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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mlá-
deže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem:

 

Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí 
v zájmovém a neformálním vzdělávání

Hlavními aktéry projektu jsou ti, kteří pracují s dětmi a mladými lidmi v rámci jejich 
volného času v organizacích celé České republiky: střediska volného času, školní 
družiny, školní kluby a nestátní neziskové organizace. Cílem projektu je výrazné po-
sílení celoživotního vzdělávání lidí pracujících s dětmi a mládeží a hlavně zkvalitnění 
systému podporujícího trvalý a udržitelný rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání. 

Jednotlivé aktivity projektu jsou řízeny odbornými garanty, kteří jsou schopni iden-
tifikovat přednosti i problémy práce v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání a 
iniciovat pozitivní změny. Seznam oblastí, kterými se projekt Klíče pro život zabývá: 

• VÝZKUMY 
• STANDARDIZACE ORGANIZACÍ NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
• SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ: 

1.  Studium pedagogiky volného času 
2.  Průběžné vzdělávání 
 Průřezová témata: výchova k dobrovolnictví, participace a informovanost, výcho-

va k aktivnímu občanství, zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání, 
inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, multikulturní výchova, me-
dializace a mediální výchova 

3.  Funkční vzdělávání 
• UZNÁVÁNÍ NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
• PODPORA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO MLÁDEŽ 

Cílem realizátorů Klíčů pro život je mj. popularizovat a celkově zvýšit povědomí 
veřejnosti o systémové odborné práci s dětmi a mládeží v jejich volném čase. 

 
www.nidm.cz
www.kliceprozivot.cz 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM 
FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Národní institut dětí a mládeže MŠMT

Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
je odborným zařízením tohoto ministerstva v oblasti státní podpory a ochra-
ny mládeže. Jeho ambicí je stát se českým národním centrem neformál-
ního vzdělávání. Neformálním vzděláváním se přitom rozumí jakékoliv 
systematické výchovné působení kromě školní docházky (to je „formální 
vzdělávání“) a samotné výchovy v rodině. Pokud jeho nositeli jsou školská 
zařízení (střediska volného času, školní kluby a družiny), hovoří se zpravidla  
o zájmovém vzdělávání. Zhruba se tedy jedná o ty formy výchovy a vzdělávání, 
které se dříve označovaly jako mimoškolní činnost. Své poslání naplňujeme 
těmito aktivitami:

•  Komplexním projektem rozvoje oblasti neformálního vzdělávání dětí a 
mládeže (Klíče pro život), včetně metodické podpory subjektů působících 
v této oblasti – zejména středisek volného času, školních družin a klubů a 
nestátních neziskových organizací dětí a mládeže či pracujících s dětmi a 
mládeží v jejich volném čase.

•  Vzděláváním pedagogických pracovníků školských zařízení pro zájmové 
vzdělávání, odbornou přípravou pracovníků s dětmi a mládeží.

•  Výzkumem v oblasti volného času dětí a mládeže, spoluprací při tvorbě 
koncepčních materiálů a právních předpisů pro oblast neformálního 
vzdělávání a práce s dětmi a mládeží ve volném čase a poskytováním in-
formací z těchto oblastí.

•  Podporou práce s talentovanými dětmi a mládeží, včetně metodické, 
koordinační a konzultační činnosti.

•  Aktivitami Národního informačního centra pro mládež v oblasti sběru, 
třídění a distribuce informací i podílem na činnosti mezinárodních orga-
nizací zabývajících se informacemi pro mládež.

•  Implementací evropských programů v oblasti zájmového vzdělávání a  
v oblasti volného času dětí a mládeže, zejména programu Mládež v akci, 
jehož jsme v ČR koordinátory, a rozvojem zahraniční spolupráce.

