UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
KATEDRA PEDAGOGIKY

AUTOREFERÁT K DIPLOMOVEJ PRÁCI

MOŽNOSTI VYUŽÍVANIA VO NÉHO ASU
DETÍ A MLÁDEŽE V MESTE A NA VIDIEKU

PAVOL REVAY

2008

OBSAH

8

ÚVOD
1 VO NÝ AS AKO PRIESTOR PRE ZÁUJMY
1.1 Vymedzenie pojmu vo ný as
1.2 História vo ného asu

10
11
16

1.3 Funkcie vo ného asu
2 VÝCHOVA DETÍ A MLÁDEŽE VO VO NOM ASE
2. 1 Pojmy deti a mládež
2. 2 Ciele a obsah výchovy vo vo nom ase
2. 3 Princípy výchovy vo vo nom ase
2. 4 Výchovné a vzdelávacie innosti v ase mimo vyu ovania
2. 4. 1 Odpo inkové a rekrea né innosti vo výchove mimo vyu ovania
2. 4. 2 Záujmové innosti vo výchove mimo vyu ovania
2. 4. 3 Verejnoprospešné innosti vo výchove mimo vyu ovania
2. 4. 4 Sebaobslužné innosti vo výchove mimo vyu ovania
2. 4. 5 Príprava na vyu ovanie vo výchove mimo vyu ovania
3 ŠKOLSKÉ ZARIADENIA, MIMOVLÁDNE INŠTITÚCIE A ORGANIZÁCIE
3. 1 Školský klub detí

19
19
21
25
26
26
27
28
28
29
30
30
31

3. 2 Domov mládeže

32

3. 3 Centrum vo ného asu
3. 4 Školské stredisko záujmovej innosti
3. 5 Základná umelecká škola

33
34
35

3. 6 Kultúrne zariadenia
3. 7 Rodinné prostredie a výchova detí vo vo nom ase
3. 8 Média a vo ný as detí a mládeže
3. 9 Cirkevné inštitúcie a vo no asové aktivity detí a mládeže
4 OB IANSKE ZDRUŽENIA DETÍ A MLÁDEŽE
4. 1 Rada mládeže Slovenska

35
38
39
41
43
43

4. 2 Slovenský skauting

44

4. 3 YMCA

45

4. 4 Strom života
5 VYUŽÍVANIE VO NÉHO

10

ASU MLÁDEŽE V MESTE A NA VIDIEKU

VO VÝSLEDKOCH VÝSKUMU

46

5. 1 Výskumný problém

47

5. 2 Cie výskumu a hypotézy

47

5. 3 Výskumná vzorka

48

5. 4 Metodika výskumu

51

5. 5 Prezentácia a analýza výskumného materiálu

52

5. 6 Závery z výskumu a interpretácia zistení

79

6 ZÁVER
LITERATÚRA
PR OHY

83
84

ÚVOD
Vo ný

as vyvoláva vä šinou ve mi príjemné predstavy, evokujúce slobodu, k ud

a možnos robi si, o chceme. Vo vo nom ase máme možnos venova sa innostiam
a záujmom, ktoré máme radi, zaujímajú nás, prinášajú uspokojenie a rados . Vo ný as
ponúka priestor pre kultiváciu osobnosti, pre rozvíjanie dispozícií, vlôh, nadania, talentu.
Pojem vo ný as však neznamená len životné radosti, ale aj problémy a možné riziká. Vieme,
že vo ný as sa môže sta zdrojom vážneho ohrozenia. Pri neorganizovanom vo nom ase
deti a mladí udia svojím konaním neraz ohrozujú seba, ale aj iných pri experimentovaní
s drogami, porušovaní zákona (krádeže, lúpeže) a pod. K vhodnému a zmysluplnému
využívaniu vo ného asu však treba vies a vychováva deti odmali ka. Rodi ia disponujúci
láskou k svojim de om ale, taktiež potrebnou trpezlivos ou, dôslednos ou a toleranciou,
humorom a tvorivou nápaditos ou, môžu dosiahnu , že raz po rokoch prídu ich deti k názoru,
že budú svoje deti vychováva rovnako, ako boli vychovávaní sami. A to by mohol by jeden
z dôležitých cie ov snaženia každého (Spousta, 1994, s.113-114). Okrem rodiny existujú aj
iné inštitúcie ktoré sa snažia výrazne pôsobi na deti a mládež v ich vo nom ase. Patrí sem
škola, hromadné oznamovacie prostriedky, spolo enské organizácie, kultúrne ustanovizne
a i né .
Celú oblas výchovy mladej generácie treba chápa ako sú as neformálnej výchovy
a vzdelávania v súlade s dokumentmi Rady Európy v procese celoživotného vzdelávania.
Vies deti a mládež k úcte k sebe, k iným u om, k prostrediu, v ktorom žijeme.

1 VO NÝ AS AKO PRIESTOR PRE ZÁUJMY
Vymedzením pojmu vo ný as sa zaoberá množstvo odborných publikácií. Vo ný as je
pojem, ktorým sa zaoberajú viaceré vedné disciplíny. Je to pojem multidisciplinárny
a zaoberá sa ním pedagogika, psychológia, sociológia, filozofia, ale aj

a l š i e ve dy a ko

medicína, antropológia, ekonomika, hygiena a.i. Slovo ,,leisure“ (vo ný as, vo no) pochádza
z latinského slova litcere, o znamená ,,by povolený “, a preto je slovo ,,leisure“ príbuzné so
,,slobodou konania “. Spojenie medzi vo ným asom a výchovou a vzdelávaním je vidite né
v gréckom slove scholé, ktoré znamená ,,vo ný as“. Slovo scholé sa používalo i na ozna enie
miest, kde prebiehali vedecké debaty, podobne aj les v blízkosti Apolónovho chrámu Lykos
v Aténach, ktorý sa preslávil ako lýceum – tu opä vidíme súvislos medzi slovami vo ný as
a vzdelávanie, resp. výchova.

