjistit, které faktory nejvíce ovlivňují dobu trávenou volnočasovými aktivitami rodiny. 

3. Zjistit, které volnočasové aktivity preferují rodiny s dítětem předškolního věku. 

4. Zjistit, které faktory nejvíce ovlivňují výběr volnočasových aktivit rodiny. 

4.2 Výzkumné otázky 

1. Jaký vliv má dosaţené vzdělání rodičŧ na dobu trávenou společnými volnočasovými 

aktivitami rodiny? 

2. Jaký vliv má počet dětí v rodině na dobu trávenou společnými volnočasovými aktivitami 

rodiny? 

3. Jaký vliv má finanční situace rodiny na dobu trávenou společnými volnočasovými akti-

vitami rodiny? 

4. Jaký vliv má pracovní stav rodičŧ na dobu tráveno společnými volnočasovými aktivita-

mi rodiny? 

5. Jaký vliv má stav rodiny na dobu trávenou společnými volnočasovými aktivitami rodi-

ny? 
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4.3 Stanovené hypotézy 

H1: Rodiny, kde má alespoň jeden z rodičŧ vysokoškolské vzdělání, tráví v prŧměru více 

času společnými volnočasovými aktivitami, neţ rodiny s niţším dosaţeným vzděláním. 

H2: Rodiny s jedním dítětem, tráví v prŧměru více času společnými volnočasovými aktivi-

tami, neţ rodiny s více dětmi. 

H3: Rodiny s nadprŧměrnou finanční situací, tráví v prŧměru více času společnými volno-

časovými aktivitami, neţ rodiny s finanční situací prŧměrnou a niţší. 

H4: Rodiny, kde jsou oba rodiče zaměstnaní, tráví prŧměrně společnými volnočasovými 

aktivitami méně času neţ rodiny, kde není zaměstnán alespoň jeden z rodičŧ. 

H5: Rodiny úplné, tráví v prŧměru více času společnými volnočasovými aktivitami, neţ 

jiné rodiny. 

4.4 Popis výzkumného vzorku a způsob jeho výběru 

V první fázi kvantitativního výzkumu byl proveden předvýzkum na celkem 6 rodinách 

s dítětem předškolního věku. Na základě jejich dotazŧ a připomínek, byly některé formula-

ce otázek upraveny, po následné úpravě jsem přistoupila k zahájení výzkumu. Dotazníky 

byly rozdány v Olomouckém kraji, a to převáţně ve městě Šumperk a v obcích Vikýřovice, 

Rejchartice, Nový Malín a Loučná nad Desnou. 

4.5 Výzkumná metoda 

Uskutečnili jsme kvantitativní výzkum, ve kterém jsme k získání potřebných údajŧ zvolili 

metodu dotazníku. Za pomoci dotazníku jsme získali poţadované informace, a to 

v poměrně krátkém čase a také od velkého mnoţství respondentŧ. Dalším dŧvodem při 

výběru této výzkumné metody bylo zachování anonymity respondentŧ. 

Chráska (2007) uvádí, ţe často a také oprávněně je vytýkáno právě této dotazníkové meto-

dě, ţe ve skutečnosti zjišťuje to, jak sami sebe respondenti vidí nebo se chtějí vidět, nezjiš-

ťuje uţ ale, jací jsou tito respondenti ve skutečnosti. 

Dotazník se skládá z úvodního oslovení respondenta a také z instrukcí pro správný postu 

při vyplňování dotazníku, dále pak z otázek zaměřených na volnočasové aktivity respon-

denta, na vzdělání, zaměstnanost, věk a rodinný stav, na finanční situaci rodiny a počet dětí 
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v rodině. Dotazník byl vytvořen pro potřeby výzkumu a obsahoval otázky jak otevřené (ne-

strukturované), polozavřené, tak otázky uzavřené (strukturované). 

4.6 Realizace výzkumu 

Celkem bylo rozdáno 150 dotazníkŧ. Snaţila jsem se navázat spolupráci s mateřskými ško-

lami ve městě Šumperk, v obcích Vikýřovice a Rapotín. Z celkového počtu dotazníku bylo 

100 dotazníkŧ rozdáno do těchto mateřských škol, které byly vybrány, pro účely výzkumu, 

a to zpŧsobem dostupného výběru. V mateřských školách rozdávaly paní učitelky dotazní-

ky buďto přímo rodičŧm osobně nebo je následně umístily do šaten dětí či přímo vloţily do 

skříňky kaţdého jednotlivého dítěte. Dalších celkem 50 dotazníkŧ bylo umístěno do ordi-

nací praktického lékaře pro děti a dorost ve městě Šumperk, kde byly umístěny do čekáren 

s cedulkou o prosbě k vyplnění nebo rodiče při čekání v čekárně přímo slovně informovala 

sestřička lékaře. 

Návratnost z celkového počtu rozdaných dotazníkŧ byla 79 dotazníkŧ, tedy celkem 52,66 

%. Z tohoto počtu bylo celkem 8 vyřazeno, a to z toho dŧvodu neúplného vyplnění. 

Dalších 65 dotazníkŧ bylo poté získáno z online dotazníkŧ vyplněných rodiči, které jsem 

kontaktovala přes internetové portály zaměřené na děti předškolního věku. Podmínkou k 

vyplnění takovéhoto online dotazníku byl fakt, ţe rodina má dítě v předškolním věku. Ro-

diče registrovaní na těchto stránkách, byly z města Šumperka a jeho blízkého okolí, tedy 

Rapotína, Vikýřovic, Nového Malína a Loučné nad Desnou. Rodiče měli moţnost nejdříve 

si dotazník prohlédnout. Pokud se jej následně rozhodli vyplnit, odeslali ho přímo do mé 

internetové schránky, určené k tomuto účelu. 