Naše internetové stránky:
www.nidm.cz, www.nicm.cz, www.kliceprozivot.cz, www.mladezvakci.cz,
www.eurodesk.cz, www.neformalnivzdelavani.cz, www.vyzkum-mladez.cz

Výroční zprávu najdete na adrese:
http://www.nidm.cz/o–nidm/zakladni–dokumenty/vyrocni–zpravy
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Úvod

Česká republika patří k zemím, kde je z hlediska školní úspěšnosti jeden 
z největších rozdílů mezi dětmi, které pocházejí z prostředí charakteristické-
ho dobrou kulturní a společenskou úrovní, a naopak těmi, které tyto přízni-
vé startovní podmínky nemají. Ty první, chytré a ukázněné, jsou zpravidla 
úspěšné i mimo školu. Patří také často k oblíbeným členům kroužků a oddí-
lů. A je samozřejmě radostí připravovat pro ně program.

Co ale děti, které tohle štěstí nemají? Jakou šanci mají děti tzv. „ohrožené 
sociálním vyloučením“, z rodin na chvostu společnosti? Ty, jejichž dětství 
je poznamenáno nejen materiálním nedostatkem, ale hlavně nedostatkem 
bezpečí, zájmu, řádu, který dává životu směr a smysl? Jaké tyto děti vlast-
ně jsou? Co je pro ně důležité, čeho si váží? Jak samy svůj život hodnotí?  
A můžou jim něco nabídnout instituce mimoškolní (odborně neformální) vý-
chovy? Tak o tom je tato publikace shrnující hlavní zjištění výzkumu „Zdra-
vé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání“ uskutečněného v rámci 
projektu Klíče pro život. Kompletní výzkumná zpráva je na adrese http://
www.vyzkum-mladez.cz/zpravy/1273140196.pdf. Publikace Blýskání na 
časy? je ke stažení na adrese: www.nidm.cz/projekty/realizace-projektu/
klice-pro-zivot/vyzkumy/cile-a-vystupy.
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K metodě a pozadí výzkumu

Výzkum probíhal na základě sběru dat pomocí strukturovaných řízených 
rozhovorů. K odborné spolupráci byli přizváni pracovníci České asociace 
streetwork, kteří pomohli identifikovat děti a mládež ohrožené sociálním vy-
loučením. 

Sběr dat probíhal v měsících červnu až září roku 2009 v nízkopraho-
vých zařízeních pro děti a mládež (NZDM). Jejich pracovníci na zákla-
dě písemných instrukcí stanovených výzkumným týmem projektu Klíče 
pro život realizovali osobní rozhovory s uživateli svých služeb ve věku 
6 – 20 let v Praze, Plzeňském, Ústeckém, Královéhradeckém, Moravsko-
slezském, Jihomoravském a Zlínském kraji a kraji Vysočina. Soubor čítal 
celkem 363 respondentů, přičemž 58 % bylo chlapců, dětí ve věku 6 – 10 
let bylo 14 %. Na některé citlivé otázky respondenti odmítli odpovídat, 
proto v grafech nemusí být vždy zahrnuti všichni dotazovaní. Doplňují-
cí technikou sběru dat byly tři skupinové rozhovory, jichž se zúčastnilo 27 
dětí a mladých lidí ve věku 9 – 19 let. Z těchto rozhovorů pocházejí citáty  
v publikaci.

NZDM poskytují bezúplatně denní služby dětem a mládeži ohroženým 
sociálním vyloučením, a to buď pro nepříznivé prostředí, z něhož pocházejí, 
nebo pro jejich vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností.

Základním prostředkem pro navázání kontaktu s těmito dětmi a mladými 
lidmi je v NZDM nabídka volnočasových aktivit. Cílem je zlepšit kvalitu 
jejich života předcházením a snížením sociálních i zdravotních rizik sou-
visejících s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich 
sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit 
svoji nepříznivou sociální situaci.
  
Cíle výzkumu

Výzkum měl zodpovědět především následující okruhy otázek:

 Jaké je rodinné zázemí dětí a mladých lidí pocházejících z prostředí ohro-
ženého sociálním vyloučením?

