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Úvod

Jako téma mé bakalářské práce jsem si zvolila MOŽNOSTI VOLNOČASOVÝCH

AKTIVIT DĚTÍ NAVŠTĚVUJÍCÍCH MŠ. Téma volného času je pro mě velmi zajímavé,

nejen kvůli studiu, ale také proto, že od minulého roku pracuji jako vychovatelka ve školní

družině. V bakalářské práci jsem se ale chtěla věnovat dětem v předškolním věku, nejen

proto, že tato věková skupina je mému srdci nejblíže, ale také proto, že téma volného času

se v poslední době začalo u dětí tohoto věku více rozebírat a s touto věkovou skupinou dětí

bych chtěla pracovat i do budoucna.

Donedávna jsme se mohli dočíst, že volný čas dětí začíná nástupem do základní

školy,  dnes už tomu tak není.  Čím dám více mateřských škol  a  jiných institucí  nabízí

zájmové  kroužky  pro  děti  v  předškolním  věku.  Myslím  si,  že  hlavními  důvody  jsou

zvýšený zájem odborníků o rozvoj předškolního vzdělávání a poptávka rodičů vzhledem

k jejich pracovnímu vytížení. Proto jsem se rozhodla, že prozkoumám nabídku možností

zájmových kroužků v Libereckém kraji pro tuto věkovou kategorii s cílem zjistit, zda mají

děti z menších měst nebo vesnic méně možností, než děti z velkých měst apod. Součástí

mé  praktické  části  je  také  popis  vybrané  mateřské  školy  v  Libereckém  kraji

a charakteristika zájmových kroužků, které nabízí.

V druhé polovině praktické části se kvantitativním výzkumem formou dotazníku

snažím zjistit, jaké kroužky děti ve vybrané MŠ navštěvují, zda jsou rodiče dětí spokojení

s nabídkou kroužků a jestli je pro ně důležitá cena kroužků. Dále podle čeho rodiče s dětmi

kroužky vybírají nebo zda je nějaký kroužek, který jim v MŠ chybí, jak rodiče s dětmi tráví

svůj  volný čas  a  zda  se rodiče mohou svých dětem,  kvůli  svému zaměstnání,  věnovat

dostatečně.  Výsledky jsou vyhodnoceny i  podle toho, zda se jedná o chlapce či  dívky,

protože jejich zájmy, spokojenost a názory mohou být naprosto odlišné. 
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Teoretická část

 1 Volný čas

„Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. 

Marnit čas znamená marnit život.

 Ovládat svůj čas však znamená ovládat svůj život a plně ho využívat.“ 

Alan Lakein 

Volný čas je částí lidského života mimo čas pracovní (návštěva školy a pracovní

proces) a tzv. čas vázaný, který zahrnuje biofyziologické potřeby člověka (spánek, jídlo,

osobní hygienu), chod rodiny, provoz domácnosti, péči o děti, dojíždění za prací a další

nutné mimopracovní povinnosti. Volný čas je dobou, kterou má po splnění těchto potřeb

a povinností člověka k dispozici pro činnost sebeurčující a sebevytvářející. (Hájek 2011)

O  správnou  definici  volného  času  se  pokoušejí  různí  autoři  avšak  s  dílčími  rozdíly.

Pávková hlavní znaky volného času vymezuje takto:

 je to doba svobodné volby činností (člověk dělá to, co chce, ne to, co musí),

 zvolené činnosti jsou pro člověka příjemné, přinášejí potěšení, radost,

 činnosti  ve  volném  čase  dávají  příležitost  k  rekreaci,  odpočinku,  obnově  sil

i k osobnostnímu rozvoji.(Pávková 2014)

 1.1 Cíle výchovy ve volném čase

Dle Pávkové (2014) výchovný cíl nebo výchovné cíle stanovuje pedagog při svém

výchovném působení. Měl by být cílevědomý, což se považuje za základní znak výchovy,

a předem zvážit,  čeho chce u vychovávaných osob dosáhnout.  Důležitá je také znalost

podmínek, ve kterých probíhá výchovný proces. Podle těchto všech kritérií pedagog volí

vhodné pedagogické prostředky.  Své specifické cíle, podmínky a prostředky mají různé

oblasti výchovy např.: rodinná výchova, školní vyučování nebo výchova ve volném čase.
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Takovým obecným cílem výchovy ve  volném čase  je  naučit  člověka  s  volným

časem hospodařit, rozumně ho využívat a oceňovat ho jako významnou životní hodnotu.

Tyto  cíle  jsou  formulované jen  obecně,  proto  z  nich  můžeme odvodit  spoustu  dalších

dílčích cílů jako jsou: 

 naučit vychovávané jedince efektivně odpočívat,

 umět volit účinné formy rekreace,

 rozvíjet zájmy, podporovat aktivní zájmy,

 objevovat a rozvíjet specifické schopnosti,

 uspokojovat a kultivovat potřeby,

 naučit  jedince  vhodně  využívat  dostupných  materiálních  prostředků  pro  trávení

volného času,

 vést k celoživotnímu vzdělávání. (Pávková 2014) 
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 2 Děti a volný čas

Volný čas dětí  a mládeže má své zvláštnosti. Od volného času dospělých většinou liší: 

 rozsahem,

 obsahem,

 mírou samostatnosti a závislosti,

 nezbytností pedagogického ovlivňování.

Děti mají většinou více volného času než dospělí a aktivity dětí bývají pestřejší než

aktivity  dospělých.  Jejich  obsah  odpovídá  věkovým  a  individuálním   zvláštnostem.

Některé děti mají volného času nadbytek a neumí jej vhodně využít, jiné děti zase mohou

trpět  nedostatkem volného  času.  Trávení  volného  času  je  závislé  na  věku  dítěte,  jeho

psychické i fyzické vyspělosti, rodinném prostředí, nabídce volnočasových aktivit v daném

regionu. Prostředí, kde děti tráví volný čas, jsou různorodá, mají své výhody i nevýhody

(kontakt  s  vrstevníky,  tj.  pozitivní  i  negativní  vzory,  pedagogické  vedení,  bezpečnost,

organizovanost…) (Hájek 2011)

V mnoha  publikacích  se  můžeme také  setkat  s  teorií,  že  volný čas  dětí  začíná

nástupem do první třídy, což si myslím, že v dnešní době příliš neplatí. Čím dál více se

v mateřských školách a dalších institucích rozrůstá pestrá nabídka volnočasových aktivit

i pro děti předškolního věku. Rodiče a děti tyto nabídky rádi využívají a i když se říká, že

v tomto věku děti baví téměř vše a dokáží se pro vše nadchnout, myslím si, že není špatné

si  už  v  tomto  raném  věku  nabízené  aktivity  vyzkoušet  a  dříve  se  tak  děti  mohou

rozhodnout  v  jakých  aktivitách  se  chtějí  nadále  rozvíjet  a  čemu  se  budou  věnovat

na základní škole. 

 2.1 Charakteristika dítěte předškolního věku

Předškolní období dítěte je i podle Vágnerové  věk hry a přípravy na školu nebo

také obdobím iniciativy. Dítě  má potřebu něco zvládnout,  vytvořit  a potvrdit  tak svoje

kvality. Můžeme ho také chápat nejen, jako fázi přípravy na život ve společnosti, ale také

zvládání  nových  rolí  a  adaptaci  na  nové  prostředí,  rozšíření  kontaktů  mimo  rodinu

a navazování vztahů s dalšími dospělými (nástup do mateřské školy), tím se v tomto věku
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uvolňuje fixovanost na rodinu a postupně i na dospělé.

Toto období trvá od 3 do 6-7 let, není určeno jen fyzickým věkem, ale především

nástupem do školy.  Já  ho  často  nazývám obdobím před  první  velkou životní  změnou.

V této etapě se k bezstarostnému hraní  přidávají  povinnosti,  úkoly a zodpovědnost,  na

které se musí dítě připravit. Aby toto všechno bylo možné, musí dítě přijmout rád, který

upravuje  chování  k  lidem  a  v  různých  situacích,  dále  se  musí  naučit  se  prosazovat

i spolupracovat, což je důležité zejména ve vrstevnické skupině, kterou bude zanedlouho

1. třída. Tyto změny se odrazí i ve hře, kde je důležité jak prosazování tak přizpůsobování

se ostatním, tzv. prosociální chování. 

Hájek toto období popisuje z hlediska tělesného vývoje tak, že dítě roste spíše do

výšky, mizí baculatost, typická pro období batolete. Zdokonaluje se činnost orgánů, rozvíjí

se svalstvo, probíhá osifikace kostry. Děti v tomto věku jsou více odolnější k infekčním

chorobám než v předchozím období. K velkému pokroku dochází také v oblasti motoriky.

Dítě  rádo  kreslí,  maluje,  modeluje,  vystřihuje  a  také  se  zdokonaluje  v  samoobsluze

například v oblékání, obouvání nebo v osobní hygieně. (Hájek 2011)

 2.1.1 Poznávací (kognitivní) funkce

V  předškolním  věku  je  velice  důležitý  vývoj  kognitivních  funkcí.  Piaget  toto

období označil jako období vývoje názorného a intuitivního myšlení. Myšlení předškolního

dítěte totiž ještě nerespektuje zákony logiky, je tudíž nepřesné a má jistá omezení.  Dle

Vágnerové je poznávání v tomto věku zaměřeno na nejbližší okolní svět a na pochopení

pravidel, která v něm platí. 