Data, která jsme v prŧběhu výzkumu získali, byla následně zpracována programem Micro-

soft Excel. Informace jsme zpracovali za pouţití čárkovací metody, kdy jsme dále ke kaţdé 

otázce z dotazníku vypočítali četnost a aritmetický prŧměr. Některá data jsme pro názor-

nost umístili do tabulek, jiné jsme zase znázornili formou grafŧ. 
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5 SHRNUTÍ A INTERPRETACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMU 

Ve výzkumu nás zajímalo, kolik z dotazovaných respondentŧ je mŧţu a kolik ţen. Z vý-

zkumu bylo zjištěno, ţe převládající většina respondentŧ byly ţeny, a to celých 97 %, pou-

ze 3 % byly muţi. Výsledek není aţ tak překvapující, a to proto, ţe častěji dítě z mateřské 

školy vyzvedává matka, otec chodívá pro dítě, pokud se rodiče ve vyzvedávání dítěte stří-

dají, toto však bývá spíše výjimečné. Další moţný dŧvod převahy respondentŧ ţen, mŧţe 

být i ten, ţe velká část respondentŧ si dotazníky odnášela k vyplnění domŧ, kde většinou 

tyto záleţitosti obstarávají ţeny. 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1. Sloţení výzkumného vzorku dle pohlaví respondentŧ 

 

U respondentŧ jsme dále zjišťovali, kolik času v prŧměru tráví respondentova rodina spo-

lečnými volnočasovými aktivita v pracovní den. V tomto případě šlo o otázku otevřenou, 

kdy byl respondent poţádán, aby uvedl počet hodin, které tráví o víkendu společně jako 

rodina volnočasovými aktivitami. Ze sesbíraných odpovědí jsme poté vypočítali počet ho-

din v prŧměru. Z výsledku jsme zjistily, ţe prŧměrná délka trávení volného času v týdnu 

během jednoho dne společnými volnočasovými aktivitami rodiny, u sledovaného souboru 

136 respondentŧ, byla celkem 2,4 hodiny denně. Takto zjištěné údaje nám dále poslouţily 

při ověřování stanovených hypotéz tohoto výzkumu. 

Dále nás zajímalo, jakou dobu se z tohoto společně tráveného času věnují rodiče dítěti spo-

lečně, a to intenzivně, tzn. s dítětem si hrají nebo s ním přímo něco tvoří atd. V tomto pří-

padě šlo o otázku otevřenou, kdy byl respondent poţádán, aby uvedl počet hodin, které 

intenzivně věnují rodiče dítěti z času, který tráví společně. Ze sesbíraných odpovědí byl 
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poté opět vypočítán počet hodin v prŧměru. Z výsledku bylo následně zjištěno, ţe prŧměr-

ná délka, kterou věnují rodiče intenzivně svému dítěti v pracovní den u sledovaného soubo-

ru 136 respondentŧ, byla 1,3 hodiny denně. Do souboru bylo započítáno i šest respondentŧ, 

kteří uvedli, ţe se dítěti v pracovní den nevěnují ţádný čas.  

Ve výzkumu nás také zajímalo, kolik volného času tráví prŧměrně respondentova rodina 

společnými volnočasovými aktivitami o víkendu během jednoho dne. V tomto případě šlo 

o otázku opět otevřenou, kdy byl respondent poţádán, aby uvedl počet hodin, které tráví 

o víkendu společně jako rodina volnočasovými aktivitami. Ze sesbíraných odpovědí byl 

poté vypočítán počet hodin v prŧměru. Ve výsledku bylo zjištěno, ţe prŧměrná délka trá-

vení volného času o víkendu během dne společnými volnočasovými aktivitami rodiny 

u sledovaného souboru 136 respondentŧ, byla 5,9 hodin denně. 

Dále nás zajímalo, kolik času věnují rodiče ze společně tráveného volného času rodiny o 

víkendu během dne, svému dítěti intenzivně, a to ţe si např. s dítětem společně hrají nebo s 

dítětem něco tvoří atd. I v tomto případě šlo opět o otevřenou otázku. Ze všech získaných 

odpovědí byl opět vypočítán celkový čas v prŧměru. Zjištěným výsledkem bylo, ţe prŧ-

měrná doba, kterou rodiče věnují intenzivně dítěti při společném trávení volného času bě-

hem jednoho dne o víkendu je 4,7 hodin denně. 

Z výsledkŧ výzkumu bylo dále zjištěno, ţe 4 % respondentŧ, z celkového souboru, se ne-

věnují v prŧběhu týdne ţádné společné volnočasové aktivitě rodiny. Tito respondenti dále 

pak ve všech těchto případech uváděli, ţe jsou nespokojeni s tím, jak tráví volný čas se 

svojí rodinou a jako dŧvod všichni uvedli nedostatek času. Z výsledkŧ bylo také zjištěno, 

ţe 7 % respondentŧ se v pracovní dny nevěnuje dítěti intenzivně ţádný čas. Tito respon-

denti opět uvedli, ţe jsou s trávením volného času se svojí rodinou nespokojeni a jako dŧ-

vod tohoto byl opět nedostatek času. 

Z výsledku výzkumu vyplývá, ţe respondentŧm není lhostejné to, jak tráví volný čas se 

svojí rodinou, ale ve všech zjištěných případech brání respondentŧm nedostatek času kvŧli 

časově náročné práci a také zdlouhavé dojíţdění do práce. Dle našeho názoru je toto také 

dŧvodem, proč rodiče věnují dítěte v pracovním týdnu intenzivně minimum času. 

U výzkumného souboru nás dále zajímalo, jaké je nejvyššího dosaţeného vzdělání, a to jak 

u samotného respondenta, tak i respondentova manţela/ky, partnera/ky. Pro lepší přehled-

nost jsme ujištěné údaje zobrazily v následujících tabulkách. 
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Tabulka 1. Nejvyšší dosaţené vzdělání respondenta 

Dosaţené vzdělání 
Počet  

respondentů 

Počet  

respondentů v % 

Základní 1 1 

Střední s výučním  

Listem 
23 17 

Střední s maturitou 66 48 

Vyšší odborné 12 9 

Vysokoškolské 34 25 

∑ 136 100 

 

Nejvíce, a to 48 % respondentŧ uvedlo, ţe jejich dosaţené vzdělání je střední s maturitou. 

Dalším nejčastěji uváděným dosaţeným vzděláním, bylo vzdělání vysokoškolské, které 

uvedlo 25 % respondentŧ. 

 

Tabulka 2. Nejvyšší dosaţené vzdělání respondentova manţela/ky, partnera/ky 

Dosaţený vzdělání  
Počet  

respondentů 

Počet  

respondentů v % 

Základní 6 5 

Střední s výučním 

listem 
37 29 

Střední s maturitou 55 42 

Vyšší odborné 5 4 

Vysokoškolské 26 20 

∑ 129 100 

 

Celkový počet respondentŧ je 129, a to z toho dŧvodu, ţe celkem 7 respondentŧ uvedlo, ţe 

manţela/ku, partnera/ku nemá. Nejvíce, tedy 42 % respondentŧ uvedlo, ţe jejich dosaţené 

vzdělání je střední s maturitou. Dalším nejčastěji uváděným dosaţeným vzděláním bylo 

vzdělání střední s výučním listem, které uvedlo celkem 29 % respondentŧ. 

Z výsledkŧ v tabulce 1. a tabulce 2. je patrné, ţe nejvíce respondentŧ dosáhlo středního 

vzdělání s maturitou, a to jak u respondentŧ, kteří vyplňovali tento dotazník, tak i u jejich 

manţela/ky, partnera/ky. Z výsledkŧ lze usoudit, ţe nejčastějším nejvyšším dosaţeným 

vzděláním rodičŧ z města Šumperk a jeho blízkého okolí, je vzdělání střední s maturitou. 