Pri analýze definícií sa v odbornej literatúre stretávame

s rôznymi vymedzeniami, v ktorých autori prezentujú vlastné názory a postoje, ktoré sú pre
nich významné. Vo ný as je možné chápa ako opak asu potrebného na prácu a povinnosti
a asu potrebného na reprodukciu síl (Pr cha, Walterová, Mareš, 2001, s.274). Je to as, kedy
si svoje innosti môžeme slobodne vybera , robíme ich dobrovo ne a radi, prinášajú nám
pocit uspokojenia a uvo nenia. J.

ihovský (1967, s.5) pod vo ným asom rozumie as,

„ktorý jednotlivcovi zostane po splnení biologicko-psychologických potrieb, po od ítaní tzv.
asu viazaného (cesta do školy a spä ), asu potrebného na zaistenie chodu domácnosti“.
Rozumie ním teda as, ktorým môžeme vo ne disponova na základe vlastných úvah a
možností.
H. Holinová (1975, s.31) definuje vo ný as ako ,, as, s ktorým mladí udia môžu
di s ponov a

pod a vlastného rozhodnutia, venujú ho súhrnu

inností vykonávaných

mimopracovných(mimoškolských) povinností a nevyhnutných inností, ur ených na fyzický
odpo inok, uspokojovanie kultúrnych a spolo enských potrieb a záujmov v rámci telesného
a duševného kultivovania , ako aj innosti spojených s rozvojom a smerujúcich k formovaniu
spolo enskej osobnosti“.
Definícia E. Kratochvílovej (2000, .1, s. 12-13) vymedzuje vo ný as ako ,,… as na
oddych, regeneráciu psychických a fyzických síl, na relaxáciu po skon ení všetkých
povinností, ktoré vyplývajú zo sociálnych rolí každého loveka. Vo ný as znamená priestor
pre oddych, rekreáciu, zábavu, spolo enské kontakty, pre sebarealizáciu na základe vlastných
potrieb a pod a vlastných predstáv “.
Pod a V. Spoustu (1994, s.17) ,,vo ný

as je nesmierna hodnota, ale nie hodnota sama

o sebe a sama pre seba, ale ako neobmedzená možnos

loveka vráti sa k sebe samému,

k svojmu autentickému plnému životu, premýš a o hodnotách, uvedomova si ich ohrozenie
a venova sa ich záchrane“.
Francúzsky sociológ J. Dumazedier (1966, s.443) vo ný

as definuje ako ,,...súhrn

inností, ktorým sa jedinec môže odda v plnej miere, bu aby si odpo inul, alebo sa uvo nil,
alebo rozvinul svoje poznatky, alebo nezainteresované vzdelanie svojou racionálnou
participáciou, alebo svojou slobodnou tvorivou schopnos ou potom, o sa zbavil povinností
profesionálnych, rodinných a spolo enských“.
A. Masariková ( 2002, s.9 ) vymedzuje vo ný as ,,... za priestor pre slobodnú innos
a rozvoj loveka, priestor na oddych a regeneráciu duševných a fyzických síl, uspokojovanie
potrieb a záujmov, priestor pre zábavu, ktorá mení rytmus života loveka, priestor pre
innosti zamerané na sebarealizáciu a sebavzdelávanie.“

Na základe uvedených definícií vo ný as chápeme ako slobodný priestor v ktorom je
rešpektovaná jedine nos osobnosti, jej rozvoj, potreby a záujmy.
Vo ný as a jeho slobodné využitie do zna nej miery ovplyv uje sociálne postavenie,
finan né zabezpe enie a možnosti regiónu, kde sa lovek pohybuje. Vä šie sídla (mestá)
ponúkajú na výber rozmanité možností pre aktívne, ale aj pasívne trávenie vo ného asu. ím
vä šie mesto, tým je v ponuke viac možností. Naopak obce, ktoré sú riedko osídlené, príliš
mnoho aktivít neponúkajú a ich obyvatelia, ktorí majú o mnohé vo no asové podujatia
záujem, musia jednoducho za nimi vycestova do miest.

2 VÝCHOVA DETÍ A MLÁDEŽE VO VO NOM ASE
Uplynulé 20. storo ie bolo pod a spisovate ky E. Keyovej storo ím die a a, ktorá svojimi
názormi ovplyvnila pedagogické myslenie. Na jej podnet vznikla reformná pedagogika.
Postupne sa vyvíjali názory na die a a jeho po atie. Vedci dospeli k názoru, že die a je iná
bytos ako dospelý. Najširšiu definíciu die a a poskytuje lánok 1 Dohovoru o právach
die a a (1989, s.2), ktorý ním rozumie každú udskú bytos mladšiu ako 18 rokov, pokia
pod a právneho poriadku, ktorý sa na die a vz ahuje, nie je plnoletos dosiahnutá skôr. Vo
ve kom sociologickom slovníku (Jandourek, 2001, s.197) sa uvádza: ,, Detstvo je považované
za prechodnú fázu, ktorá kon í integráciou die a a do spolo nosti dospelých. I ke sa die a
stáva postupne dospelým lovekom, fenomén die a a prežíva ako trvalá sú as spolo nosti.
...Napriek tomu, že sa na detstvo pozerá viac-menej ako na prípravnú fázu života loveka, sú
aktivity a role detí v spolo nosti rovnako významné, ako role a aktivity dospelých. Detstvo
a dospelos sú dva neoddelite né štrukturálne elementy životného cyklu i spôsobu života.“
V Dohovore o právach die a a sa zdôraz uje že die a má by

rešpektované ako

individualita, ktorá si vytvára vlastný život. Die a má právo na meno, štátne ob ianstvo,
ochranu pred násilím, slobodne vyjadrova svoje názory, na výhody sociálneho zabezpe enia,
na preventívnu a zdravotnú starostlivos , na slobodu myslenia, svedomia, náboženstvo,
združovanie, slobodný prístup k vhodným informáciám, na vzdelanie. Výchova detí má vies
k rozvoju ich osobnosti, schopností, zru ností a nadania. Výsledkom výchovy má by
pripravenos

die a a pre život a prácu v rodine a spolo nosti. V lánku 31 Dohovoru

o právach die a a sa hovorí:

-

Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou dohovoru, uznávajú právo die a a na odpo inok
a vo ný as, na ú as na hre a oddychovej innosti zodpovedajúcej jeho veku, ako aj
slobodnú ú as na kultúrnom živote a umeleckej innosti.