Bednářová  popisuje  kognitivní  vývoj  jako  nezbytný  pro  zvládání  trivia  (čtení,

psaní, počítání) později na základní škole. Do skupiny kognitivních předpokladů patří tyto

schopnosti:

 vizuomotorika, grafomotorika,

 řeč,

 sluchové vnímání,

 vnímání prostoru,
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 vnímání času,

 základní matematické představy.

Dětem, které výrazně zaostávají za svými vrstevníky nebo jejich kognitivní funkce

vyzrávají pomaleji, se obvykle doporučuje odklad školní docházky. Zároveň by jim měla

být věnována pozornější péče, zejména v těch předpokladech, u kterých jsme zaznamenali

pomalejší vývoj. Důležitá je také motivace k činnostem, které podporují a rozvíjejí nezralé

oblasti kognitivního vývoje. (Bednářová 2011)

 2.2 Hra dětí předškolního věku

„Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život.

 Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli.“ 

Albert Einstein

Dle Hájka má předškolní dítě velkou potřebu pohybu, kterou uspokojuje nejčastěji

při  hře,  která  je  pro  děti  v  tomto  období  nejčastější  činností.  Důležité  je,  zařazovat

k pohybu i odpočinek, který je kupodivu často proti dětské vůli. 

Vágnerová  popisuje  hru  v  předškolním  období  jako  prostředek,  kterým  děti

vyjadřují  svůj vlastní názor na svět,  své postoje k němu i sobě samému a  interpretují

realitu. Hru rozdělujeme do dvou kategorií:

 Symbolická hra slouží jako prostředek pro vyrovnání se s realitou, která je pro dítě

nějak zatěžující. Pomáhá dítěti vnitřně uspokojit přání, která nejsou ve skutečném

světě splnitelná. Děti musí každý den plnit požadavky ostatních, i když je často

nechápou, tato hra jim umožňuje se alespoň na chvíli chovat podle svých vlastních

představ.

 Tematická hra na něco je takovým nácvikem na budoucí životní role. V této hře si

dítě může všechny role vyzkoušet, zejména takové, které mu nejsou dovolovány,

(například hry na zloděje, na vojáky) děti nejvíce lákají. Může si vybrat jestli bude

hodné nebo zlé, tím se naučí vnímat a rozlišovat pozitivní nebo negativní vlastnosti
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lidí. 

Hra souvisí s rozvojem motoriky, s rozvojem kognitivních struktur, s motivačně-

volními  vývojovými  faktory,  s  rozvojem  a  naplňováním  sociálních  vztahů.  Pestrost

a  spontánnost  her,  zapojení  dítěte v nich a jeho soustředění závisí  na mnoha činitelích

předchozího vývoje i aktuálního stavu (na emoční atmosféře, na dostatku času a podnětů,

na přiměřenosti podnětů, na „hravých kamarádech“). Zároveň však platí, že si dítě může

hrát přinejmenším stejně kvalitně a s plným nasazením v lese s kůrou, dřevíčky a kamínky

jako se složitou hračkou.

„Pro  dítě  předškolního  věku  je  hra  analogická  pozdějšímu  učení  se  či  ještě

vzdálenější práci neboli s trochou nadsázky můžeme říci, že „jak si teď dítě hraje, tak se

bude později učit, pracovat“. Hra jistě ovlivňuje učební a pracovní návyky. Také preference

určitých typů her napovídá o zaměření či předpokladech dítěte. Dítě by mělo mít možnost

hrát  si  spontánně,  aby  dobrý  pozorovatel  zjistil,  co  ho  baví,  co  mu  jde,  pro  co  má

předpoklady.  Je  důležité,  aby  si  dospělí  dětí  pečlivě  všímali,  poznávali  jejich  talent

a  dispozice  a  mohli  je  rozvíjet,  stejně  jako  podceňovat  oblasti,  které  by dítě  nejspíše

spontánně nerozvíjelo. V rámci společných činností vidí dítě dospělého v reálné situaci

a reálných vztazích. Kontakt s identifikačním vzorem umožní dítěti jasně formulovat své

chování, svou roli,  anticipovat vlastní vývoj, vytvářet ideál Já, koncepci vlastního já. “

(Mertin 2003, s.19,s.20)

 2.3 Socializace dítěte předškolního věku

Vágnerová  vymezuje  socializaci  jako  fázi  přechodného  období  mezi  rodinou

a institucí,  resp. dalšími sociálními skupinami.  Socializace probíhá v interakci s jinými

lidmi, dítě tímto způsobem rozvíjí i svou individualitu, projevuje se rozvojem prožívání

a  hodnocení,  rozvojem  sebepojetí  a  sebehodnocení.  Rozšíření  kontaktů  mimo  rodinu,

vztahy s dalšími dospělými a dětmi mu umožňují získat nové zkušenosti,  nezbytné pro

další osobnostní vývoj. (Vágnerová 2000)

V  předškolním  věku  se  děti  učí  novým  sociálním  dovednostem.  Rozvíjí  se

komunikace  a  zralejší  způsoby interakce  (jako  je  sdílení,  spolupráce,  podpora  někoho

jiného, ale i sebeprosazení) s jinými lidmi, než jsou rodiče. I když rodinné prostředí stále

zůstává  privilegovaným  zázemím,  většina  předškolních  dětí  je  schopna  se  samostatně
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zařadit do jiných sociálních skupin jako jsou rodina, vrstevníci nebo mateřská školka a jsou

schopny navázat nové vztahy. 

Díky socializaci dítě získává nové role, které jsou pro jeho další rozvoj osobnosti

důležité.  Je  to  například  role  vrstevníka,  kterou dítě  získává  ve vztahu k cizím dětem

(v mateřské škole,  na hřišti,  k dětem ze sousedství).  Role kamaráda je charakteristikou

bližšího vztahu k jinému dítěti a jako poslední je role žáka v mateřské škole. 

Při kontaktu s vrstevníky se rozvíjejí některé vlastnosti a sociální dovednosti. Dle

Matějíčka je  možné  při  interakci  s  vrstevníky  uspokojit  různé  potřeby  a  získat  nové

zkušenosti, které lze rozdělit do několik kategorií: 

 Soupeření a sebeprosazování (dítě se potřebuje před ostatními předvést a posílit tak

svou sebedůvěru).

 Sdílení, součinnost a spolupráce (objevují se skupinové hry s pravidly).

 Projevy solidarity, soucitu a opory tomu, kdo je nějak znevýhodněn.

 Zvládání konfliktů (s ohledem na zájmy obou stran a ovládání agresivity, aby se

vztah udržel).

 Naučit se zvládat pocity lítosti a zklamání (když je ostatní odmítnou, nebo si s nimi

nechtějí hrát). 
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 3 Význam rodiny ve volném čase dítěte

„Dítě má jen jedno dětství a má právo prožívat je

 bez potlačování svých přirozených potřeb a zájmů“

John Dewey

Rodina jako primární sociální skupina je pro rozhodující většinu dětí a mladých lidí

také  prvotním prostředím volnočasového  života  a  výchovy,  zásadně  se  podílejícím na

formování jejich osobnosti. Rodina vytváří hmotné podmínky a sociální ochranu; začíná

s  výchovou  a  vzděláváním;  rozvíjí  mezilidské  vztahy;  a  klade  základy  hodnotové

orientace.  Na volný čas dětí v rodině jako zdroj pozitivních i negativních vlivů působí

především objektivní podmínky života a výchovy dětí v rodině; její velikost a úplnost nebo

pozdější zakládání rodiny. 

Vliv  má  rovněž  realizace  volného  času  uvnitř  rodiny,  podmíněná  zejména

způsobem  jejího  života,  postoji  a  výchovnou  praxí  rodičů  vzhledem  k  dětem  nebo

časovými a hmotnými předpoklady vytvářenými pro volnočasovou činnost. Připravenost

rodičů umožňuje, aby v tomto ohledu nepůsobili ani jako činitel direktivně rozhodující, ani

neponechávali volný průběh živelnosti, nýbrž aby byli spíše inspirátorem, iniciátorem nebo

spoluorganizátorem aktivit  svých  dětí  a  celé  rodiny.  Někdy však  mezi  touto  možností

a skutečností zeje mezera a nejsou vyrovnávány ani hendikepy dětí ze sociálně a výchovně

slabších  rodin.  Přes  všechny  problémy  však  rodina  zůstává  východiskem,  na  němž

v mnohém závisí bohatost současných zážitků dítěte a jeho připravenost na volnočasový

život v dospělosti.  (Hofbauer 2011) 

Dle Pávkové má působení rodiny v porovnání s vlivem školy a školských zařízení

jisté odlišnosti.  Od rodičů nemůžeme vyžadovat  profesionální přístup,  protože většinou

nemají pedagogické vzdělání, řídí se většinou srdcem nebo často jednají v afektu. Zato

jsou ale mezi členy rodiny silné emocionální vazby,  které jsou pro výchovné působení

rodiny velice důležité.

Rodina udává životní styl svých členů a takovým stylem je i trávení volného času.

Od rodičů se děti učí chápat volný čas jako určitou hodnotu, hospodařit s ním a naplňovat

ho určitými aktivitami, které rodinu baví, spojují a naplňují o společné zážitky. (Pávková

2014)
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 3.1 Rodiče a jejich způsob ovlivňování volného času dítěte 

Dle Hofbauera by měli rodiče působit jako pozitivní vzory svým dětem, co se týče

způsobu hospodaření a trávení volného času. Měli by dětským zájmům věnovat pozornost

a  podporovat  je.  Podporou  rozumíme  například  nenásilně  děti  směřovat  k  vhodným

zájmovým činnostem, dát najevo radost z úspěchů, motivovat, aby v činnosti pokračovaly,

doprovázet je na zájmové činnosti, účastnit se vystoupení, výstav nebo soutěží, kde děti

prezentují výsledky a v neposlední řadě také zajistit finanční nebo materiální podporu. 