Ze všech uvedených údajŧ bylo následně moţné ověřit stanovenou hypotézu, a to: 
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H1: Rodiny, kde má alespoň jeden z rodičů vysokoškolské vzdělání, tráví v průměru 

více času společnými volnočasovými aktivitami, neţ rodiny s niţším dosaţeným vzdě-

láním. 

Z uvedených údajŧ respondentŧ, jsme získali údaje, jeţ nám následně poslouţily k ověření 

této hypotézy. Pro přehled těchto údajŧ, uvádíme následnou tabulku. 

 

Tabulka 3. Vzdělání respondenta v závislosti na délce trávení volného času volnočasovými 

aktivitami rodiny 

  
Počet  

respondentů 

Počet re-

spondentů 

 v % 

 Průměrná doba 

trávená volnoča-

sovými aktivitami 

rodiny v pracovní 

den 

 Průměrná doba 

trávená volno-

časovými aktivi-

tami rodiny o 

víkendu během 

dne 

Alespoň jeden 

rodič v rodině 

s vysokoškolským 

vzděláním 

42 31 2,8 6,4 

 Niţší neţ vyso-

koškolské vzdě-

lání obou rodičů 

94 69 2,2 5,4 

 

Tato hypotéza byla následně ověřena za pomoci testu chí – kvadrát. V tomto případě má 

tabulka pouze jeden stupeň volnosti. Kritická hodnota testového kritéria pro hladinu vý-

znamnosti 0,05 je 〖𝜒2〗_0,05^ = 3,841. 

 

Tabulka 4. Vypočítané hodnoty u testového kritéria chí-kvadrát 

Pracovní den Během dne o víkendu 

∑  1,478 ∑  3,015 

 

Z těchto výsledkŧ je naprosto zřetelné, ţe vypočítané hodnoty u testového kritéria jsou 

menší neţ je kritická hodnota a z tohoto dŧvodu musíme tedy zamítnout hypotézu alterna-

tivní. Ve výsledku tedy rodiny tráví v prŧměru společnými volnočasovými aktivitami stejně 

času bez rozdílu dosaţeného vzdělání rodičŧ, a to jak v pracovní dny, tak i o víkendu. 
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Ve výzkumu nás dále zajímalo, kolik má kaţdý z respondentŧ dětí. Z výsledkŧ jsme zjistili, 

ţe největší počet z dotazovaných respondentŧ, s to celých 57 %, má doma celkem dvě děti. 

Celkem jedno dítě poté uvedlo 36 % respondentŧ. Ze získaných údajŧ lze usoudit, ţe rodi-

ny mají doma nejčastěji po dvou dětech. Je patrné, ţe tři a více dětí je spíše výjimkou. Dle 

našeho názoru je tento fakt zpŧsoben jak finanční situací rodin, tak i nedostatkem času 

dnešních rodičŧ. 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2. Počet dětí v rodině respondenta 

 

Ze všech získaných údajŧ bylo následně moţné ověřit stanovenou hypotézu, a to: 

H2: Rodiny s jedním dítětem, tráví v průměru více času společnými volnočasovými 

aktivitami, neţ rodiny s více dětmi. 

Ze zjištěných údajŧ dotazovaných respondentŧ, jsme získali následující údaje, jeţ nám dále 

poslouţily k ověření této hypotézy. Pro lepší přehlednost, uvádíme následující tabulku. 
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Tabulka 5. Počet dětí v závislosti na délce trávení volného času volnočasovými aktivitami 

rodiny 

  
Počet re-

spondentů 

Počet re-

spondentů v 

% 

 Průměrná 

doba trávená 

volnočasovými 

aktivitami ro-

diny 

v pracovní den 

 Průměrná 

doba trávená 

volnočasovými 

aktivitami ro-

diny o víkendu 

během dne 

Rodiny 

s jedním 

dítětem 

49 36 2,8 5,9 

 Rodiny 

s více 

dětmi 

87 64 2 5,9 

 

Tato hypotéza byla následně ověřena za pomoci testu chí – kvadrát. V tomto případě má 

tabulka pouze jeden stupeň volnosti. Kritická hodnota testového kritéria pro hladinu vý-

znamnosti 0,05 je 〖𝜒2〗_0,05^ = 3,841. 

 

Tabulka 6. Vypočítané hodnoty u testového kritéria chí-kvadrát 

Pracovní den Během dne o víkendu 

∑  1,036 ∑  0,999 

 

Z těchto výsledkŧ je naprosto zřetelné, ţe vypočítané hodnoty u testového kritéria jsou 

menší neţ je kritická hodnota a z tohoto dŧvodu musíme tedy přijmout nulovou hypotézu 

a zamítnout tak hypotézu alternativní. Ve výsledku tedy rodiny tráví v prŧměru společnými 

volnočasovými aktivitami stejně času bez rozdílu na počet dětí v rodině, a to jak v pracovní 

dny, tak i o víkendu. 

Ve výzkumu jsme chtěly také zjistit, jaký je respondentŧv názor na finanční situace jeho 

rodiny. Dále nás zajímalo, zda podle respondenta má finanční situace vliv na trávení vol-

ného času rodiny. Pro lepší přehled získaných údajŧ, byla vytvořena následující tabulka.  
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Tabulka 7. Finanční situace rodiny respondenta 

Finanční situace 

 rodiny 

Počet respon-

dentů 

Počet respon-

dentů v % 

Výborná 9 7 

Uspokojivá 38 28 

Prŧměrná 69 51 

Podprŧměrná 13 9 

Neuspokojivá 7 5 

∑ 136 100 

 

Z výsledkŧ vyplývá, ţe nejvíce uváděli respondenti finanční situaci rodiny prŧměrnou, a to 

v 51 %. Celkem 28 % pak uvedlo jako svou finanční situaci uspokojivou. Z výsledkŧ bylo 

zjištěno, ţe rodiny jsou napŧl spokojeni s finanční situací své rodiny, ale zároveň jsou také 

napŧl nespokojeni. Lze říci, ţe nás tento výsledek velmi nepřekvapil, na druhou stranu bylo 

očekáváno, ţe výbornou finanční situaci neuvede ţádný z respondentŧ, tudíţ bylo ve vý-

sledném zjištění překvapením, ţe se našlo celkem 7 % respondentŧ, kteří uvedli svoji fi-

nanční situaci jako výbornou. Vycházeli jsme totiţ z předpokladu, ţe dnešní finanční situa-

ce rodin není na takové úrovni, aby dnešní rodiče byly s touto úrovní spokojeni a uvedli tak 

výbornou finanční situaci. 