 Jaký je vztah těchto dětí a mladých lidí ke škole?
 Jaké je jejich pojetí volného času, kde a jak ho tráví, jaký vliv má na jejich 

osobnost škola a jaký mimoškolní výchova a vzdělávání? Jakou roli hraje 
v jejich životě?

 Jakým rizikovým projevům chování jsou vystaveni?
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Rodinné zázemí

Výzkum zjišťoval, z jakých rodin pochází děti a mládež z cílové skupiny, 
jaký je charakter domácnosti, ve které respondenti žijí, jaké je vzdělání a 
ekonomická aktivita rodičů. Z odpovědí vyplynulo, že téměř 60 % účastníků 
výzkumu žije v úplné rodině se svým otcem a matkou. Zejména ti mladší ale 
zřejmě nebyli schopni popsat jasně rodinnou situaci, takže například nevlast-
ního otce žijícího delší dobu v rodině považovali za otce vlastního.

Kteří dospělí s tebou bydlí ve stejném bytě? Vyjmenuj, prosím, dle vztahu  
k tobě (maminka, děda, maminčin přítel atp.).

Pro rodiče těchto dětí je typické nižší vzdělání – víc jak 40 % jejich ro-
dičů (otců i matek) dosáhlo jen nižšího stupně vzdělání. Z toho třetina je 
vyučena a desetina má pouze základní vzdělání. Středoškoláků je mezi rodiči 
pětina až šestina a vysokoškoláci tvoří 6 %. Víc jak čtvrtina dotazovaných 
přitom nebyla schopna výši vzdělání svých rodičů uvést.

Naprostá většina dětí uvedla, že jejich rodiče chodí do zaměstnání (v pří-
padě matky dvě třetiny, v případě otce přes tři čtvrtiny). Je ovšem třeba zvá-
žit, zda byly především mladší děti schopny posoudit charakter ekonomické 
aktivity svých rodičů a rozlišit mezi stálým zaměstnáním a příležitostnou 
prací.

n - 363
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Situace v rodině

Většina dotazovaných dětí a mladých lidí uvedla, že má v rodině své 
povinnosti a že se tam cítí příjemně. O něco horší je to se soukromím a se 
zájmem rodičů o názory dětí. Konfl ikty a hádky jsou v rodinách oslovených 
poměrně časté. Byla zjištěna souvislost mezi situací v rodině a velikostí síd-
la. Rodiče dětí z měst nad 100 000 obyvatel mají nižší povědomí o způsobu 
trávení jejich volného času. Povědomí, jak tráví děti a mládež svůj volný čas, 
je znatelně menší v porovnání s tím, jak se rodiče zajímají o výsledky svých 
dětí ve škole.

Děti a mládež z větších měst pociťují ovšem v rodinách větší soukromí 
a rodiče se zajímají více o jejich názory. Nejmenší zájem o názory dotazo-
vaných i jejich školní výsledky a nižší povědomí o trávení jejich volného 
času je tam, kde děti žijí pouze s prarodiči. Jako nejméně konfl iktní se jeví 
to prostředí, kde děti žijí pouze s otcem, je však třeba říci, že tito otcové toho 
vědí nejméně o způsobu trávení volného času svých potomků. Touhu ve své 
rodině něco změnit projevily téměř dvě třetiny dětí a mladých lidí. Oblasti, 
kterých se změny týkaly, znázorňuje následující graf.

Kdybys mohl/a, co bys ve své rodině změnil/a (děti mohly uvádět více možností)?1 

1 Jednalo se o otevřenou otázku, odpovědi byly následně zařazeny do vytvořených kategorií.
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M: „Chtěla bych změnit, abychom bydleli trošku jinak, aby sme měli nor-
mální byt, ne takovej malinkej, o trošku větší aspoň, abychom tam měli led-
nici, telku ani ne třeba tu nejlepší a aby máma změnila svoje chování, aby 
máma neházela na mně ty věci, jako který mně nejvíc ubližujou a táta aby 
byl takovej… hodnej no… na mně víc..,aby mně něco koupil, víc toho, a to je 
všechno.“

Reakce rodičů na „průšvihy“ dětí

Reakce na prohřešky je přímo ovlivňována stářím dítěte. Čím starší dítě, 
tím více reagují rodiče pouze domluvou. Tělesný trest použije téměř třetina 
rodičů dětí ve věku 6 až 10 let, u dětí starších 14 let je tomu tak už jen v de-
setině případů. 