V dnešní  době mají  rodiče  čím dám tím méně času na  své  děti  a  na společně

strávený čas vůbec, přitom společné trávení volného času je velmi důležité pro utváření

dobrých  rodinných  vztahů.  Je  však  zapotřebí  volit  činnosti  tak,  aby se  na  nich  mohli

podílet všichni členové rodiny a všichni z nich měli příjemné zážitky. Druhy činností musí

odpovídat věku, možnostem i zájmovému zaměření všech rodinných příslušníků.

Podstatné je to, že se děti od rodičů naučí, že mít osobní záliby patří k běžnému

životu. Pro společné trávení volného času je užitečný kontakt s jinými rodinami, ve kterých

děti i rodiče mají kamarády. Je vhodné využívat i nabídky různých subjektů, které nabízejí

společné aktivity rodičů s dětmi, jako např. střediska volného času, rodinná centra apod..

Není však nezbytné, aby to byl veškerý volný čas, každý člen rodiny má mít i svůj osobní

prostor, kdy tráví čas mimo rodinu. (Pávková 2014)
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 4 Pedagog volného času a vychovatel

Podle zákona o pedagogickým pracovnících  je pedagogickým pracovníkem osoba,

která  vykonává  přímou  vyučovací,  výchovnou  a  speciálněpedagogickou  nebo

pedagogicko-psychologickou činnost. Předpokládá se přímé působení na vychovávaného,

vzdělávaného jedince. 

Pedagogickými pracovníky jsou: učitelé, vychovatelé,  pedagogové volného času,

speciální  pedagogové,  psychologové,  asistenti  pedagoga,  trenéři,  vedoucí  pedagogičtí

pracovníci. (Hájek 2011)

Dle  Pávkové  jsou  pedagogové  volného  času  nebo  vychovatelé  ti  pedagogičtí

pracovníci, kteří realizují výchovu ve volném čase, tzn. v době mimo vyučování.  Rozdíl

mezi těmito dvěma profesemi je takový, že pedagogové volného času pracují zejména ve

střediscích volného času (domy dětí a mládeže, stanice zájmových činností) a vychovateli

jsou pedagogičtí pracovníci ve školních družinách, školních klubech, domovech mládeže,

v zařízeních pro ústavní  a  ochrannou výchovu i  v  zařízeních sociální  péče.   (Pávková

2014) 

 4.1 Rysy osobnosti a žádoucí vlastnosti pedagoga volného času

Práce pedagogů bezpochyby patří mezi ty nejobtížnější. Kladou se velké nároky na

osobnost pedagoga,   požadavky na jeho vzdělání,  schopnost  jednat  s  lidmi,  vytvořit  si

a  udržet  autoritu,  vést  jiné  lidi,  být  pozitivním vzorem apod.  Pedagogická  profese  je

takzvanou profesí pomáhající, při níž je velice důležitá psychická odolnost a vytrvalost. 

Pedagogové volného času a vychovatelé pracují s různorodými skupinami jedinců.

Mohou  to  být  skupiny  s  jedinci  různého  věku,  heterogenními  nebo  homogenními

skupinami  (např.:  chlapecké  fotbalové  družstvo  nebo  dívčí  pěvecký  kroužek)  a  také

s jedinci s různými typy postižení. 

Hlavními  rysy,  které  jsou  podmínkou  úspěšného  vykonávání  pedagogického

povolání  je  schopnost  empatie,  vcítění  se  do  prožívání  druhých,  komunikativnost,

dovednosti  verbálního  i  neverbálního  sdělování  a  umění  naslouchat,  potěšení

z komunikace s lidmi, přiměřená míra dominantnosti, která umožňuje vedení jiných lidí,
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odolnost, zvládání náročných životních situací, stabilita, nekonfliktnost, pozitivní ladění,

optimismus  i  zdravý  skepticismus,  převaha  kladných  emocí,  pozitivní  vztah  k  lidem,

k dětem, dospívajícím, dospělým, seniorům, opravdový zájem o jejich osudy, radost ze

vzájemného kontaktu. (Hájek 2011)

Dalšími  žádoucími  vlastnostmi  jsou:  schopnost  přizpůsobovat  se  proměnlivým

podmínkám a řešit nečekané situace, aktivita, iniciativa, průbojnost, schopnost prosazovat

své názory a požadavky, tvořivost, nápaditost, fantazie, hravost, radost ze hry, smysl pro

humor,  fyzická  zdatnost,  dobrý  zdravotní  stav,  příjemný  vzhled  a  příjemná  úprava

zevnějšku, pochopení pro věkové zvláštnosti i při práci s věkově heterogenními skupinami,

zvládání dovedností a technik účinného jednání.
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 5 Kvantitativní výzkum

„Kvantitativní  výzkum  pracuje  zejména  s  číselnými  údaji.  Zjišťuje  množství,

rozsah  nebo  frekvenci  výskytu  jevů,  resp.  jejich  míru  (stupeň).  Číselné  údaje  se  dají

matematicky  zpracovat.  Je  možno  je  sčítat,  vypočítat  jejich  průměr,  vyjádřit  je

v procentech nebo použít další metody matematické statistiky. “ (Gavora 2010, s.35)

Výhodou  kvantitativního  výzkumu  je  možnost  precizního  a  jednoznačného

vyjádření výzkumných údajů v podobě čísel. 

 5.1 Etapy výzkumu

 Stanovení  výzkumného  problému  –  výzkumník  přesně  formuluje,  co  chce

zkoumat.  Je to základ od kterého se odvíjejí všechny další kroky ve výzkumu. 

 Informační  příprava  výzkumu  –  studium  informačních  zdrojů  (knih,  článků,

výzkumných  zpráv,  dizertací),  konzultace  se  zkušenějšími  odborníky,  účast  na

diskuzích nebo seminářích. 

 Příprava výzkumných metod – výzkumník si musí promyslet, jak (čím) bude na

výzkumnou  otázku odpovídat.  Musí  vybrat  vhodnou výzkumnou metodu  a  pak

použít vhodný výzkumný nástroj. 

 Sběr  a  zpracování  dat  –  konkrétní  použití  výzkumného  nástroje  v  hlavním

výzkumu. Údaje se registrují, zapisují apod., poté se zpracovávají do tabulek nebo

grafů.

 Interpretace údajů – nasbírané údaje, které jsou zatím jen hrubým materiálem, je

potřeba vysvětlit, dát do vztahu s dosavadním poznáním a umožnit jejich využití

v praxi.

 Psaní  výzkumné  zprávy  – může  být  v  podobě  výzkumné  zprávy,  disertace,

kvalifikační  práce,  studie,  článku  atd.  Mají  předepsanou  strukturu  zadavatelem

nebo vydavatelem. Obvykle  popisují  výzkum od začátku až do konce  – včetně

přehledu dosavadních výzkumů z dané problematiky. (Gavora 2010)
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 5.2 Dotazník

Dotazník je jedním z nejběžnějších nástrojů pro sběr dat pro různé typy průzkumů.

Skládá se ze série otázek, jejichž cílem je získat názory a fakta od respondentů. Oproti

jiným typům průzkumů (jako například  osobní  nebo telefonický rozhovor,  pozorování,

skupinový  rozhovor,  atd.)  je  možné  prostřednictvím  dotazníku  získat  informace

jednodušeji, avšak někteří odborníci tvrdí, že sestavování s správné vyhodnocení dotazníku

dost  obtížné,  obzvláště  pokud  jej  nezpracovává  odborník.  Otázky  mohou  být  špatně

formulovány,  navržené  odpovědi  nemusí  poskytovat  potřebný  prostor  pro  validní

odpovědi,  forma  nebo  obsah  dotazníku  může  odradit  od  dokončení  jeho  vyplňování

a nakonec ani výsledky nemusí být dostatečně relevantní pro naplnění cíle dotazování. 

Dotazník je... [online] [vid. 19. 4. 2015] Dostupné z: http://www.dotaznik-online.cz/
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Praktická část

 6 Cíl výzkumného šetření

Cílem  praktické  části  mé  bakalářské  práce  je  popsat  a  zhodnotit  nabídku

volnočasových aktivit,  které nabízí instituce ve vybraných městech. Dále zjistit,  jaká je

návštěvnost  a  spokojenost  s  volnočasovými  aktivitami  nabízené  Mateřskou  školou

Dětřichov, zda je pro rodiče při  výběru kroužků důležitá cena a jestli jsou nějaké aktivity,

o které by rodiče a děti měli zájem. Dále zjišťuji, jestli rodiče s dětmi využívají pro trávení

volného času i jiné možnosti v okolních městech a jak rodiče sami tráví volný čas se svými

dětmi. 

Pro svůj  výzkum jsem použila  kvantitativní  výzkum v podobě dotazníku,  jehož

otázky jsem sestavovala podle předepsaných norem, vzorů a v neposlední řadě podle mého

cíle.

Jako výzkumný vzorek jsem si  zvolila Mateřskou školu Dětřichov a k vyplnění

dotazníku jsem oslovila  rodiče  dětí  z  druhého oddělení  ve  věku 4 -  6  let.  V Základní

a mateřské škole Dětřichov působím rovněž jako volnočasový pedagog, proto mě výsledky

výzkumu zajímaly nejen z hlediska spokojenosti s dosavadními aktivitami, ale také kvůli

dalším návrhům a změnám, které by se daly v naší škole do budoucna uplatnit.