Pro lepší přehlednost byla vytvořena následující tabulka. 

 

Tabulka 8.  Názor na vliv finanční situace rodiny při výběru volnočasových aktivit 

Názor respon-

denta 

Počet responden-

tů 

Počet respon-

dentů v % 

Ano 36 26 

Spíše ano 45 33 

Spíše ne  38 28 

Ne 15 11 

Nevím 2 2 

∑ 136 100 

 

Nejvíce respondentŧ odpovědělo na danou otázku odpovědí spíše ano, a to celkem 33 % 

z nich. Celých 28 % respondentŧ odpovědělo, ţe finanční situace spíše nemá vliv na výběr 

volnočasových aktivit rodiny. Těsně za touto odpovědí, byla odpověď ano, tedy, ţe finanč-

ní situace má vliv na výběr volnočasových aktivit, tuto odpověď zvolilo 26 % respondentŧ. 
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Z výsledkŧ tedy usuzujeme, ţe rodiče povaţují finanční situaci své rodiny jako situaci, kte-

rá ovlivňuje výběr volnočasových aktivit rodiny. 

Ze všech získaných údajŧ od respondentŧ bylo následně moţné ověřit stanovenou hypoté-

zu, a to: 

H3: Rodiny s nadprůměrnou finanční situací, tráví v průměru více času společnými 

volnočasovými aktivitami, neţ rodiny s finanční situací průměrnou a niţší. 

Z uvedených údajŧ respondentŧ, jsme získali následující údaje, které nám dále poslouţily 

k ověření této hypotézy. Pro přehled těchto zjištěných údajŧ, uvádíme následující tabulku. 

 

Tabulka 9. Finanční situace v závislosti na délce trávení volného času volnočasovými akti-

vitami rodiny 

  
Počet  

respondentů 

Počet  

respondentů 

v % 

 Průměrná 

doba trávená 

volnočasovými 

aktivitami 

rodiny 

v pracovní 

den 

 Průměrná doba 

trávená volnoča-

sovými aktivi-

tami rodiny o 

víkendu během 

dne 

Rodiny s nad-

průměrnou fin. 

situací (uspoko-

jivá, výborná) 

47 35 2,3 6 

 Rodiny 

s průměrnou  

a niţší fin.  

Situací 

89 65 2,5 5,8 

 

Tato hypotéza byla následně ověřena za pomoci testu chí – kvadrát. V tomto případě má 

tabulka pouze jeden stupeň volnosti. Kritická hodnota testového kritéria pro hladinu vý-

znamnosti 0,05 je 〖𝜒2〗_0,05^ = 3,841. 
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Tabulka 10. Vypočítané hodnoty u testového kritéria chí-kvadrát 

Pracovní den Během dne o víkendu 

∑  0,379 ∑  1,384 

 

Z těchto výsledkŧ je naprosto zřejmé, ţe vypočítané hodnoty u testového kritéria jsou men-

ší neţ je kritická hodnota a z tohoto dŧvodu musíme tedy přijmout nulovou hypotézu 

a zamítnout tak hypotézu alternativní. Ve výsledku tedy rodiny tráví v prŧměru společnými 

volnočasovými aktivitami stejně času bez rozdílu na finanční situaci rodiny, a to jak 

v pracovní dny, tak o víkendu. 

Ve výzkumu jsme dále zjišťovali, jaký je pracovní stav respondenta a také pracovní stav 

respondentova manţela/ky, partnera/ky. Pro lepší přehlednost, získané údaje uvádíme 

v následující tabulce. 

 

Tabulka 11. Pracovní stav respondenta 

Pracovní stav Počet respondentů 
Počet respondentů v 

% 

Zaměstnaný/á 70 52 

Nezaměstnaný/á 6 4 

Na rodičovské dovolené 60 44 

∑ 136 100 

 

Nejvíce respondentŧ, a to 52 %, uvedlo svŧj pracovní stav jako zaměstnaný/á. Dalších 44 

% respondentŧ z celkového souboru odpovědělo, ţe je na rodičovské dovolené. 

 

Tabulka 12. Pracovní stav respondentova manţela/ky, partnera/ky 

Pracovní stav Počet respondentů 
Počet respondentů v 

% 

Zaměstnaný/á 122 94 

Nezaměstnaný/á 6 5 

Na rodičovské dovolené 1 1 

∑ 129 100 
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Nejvíce respondentŧ, a to 94 %, uvedlo svŧj pracovní stav jako zaměstnaný/á. Dalších 6 % 

respondentŧ z celkového souboru odpovědělo, ţe je nezaměstnaných a pouze 1 % 

z dotazovaných respondentŧ je na rodičovské dovolené. 

Rozdíl mezi počtem respondentŧ na rodičovské dovolené v tabulce č. 3 a tabulce č. 4 při-

suzujeme tomu, ţe pouze 3% z respondentŧ, kteří vyplňovali tento dotazník, byly muţi. I 

kdyţ v dnešní době bývá na rodičovské dovolené jiţ i otec/manţel/partner, stále však ve 

většině případŧ zŧstává doma se dětmi matka/manţelka či přítelkyně. 

Z výsledkŧ dále vyplývá, ţe minimum rodičŧ z výzkumného souboru je nezaměstnaných. 

Ze všech získaných údajŧ bylo následně moţné ověřit stanovenou hypotézu, a to: 

H4: Rodiny, kde jsou oba rodiče zaměstnaní, tráví průměrně společnými volnočaso-

vými aktivitami méně času neţ rodiny, kde není zaměstnán alespoň jeden z rodičů. 

Z uvedených údajŧ respondentŧ, jsme získali následující údaje, které nám dále poslouţily 

k ověření této hypotézy. Pro přehlednost uvádíme následující tabulku. 

 

Tabulka 13. Pracovní stav respondentŧ v závislosti na délce trávení volného času volnoča-

sovými aktivitami rodiny 

 
Počet 

respondentů 

Počet 

Respondentů 

v % 

Průměrná doba 

trávená volnočaso-

vými aktivitami 

rodiny v pracovní 

den 

Průměrná doba trá-

vená volnočasovými 

aktivitami rodiny o 

víkendu 

během dne 

Rodiny, 

kde jsou 

oba rodiče 

zaměstnaní 

69 51 1,9 5,5 

Rodiny 

ostatní 
67 49 2,9 6,2 

 

Tato hypotéza byla následně ověřena za pomoci testu chí – kvadrát. V tomto případě má 

tabulka pouze jeden stupeň volnosti. Kritická hodnota testového kritéria pro hladinu vý-

znamnosti 0,05 je 〖𝜒2〗_0,05^ = 3,841. 
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Tabulka 14. Vypočítané hodnoty u testového kritéria chí-kvadrát 

Pracovní den Během dne o víkendu 

∑  0,239 ∑  0,065 

 

Z těchto výsledkŧ je naprosto zřetelné, ţe vypočítané hodnoty u testového kritéria jsou 

menší neţ je kritická hodnota a z tohoto dŧvodu musíme zamítnout stanovenou hypotézu. 