-

Štáty , ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, uznávajú a zabezpe ujú právo die a a na
všestrannú ú as na kultúrnom a umeleckom živote a napomáhajú k tomu, aby sa
de om poskytovali zodpovedajúce možnosti v kultúrnej a umeleckej oblasti,
oddychovej innosti a využívaní vo ného asu (1998, s.11).

Všetky okruhy inností sú zamerané na ochranu die a a, na jeho zdravý fyzický a psychický
vývoj, na vytváranie vhodných podmienok nielen v procese vzdelávania, ale i vo vo nom
ase. Formovanie osobnosti die a a je pod a A. Masarikovej (2002, s.56) determinované
okrem vnútorných biologicko-psychologických podmienok aj komplexom sociálnych
faktorov v rámci rodiny, eduka ného prostredia v škole a školských zariadeniach,
v zariadeniach pre výchovu vo vo nom ase, v ob ianskych združeniach, v kres anských
združeniach, v kultúrnych zariadeniach (knižnice, galérie, múzeá, divadlá, kiná, a i.),
v súkromných agentúrach a združeniach, v neformálnych rovesníckych skupinách tiež
prostredníctvom masovokomunika ných prostriedkov. H.W. Ospachovski (1987, s. 22) na
základe teoretických a empirických výskumov spracoval preh ad potrieb, uspokojovanie
ktorých je priamo späté s innos ou, alebo výchovou vo vo nom ase:
-

potreba zotavenia, osvieženia, zdravia, psychické uvo nenie, odpo inok, spánok,
rekreácia,

-

potreba vyrovnania, rozptýlenia a potešenia, uvo nenia sa od sledovaných úloh,
kompenzácia, le ošenie,

-

potreba poznávania u ebného podnecovania, úsilie poznáva a využíva nie o nové,
aktivizácia vlastných síl a možností, edukácia,

-

potreba k udu, pohody, rozjímania a sebavedomia, autoreflexia, oslobodenie sa od
stresu, zhonu a nervového vypätia,

-

potreba kontaktu, komunikácie a družnosti, rozhovor , zábava, h adanie kontaktov
a sociálnych vz ahov, zvýšené vnímanie citov, empatia , nežnos ,

-

potreba spolo nosti, kolektívneho vz ahu a tvorenia sociálnych skupín, h adanie
sociálneho bezpe ia a stability, vzájomné kontakty v práci, hrách a v inej innosti,
pripravenos pomáha , tolerova , spolo enské uznanie, integrácia,

-

potreba ú asti, angažovanosti a sociálneho sebapo atia, participácia, spoluú as
spolurozhodovanie, kooperácia, solidarita,

-

potreba kreatívneho rozvoja, potreba rastu osobných schopností a nadania, asertívne
presadzovanie vlastných myšlienok, vyjadrovanie vlastných myšlienok, nápadov,
zážitkov, produktivita v kultúrnej innosti, práci a v hrách.

Mladí udia vo veku 15-25 (prípadne 26) rokov sa pod a bežného chápania a dokumentov
medzinárodných organizácií pokladajú za mládež. Rovnaké vymedzenie využívajú aj
inštitúcie OSN pre štatistiku a služby. Biela kniha o mládeži Európskej komisie (2001) do
pojmu mládež zahr uje rovnako mladých (18-25 rokov). Pojem mládež právny poriadok
Slovenskej republiky nepozná. Vo verejnosti rezonuje pojem mládež vo význame
sociologickom ako sociálna skupina, ale sú asne aj vo význame psychologickom ako životná
fáza (mlados ). Mlados

pod a všeobecných spolo enských predstáv je osobitnou

samostatnou fázou života, ktorá potrebuje ,,spolo ensky chránený, ale slobodný priestor“,
ktorý zbavuje mládež úloh a starostí života dospelých a je vyhradený na u enie a prípravu na
alší život. Preto je nevyhnutné po as tejto fázy zabezpe i slobodný priestor a možnosti pre
úspešný rast, nadobudnutie vzdelania a kvalifikácie (Ondrejkovi , 2001, s.5-21).
Mládeži sa prisudzuje úloha významného spolo enského subjektu a charakterizuje sa ako
progresívny subjekt vývoja. ( Jandourek, 2001, s.51) ,, Mlados je fáza životného cyklu medzi
detstvom a dospelos ou charakterizovaná dokon ovaním fyzických zmien organizmu
zapo atých v puberte, prípravou na prevzatie role dospelého, odpútavaním od rodiny,
h adaním novej hodnotovej orientácie, h adaním nových autorít a konkrétnou prípravou na
budúce povolanie“. Mládež v tomto období študuje na stredných školách a postupne
nastupuje do zamestnania. Za kritérium dospelosti sú považované samostatnos
v rozhodovaní a konaní, zaradenie sa do spolo enskej skupiny, schopnos