 6.1 Hypotézy

H1:  Rodiče  děvčat  jsou  s  nabídkou kroužků v  MŠ Dětřichov  spokojenější  než  rodiče

chlapců.

H2: Při výběru kroužků je pro rodiče důležitá cena.

H3: Rodiče s dětmi navštěvují jiné kroužky mimo MŠ Dětřichov jen velmi zřídka.

H4: Rodiče s dětmi tráví nejraději volný čas doma.

H5: Rodiče se kvůli svému zaměstnání nemohou věnovat dětem, tak jak by chtěli. 
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 7 Liberecký kraj a volný čas

Liberecký  kraj  leží  na  severu  Čech,  jeho  rozloha  zabírá  cca  4% území  České

republiky. Liberecký kraj se dělí na 4 okresy: Český Lípa, Jablonec nad Nisou, Semily

a Liberec, který je sídlem a zároveň největším městem kraje. 

Liberecký kraj nabízí řadu možností pro trávení volného času zejména výlety na

místní hrady a zámky (např. Kost, Bezděz, Grabštejn, Frýdlant, Sychrov, zřícenina Trosky

…),  dále  turistická  střediska  jako  jsou  Doksy,  Bedřichov,  Josefův  Důl,  Malá  Skála,

Sedmihorky, Sloup v Čechách a další města, která nabízejí aktivity pro rodiče s dětmi ve

všech ročních obdobích. V tomto kraji se najdou i místa, která jsou hodna obdivu, takzvané

přírodní krásy Liberecka jako je Čertova zeď, Frýdlantské cimbuří, Kozákov, Vranovské

skály nebo Bozkovské dolomitové jeskyně. Co se týče kulturního vyžití nabízí Liberecký

kraj  spoustu  další  možností  například  kina,  divadla  různé  galerie  a  výstavy,  knihovny

a muzea Jizerských hor. 

Typů a možností na rodinné výlety je tu více než dost, ale v této práci se budu

věnovat zejména možnostmi a nabídkou volnočasových aktivit pro děti předškolního věku

ve vybraných městech,  v mateřských školách,  ale  hlavně také v dalších institucích,  do

kterých mohou dojíždět i rodiče s dětmi z okolních měst a vesnic. Vybrala jsem města,

která jsou mému bydlišti a mé vybrané mateřské škole nejblíže a která by měla být pro

rodiče  a  děti  z  hlediska  nabídky  volnočasových  aktivit  pro  předškolní  děti  zajímavé

a přístupné.

 7.1 Město Liberec a volný čas  

Liberec  je  statutární  město,  jak  jsem  již  zmínila  výše,  je  to  krajské  město

Libereckého kraje. Má přes 100 tisíc obyvatel a je tak pátým největším městem v České

republice. Je také zakládajícím členem a hlavním městem Euroregionu Nisa.

Město Liberec nabízí spoustu možností k trávení volného času. Nabízí se typy na

výlety  zejména  za  zábavou  nebo  kulturou  například  do  zoologické  zahrady,  botanické

zahrady, aquaparku, lunaparku nebo IQ parku v Babylonu, Libereckého bazénu, Dětského
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koutku,  Divadel,  Kin,  která  se  nacházejí  ve velkých obchodních centrech,   a  nesmíme

opomenout Krajskou vědeckou knihovnu Liberec,  Severočeské muzeum v Liberci, Dům

kultury Liberec nebo turistické středisko Ještěd. 

Nejznámějšími institucemi v Liberci, které nabízejí aktivity pro předškolní děti jsou:

 Dům  dětí  a  mládeže  Větrník  je  školským  zařízením,  které  nabízí  zájmové

vzdělávání  pro  děti,  žáky  a  studenty.  Najdeme  zde  cca  100  kroužků

(přírodovědných, ekologických, výtvarných, keramických, řemeslných, hudebních

a tanečních, počítačových, modelářských, sportovních a turistických), příležitostné

činnosti, kterými jsou různé akce pro veřejnost a účastníky pravidelných činností,

vzdělávání  dospělých  a  parlament  dospělých.  Dále  osvětové  činnosti,  jako jsou

kurzy, výukové programy, semináře, preventivní programy atd. Pořádají také letní

nebo zimní tábory (pobytové, příměstské, lyžařské...), různé závody, soutěže nebo

turnaje.   Zejména pro  předškolní  děti  Větrník  nabízí  tyto  volnočasové  aktivity:

sportovní  gymnastika,  lehká  atletika,  klub  rodičů  s  dětmi  (celkový  rozvoj

osobnosti, postupné získávání dovedností v oblastech: hudební - tanečky, říkadla,

rytmické  nástroje;  tělesné  -  orientace  v  tělocvičně,  obratnost,  společné  hry;

výtvarné  -  práce  s  různými  materiály;  rozvoj  motoriky  a  celkových  sociálních

dovedností dítěte, vzájemné působení dětí a rodičů). Patří sem kroužek mateřinka,

kde  nabízejí  různé  činnosti  -  hudební,  pohybové,  výtvarné,  které  se  odehrávají

v dětském kolektivu - sociální rozvoj dítěte v tříhodinovém dopoledním bloku. Děti

od  5  let  zde  mohou  navštěvovat  také  výtvarný  kroužek,  kroužek  flétny  nebo

keramiky. 

 Centrum volného času Arabela je občanské sdružení, které nabízí pro všechny

věkové kategorie, pro maminky a jejich děti na mateřské dovolené, předškolní děti,

školní děti, rodiče a prarodiče bez jazykových a kulturních bariér tyto aktivity: klub

rodičů  a  dětí  v  dopoledních  hodinách,  odpolední  kroužky  pro  děti  od  3  let,

víkendové  akce,  tábory  (příměstské  a  pobytové),  zahraniční  výměny  pro  děti,

zahraniční pobyty pro rodiče s dětmi,  vzdělávací semináře pro rodiče a seniory,

hlídání dětí, akce pro veřejnost, různé přednášky, besedy a semináře. 

 Kroužky  pro  Liberecký  kraj  je  společnost,  která  nabízí  kroužky  pro  děti

v  základních  a  mateřských  školách.  Činnost  kroužků  je  podporována  vlastními
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metodickými  učebnicemi,  odbornými  školeními,  novými  pomůckami

a rozšiřování nabídky kroužků na základě poptávky dětí  a rodičů.  Pro mateřské

školy nabízejí  například tyto aktivity:  angličtina pro nejmenší,  tanečky a dětský

aerobik,  hip  hop  a  moderní  tanec,  floorbal,  keramika,  sportovní  a  míčové  hry,

výtvarný kroužek, hra na flétnu, vaření, skateboarding, jóga pro děti, kick – box pro

děti, zumba a tanečky pro děti, korálkování, deskové hry a šachy, roztleskávačky,

in-line bruslení venku, logopedická cvičení a spoustu dalších. 

 7.2 Město Frýdlant a volný čas

Město Frýdlant leží v okrese Liberec na okraji Jizerských hor a má cca 7,5 tisíc

obyvatel.  Město samo vzniklo  kolem stejnojmenného hradu a  zámku.  Historické  jádro

města bylo prohlášeno za městskou památkovou zónu. Kromě hradu a zámku zde najdeme

pseudorenesanční radnici s městským muzeem, které bylo postaveno, stejně jako Liberecká

radnice, architektem Franzem von Neumannem.  V tomto malém městě najdeme hned tři

kostely a také Frýdlantskou rozhlednu, která měří 21 metrů.  Rodiny mohou trávit  svůj

volný čas například v nově vybudovaném hotelu Antonie, který nabízí ubytování, bazén

s  vířivkou,  saunou  nebo  párou,  dále  sportovní  vyžití  v  podobě  spiningu,  posilovny,

badmintonu, squashe nebo tenisu. Po rekonstrukci je tu také obnoveno místní kino nebo

dětský park. Ve Frýdlantu je i několik sportovních klubů jako je například hokejový klub

HC Slovan Frýnlant, fotbalový klub FK Slovan Frýdlant a FC Jokers Frýdlant, tenisový

oddíl Frýdlant, florbalový klub Smědavští vlci SFbK nebo také karate klub Frýdlant. 

Volnočasové aktivity pro děti ve většině případů zřizuje právní subjekt  Základní

škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, která se zapojila do programu

„Školička aneb příprava dětí předškolního věku na nástup do 1. třídy“, určeného pro

romskou komunitu na podporu jejich integrace. Škola dále nabízí velkou řadu zajímavých

kroužků,  avšak  velká  část  je  pro  děti  od  1.  třídy.  Na děti  předškolního  věku se  příliš

nezaměřuje,  podle  mých  informací  si  děti  v  mateřských  školách  mohou  zvolit  pouze

kroužek hry na flétnu nebo pěvecký sbor. 
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 7.3 Město Hejnice a volný čas

Hejnice jsou městem na severu Čech ve Frýdlantském výběžku Libereckého kraje.