Celkově uvedla víc než polovina oslovených mladých lidí, že rodiče re-
agují na jejich průšvihy domluvou, třetina pak označila variantu domácí vě-
zení. Třetím nejčastějším způsobem reakce (16 %) je tělesný trest. Celkem  
10 % rodičů o průšvizích sice ví, ale vůbec je neřeší, 4% rodičů se o prohřeš-
ky svých dětí vůbec nezajímají.

Když něco provedeš, uděláš nějaký větší průšvih, třeba ve škole, jak obvykle 
reagují tvoji rodiče (u této otázky bylo možno vybrat více možností)?
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Škola

Výzkumné šetření věnovalo významnou část otázek i tématu formálního 
vzdělávání, protože právě škola může být institucí upozorňující na patolo-
gické jevy. Tři pětiny dětí navštěvovaly základní školu, desetina byla tvořena 
žáky středního odborného učiliště nebo odborného učiliště bez maturity, stej-
ný počet studoval střední odbornou školu nebo učiliště s maturitou. Desetinu 
respondentů tvořili žáci základních praktických škol.

Výzkum se zaměřil na prostředí školy a na postoje dětí ke škole. Ta není 
považována za stresující prostředí a ani spolužáci se podle dotazovaných  
k ostatním nechovají ošklivě. Je to místo, kde děti navazují přátelství a kde 
mají dobré kamarády. Školní vyučování ovšem hodnotí jako spíše nezábav-
né. Také vztah ke škole souvisí s věkem. Čím jsou děti starší, tím je pro ně 
pobyt ve škole méně atraktivní.

Školní výsledky, vztah ke škole a příprava

Šetření dále zjišťovalo, jak děti hodnotí své školní výsledky, jaký mají ke 
škole vztah a s kým se připravují na vyučování.

Polovina respondentů se domnívá, že ve škole dosahuje dobrých výsled-
ků, třetina uvedla, že patří k lepšímu průměru a 17 % se dokonce označilo 
za nadprůměrné žáky. Asi třetina dětí se považuje spíše za horší studenty. Se 
zvyšujícím se věkem hodnotí respondenti své školní výsledky hůře (nejhůře 
se hodnotí mezi 14. – 16. rokem). Více než čtvrtina těch, kteří již dostali 
na vysvědčení nedostatečnou, se ovšem i tak zařadila mezi žáky lepší nebo 
dokonce nadprůměrné.

Za zlomové období v pohledu na školu je třeba považovat přibližně čtr-
náctý rok života dítěte. V tomto věku jsou děti nejvíce nespokojeny s výsled-
ky ve škole, upadá jejich zájem o domácí přípravu a nejméně se snaží při 
vyučování.

Čím lepších výsledků ve škole děti dle svého mínění dosahují, tím více 
jsou pro ně důležité známky. Děti jsou s lepšími známkami (celkem pocho-
pitelně) více spokojené, při vyučování se více snaží a také se intenzivněji 
připravují do školy. 