Ve výsledku tedy rodiny tráví v prŧměru společnými volnočasovými aktivitami stejně času 

bez rozdílu pracovního stavu rodičŧ, a to jak v pracovní dny, tak o víkendu. 

Ve výzkumu nás dále zajímalo, jaký je rodinný stav respondentŧ. Z výzkumu vyplývá, ţe 

z celkového souboru 136 dotazovaných 86 % respondentŧ uvedlo, ţe je z úplné rodiny. 

Z těchto výsledkŧ lze usoudit, ţe dotazovaní respondenti jsou převáţně z rodin úplných a 

rodiny neúplné se vyskytují spíše v menší míře. Tomuto lze také přisuzovat menší počet 

obyvatel neţ v jiných větších městech a tím pádem i menší míru rozvodovosti nebo dle 

našeho názoru také dŧvod, ţe v malém městě a přilehlých vesnicích se stále neúplná rodina 

povaţuje za neobvyklou a traduje se zde vzor rodiny úplné. 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3. Rodinný stav respondentŧ 

 

Ze všech získaných údajŧ bylo následně moţné ověřit stanovenou hypotézu, a to: 

H5: Rodiny úplné, tráví v průměru více času společnými volnočasovými aktivitami, 

neţ jiné rodiny. 
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Ze zjištěných údajŧ, jsme získali následující údaje, které nám dále poslouţily k ověření této 

hypotézy. Pro přehlednost uvádíme následující tabulku. 

 

Tabulka 15. Stav rodiny v závislosti na délce trávení volného času volnočasovými aktivi-

tami rodiny 

  
Počet  

Respondentů 

Počet 

 respondentů 

 v % 

 Průměrná doba 

trávená volnoča-

sovými aktivita-

mi rodiny 

v pracovní den 

 Průměrná doba trá-

vená volnočasovými 

aktivitami rodiny o 

víkendu během dne 

Rodiny 

úplné 
 117  86  2,4  6 

Rodiny 

neúplné a 

doplněné 

 19  14  2,4  5,7 

  

Tato hypotéza byla následně ověřena za pomoci testu chí – kvadrát. V tomto případě má 

tabulka pouze jeden stupeň volnosti. Kritická hodnota testového kritéria pro hladinu vý-

znamnosti 0,05 je 〖𝜒2〗_0,05^ = 3,841. 

 

Tabulka 16. Vypočítané hodnoty u testového kritéria chí-kvadrát 

Pracovní den Během dne o víkendu 

∑  5,184 ∑  11,754 

 

Z těchto výsledkŧ je naprosto zřetelné, ţe vypočítané hodnoty u testového kritéria jsou vět-

ší neţ je kritická hodnota a z tohoto dŧvodu tedy stanovenou hypotézu přijímáme. Ve vý-

sledku tedy rodiny úplné tráví v prŧměru společnými volnočasovými aktivitami více času 

neţ jiné rodiny, a to jak v pracovní dny, tak i o víkendu. 

V tomto výzkumu jsme dále chtěli zjistit, které volnočasové aktivity převládají při trávení 

společného volného času rodiny v pracovní dny a o víkendu. Pro přehlednost jsme získané 

údaje znázornili v následujících tabulkách. 
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Tabulka 17. Aktivita převládající při trávení volného času rodiny v pracovní den 

Společná aktivita Počet respondentů 
Počet respondentů v 

% 

 TV 21 16 

Hraní her 33 24 

Procházky/pobyt na  

Zahradě 
54 40 

Nakupování 7 5 

Výlety 3 2 

Sportovní aktivity 6 4 

Bez společné aktivity 10 7 

Jiná společná aktivita 2 2 

∑ 136 100 

 

Z výsledkŧ vyplynulo, ţe nejčastější aktivity, kterým se rodiny věnují v pracovní dny 

a které uvedlo celkem 40 % respondentŧ, jsou procházky v přírodě/pobyt na zahradě. Dal-

ších 24 % respondentŧ uvedlo jako převládající aktivitu hraní her a celkem 16 % respon-

dentŧ uvedlo sledování TV. Z celkového souboru dotazovaných rodičŧ, uvedli 2 % respon-

dentŧ jinou aktivity, mezi které tito respondenti uvedli kreativní tvoření. 

 

Tabulka 18. Aktivity převládající při trávení společného volného času rodiny o víkendu 

Společná aktivita Počet respondentů Počet respondentů v % 

 TV 7 5 

Hraní her 6 4 

Procházky/pobyt na 

 Zahradě 
69 51 

Výlety 27 20 

Nakupování 3 2 

Sportovní aktivity 20 15 

Bez společné aktivity 0 0 

Jiná společná aktivita 4 3 

∑ 136 100 

 

Z výzkumu vyplívá, ţe nejvíce převládajícími aktivitami, které uvedlo 51 % respondentŧ, 

jsou procházky v přírodě a pobyt na zahradě. Další nejčastější aktivitou byly výlety, ty 

uvedlo 20 % dotazovaných a celkem 15 % dotazovaných rodičŧ, uvedlo sportovní aktivity. 

Z výsledkŧ výzkumu také vyplývá, ţe rodiny s dítětem předškolního věku preferují jako 
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volnočasovou aktivitu, během pracovního týdne, procházky v přírodě a pobyt na zahradě. 

Za touto aktivitou se umístila aktivita hraní her a na třetí příčce preferovaných aktivit rodi-

ny v pracovní dny se poté umístilo sledování TV. 

O víkendu se pak rodiny věnují převáţně pobytu na zahradě a procházkám v přírodě. Na 

druhé příčce se poté umístily výlety a hned za ní sportovní aktivity rodiny. 

Z výsledkŧ výzkumu lze usoudit, ţe rodiny procházky v přírodě a pobyt na zahradě prefe-

rují z toho dŧvodu, ţe dnešní rodiče nemají dostatek volného času na jiné volnočasové ak-

tivity či z dŧvodu malé finanční nákladnosti této aktivity. Na straně druhé, lze také usoudit, 

ţe tyto aktivity rodiny preferují z toho dŧvodu, ţe nevyţadují přílišné aktivní zapojení ro-

dičŧ vŧči dítěti. 