Žije zde přibližně 3000 obyvatel. Město tvoří dvě části, Hejnice a Ferdinandov. Má vlastní

poštovní úřad, mateřskou, základní a střední odbornou školu. Jsou tu také dvě kina, jedno

klasické,   druhé  je  letní  v  areálu  koupaliště  nebo  Muzeum  horolezectví  v  Jizerských

horách.  V  budově  mateřské  školy  je  i  místní  knihovna.   Hejnice  jsou  jedním

z nejznámějších poutních míst v Čechách, najdeme zde hned dva kostely a Mezinárodní

centrum duchovní obnovy v prostorách místního kláštera. Tradičně se tu každý rok konají

Hejnické  slavnosti,  které  navazují  na  tradiční  Hejnickou  pouť,  součástí  jsou  výstavy

historických  fotografií,  projížďky  historickým  autobusem,  ohňostroje  nebo  vystoupení

známých  kapel,  dále  se  tu  konají  festivaly  trampských  písní  Jizerská  nota,  koncerty

v místní bazilice nebo Svatohubertské slavnosti. 

Hejnice jsou a vždy byly město s duchovním nádechem, to je znát nejen na pečlivě

udržovaném kostele na náměstí a na akcích, které se v náboženském duchu konají, ale také

na  organizacích,  které  zajišťují  volnočasové  aktivity  pro  místní  obyvatelstvo.  Takovou

organizací je  Centrum volného času Moštárna,  kterou zakládal sbor Jednoty bratrské

v  Hejnicích,  jeho  příznivci  se  zde  každou  neděli  pravidelně  setkávají.  Moštárna  byla

založena za účelem komunitního života v Hejnicích,  nabízí  různé aktivity pro všechny

generace, pro rodiny, seniory i mladé lidi. Součástí je také rodinné centrum Loďka, které

nabízí pravidelné i nepravidelné aktivity pro rodiny s dětmi, je zde dětská herna, každý

pátek se koná Klub Lodička, který je určený pro rodiče na mateřské dovolené a jejich děti.

Nabízí  programy jako jsou například kreativní  dílničky,  čtení  pohádek,  karnevaly nebo

výlety. Dále sportovní klub pro všechny věkové kategorie, kde je možnost zahrát si ping-

pong,  šipky,  kulečník  nebo  stolní  fotbal,  pravidelně  se  tu  také  pořádají  ping-pongové

turnaje. 

Další  organizací je tentokrát centrum mateřské zvané  Mateřídouška,  které bylo

založeno jako nezávislé občanské sdružení. Centrum funguje na principu vlastní aktivity

členů, především matek nebo ostatních rodinných příslušníků a jejich dětí. Cílem tohoto

sdružení  je  podpora  fungující  rodiny,  rozvoj  komunitního  života  a  sociální  prevenci

prostřednictvím aktivit  a  vzdělávání  pro  rodiče  a  děti  bez  rozdílu  věku,  pohlaví  nebo

vyznání. 
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Centrum Mateřídouška nabízí:

 prostor  pro  vzájemné  setkávání  rodičů,  dětí  a  rodin  umožňující  realizaci

a svépomocnou aktivitu

 pravidelné programy pro děti, rodiče, prarodiče (tvůrčí a pohybové)

 mimořádné programy (besedy, přednášky, semináře)

 jednorázové akce (pobyty, tábory, divadla, výstavy, akce pro veřejnost)

 vzdělávací programy (jazykové, sociálně-právní, psychologické, počítačové kurzy)

 doprovodné a doplňkové programy (paralelní hlídání dětí)

 volnočasové aktivity pro děti,  rodiče a rodiny (zaměřené na jejich ochranu před

sociálně nežádoucími a negativními jevy)

 dětem najít přirozené prostředí vrstevníků

 nejlepší místo k vlastní seberealizaci

 služby  (internet,  databáze  odborných  poraden,  půjčování  CD,  DVD,  knih

a časopisů, občerstvení)

 spolupráci  s  organizacemi,  institucemi,  sdruženími,  nadacemi  se  stejnou  sférou

zájmů

Mateřídouška  se  stala  velmi  vyhledávaným  centrem,  ročně  její  služby  využívá  4000

návštěvníků, má za sebou také úspěšné projekty jako jsou například: 

  Dětská hřiště dnes a příště - ke zkvalitnění veřejných prostranství měst a obcí.

 Táta dneska frčí  -  cílem je posílení role otce,  jejich aktivace a  vtažení  otců do

života mateřských center.

 Společnost přátelská rodině - oceňuje úřady, instituce a organizace, které podporují

a pomáhají rodinám s malými dětmi.

 Spolu u kulatého stolu - ke zlepšení a prohloubení spolupráce s představiteli obce.
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 7.4 Město Nové Město pod Smrkem a volný čas

Nové Město pod Smrkem leží na severu Čech v Libereckém kraji. Žijí zde necelé

4 000 obyvatel.  Město má tři části: Hajniště, Ludvíkov pod Smrkem a Nové Město pod

Smrkem. Najdeme zde knihovnu, základní školu,  základní  školu praktickou,  mateřskou

školu,  základní  uměleckou  školu  nebo  muzeum.  Pro  rodiny  s  dětmi  je  tu  Sportovní

a relaxační centrum v prostorách městských zrekonstruovaných secesních lázních, které

provozuje například bazén, saunu, masáže, wellnes, nebo ubytování v lázeňském hotelu,

spravují také přírodní koupaliště s ubytováním v chatkách nebo cyklotrasu Singltrek. 

Volnočasové  aktivity  zde  zajišťuje  Dům dětí  a  mládeže  v  Novém Městě  pod

Smrkem, který  nabízí  pravidelné  zájmové  činnosti,  příležitostné  činnosti,  prázdninové

činnosti,  individuální  práci  s  talenty,  tábory,  soutěže  nebo přehlídky.  Každoročně je  tu

otevřeno přes 25 zájmových útvarů s pravidelnou činností zaměřených na sport, estetiku,

výtvarné činnosti,  praktické dovednosti,  přírodovědu nebo ekologii.  Pro předškolní děti

nabízí Dům dětí a mládeže tyto kroužky: 

 Sportovní hry,

 přírodovědný kroužek,

 lezení na umělé stěně,

 taneční kroužek,

 rybářský kroužek. 

Další volnočasovou organizací je  Mateřské centrum Korálek, které slouží jako

prostředek prevence sociálního vyloučení zejména rodičů pečujících o děti, je zaměřen na

zlepšování  a  posilování  zdravých  mezilidkých  vztahů.  Centrum  navštěvují  především

rodiny s dětmi (rodiče,  prarodiče a  děti),  mohou se zde neformálně stýkat,  předávat si

zkušenosti a vzájemně si pomáhat. Pro děti se zde organizují programy, které pomáhají

k navazování nových vztahů a zkušeností.  Pro rodiče organizace poskytuje  individuální

poradenství s cílem posílit  rodičovské kompetence a zkvalitnit rodinné vztahy.  Provoz

centra  funguje  především  na  dobrovolnické  bázi,  zejména  pro  početnou  romskou

komunitu, která ve městě žije. Korálek poskytuje také bezplatné poradenství v sociálních

a finančních otázkách, pomoc při hledání zaměstnání, při vyplňování různých formulářů
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(sociální úřady, finanční úřady), semináře a přednášky z různých oblastí života (výchova,

manželství, vzdělávání, zdraví…). 

Spolupracuje s těmito organizacemi a projekty:

 Síť mateřských center (členy od 2012) a další členská mateřská centra

 Sbor  Jednoty  bratrské  v  Novém Městě  pod  Smrkem (odborné  přednášky,  akce

většího rozměru)

 Projekt Rovné příležitosti pro Frýdlantsko (pomoc nezaměstnaným ženám)

 Romské sdružení Nevo Dživipen (společné akce)

 Nízkoprahové  zařízení  pro  mládež  Voraz  (zprostředkování  odborné  pomoci

rodinám s problémovými teenagery, společné akce)

 Klub seniorů Červánek (společné akce)

 Místní knihovna (Celé Česko čte dětem, výstavy)

Pro předškoláky Korálek nabízí kroužek PŘEDŠKOLÁK, který je určen pro děti od

4  do  6  let,  jeho  náplní  je  procvičovat  dovednosti,  které  by mělo  dítě  zvládnout  před

vstupem do školy. Kroužek probíhá tak, že si děti společně protáhnou celé tělo, řeknou si

básničkou nebo zazpívají písničku k tématu, následuje hra nebo krátké povídání a pracovní

list, který si pak děti mohou donést domů. 

Korálek také provozuje Bytovou školku, do které chodí děti od 3 let, po domluvě

i batolata. Jedná se spíše o hlídání dětí s programem (tvoření, zpívání, hry zaměřené na

rozvoj dovedností, volná hra, pobyt venku...), jehož náplní je připravit děti na vstup do

opravdové mateřské školy.

 7.5 Obec Dětřichov a volný čas

Dětřichov  je  malá  obec,  která  leží  na  severu  Čech  ve  Frýdlantském  výběžku

v Libereckém kraji s rozlohou  9,71 km²,  má cca 700 obyvatel a protéká jí řeka Oleška.

Obec spravuje základní školu, mateřskou školu a školní družinu. 

V  Dětřichově  není  samozřejmě  tak  pestrá  nabídka  volnočasových  aktivit  jako
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v okolních městech, toto si také začali uvědomovat i obyvatelé obce a díky velkému zájmu

se zde v roce 2014 v rámci sportovních klubů TJ ST Viktoria a TJ Viktoria zřídily kroužky

ping-pongu a fotbalu, na které mohou docházet většinou žáci od první třídy. Dále je tu

udržované  fotbalové  hřiště,  menší  tenisový  kurt  a  cyklotrasa  vedoucí  vesnicí  až  do

blízkého  Polska,  kde  děti  i  dospělí  rádi  jezdí  na  in-linech,  skateboarech,  kolech  nebo

koloběžkách,  nově vybudovaný dětský park  a  basketbalová stěna.  Každé pondělí  je  tu

otevřená místní knihovna, kde děti mohou trávit volný čas čtením, prohlížením knih nebo

surfováním na internetu,  který je tu zdarma. Jak děti,  tak i dospělí,  se mohou přihlásit

k  místním  dobrovolným  hasičům,  kteří  pořádají  mnoho  akcí  (karnevaly,  Mikuláše,

zábavy...) a zúčastňují se také každoročních hasičských soutěží. V blízké době by se zde

mělo opravit a zprovoznit koupaliště, které je delší dobu nepoužívané.