adaptácie,

tolerancia, emocionálna rovnováha, mravné postoje a ich uplat ovanie v praxi.
Deti a mládež majú v štruktúre spolo nosti špecifické postavenie, ktoré bezprostredne
súvisí so všetkým, o pomáha utvára vedomie a postoje mladých udí, ich záujmy, potreby,
požiadavky. Mládež ako spolo enská skupina bude síce o nieko ko rokov rozhodova o našej
budúcnosti, ale teraz je jej reálnou sú as ou a môže aktívne ovplyv ova dianie v spolo nosti.
Preto je dôležité a potrebné vytvára také podmienky, ktoré budú podporova ich ú as na
spolo enskom, ekonomickom a kultúrnom živote v spolo nosti. Pod a údajov Ústavu
informácií a prognóz školstva z roku 2004 je na Slovensku 1 883 673 mladých udí vo veku
od 0-25 rokov. Pod a vekového zloženia je skladba detí a mládeže nasledovná od 0-6 rokov
372 023 detí, od 7-14 rokov 546 892 detí, od 15-20 rokov 506 548 mladých udí, a od 21-25
rokov 458 210 mladých udí (UIPS, 2004). Vyše polovica detskej populácie žije na vidieku,
kde sú výrazne obmedzené možnosti hodnotného využívania vo ného asu v porovnaní

s možnos ami v mestách. Naša spolo nos

teda neposkytuje všetkým de om rovnaké

možnosti využívania vo ného asu, ako je to stanovené v Dohovore o právach die a a.

3 ŠKOLSKÉ ZARIADENIA, MIMOVLÁDNE INŠTITÚCIE
A ORGANIZÁCIE
Od školy ako výchovno-vzdelávacej inštitúcie sa o akáva vytváranie predpokladov pre
úspešný vstup mladej generácie do života. Pre vstup do života sú okrem teoretických
vedomostí a praktických zru ností dôležité aj vo no asové aktivity, pre ktoré vytvára škola
priestor.

Vo no asové aktivity školy odha ujú záujmy a nadanie mladých, organizujú

príležitostné, jednorazové vo no asové aktivity, ktoré prehlbujú vyu ovací proces. Patria sem
návštevy historických pamiatok, kultúrne a športové akcie, rôzne sú aže, pokra ujúce na
okresnej, krajskej, celoštátnej ale aj medzinárodnej úrovni. Predmetové olympiády, ktoré
nadväzujú na vyu ovacie predmety ako matematika, fyzika, chémia, biológia pomáhajú
rozšíri vedomosti získané v škole. Olympiády zamerané na rozli né športové disciplíny
zvyšujú telesnú kondíciu a upev ujú zdravie detí a mládeže. Pre stredoškolskú mládež je
ur ená Stredoškolská odborná innos , ktorá zahr uje innos všetkých typov stredných škôl,
zariadení vo ného asu ale aj individuálnych záujemcov a

podporuje záujmy žiakov,

rozširuje ich vedomosti a schopnosti a vedie ich k tvorivému riešeniu problémov.
Mimoriadny význam pre vo ný as detí a mládeže má záujmová innos , ktorá sa realizuje
prostredníctvom záujmových krúžkov. Miestom

innosti, je škola a trieda, kde žiaci strávili

už podstatnú as d a a akajú, kedy už školu opustia. Myslíme si, že tieto aktivity sú
povä šine formálne a neplnia dostato ne oddychovo-relaxa né poslanie. Majú tendenciu
pos i l ova

formálne vzdelávanie, nako ko medzi krúžkami

asto nachádzame krúžky

matematické, prírodovedné, jazykové, informatické a. i. Vedúcimi krúžkov sú vä šinou
u itelia, ktorí žiakov dopoludnia vzdelávajú na vyu ovaní a odpoludnia vedú záujmový
krúžok v príslušnom predmete.
Najtypickejšie vo no asové zariadenia u nás sú školské kluby detí, domovy mládeže,
centrá vo ného asu, strediská záujmovej innosti, základné umelecké školy.

4 OB IANSKE ZDRUŽENIA DETÍ A MLÁDEŽE
Významným inite om, ktorý môže výrazne ovplyvni spôsob využívania vo ného asu,
rovnako ako i využi jeho priestor na plnenie hodnotných výchovných cie ov, sú detské

a mládežnícke združenia. Ve mi astým a ob úbeným pri realizácii vo ného asu mládeže je
jej združovanie. Základom je dobrovo né rozhodnutie die a a alebo mladého loveka vstúpi
do združenia a zú ast ova sa na jeho innosti. Ako len združenia môže rozvíja svoju
osobnos , sociálne vz ahy a osvojuje si potrebné hodnoty. Tieto skupiny vytvárajú mladí
udia približne rovnakého veku s podobnými záujmami a asto rovnakého pohlavia.
Príslušnos

k takejto skupine poskytuje zázemie a ochranu a pomáha vytvára

sociálne

vz ahy. V niektorých prípadoch môže pôsobi aj opa ným smerom, kedy vznikajú rôzne
gangy a bandy a dôsledkom býva delikventné a asociálne správanie. Vrstovnícke skupiny
pozitívne zamerané sa venujú spolo ným hrám, sú ažiam, športu, zábave. Pod a svojho
zamerania si kladú rôzne vzdelávacie, výchovné alebo rekrea né ciele. Obsah výchovnej
práce v detskej organizácii sa realizuje prostredníctvom súhrnu noriem výchovy. Zah ajú
organiza né podmienky vz ahujúce sa na ur itý úsek (v miestnosti, v prírode),