K tomu účelu jsme navštívili mateřskou školu v obci Vikýřovice, kde jsme vybrali čtyři 

děti ve věku šesti let. Tyto děti byly poţádány, aby nakreslily, co nejčastěji dělají se svojí 

rodinou, tedy s otcem, matkou, potaţmo svými sourozenci, kdyţ jsou celá rodina pohroma-

dě. Tyto obrázky jsou přiloţeny v příloze práce (viz. Příloha č. 1). Ve výsledku nás zajíma-

lo, zda tyto dětské kresby alespoň z části potvrdí výsledky tohoto výzkumu. Z výsledkŧ 

jsme zjistili, ţe nejvíce preferovanou aktivitu, procházky a pobyt na zahradě, namalovala 

přesně polovina, tedy 50 % dětí. Zbylých 50 % namalovalo hry na počítači. Z celkového 

počtu čtyř dětí, nelze vyvodit závěry, bezesporu ale poukazují na dva vzájemné protipóly 

toho, jak dnešní rodiče vedou děti k trávení volného času. 

Dále nás ve výzkumu zajímalo, kdo v respondentově rodině rozhoduje o druhu volnočaso-

vých aktivit při trávení volného času rodiny. Pro přehlednost získané údaje uvádíme 

v následující tabulce. 

 

Tabulka 19.  Osoba rozhodující o druhu volnočasové aktivity rodiny 

Odpovědi Počet respondentů Počet respondentů v % 

Otec 5 4 

Matka 28 20 

Oba rodiče dohromady 69 51 

Dítě 20 15 

Jiné 14 10 

∑ 136 100 
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Z výsledkŧ vyplývá, ţe v celkem 51 % rozhodují o výběru volnočasových aktivit rodiny 

oba rodiče společně. Celkem 20 % respondentŧ uvedlo, ţe volnočasové aktivity volí 

v rodině matka. Je překvapující, ţe otce uvedlo pouze 4 % dotazovaných respondentŧ. Toto 

mŧţe být také zapříčiněno převahou respondentŧ ţen, které vyplňovaly tento dotazník. Je 

překvapující, ţe celkem 10 % respondentŧ uvedlo moţnost jiné. Tito respondenti byli po-

ţádáni, aby tuto volbu následně zdŧvodnili. Z údajŧ bylo zjištěno, ţe mezi moţnost jiné, 

respondenti uváděli, ţe rozhodují všichni společně, a to jak rodiče, tak všechny děti 

v rodině. Respondenti uváděli také odpovědi, ţe rozdují prarodiče. V tomto případě by-

chom se přikláněli k názoru, ţe podle našeho mínění tito respondenti bydlí zároveň se 

svými rodiči a tudíţ mohou být ve výběru volnočasových aktivit svými rodiči ovlivňováni. 

Dále jsme ve výzkumu chtěli zjistit, zda jsou respondenti spokojeni s tím, jak tráví volný 

čas se svojí rodinou, dále nás také zajímalo, který faktor, podle názoru respondentŧ, nejvíce 

ovlivňuje výběr volnočasových aktivit rodiny. Získané údaje uvádíme v následujících ta-

bulkách. 

 

Tabulka 20. Spokojenost respondenta s trávením společného volného času rodiny 

Odpovědi Počet respondentů 
Počet respondentů 

v % 

Ano 109 80 

Ne 27 20 

∑ 136 100 

 

Z celkového souboru 136 respondentŧ celkem 80 % z nich uvedlo, ţe je spokojeno. Dal-

ších 20 % uvedlo moţnost ne, tedy ţe nejsou spokojeni. Málo času na rodinu jako dŧvod 

nespokojenosti uvedlo 19 rodičŧ, další 3 zdŧvodnili nespokojenost z dŧvodu nedostatku 

financí, 1 respondent uvedl jako dŧvod dojíţdění do zaměstnání, další 1 respondent uvedl 

zdravotní problémy dětí a poslední z respondentŧ uvedl jako dŧvod nespokojenosti přílišný 

stereotyp v rodině. 
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Tabulka 21.  Faktory, podle respondenta nejvíce ovlivňující trávení volného času rodiny 

Odpovědi Počet respondentů 
Počet  

respondentů v % 

Nedostatek peněz 29 21 

Nedostatek času 45 33 

Málo dostupné formy 

vyţití  
11 8 

Zdravotní problémy 4 3 

Nic, jsem spokojen/a 37 27 

Neochota člena rodiny 5 4 

Jiné 5 4 

∑ 136 100 

 

Z výsledkŧ vyplynulo, ţe nejčastějším faktorem, a to aţ u 33 % respondentŧ je nedostatek 

času. Celkem 27 % z dotazovaných uvedlo, ţe jim ţádný z uvedených faktorŧ nebrání 

v trávení volného času, tak jak by si představovali. Druhým nejčastějším ovlivňujícím fak-

torem byl nedostatek peněz, coţ uvedlo 21 % dotazovaných. 

Z těchto výsledkŧ tedy vyplývá, ţe valná většina dotazovaných respondentŧ je spokojena 

s tím, jak tráví volný čas se svojí rodinou a faktorem, který trávení volného času rodin nej-

více ovlivňuje je nedostatek času respondentŧ. 
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ZÁVĚR 

Cílem práce bylo zjistit, kolik a jakými volnočasovými aktivitami tráví rodiny společný 

volný čas s dítětem předškolního věku. Dále se práce zabývala tím, jaké faktory nejvíce 

ovlivňují výběr a dobu trávenou společnými volnočasovými aktivitami rodiny. 

 Ze zjištěných údajŧ vyplynulo, ţe všechny rodiny s dítětem předškolního věku, které byly 

zahrnuty do tohoto výzkumu, preferují především procházky v přírodě a pobyt na zahradě, 

a to bez ohledu na pracovní dny či víkendy. Dále lze z výsledkŧ usoudit, ţe preference 

těchto aktivit je zapříčiněna jejich dostupností a nízkou finanční nákladností. Rodiny také 

ve většině případŧ upřednostňují druhy aktivit, při nichţ není potřeba větší aktivní zapojení 

rodičŧ vŧči dítěti. 

Z výzkumu dále vyplývá, ţe respondenti se svým dětem ve většině případŧ dostatečně in-

tenzivně nevěnují a hlavní příčinou této skutečnosti je nedostatek času. Nedostatek času je 

také nejčastěji uváděným faktorem, který ovlivňuje jak dobu, tak i výběr společných volno-

časových aktivit rodiny. 

Stanovené hypotézy v praktické části byly ověřeny a jedna z  hypotéz potvrzena. Díky vý-

sledkŧm výzkumu bylo následně zjištěno, ţe úplné rodiny tráví v prŧměru více času spo-

lečnými volnočasovými aktivitami, neţ rodiny ostatní. 