Dětřichov leží  přímo mezi  Libercem a  Frýdlantem,  kam rodiče  s  dětmi  mohou

jezdit  za zábavou nebo za dalšími volnočasovými aktivitami,  otázka,  zda tuto možnost

využívají je součástí mého výzkumu. 
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 8 Charakteristika mateřské školy Dětřichov

Mateřská škola Dětřichov je součástí celku s úplným názvem Základní škola a mateřská

škola, Dětřichov, okres Liberec, příspěvková organizace. 

 Adresa: Dětřichov 234, 464 01 Frýdlant v Čechách

 Zřizovatel: Obec Dětřichov

 Ředitelka školy: Mgr. Alexandra Bufáková

 Zařazení do sítě škol: 1. 2. 1996  

Mateřská škola s kapacitou 40 dětí je rozdělena do dvou tříd dle věku. 1. Oddělení

jsou děti od 2,5 let do 4 let a 2. oddělení navštěvují děti od 5 do 6 – 7 let. Každé oddělení

má na starosti jedna třídní učitelka, jednou týdně má každé oddělení v dopoledním čase

hudební výchovu, pod vedením paní vychovatelky ze školní družiny, která zároveň vede

kroužek zobcové flétny v druhém oddělení. 

Děti mohou navštěvovat mateřskou školu od 5:45 do 16:00 hodin. Děti přicházejí

do 8 hodin, poté se celá škola kvůli bezpečnosti zamyká. Od 8:00 do 10:00 probíhá řízená

činnost,  kterou  si  každá  paní  učitelka  vede  podle  svého  rámcového  vzdělávacího

programu, v 9:00 hodin mají děti dopolední svačinu a poté pokračují v činnosti dané paní

učitelkou.

Vzdělávací program 1. oddělení se nazývá  „Rok s kocourem Matyášem“ podle

praktické ukázky realizace RVP PV v třídním plánování, autorkou je Marie Čermáková.

Děti  začínají  motivační  říkankou  nebo  omalovánkou k  danému tématu,  poté  následuje

tvoření, které se odvíjí jak od tématu (narozeniny, svátky, zvířata...), ale také podle střídaní

ročního  období  (zimní,  podzimní  nebo  jarní  tvoření).  Součástí  publikace  je  také

myšlenková mapa, která je i v černobílé verzi a děti si tak mohou vymalovat, co všechno

už zvládly. 
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„Putování  človíčka  po  čtyřech  královstvích“  je  název  RVP  druhého  oddělení.

Čtyřmi královstvími je myšleno čtvero ročních období. V tomto programu se paní učitelka

s  dětmi  zaměřuje  zejména  na  přírodu,  na  vesmír  a  vše  co  nás  obklopuje.  Vede  děti

k pochopení, že naše planeta je kulatá a že na ní nebydlíme (součástí je i multikultura)

a k pochopení, že nejsme ani jediní ve vesmíru např.: „Království slunce“ - děti se učí, že

slunce je velká hvězda, díky které máme světlo a teplo na zemi, díky němu rostou stromy

a květiny, názornou ukázkou paní učitelka dětem vysvětluje, že Země obíhá kolem Slunce

a proto se střídají roční období. 
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Obrázek 2: Děti z druhého oddělení poznávají svět

Obrázek 1: Rok s kocourem Matyášem - myšlenková mapa



Po skončení  řízené  činnosti  se  oddělení  spojují  a  společně  odcházejí  na  školní

zahradu nebo na  procházku.  Kolem půl  dvanácté  se  děti  vrací  zpět  do  školky,  kde  si

s pomocí paní učitelky připraví lehátka na spaní a odcházejí na oběd. Po obědě a osobní

hygieně  jdou  děti  odpočívat  na  lehárnu  cca  do  dvou  hodin  odpoledne.  Po  vstávání

a odpolední svačině následuje volná hra, dle počasí buď ve třídě nebo na školní zahradě.

Do 16:00 si rodiče děti individuálně vyzvedávají. 

 8.1 Zájmové činnosti v MŠ Dětřichov

Mateřská škola Dětřichov nabízí pro předškolní děti tyto činnosti:

 kroužek zobcové flétny,

 výtvarný kroužek,

 kroužek anglického jazyka,

 dále mohou rodiče s dětmi každý týden, ve svém volném čase, navštěvovat nápravu
řeči, která se ale mezi kroužky neřadí. 

Tyto zájmové činnosti jsou určené zejména pro děti z druhého oddělení, tzn. od 4 – 5 let. 

 8.1.1 Charakteristika jednotlivých kroužků

 Kroužek zobcové flétny  se koná dvakrát  týdně (středa a  pátek)  v dopoledních

hodinách, paní učitelka si děti odvádí do hudební třídy po malých skupinkách, aby

se mohla věnovat dostatečně všem. Nejdříve děti provádí dechová cvičení (foukají

brčkem do vody nebo do pin-pongového míčku), učí se držení flétny ( 3 body – ret,

palec,  malíček),  rytmika  –  vytleskávání,  nejprve  zkouší  hrát  na  hlavičku flétny

a poté na kompletní flétnu a následuje střídání prstů. Noty se učí pomocí barev

a jmen (H – Honzík – modrá, A – Amálka – červená, G – Gustík – Zelená,  C2 –

Cecilka – žlutá, D2 – Dominik – hnědá), s notovými osnovami se děti seznamují až

v první třídě. Šikovnější děti v předškolním oddělení hrají bez sledování prstů na

flétně. Dále se děti učí flétnu vyčistit, uklidit do pouzdra a odnést do šatny – učí se

starat a mít zodpovědnost za své věci. Během kroužku děti hrají i různé hudební

hry,  pexesa atd.  Své pokroky pak děti  prezentují  na besídkách a  dalších akcích

školy.
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 Výtvarný  kroužek  se  koná  každý  čtvrtek  vždy  od  13:00  do  14:00  hodin

v prostorách tříd základní školy.  Vedoucí kroužku je učitelka výtvarné výchovy,

která tuto činnost provádí více než dvacet let. Děti si během celého roku vyzkouší

spoustu  výtvarných  technik,  které  napomáhají  k  přípravě  na  základní  školu

(gemometrické  tvary,  barvy,  lidská  postava...),  k  rozvoji  jemné  motoriky

a grafomotoriky nebo fantazie. Jsou to techniky jako například: malba temperami

nebo  vodovými  barvami,  kresba  tuší,  tužkou,  fixy,  pastelkami,  pastely  nebo

voskovkami,  učí se lepit,  stříhat,  vystřihovat (koláže),  kresby dle předlohy nebo

vlastní  fantazie,  malování  v  přírodě,  využití  přírodních  materiálů,  malování  na

sklo... 
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Obrázek 3: Ukázka not pro začátečníky
kroužku zobcové flétny



 Kroužek  anglického  jazyka  se  koná  jednou  týdně  v  pondělí  v  odpoledních

hodinách  v  počítačové  třídě  základní  školy.  Děti  se  učí  pomocí  cvičení  a  her,

zpívání, opakování a napodobování. Každý má svůj sešit, do kterého si kreslí a plní

různé úkoly. Paní učitelka se snaží po celou dobu vedení kroužku na děti mluvit

anglicky, pouze pokud opravdu děti zadanému úkolu nerozumí, vrátí se na chvíli

k češtině. Svá jména děti vyslovují i píší anglicky. K výuce jim pomáhá učebnice

English by Steve Watts. 
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Obrázek 4: Tvorba předškolních dětí z výtvarného kroužku



 9 Výsledky výzkumného šetření

Druhé oddělení MŠ Dětřichov navštěvuje celkem 18 dětí. Rozdala jsem tedy stejný

počet dotazníků a poprosila rodiče o jejich vyplnění. Avšak nevrátily se mi všechny, budu

tedy vycházet a zpracovávat data z 15 vrácených dotazníků.

Otázka č. 1 - Vaše dítě, které navštěvuje MŠ Dětřichov je:

Z výsledků první výzkumné otázky vyplývá, že z vrácených 15 dotazníků je 6 

chlapců a 9 děvčat. 

Otázka č. 2 - Jste spokojeni s nabídkou kroužků v MŠ Dětřichov? 

Jedna  třetina  rodičů  chlapců  jsou  s  nabídkou  kroužků  v  MŠ  Dětřichov  spíše

spokojena, druhá třetina rodičů je s nabídkou spíše nespokojena a poslední třetina rodičů

uvedla prostřední možnost – nevím. 
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graf 1: Jste spokojeni s nabídkou kroužků v MŠ Dětřichov? - Chlapci 



Většina rodičů dívek je s nabídkou kroužků spokojena, pouze jeden rodič zvolil

prostřední možnost – nevím. Tímto se H1 potvrdila, rodiče dívek jsou s nabídkou kroužků

spokojenější než rodiče chlapců.

Otázka č.3 - Navštěvuje vaše dítě některý z nabízených kroužků?