as

(krátkodobé, dlhodobé), po et zú astnených (hromadné, skupinové, individuálne). Medzi
tradi né formy výchovy v detskom a mládežníckom združení patria zhromaždenia, schôdzky,
zlety, vychádzky, výlety, expedície, putovania, tábory, sú aže, kvízy, hry, besedy, výstavy a.
i. Výchova v detskom združení spo íva nielen v pôsobení dospelých vedúcich skupín, ale aj
samotných detí navzájom, o prispieva k sebavýchove lenov združenia. Pred rokom 1990
bolo u nás jedno monopolné združenie Socialistický zväz mládeže a jeho Pionierska
organizácia. S mládežou však pracovali aj iné záujmové organizácie a cirkvi ktoré neboli
žiadúce pre štátne zriadenie. Po rozpade jednotnej masovej detskej a mládežníckej
organizácie za ala na Slovensku rýchlo vznika rozvetvená sie asociácií združení a spolkov.
Mnohé z nich založili svoju innos na tradíciách z blízkej alebo vzdialenejšej minulosti
(Skauting, Pionier, Fénix, Saleziáni, Ymca a pod), alšie sa tvorili na záujmovom princípe,
niektoré pôsobili ako odnož politických resp. záujmových združení dospelých. Pod a
oficiálnych štatistík pracuje na Slovensku viac ako 300 detských a mládežníckych organizácií,
asociácií i hnutí. Štatistiky uvádzajú, že ob ianske združenia majú cca 150 000 lenov do 26
rokov o predstavuje 6,1% populácie (Masariková, 2002, s.130).

5 VYUŽÍVANIE VO NÉHO ASU MLÁDEŽE V MESTE
A NA VIDIEKU VO VÝSLEDKOCH VÝSKUMU
Vo ný as ako významná osobná a spolo enská hodnota v sebe skrýva ve ký potenciál pre
formovanie osobnosti detí a mládeže. Vytvára priestor na sebavýchovu a sebarealizáciu
loveka v súlade s jeho individuálnymi potrebami a záujmami, a preto je neodmyslite ne

spojený so životným štýlom a spôsobom života. Vo ný as je špecifická a dôležitá sú as
života detí, mládeže a dospelých. Edukácia a predovšetkým neformálna výchova vytvára
priestor pre zmysluplné využívanie vo ného asu, ku ktorému teba vies deti už od útleho
veku, aby sa predišlo negatívnym javom a ú asti detí, mládeže na sociálno-patologickej
a trestnej innosti.
Našou výskumnou prácou by sme radi odpovedali na otázky, ako mládež využíva vo ný
as a akým innostiam sa venuje, aký podiel na využívaní vo ného asu majú školské
a mimoškolské zariadenia, aký je rozdiel vo využívaní vo ného asu mládeže bývajúcej
v meste a na vidieku. Význam nášho výskumu vidíme v tom, že bude prínosom pre
pedagógov stredných škôl, kde sa výskum realizoval pri projektovaní vo no asových aktivít
o ktoré majú študenti záujem. Zárove

poskytne inšpiráciu pedagogickým pracovníkom

pôsobiacim v okrese a kraji.
Výskum realizovaný so zameraním na využívanie vo ného asu mládeže v meste a na
vidieku prispeje k zvýšeniu informovanosti o možnostiach miest a obcí pre efektívne
využívanie vo ného asu mládeže. Zárove

poskytne kompetentným pracovníkom, ktorí

pracujú s mládežou, cenné informácie o záujmoch a spôsobe trávenia vo ného asu mládeže.

5. 1 Výskumný problém
Výskumným problémom je vo ný as stredoškolskej mládeže bývajúcej v meste a na
vidieku. Názory mládeže na spôsob trávenia vo ného asu, aké innosti najradšej vykonáva
vo vo nom ase. Aké záujmy má stredoškolská mládež a aké záujmové krúžky navštevuje,
prípadne aké by chcela navštevova . Aké podujatia organizuje samospráva (mestá, obce) pre
mládež a nako ko sú pre u zaujímavé. Aký podiel má na využívaní vo ného asu rodina
a s kým mládež trávi vo ný as naj astejšie.

5. 2 Cie výskumu a hypotézy
Vychádzajúc z témy diplomovej práce, ale aj potrieb eduka nej reality v oblasti vo ného
asu so zameraním na život v meste a na vidieku sme si stanovili nasledovné ciele výskumnej
innosti.
1. Zisti , aké aktivity a záujmové innosti vykonáva vo vo nom ase mládež
v meste a na vidieku a aký je medzi nimi rozdiel.
2. Zisti , aké podmienky pre vo ný as poskytujú mestá a obce.
3. Zisti , do akej miery je mládež spokojná so spôsobom trávenia vo ného asu

4. Zisti rozdiely v záujmoch chlapcov a diev at pri návšteve záujmových krúžkov.
Na základe teoretických poznatkov skúmania sú asného stavu nastolenej problematiky
a výskumného problému sme vytý ili nasledovné hypotézy:
H 1: Predpokladáme, že vo ný as mládeže v meste je vo vä šej miere využívaný pasívnymi
innos ami (televízia, po íta e) v porovnaní s mládežou na vidieku, ktorá vo vo nom
ase uprednost uje aktívne innosti (domáce práce šport, príroda).
H 2: Predpokladáme, že študenti stredných škôl bývajúci na vidieku majú nižší záujem
o mimoškolské aktivity v porovnaní so študentmi z mesta.
H 3: Predpokladáme, že najvä ší záujem zo strany chlapcov je o krúžky technické
a telovýchovné, zo strany diev at o esteticko-výchovné a jazykové.
H 4: Predpokladáme, že ponuka mimoškolských aktivít školy (záujmové krúžky) nie je
v súlade s požiadavkami a záujmami mládeže.