Věřím, ţe tato práce bude přínosná jak pro rodiče, tak pro zájemce o problematiku součas-

né rodiny a trávení volného času rodiny. Také doufám, ţe poskytne dostatečné podněty 

k dalším výzkumŧm, jeţ by mohly vyplynout z námětŧ zmíněných v této práci. 
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PŘÍLOHA P I: DĚTSKÉ KRESBY  

V období předškolního věku, se dětská kresba velmi zlepšuje. Zajímalo mne, jak děti 

v tomto věku vyobrazí trávení volného času se svojí rodinou. Vybrala jsem pro zajímavost 

čtyři mnou dostupné děti, všechny ve věku 6 let. Tyto děti měly namalovat, co nejčastěji 

dělají s rodiči, kdyţ jsou všichni pohromadě. Všechny děti se zhostily tohoto úkolu velmi 

ochotně. 

 

Dítě chlapec, 6 let – hraní počítačových her 

 

S chlapcem jsme si nejdříve společně hrály se stavebnicí a poté jsme si začaly malovat. 

Chlapeček mi namaloval, jak hraje hry na počítači. Při bliţší diskuzi s ním, jsem bohuţel 

nezjistila, o jakou hru přesně jde, ale podle slov samotného dítěte šlo o „střílečku“. Ptala 

jsem se chlapečka, zda se mu jeho obrázek líbí, odpověděl mi, ţe ano. Kdyţ jsem se poté 

ptala dítěte, proč je na obrázku pouze počítač, chlapec mi na toto nedokázal odpovědět. 

Celý uchvácený hrou, mi však vyprávěl o hře, kterou hraje. Z této diskuze jsem zjistila, ţe 

chlapec hraje tuto hru na počítači kaţdý den, vţdy kdyţ přijde z mateřské školy domŧ 

a také o víkendech. Dále jsem se dozvěděla, ţe počítač dostal nedávno nový přímo do své-

ho pokojíčku, který má zároveň se svým starším bratrem. Hra, kterou dítě hraje, je staršího 

bratra. Zkoušela jsem se poté dítěte ptát, zda jsou rodiče rádi, kdyţ dítě hraje své hry na 

počítači. Chlapec mi na to odpověděl, ţe: „Maminka je moc ráda, sama mi počítač zapíná, 

kdyţ doma není mŧj starší bratr, vţdycky říká, ţe je aspoň klid.“ 



 

 

Dítě chlapec, 6 let – práce na zahradě 

 

S chlapcem jsme si nejdříve společně hrály v herně mateřské školy a stavěli jsme společně 

domy z kostek, poté jsme si začaly malovat. Chlapce jsem poté poprosila, aby mi namalo-

val, co dělají nejčastěji s maminkou a tatínkem, kdyţ jsou všichni pohromadě. Od chlapce 

jsem se dozvěděla, ţe nemá ţádného sourozence. Také mi paní učitelka pověděla, ţe chla-

pec je z úplné a bezproblémové rodiny. Kdyţ chlapec dokončil svŧj obrázek, s nadšením 

mi ho začal popisovat. Dozvěděla jsem se, ţe nakreslil svého tátu, který pracuje na zahradě 

v malém traktoru, následně jsem se poté dozvěděla, ţe chlapcovi rodiče staví nový dŧm 

a kaţdou volnou chvíli tráví právě u stavby svého domu, kde právě upravují pozemek ko-

lem domu. Kdyţ jsem se chlapce ptala, proč nenamaloval na obrázek i sebe, odpověděl mi, 

ţe na obrázku není, proto, ţe kdyţ se pracuje s traktŧrkem, on má nakázáno postávat opo-

dál, kde společně se svojí mámou pozorují práci. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dítě dívka, 6 let - procházka 

 

 

S dívkou jsem si nejdříve začala povídat a poprosila jsem ji, zda by byla tak hodná a nama-

lovala mi obrázek. Dívka hned souhlasila a nadšeně si utíkala pro papír a pastelky. Chvíli 

jsem si s holčičkou povídala a zjistila jsem, ţe má mladšího bratra. Paní učitelky mi pově-

děla, ţe dívka je z rodiny úplné a bezproblémové. Dívce jsem poté pověděla, ţe by mě moc 

zajímalo, co nejčastěji dělají se svojí rodinou, tedy mámou, tátou a sourozenci, kdyţ jsou 

všichni pohromadě. Dívka svŧj obrázek malovala opravdu pečlivě, stále mi opakovala, ţe 

si obrázek ještě vzít nemŧţu, proto, ţe ještě není dokonalý. Kdyţ dívka byla se svým ob-

rázkem spokojená, s nadšením mi ho podala a bez toho abych se jí zeptala, co mi dívka 

namalovala, mi sama od sebe začala podívat, kdo všechno je na obrázku a co dělá. Od dív-

ky jsem zjistila, ţe namalovala celou svoji rodinu, jak jdou všichni společně na procházku. 

Zdŧraznila ale, ţe mají doma psa, který na obrázku není, proto, ţe má špatnou nohu a musí 

leţet doma ve svém košíku. 

 

 

 

 



 

 

Dítě chlapec, 6 let – hraní počítačových her 

 

 

 

Tento chlapec seděl sám u stolečku a neměl zájem o ţádnou aktivitu, i kdyţ se paní učitel-

ka snaţila a nabízela dítěti rŧzné hry. Šla jsem za tímto chlapcem a ptala jsem se ho, proč 

nemá zájem si s námi hrát. Odpověděl mi, ţe ho tohle nebaví a ţe si raději hraje na počíta-

či. Začala jsem si s ním tedy povídat o tom, jakou hru hraje nejraději a co taky rád jiného 

dělá. Chlapec se však vţdy dostal zpět ke hrám na počítači, to byla věc, která ho bavila 

nejvíce a kterou, podle našeho společně vedeného rozhovoru, dělal také nejčastěji. Poprosi-

la jsem ho, zda by byl tak hodný a namaloval mi obrázek, co dělá nejčastěji se svojí má-

mou a tátou, kdyţ jsou všichni pohromadě. Od paní učitelky jsem se následně dozvěděla, 

ţe tento chlapec je jedináček a je z neúplné rodiny. Chlapcovi rodiče jsou rozvedeni 

a chlapec ţije se svojí mámou, mezi rodiči jde o střídavou péči. 

Kdyţ mi chlapec obrázek předal jako hotový, zeptala jsem se ho, co všechno na obrázek 

namaloval. Opět šlo o hru tzv. ͵͵střílečku΄΄, kde chlapec namaloval vojáky, jak skáčou 

s padákem z letadla a plní svoji misi. Od chlapce jsem dále zjistila, ţe tyto hry hraje, kdyţ 

je zrovna u svého otce a ţe máma mu takovéto hry nechce dovolit. Také jsem zjistila, ţe 

toto je dŧvodem toho, proč je chlapec smutný a nechce si s ničím hrát, byl zrovna u své 

mámy a věděl, ţe aţ přijde domŧ, máma mu tuto hru nedovolí. Chlapec na mě pŧsobil, ţe 

bez této hry dlouhou dobu nevydrţí a nedokázal také mluvit o ničem jiném. 