Kroužky Chlapci Dívky

Kroužek zobcové flétny 1 8

Angličtina 2 8

Výtvarný kroužek 1 6

Nenavštěvuje žádný 3 1

Tabulka 1: Navštěvuje vaše dítě některý z nabízených kroužků?

Nejnavštěvovanější  kroužek je  angličtina,  hned za  ní  zobcová flétna  a  nejméně

navštěvovaný  je  kroužek  výtvarný.  Tři  chlapci  a  jedna  dívka  nenavštěvují  žádný

z nabízených kroužků. 
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graf 2: Jste spokojeni s nabídkou kroužků v MŠ Dětřichov? - Dívky 



Otázka č. 4 - Podle čeho kroužky vybíráte?

Z výsledků výzkumu této otázky vyplývá, že rodiče vybírají kroužky nejčastěji (14

rodičů)  podle  zájmu  dítěte.  Dvoje  rodiče  uvedli,  že  kroužky vybírají  podle  toho,  zda

napomáhají k přípravě na vstup do základní školy. 

Otázka č. 5 - Je pro Vás při výběru kroužků důležitá cena? 

Polovina rodičů chlapců odpověděla, že pro ně cena kroužků spíše není důležitá.

Poté po jednom zvolili odpovědi určitě ne, nevím a spíše ano. Překvapivé zjištění bylo, že

ani jeden z rodičů chlapců nezvolil odpověď určitě ano.
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graf 3: Je pro Vás při výběru kroužků důležitá cena? - Chlapci 



Dvě třetiny rodičů  dívek uvedli  že  pro ně cena  kroužku není  určitě  nebo spíše

důležitá a jedna třetina rodičů uvedla, že pro ně je cena kroužků důležitá. Tímto se H2

nepotvrdila, z obou grafů vyplývá, že při výběru kroužků není pro rodiče cena důležitá.

Otázka č. 6 - Jak jste spokojeni s kvalitou výuky v kroužcích? (Známkování jako ve  

škole.) 
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graf 4: Je pro Vás při výběru kroužků důležitá cena? - Dívky 
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graf 5: Jak jste spokojeni s kvalitou výuky v kroužcích - chlapci



Polovina rodičů chlapců uvedla,  že jejich dítě nenavštěvuje žádný z nabízených

kroužků,  proto  nemohla  hodnotit  jejich  kvalitu.  Ostatní  rodiče  chlapců jsou s  kvalitou

kroužků velmi (2) nebo spíše (1) spokojeni. 

Více než polovina rodičů dívek oznámkovala kvalitu kroužků za jedna, jsou tedy

s  kvalitou  kroužků  velmi  spokojeni.  Jedni  rodiče  uvedli,  že  jejich  dívka  nenavštěvuje

žádný  z  nabízených  kroužků,  proto  také  jejich  kvalitu  nemohli  hodnotit.  Příjemným

zjištěním je, že žádný z dotazovaných rodičů dívek nezvolil možnosti 4 (spíše nespokojen)

nebo 5 (velmi nespokojen). 

Otázka č. 7 - Je nějaký kroužek, který MŠ nenabízí a měli byste o něj zájem?

Jedna  třetina  rodičů  dívek  i  chlapců  je  s  nabídkou  spokojena  a  nemá  zájem

o  žádný  další  kroužek.  Ostatní  rodiče,  kteří  zvolili  možnost  ano  mají  zájem zejména

o pohybové aktivity (tanec, sportovní aktivity, cvičení), u rodičů chlapců převažuje zájem

o sportovní aktivity a u rodičů dívek o kroužek tance nebo cvičení.  Dalšími aktivitami
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o  které  by  měli  rodiče  děvčat  a  chlapců  zájem  jsou  například:  keramika,  zpěv  nebo

deskové hry. 

Otázka  č.  8  -  Navštěvuje  vaše  dítě  (děti)  jiné  organizované  kroužky  mimo  MŠ

Dětřichov? Například ve Frýdlantě nebo Liberci? Pokud ano tak kde a jaké?

72%  rodičů  děvčat  i  chlapců  odpovědělo,  že  s  dětmi  nenavštěvuje  žádné  jiné

organizované kroužky mimo MŠ Dětřichov, pouze jeden chlapec navštěvuje hokej, fotbal

a floorbal ve Frýdlantě a jedna dívka plavání v Liberci.  Tímto se H3 potvrdila,  rodiče

s dětmi navštěvují jiné organizované kroužky jen minimálně.

Otázka č. 9 -  Vyberte prosím jednu z možností,  podle toho, jak vy sami nejraději

trávíte volný čas se svými dětmi.

Z nabízených možností rodiče nejčastěji (67%) zvolili sport a výlety, jako způsob

společného trávení volného času se svými dětmi.  Dále volili, avšak ve velmi malém počtu,

tyto možnosti: karetní a deskové hry, doma (Tv, Pc, návštěvy) nebo ruční a výtvarné práce.

Tímto se H4, že rodiče s dětmi tráví nejraději volný čas doma, nepotvrdila.
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Otázka č. 10 - Kvůli Vašemu zaměstnání se dítěti (dětem) nemůžete věnovat tak, jak 

byste si představoval(a)?

Více  než  polovina  rodičů  (53%)  uvedla,  že  se  kvůli  svému  zaměstnání  někdy

nemohou věnovat svým dětem, tak jak bych chtěli. 40% dotazovaných rodičů se mohou

svému dítěti věnovat dostatečně a pouze 7% dotazovaných rodičů jsou pracovně vytížení

tak,  že se nemohou svým dětem dostatečně věnovat.   Tímto se H5 potvrdila,  více než

polovina rodičů se dětem kvůli svému zaměstnání nemůže věnovat tak, jak by chtěla.
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byste si představoval(a)?



Diskuze 

V  praktické  části  jsem  popsala  a  zhodnotila  nabídku  možností  volnočasových

aktivit  pro  děti  předškolního  věku  ve  vybraných  institucích  v  různých  městech

Libereckého kraje.  Ve městě  Liberci  jsem vybrala  tři  pro mne nejzajímavější  instituce,

které  nabízejí  aktivity  pro  předškolní  děti.  Jako  první  jsem  hodnotila  nabídku

volnočasových aktivit v Domě dětí a mládeže Větrník, kde nabízejí spoustu sportovních,

pohybových, hudebních nebo výtvarných aktivit. Nabídka je zde velmi pestrá, jak pro dětí

předškolního  věku,  tak  i  pro  další  věkové  kategorie.  Liberecké  centrum  Arabela  se

zaměřuje  zejména  na  víkendové  akce,  tábory,  zahraniční  pobyty,  vzdělávací  semináře

a další činnosti pro všechny věkové kategorie, jako jsou matky s dětmi nebo senioři. Dále

pak nabízejí kroužky pro děti od tří let. Společnost pro Liberecký kraj je pobočka, která

nabízí kroužky pro děti v základních a mateřských školách, i zde je nabídka velmi pestrá

od pohybových a sportovních aktivit přes výtvarné, tvořivé nebo hudební činnosti až po

logopedické cvičení nebo kroužek vaření. Myslím, že v takto pestré nabídce by si každé

dítě  mělo  vybrat  to,  co  ho  baví  a  naplňuje.  Záleží  avšak  i  na  poptávce  rodičů  a  na

objednávce  na  určitých  školách  a  školkách,  ve  kterých tato  společnost  kroužky nabízí

a  provozuje. Ve městě Hejnice jsou dvě centra, která nabízí spoustu volnočasových aktivit

jako  první  jsem  popisovala  centrum  Moštárna,  která  je  založena  Jednotou  bratrskou

a zaměřuje se zejména na setkávání místních obyvatel všech věkových kategorií. Součástí

centra  je  klub Lodička,  kde  se zaměřují  na  matky na mateřské  dovolené  a  jejich děti,

kterým nabízejí pravidelné programy. Dle mých nových informací je bohužel toto centrum

dočasně uzavřeno. Dalším volnočasových centrem v Hejnicích je centrum Mateřídouška,

která je velmi vyhledávaným centrem rodičů s dětmi, na toto centrum jsem obdržela velmi

kladné recenze od známých a hlavně od obyvatel Hejnic. Rodiče s dětmi se zde velmi rádi

setkávají  při  pravidelných  programech,  besídkách,  divadlech  nebo  kurzech.  Jejich

zvláštností jsou volnočasové aktivity pro děti a rodiče, které jsou zaměřené na prevenci

sociálně  nežádoucích  a  negativních  jevů  a  také  úspěšné  projekty.  Jedním  z  velmi

úspěšných projektů byl Táta dneska frčí, jehož cílem je posílení role otce a vtažení otců do

života mateřských center, který hodnotím jako velice skvělý nápad. Další mnou hodnocená

instituce byl Dům dětí a mládeže v Novém Městě pod Smrkem, kde také nabízejí  velkou

řadu volnočasových aktivit pro děti všech věkových kategorií, avšak pro děti předškolního

věku zde nabízejí  pouze pět kroužků, což mi přijde na město se čtyřmi tisíci  obyvatel
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opravdu málo. Je zde ještě Mateřské centrum korálek, které se ale nejvíce zabývá prevencí

sociálního vyloučení, posilování mezilidských vztahů, pomocí při hledání zaměstnání a tak

dále.  Dle  místních  obyvatel  je  tato  instituce  velmi  potřebná,  jelikož  zde  žije  mnoho

romských rodin, které v těchto oblastech potřebují a vyhledávají pomoc, dokonce zde bylo

vytvořeno Romské sdružení Nevo Dživipen. Korálek nabízí také kroužky pro předškoláky

od  4  let,  a  jeho  náplní  je  procvičovat  dovednosti,  které  by  dítě  mělo  zvládnout  před

vstupem  do  školy.  I  zde  ale  není  nijak  zvlášť  pestrá  nabídka  pro  děti  tohoto  věku.