Pomáhá někdo těmto dětem s přípravou do školy? Více jak polovina  
(56 %) jich uvedla, že se připravuje na školní výuku sama. Třetině pomáhá 
s přípravou matka (33 %), otec pak u 17 % dotázaných. Doučování pomáhá 
dětem v 10 %, dalšími rádci jsou kamarádi, jiní příbuzní a případně ostatní 
lidé (po 6 %). Děti opět mohly zvolit více možností.
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Sankce ve škole

Jaké zkušenosti mají děti ohrožené sociálním vyloučením s různými 
typy postihů a sankcí za kázeňské přestupky ve škole? Bylo zjištěno, že 
ačkoliv děti samy hodnotí vcelku pozitivně své školní výsledky, je jejich 
chování ve škole poměrně problematické a různě sankcionované. Zku-
šenosti se sankcemi jsou podle výsledků výzkumu ovlivňovány zejména 
věkem a pohlavím respondentů. Všechny typy postihů jsou uváděny v da-
leko větší míře chlapci než dívkami. Se vzrůstajícím věkem se zkušenosti 
s uvedenými typy trestů zvyšují. Ve věku od 17 let dostalo napomenutí 
třídního učitele 9 z 10 respondentů. Polovina měla nedostatečnou na vy-
svědčení a dvě pětiny sníženou známku z chování. Přehledně to uvádí ná-
sledující graf (děti opět mohly zvolit více možností, běžnými sankcemi, jako 
jsou například poznámky nebo ústní napomenutí, se výzkum nezabýval).
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Vyloučení z kroužku

Podm. vyloučení

Vyloučení

Sankce ve škole 
Respondenti, kteří odpověděli ano 

F: „Jsem furt hulil trávu…, mě viděli z okna a já: pane učitééél!“ (směje se)
R: „Mě nesnášej (učitelé)…, protože se peru…“
N: „A taky nechápu, že oni můžou být drzí k nám a ne my k nim, to prostě 
není normální, taky rozkazujou, to my taky nemůžeme, třeba „sedni…“, když 
přijdou do třídy, tak řeknou „sedni“, to je jako na psa. Nebo ptaní se na zá-
chod. Já mám úplně hnusný splíny, když přijde ta učitelka…“ 
F: „Každej rok…, jsem se nějak neučil…, se to nějak namnožilo dohroma-
dy…, no mě pak vyhodili…“
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Volný čas a kamarádi

V životě dětí z našeho výzkumu hrají důležitou roli nízkoprahová zaří-
zení. Poskytují dětem sociální zázemí a nabízejí široké spektrum volnočaso-
vých aktivit s různým stupněm organizovanosti.

Do jakých kroužků (sportovních, turistických oddílů, klubů apod.) chodíš?  
A jak často?

Vedle rodiny formuje postoj k volnočasovým aktivitám hlavně skupina 
nejbližších kamarádů a přátel přibližně stejného věku. Ti podle výpovědí 
dotazovaných spíše nepatří mezi sportovce a ani nejsou dobří ve škole. Jsou 
sice (dle jejich názoru) pravdomluvní, ale zároveň také mírně problémoví a 
drzí. Se stoupajícím věkem respondentů jsou negativní vlastnosti vrstevníků 
rozšířenější, naopak ještě více klesá zájem o sport, zhoršuje se prospěch ve 
škole, ovšem stoupá obliba u ostatních. Děti z naší cílové skupiny tráví nej-
raději volný čas spolu a neorganizovaně, a to poblíž svého bydliště (přibližně 
třetina). Čtvrtina oslovených se schází v prostorách NZDM. Na sportovištích 
a ve škole tomu bývá vždy více jak u desetiny dětí a mladých lidí.

Výzkum také zjišťoval další způsoby trávení volného času. Nejrozšířeněj-
ším způsobem z nabízených variant je sledování televize, dotazovaní se na ni 
dívají téměř každý den. O něco méně času věnují surfování na internetu. Uče-
ní, sportu a hraní počítačových her se dle vlastního vyjádření věnují tito mladí 
lidé v průměru jedenkrát týdně. Víc jak polovina respondentů uvedla, že den-
ně využívá internet jako prostředek ke komunikaci se svými přáteli. Čtvrtina 
dotazovaných na druhou stranu internet k tomuto účelu nepoužívá vůbec. Jak 
tráví respondenti čas s kamarády, ukazuje graf na následující straně.
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Kde se nejčastěji vídáš s kamarády? Kam chodíte (děti mohly zvolit více možností)?21 

21Jednalo se o otevřenou otázku, odpovědi byly následně zařazeny do vytvořených kategorií. 