 

 

PŘÍLOHA P II: DOTAZNÍK PRO RODIČE 

Milí rodiče, 

jmenuji se Marie Kousková a jsem studentkou posledního ročníku bakalářského studia oboru 

Učitelství pro mateřské školy. Ráda bych Vás poprosila o vyplnění anonymního dotazníku. 

Výsledky pouţiji pro vypracování bakalářské práce, ve které se snaţím zjistit, kolik volného 

času a jakými volnočasovými aktivitami tráví společný volný čas rodiny s dítětem předškolní-

ho věku, dále pak objasnit faktory, které ovlivňují výběr a čas trávený volnočasovými aktivi-

tami rodiny. 

U otázky stačí zaškrtnout jednu z nabízených moţností, popřípadě doplnit krátkou odpověď. 

Předem Vám děkuji za pomoc a Vaši ochotu vyplnit tento dotazník. 

 

1) Jakého jste pohlaví? 

□ muţ 

□ ţena 

2) Kolik máte dětí? 

□ 1 dítě 

□ 2 děti 

□ 3 děti 

□ 4 a více dětí 

3) Vaše rodina je: 

□ úplná rodina (matka a otec) 

□ neúplná rodina (jen matka nebo jen otec) 

□ doplněná rodina (ţije s Vámi nový partner/ka, manţel/ka) 

4) Jaký je Váš pracovní stav? 

□ zaměstnaný/á (či osoba samostatně výdělečně činná) 

□ nezaměstnaný/á 

□ na rodičovské dovolené 



 

 

5) Jaký je pracovní stav Vašeho manţela/ky, partnera/ky? (pokud manţel/ka, partner/ka 

není, odpověď prosím vynechejte) 

□ zaměstnaný/á (či osoba samostatně výdělečně činná) 

□ nezaměstnaný/á 

□ na rodičovské dovolené 

6) Jaké je Vaše nejvyšší dosaţené vzdělání? 

□ základní 

□ střední s výučním listem 

□ střední s maturitou 

□ vyšší odborné 

□ vysokoškolské 

7) Jaké je nejvyšší dosaţené vzdělání Vašeho manţel/ky, partnera/ky? 

□ základní 

□ střední s výučním listem 

□ střední s maturitou 

□ vyšší odborné 

□ vysokoškolské 

8) Jaká je podle Vás finanční situace Vaší rodiny? 

□ výborná 

□ uspokojivá 

□ prŧměrná 

□ podprŧměrná 

□ neuspokojivá 

 

 

 

 



 

 

9) Ovlivňuje Vaše finanční situace výběr volnočasových aktivit rodiny? 

□ ano 

□ spíše ano 

□ spíše ne 

□ ne 

□ nevím 

10) Kolik volného času tráví v průměru Vaše rodina společnými volnočasovými aktivita-

mi v jednom pracovním dni? (to znamená společně matka, dítě/děti, otec – pokud je) 

□ ţádný čas 

□ 1 - 2 hodiny denně 

□ 2 - 3 hodiny denně 

□ 3 - 4 hodiny denně 

□ 4 - 5 hodin denně 

□ více hodin (prosím uveďte kolik): …………………………………………………………… 

11) Jakou dobu se z tohoto společně tráveného času, který jste právě uvedli, věnujete oba 

rodiče společně dítěti intenzivně? (společně si s ním hrajete, něco s dítětem společně tvo-

říte atd.) 

□ ţádný čas 

□ 1 - 2 hodiny denně 

□ 2 - 3 hodiny denně 

□ 3 - 4 hodiny denně 

□ 4 a více hodin denně 

12) Jaká společná aktivita převládá při běţném trávení volného času Vaší rodiny během 

jednoho pracovního dne? (vyberte prosím pouze jednu z moţností) 

□ sledování TV 

□ hraní her 

□ procházky v přírodě/pobyt na zahradě 



 

 

□ nakupování 

□ výlety 

□ sportovní aktivity 

□ v pracovní den se nevěnujeme ţádné společné aktivitě z dŧvodu (prosím doplňte dŧvod): 

………………………………………………………………………………………………….... 

□ jiná společná aktivita (prosím doplňte zde): …………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

13) Kolik volného času tráví průměrně Vaše rodina společnými volnočasovými aktivitami 

o víkendu během jednoho dne? (to znamená společně matka, dítě/děti, otec – pokud je) 

□ o víkendu během dne trávíme společně (prosím uveďte počet hodin): ……………………… 

14) Jakou dobu se z tohoto společně tráveného času, který jste právě uvedli, věnujete oba 

rodiče společně dítěti intenzivně? (společně si s ním hrajete, něco s dítětem společně tvo-

říte atd.) 

□ během jednoho dne o víkendu se věnujeme dítěti/dětem intenzivně (prosím uveďte počet 

hodin): …………………………………………………………………………………………… 

15) Jaká společná aktivita převládá při běţném trávení volného času Vaší rodiny o ví-

kendu během jednoho dne? (vyberte prosím pouze jednu z moţností) 

□ sledování TV 

□ hraní her 

□ procházky v přírodě/pobyt na zahradě 

□ výlety 

□ nakupování 

□ sportovní aktivity 

□ o víkendu se nevěnujeme ţádné společné aktivitě (prosím doplňte dŧvod): ….……….….…. 

…………………………………………………………………………………………………… 

□ jiná společná aktivita (prosím doplňte zde): …………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….... 



 

 

16) Kdo ve Vaší rodině nejčastěji rozhoduje o druhu aktivity při trávení volného času? 

□ otec 

□ matka 

□ oba rodiče dohromady 

□ dítě si samo řekne, o jakou aktivitu má zájem 

□ jiné (prosím doplňte zde): ……………………………………………………………………. 

17) Jste spokojen/a s tím, jak Vaše rodina tráví společný volný čas? 

□ ano 

□ ne (prosím napište, co je dŧvodem) : …………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….………....... 

18) Co Vám nejvíce brání trávit volný čas s Vaší rodinou tak, jak byste si přál/a? 

□ nedostatek peněz 

□ nedostatek času 

□ málo dostupné formy vyţití pro rodiny s dětmi 

□ zdravotní problémy 

□ nic, jsem spokojen/a 

□ neochota některého z členŧ rodiny 

□ jiné (prosím uveďte zde): ……………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Děkuji Vám za vyplnění dotazníku a přeji hezký den  

 