Obyvatelům se pak nabízí možnost jezdit s dětmi za kroužky do blízkého Frýdlantu, avšak

město Frýdlant bylo v tomto směru pro mne asi největším zklamáním. Místní dům dětí a

mládeže nabízí pouze dva zájmové kroužky pro předškolní děti, což je kroužek zobcové

flétny a pěvecký sbor. Dle mého názoru je tato nabídka na tak velké město a tři mateřské

školy opravdu nedostatečná. 

Dále jsem zkoumala nabídku volnočasových aktivit pro děti v předškolním věku

v  obci  Dětřichov  a  ve  vybrané  MŠ  Dětřichov  a  charakterizovala  jednotlivé  kroužky.

Vybrala jsem si ji proto, že na této škole působím již čtvrtým rokem a volnočasové aktivity

jsou zde jedním z hlavních témat pro rozvoj školy. Škola nabízí tři kroužky - výtvarný,

kroužek zobcové flétny a anglický, tato nabídka zdá se být na tak malou obec dostatečná,

avšak naše škola zaznamenala jistou nespokojenost z řad rodičů a proto jsem se rozhodla

zjistit, zejména jaká je spokojenost rodičů s nabízenými kroužky. 

Kvantitativním  šetřením  ve  formě  dotazníku  jsem  zjistila,  že  rodiče  děvčat

z  druhého oddělení  MŠ jsou s nabídkou volnočasových aktivit  spokojenější  než rodiče

chlapců z téhož oddělení. Dle názoru rodičů MŠ nabízí kroužky spíše pro dívky, rodiče

chlapců by uvítali spíše sportovní nebo pohybově zaměřené kroužky. S tímto názorem také

souhlasím, pohyb je v tomto věku velmi důležitý, děti mají spoustu energie, kterou by rády

někde  uplatnily.  Dále  rodiče  dětí  projevili  velký  zájem o  taneční  kroužek pro  děvčata

i chlapce. Příjemným zjištěním bylo také to, že při výběru kroužků pro rodiče není tak

důležitá  cena,  jak  jsem  předpokládala.  Naopak  ale  zjištění,  že  rodiče  s  dětmi  téměř

nenavštěvují jiné volnočasové aktivity v ostatních městech a obcích nebylo příliš pozitivní,

vzhledem  k  tomu,  kolik  možností  okolní  města  nabízejí.  Oproti  tomu  však  více  než

polovina rodičů uvedla, že s dětmi tráví nejčastěji volný čas sportem a výlety. Tak jak jsem

předpokládala, většina rodičů v poslední otázce uvedla, že se svým dětem kvůli svému

zaměstnání nemohou svých dětem věnovat, tak jak by chtěla, což si myslím, je problém
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dnešní doby, kdy se rodiče snaží co nejlépe zabezpečit svou rodinu a tak jim na společné

chvíle se svými dětmi nezbývá tolik času. 

Jsem si vědoma toho, že můj výzkum byl co se týče počtu respondentů spíše takový

„minivýzkum“ a z jeho výsledků nemohu uvozovat zcela přesné závěry, avšak nemyslím

si, že by byl zcela bezpředmětný. Po zhodnocení výsledků výzkumu jsem se sešla s paní

ředitelkou ZŠ a MŠ Dětřichov a sdělila jí můj návrh na další kroužky v MŠ, zaměřených

zejména na pohyb, po kterých byla největší poptávka nejen z řad rodičů ale i dětí. Taneční

kroužek na naší škole vedu již tři roky, avšak jen pro děti od 1. do 5. třídy.  Už v minulosti

jsem se setkala s pár rodiči, kteří měli o pohybové kroužky zájem, avšak nikdy nebyl tak

velký na to, abychom jsme se nad tím s pedagogickým sborem velmi zamýšleli. Nyní i

díky  mému  výzkumu  od  nového  roku  2015  budu  vést  taneční  kroužek  pro  děti

předškolního věku, do kterého bych chtěla zařadit více her a přizpůsobit tanec pohybovým

dovednostem dítěte v předškolním věku. Tanečním kroužkem bych chtěla navázat na RVP

staršího oddělení MŠ, které se učí poznávat celý svět s prvky multikultury. Zařadila bych

tance z různých koutů světa např.: Čina, Indie, Afrika a tak dále. Děti by se seznámily s

danou zemí nejprve tancem, poslechly by si i jiné skladby a řekli bychom si něco o dané

zemi (lidé, zvyky, kultura), vyrobili bychom si kostýmy typické pro danou zem, aby děti

blíže poznaly její kulturu a také, jak vypadají, žijí a hlavně jak se lidé baví tancem i jinde

než v naší zemi. 

Jednáme  i  o  zřízení  dalších  kroužků  pro  děti  z  MŠ  zaměřených  například  na

sportovní aktivity, rodiče předškoláků jsou z těchto myšlenek nadšeni. Jsem ráda, že i můj

zpočátku zdánlivě jednoduchý výzkum má nějakou odezvu, která bude doufám vést k větší

spokojenosti rodičů a hlavně dětí v naší Mateřské škole Dětřichov.  
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Závěr

Myslím, že mnou zadané cíle byly splněny. V teoretické části jsem popsala pojem

volný  čas,  na  který  navazovala  kapitola  Děti  a  volný  čas,  jejichž  součástí  byla

charakteristika  dítěte  předškolního věku,  jeho poznávací  (kognitivní)  funkce,  hra dítěte

v předškolním věku a jeho socializace.  Dále jsem popsala pojem kvalitativní výzkum, jeho

etapy a dotazník, který jsem použila při svém výzkumu. 

V praktické  části  jsem popsala  a  zhodnotila  nabídku  volnočasových  aktivit  pro

předškolní  děti  nabízených ve vybraných institucích v Libereckém kraji.  Součástí  byla

i  charakteristika vybrané mateřské školy,  kterou byla MŠ Dětřichov. Další součástí  byl

popis cílů a vyhodnocení výzkumných otázek v podobě dotazníku. Pro vyhodnocení jsme

použila grafy, tabulky a slovní zhodnocení. Z počátku ze zdánlivě jednoduchého výzkumu

vyšel ale velmi dobrý závěr a nápad, v podobě vytvoření nových volnočasových aktivit,

které by měly uspokojit přání rodičů a dětí v MŠ Dětřichov. 
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Přílohy

Příloha č. 1 – Dotazník pro rodiče

Dobrý den, Vážení rodiče 

Jsem studentkou  třetího  ročníku  Technické  univerzity  v  Liberci,  Fakulty  přírodovědně-

humanitní a pedagogické oboru pedagogika volného času. Téma mé bakalářské práce je:

MOŽNOSTI VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ NAVŠTĚVUJÍCÍCH MŠ. 

Pomůckou  při  výzkumu  mi  budou  krátké  dotazníky,  touto  cestou  vás  prosím  o  jejich

vyplnění.  Výsledky  dotazníků  jsou  anonymní  a  nijak  nezasahují  do  soukromí  rodin.

Odpovědi prosím vždy kroužkujte.

 Vaše dítě, které navštěvuje MŠ Dětřichov je:

dívka -  chlapec

 Jste spokojeni s nabídkou kroužků v MŠ Dětřichov? 

Určitě ano – spíše ano – nevím – spíše ne – vůbec ne

 Navštěvuje vaše dítě některý z nabízených kroužků?

- výtvarný kroužek

- kroužek zobcové flétny

- angličtina

- nenavštěvuje žádný z nabízených kroužků

 Podle čeho kroužky vybíráte?

- podle zájmu dítěte

- podle ceny kroužků

- podle toho, zda kroužek napomáhá k přípravě pro vstup na základní školu

- jiná možnost..............................................................................................................

 Je pro Vás při výběru kroužků důležitá cena? 

určitě ano – spíše ano – nevím – spíše ne – vůbec ne

- 53 -



 Jak jste spokojeni s kvalitou výuky v kroužcích? (Známkování jako ve škole.) 

Velmi spokojen       Velmi nespokojen

           1  –  2  –  3  –  4  –  5 



- Ne, nabídka kroužků je dostačující

- Ano (napište prosím o které kroužky byste měli zájem)

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

 Navštěvuje vaše dítě (děti) jiné organizované kroužky mimo MŠ Dětřichov? 
Například ve Frýdlantě nebo Liberci? Pokud ano tak kde a jaké?

- Ne

- Ano 
…..............................................................................................................................................

 Vyberte prosím jednu z možností, podle toho, jak vy sami nejraději trávíte 
volný čas se svými dětmi.

- sport (kolo, brusle, lyže, cvičení, tanec...)
- výlety (autem, pěšky...)

- doma (televize, filmy, počítačové hry, návštěvy...)

- karetní, deskové a jiné hry

- ruční nebo výtvarné práce (vyšívání, malování…) 

- jiné 
…..............................................................................................................................................

 Kvůli Vašemu zaměstnání se dítěti (dětem) nemůžete věnovat tak, jak byste si 
představoval(a)?

 -ano, jsem pracovně velmi vytížená(ý)
 -někdy ano
 -ne, mohu se svému dítěti věnovat dostatečně 

Mnohokrát děkuji za Váš čas.

Lenka Vacková
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