5. 3 Výskumná vzorka
Výskumnú vzorku tvorili študenti 2. a 3. ro níka štvorro ných študijných odborov z
dvoch stredných škôl v meste Nováky, Združená stredná škola a Gymnázium. Celkove bolo
spracovaných 276 dotazníkov. Z celkového po tu bolo 106 od respondentov z mesta a 170 od
respondentov z vidieka. Z h adiska pohlavia chlapci tvorili 58,77 % a diev atá 41,23 %.
Interview sa zú astnilo celkove 26 študentov (13 zo ZSŠ a 13 z gymnázia) z toho bývajúci v
meste 11, na vidieku 15 študentov.
Výskumu sa zú astnilo 149 študentov Združenej strednej školy (ZSŠ) v Novákoch, ktorí
tvorili 53,99 % z celkového po tu respondentov. Z tohto po tu bolo študentov bývajúcich
v meste

50,

o predstavuje 18,12 % a z vidieka 99,

o je 35,87 %. Spomedzi

študentov Gymnázia v Novákoch sa na výskume zú astnilo 127 respondentov, ktorí tvorili
46,01 % z celkového po tu. Z toho 56 bolo z mesta, 20,28 % a 71 z vidieka, o predstavuje
25,73 %. Vyšší po et študentov z vidieka oproti študentom z mesta je spôsobený
dochádzaním vyššieho po tu študentov z okolitých obcí do škôl v meste. Vyšší po et
respondentov zo ZSŠ oproti Gymnáziu je dôsledkom vyššieho po tu študentov v triedach,
lebo v každej zo škôl kde sa výskum realizoval je rovnaký po et tried 2 a 3 ro níka.
Interview bolo realizované s 13 študentmi ZSŠ (50 %) a 13 z gymnázia (50 %). Z celkového
po tu ú astníkov interviev tvorili respondenti z mesta 42,30 % a z vidieka 57,70 %.

Zloženie respondentov pod a pohlavia bolo nasledovné, chlapcov 162 a diev at 114. Z toho
chlapcov z mesta bolo 59, o predstavuje 36,42 % a z vidieka 103, o je 63,78 %. Diev at
z mesta bolo 47, o zodpovedá 41,23 % a z vidieka 67, o predstavuje 58,77 % respondentov.
Interview sa realizovalo so 16 študentmi 61,50 % a 10 študentkami 38,50 %. Nižší po et
diev at v porovnaní s chlapcami je spôsobený štruktúrou študijných odborov, ktoré sa na
školách študujú. Nako ko v ZSŠ sa študujú aj odbory strojárske a elektrotechnické, ktoré
navštevujú iba chlapci, na gymnáziu sú odbory vhodné pre chlapcov i diev atá.

5. 4 Metodika výskumu
V prípravnej fáze výskumu sme použili literárnu metódu, ktorá má význam aj pri ostatných
fázach práce. Metóda bola nápomocná pri štúdiu, spracovaní literatúry, technike ukladania,
triedenia výpiskov, záznamov a spôsobe použitia literatúry pri spracovaní výsledkov
výskumu. Nako ko tematika vo ného asu a jeho využívanie zasahuje do širokého okruhu
spolo enských oblastí, využili sme informa né pramene, akými sú knižná a asopisecká
literatúra z oblasti pedagogiky od slovenských a zahrani ných autorov. Rovnako sme využili
informácie z internetu, najmä štatistické údaje a dokumenty.
Hlavnou výskumnou metódou bola dotazníková metóda ako najfrekventovanejšia metóda
zis ovania údajov. Problematiku vo ného asu sme analyzovali na základe 23 otázok z tohto
dotazníka (16 zatvorených s možnos ou inej, vlastnej odpovede, 7 otvorených). Otázky boli
rozdelené pod a tematických okruhov na problematiku vo ného asu a záujmovej innosti.
Otázky dotazníka sme zostavili tak, aby sme o najobjektívnejšie zistili názory respondentov
na skúmanú problematiku. Získané údaje sme spracovali pomocou metódy percentuálneho
vyhodnotenia funkcie výskytu a alej sme ich analyzovali metódou vzájomného
porovnávania.
alšou výskumnou metódou bolo štandardizované interview. Pri interview na rozdiel od
dotazníka je typické, že otázky sú kladené priamo, je tu bezprostredný kontakt toho, kto
rozhovor vedie, s tým, kto rozhovor poskytuje.
Interview sa realizovalo individuálne s každým respondentom v kancelárii výchovného
poradcu. Každý z respondentov už absolvoval vyp anie dotazníka a alšia použitá metóda
interview mala za cie

rozšíri

získané údaje. Odpovede na položené otázky boli

zaznamenávané písomne, ale výsledky sú zverejnené anonymne bez uvedenia mena
odpovedajúceho. Pre štandardizované interview bolo zostavených 11 otázok

5. 5 Závery z výskumu a interpretácia zistení
Pri výskume zameranom na využívanie vo ného asu mládeže v meste a na vidieku boli
zistené nové skuto nosti. Na základe stanovených cie ov výskumu a hypotéz konštatujeme
nasledovné:
H 1: Predpokladáme, že vo ný as mládeže v meste je vo vä šej miere využívaný pasívnymi
innos ami (televízia, po íta e) v porovnaní s mládežou na vidieku, ktorá vo vo nom ase
uprednost uje aktívne innosti (domáce práce šport, príroda). Táto hypotéza sa potvrdila, ako
môžeme vidie v tabu ke 7, kde 45,28 % mládeže z mesta odpovedalo, že najradšej vo
vo no m

ase sleduje televíziu, video oproti 37,65 % mládeže z vidieka.

al ši u

možnos domáce práce a starostlivos o domáce zvieratá ako najradšej vykonávanú innos
uviedlo 8,49 % respondentov z mesta a 16,47 % z vidieka. V odpovedi na

alšiu otázku

uvedenú v tabu ke 8, ktorá z oblastí ich najviac zaujíma 37,74 % mládeže z mesta uvádza
šport oproti 48,25 % z vidieka.
H 2: Predpokladáme, že študenti stredných škôl bývajúci na vidieku majú nižší záujem
o mimoškolské aktivity v porovnaní so študentmi z mesta. Hypotéza sa potvrdila, na základe
výsledkov vo vyhodnotení tabu ky 9 v komentári, kde sme zis ovali, ko kí z respondentov
navštevujú záujmový krúžok v škole.

V odpovedi iné, uviedlo, že nenavštevuje žiadny

krúžok 9,26 % chlapcov z mesta a až 48,16 % z vidieka. U skupiny diev at je situácia
podobná 0,88 % z mesta a 50,87 % z vidieka krúžok nenavštevuje. V tabu ke 10 uvádza
najpo etnejšia skupina mládeže z vidieka 14,82 % chlapcov a 15,79 % diev at ako dôvod,
pre o nenavštevujú záujmový krúžok, zlú dochádzku do školy, naopak nikto zo študentov
z mesta takýto dôvod neuvádza.
H 3: Predpokladáme, že najvä ší záujem zo strany chlapcov je o krúžky technické
a telovýchovné, zo strany diev at o esteticko-výchovné a jazykové. Hypotéza sa potvrdila
v tabu ke 9, kde chlapci uviedli, že navštevujú záujmové krúžky športové 11,11 % z mesta
a 9 ,8 8 %

z vidieka oproti 3,51 % diev at z mesta a 0 % z vidieka. Technické 4,32 %

chlapcov z mesta a 2,47 % z vidieka, oproti 3,51 % diev at z mesta a 0 % z vidieka.
Diev atá uviedli krúžky jazykové 12,28 % z mesta a 6,14 % z vidieka oproti chlapcom 6,17
% z mesta a 3,08 z vidieka. Esteticko-výchovné 0,88 % diev at z mesta žiadne z vidieka
a nikto z chlapcov. Rovnako v tabu ke 12 deklarujú záujem o návštevu krúžkov s podobným
zameraním. Kde chlapci z mesta 6,79 % a 4,33% majú záujem o po íta ové a informatické
krúžky oproti 1,75 % diev at z mesta a 0 % z vidieka. Športové krúžky by malo záujem
navštevova 9,88 % chlapcov z mesta a 7,40 % z vidieka a iba 3,51 % diev at z mesta a 0 %

z vidieka. Konverzáciu v cudzích jazykoch by radi navštevovalo 12,28 % diev at z mesta
a 6,14 % z vidieka oproti 6,18 % chlapcov z mesta a 1,85 % z vidieka.
H 4: Predpokladáme, že ponuka mimoškolských aktivít školy (záujmové krúžky) nie je
v súlade s požiadavkami a záujmami mládeže. Uvedená hypotéza sa potvrdila v tabu ke 13,
kde študenti hodnotili mimoškolskú innos školy (na stupnici 1-5) až 73,02 % respondentov
ju ohodnotila známkou 3, o zodpovedá v klasifika nej stupnici známke dobre.
Na základe získaného materiálu sa metóda dotazníka použitá v našom výskume ukázala
ako vhodná, nako ko nám umožnila získa v pomerne krátkom ase odpovede ve kého
množstva respondentov. Návratnos dotazníka bola 100 % vzh adom na osobnú prítomnos
pri vyp aní. Rovnako vhodná bola aj alšia použitá metóda interview, ktorá nám pomohla
rozšíri údaje získané z dotazníka.
Z h adiska spolo enskej koncepcie bude výskum zameraný na rozdiely v trávení vo ného
asu medzi mládežou v meste a na vidieku prínosom pre uvedomenie si, že celá populácia
mládeže nemá rovnaké podmienky pre efektívne využívanie vo ného asu.
Z h adiska pedagogickej koncepcie pomôže pedagógom stredných škôl pri skvalit ovaní
mimoškolskej innosti.
Na základe zistení odporú ame prija celospolo enské opatrenia:
-

vytvára v súlade s lánkom 31 Dohovoru o právach die a a podmienky (legislatívne,
materiálne a finan né) pre využívanie vo ného asu každého die a a ,

-

zaradi po ak ného plánu realizácie úloh, ktoré vyplývajú z Koncepcie štátnej politiky
vo vz ahu k de om a mládeži problematiku negatívneho ovplyv ovania vo ného asu
mládeže miestom bydliska,

-

realizova projekty MŠ a MPSV a R zamerané na zlepšenie sociálneho prostredia detí
a mládeže, aby toto prostredie nebolo diskrimina né z h adiska využívania vo ného
a s u.

Všetky deti a mládež by mali ma vytvorené rovnaké možnosti a podmienky pre trávenie
vo ného asu bez oh adu na miesto bydliska (mesto, vidiek).
Vytvorenie vhodných podmienok na úrovni samosprávy:
-

vytvori priestor pre zapojenie mládeže do života miest a obcí formou participácie,

-

podpor ova

vz ni k a i nnos

ob ianskych združení a mládežníckych organizácií

v meste a na vidieku,
-

vytvori výhodnejšie podmienky pre cestovanie mládeže z obcí do škôl a školských
zariadení.

Zo strany školy:
-

vytvori na každej škole pozíciu profesionálneho pedagóga, ktorý by sa venoval
koordinácii aktivít pre mládež vo vo nom ase,

-

zefektívni

spoluprácu ob ianskych združení, školských zariadení, inštitúcií

a organizácií zameraných na tvorbu vo no asových aktivít pre mládež,
-

sprístupni

školské a mestské priestory (telocvi ne, športoviská) pre mládež aj

v popolud ajších hodinách,
-

v stredných školách vytvori podmienky pre rekrea né aktivity po as prázdnin,

-

zvýši informovanos mládeže o možnostiach vo no asových aktivít aj mimo školy a
rozširova kontakty s odborníkmi zo všetkých oblastí,

-

zefektívni spoluprácu školy a rodi ov pri projektovaní a realizácii podujatí pre deti
vo vo no m a s e .

Zo strany rodiny:
-

trávi viac vo ného asu so svojimi de mi pri spolo ných aktivitách,

-

všíma si potreby a záujmy svojich detí,

-

komunikova a viac rozpráva s de mi o problémoch, s ktorými sa stretávajú pri
trávení vo ného asu.

Zo strany širokej verejnosti je potrebná vä šia ústretovos pri riešení vo ného asu mladej
generácie, formou vytvárania nových vo no asových aktivít a podporou legislatívnych
zámerov vlády smerujúcich k riešeniu spomenutej problematiky. Musíme si uvedomi , že
nevšímavos ou a ignorovaním problémov mládeže jej nepomôžeme, ale naopak uškodíme.
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Dotazník
,,o využívaní vo ného asu mládeže“

Milí študenti !
Dostáva sa Vám do rúk anonymný dotazník o využívaní vo ného asu mládeže, ktorého
výsledky budú podkladom k vypracovaniu diplomovej práce na PF UKF v Nitre.
Veríme, že k vyp aniu pristúpite zodpovedne a tým prispejete k úspešnému priebehu
výskumu.
Vek:
...............

Pohlavie:
*muž žena

Miesto bydliska:
*obec mesto
*nevhodné pre iarknu

1.

o si predstavujete pod pojmom vo ný as ?(môžete napísa aj viac možností)
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

2.

o si myslíte o svojom vo nom ase?
a ) M á m ve a v o né ho a s u
b) Mám málo vo ného asu
c) Nemám žiadny vo ný as

3.

asto sa nudíte?
a)
b)
c)

Áno
Nie
Neviem

4. Kde trávite naj astejšie vo ný as?(zakrúžkujte jednu z možností)
a)
b)
c)
d)
e)

diskotéky, koncerty
pohostinstvá, kaviarne
športové centrá, podujatia
doma
iné.........................................

5. Ktoré z innosti najradšej vykonávate vo vo nom ase?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

sledovanie televízia, videa
práce a hry na PC, videohry
venovanie sa zá ubám
šport , návšteva športových podujatí
návšteva kultúrnych podujatí
ítanie kníh, asopisov
príroda, turistika
domáce práce, starostlivos o domáce zvieratá
príprava do školy, u enie
iné......................................................................................................................

6. Ktorá z oblastí Vás najviac zaujíma?(zakrúžkujte jednu z možností)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

š por t
pr í r oda
kultúra
cudzie jazyky
technika
história
geografia
iné........................

7. Aký záujmový krúžok navštevujete v škole?
a ) výt va r ný
b) informatika, elektrotechnika
c ) š por t ový
d) j a z ykový
e) turistický
f) literárno- dramatický
g) e kol ogi c ký
h) kozmetika, vizáž
g) iné .........................................
8. Ak nenavštevujete záujmový krúžok, pre o?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

nedostatok vo ného asu
úna va po vyu ova ní
ne vi e m s i vybr a
zlá dochádzka do školy
ne vi e m a ké kr úž ky s ú v š kol e
ponuka krúžkov nie je v súlade s mojimi zá ubami
iné....................................................

9. Viete aké mimoškolské aktivity ponúka vaša škola?
a)
b)
c)

Áno
Nie neviem
Nezaujímam sa o mimoškolské aktivity školy

10. O návštevu akého záujmového krúžku v škole by ste mali záujem?
........................................................................................
11. Akou známkou by ste ohodnotili mimoškolskú innos školy(stupnica od 1 do 5,
pri om 1 najlepšie, 5 najhoršie)
........................, zdôvodnite svoje hodnotenie...................................................................
...........................................................................................................................................
12. Aké podujatia pre mládež sa organizujú vo vašom meste( obci) ?
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
13. Aké podujatia pre mládež vo vašom meste( obci) chýbajú?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
14. Kde sa naj astejšie stretáva mládež vo vašom meste ( obci)?
..........................................................................................................................
15. Ste lenom( lenkou) ob ianskeho združenia, mládežníckej, alebo spolo enskej
organizácie?
a) Áno, (napíšte akej ).............................................................................................
b) Nie
16. Využívate pre nap anie vo ného asu aj cirkevné inštitúcie (ustanovizne)?
a) Áno
b) Nie
17. Využívate vo svojom vo nom ase aj internet?
a) Áno,(na aké ú ely).....................................................................................................
b) Nie
18. Máte vo vašom meste(obci) klub mladých ?
a)
b)
c)

Áno
Nie
Neviem

19. V prípade vytvorenia klubu mladých v mieste Vášho bydliska ste ochotný(á)
sa podie a na jeho innosti?
a)
b)
c)

Áno
Nie
Neviem

20. Akou známkou by ste ohodnotili prácu obecného (mestského) zastupite stva
pri vytváraní podmienok pre efektívne trávenie vo ného asu?(stupnica od 1 do
5, pri om 1 najlepšie, 5 najhoršie)
........................., zdôvodnite svoje hodnotenie...............................................................
..........................................................................................................................................
21. Vplýva rodina na využívanie Vášho vo ného asu?(zakrúžkujte jednu z možností)
a)
b)
c)
d)
e)

Áno o využívaní vo ného asu rozhodujú rodi ia
Nie nemá žiadny vplyv na vo ný as
Niekedy
Rodi ia sa nezaujímajú ako a s kým trávim vo ný as
Iné.................................................................................................

22. S kým najradšej trávite vo ný as?(zakrúžkujte jednu z možností)
a)
b)
c)
d)
e)

Sám
S kamarátmi, priate mi
S rodi mi
So súrodencami
Iné..............................................

23. Ktoré návykové innosti vykonávate vo vo nom ase?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Žiadne
Alkohol
Faj enie
Používanie inej drogy
Hracie automaty
Iné..........................

Za vyplnenie dotazníka Vám akujeme.