Respondenti nejčastěji odpovídali, že spolu tráví volný čas neorganizova-
ně venku, poblíž svého bydliště. Tuto variantu uvedly více jak dvě třetiny oslo-
vených. Necelá polovina se setkává v prostorách NZDM, na hřišti tráví čas  
s kamarády více jak pětina respondentů a ve škole téměř stejný počet.

S trávením volného času souvisí jistě i finanční možnosti dětí. Častým 
zdrojem jejich příjmů je kapesné – více než třetina respondentů dostává mě-
síčně částku do výše 300 Kč, 15 % dětí má k dispozici od 301 do 600 Kč,  
8 % pak 601 až 900 Kč. Celých 12 % dětí a mladých lidí disponuje měsíčně  
901 až 1500 Kč a 8 % dostává pravidelně částku nad 1500 Kč. Je zde ale kolem  
20 % dětí, které naopak nedostávají žádné kapesné.

Spokojenost se životem
Účastníci výzkumu byli také dotazováni na spokojenost s vlastním živo-

tem. Většina z nich se cítí být šťastná (téměř dvě třetiny), ovšem 14 % dotá-
zaných uvedlo, že šťastni nejsou a 22 % má smíšené pocity. Se vzrůstajícím 
věkem pocit štěstí mírně klesá. Svou roli zde hraje i typ školy – respondenti, 
kteří navštěvují základní praktickou školu nebo učiliště bez maturity, víc než 
ostatní uváděli, že v životě šťastní nejsou.

Problémy a konflikty
Mladí lidé ohrožení sociálním vyloučením jsou vystaveni řadě problémů. 

Z šetření vyplynulo, že nejproblematičtější oblastí v jejich životě je škola, 
především kázeňské přestupky a vztahy s učiteli (27 %). Na druhém místě,  
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P: „Třeba když máte holku a ty kamarádi vás otravujou, chci být s ní sám a 
oni lezou pořád za váma.“
A: „Mně třeba taky vaděj, když máte třeba posledních pět cigaret a oni je na 
vás chtěj.“
M: „Nemám ráda, když mně kamarádka odstrčí jako by od sebe a já nevím proč.“

Pokud míváš nějaké problémy, čeho se většinou týkají? Stručně popiš, o co jde 
(děti mohly uvést více možností).331

33Jednalo se o otevřenou otázku, odpovědi byly následně zařazeny do vytvořených kategorií. 

Téměř polovina dotazovaných dětí a mladých lidí označila své problémy 
za snadno řešitelné, více jak třetina jich odpověděla, že jejich hlavní problém 
je řešitelný složitě, ale 20 % dotazovaných odpovědělo, že jejich problémy 
jsou neřešitelné. 

Problémové chování této skupiny dětí a mládeže bývá s přibývajícím vě-
kem častěji řešeno na policii. Zatímco ve věku 11 až 13 let má tuto zkušenost 
asi desetina respondentů, v kategorii 14 až 16 let je to již třetina a ve skupině 
mládeže starší 17 let řešila své chování s policií téměř polovina dotazova-
ných. Častěji než dívky museli své chování na policii řešit chlapci (téměř tře-
tina oslovených). Čtvrtina ze všech respondentů má také zkušenost s řešením 
svého chování se sociálními pracovníky.
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v pětině případů, se umístily konflikty s kamarády. Z výzkumu také vyplývá, že 
se dotazovaní s výjimkou svých kamarádů nikomu pravidelně nesvěřují. Občas 
své problémy probírají s matkou a někdy s vedoucím kroužku nebo klubu.
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Rizikové projevy chování

Účastníci výzkumu byli dotazováni na přítomnost rizikových projevů 
chování nepřímo. Měli říci, zda se tyto projevy vyskytují v jejich nejbližším 
sociálním okolí. Lze ale předpokládat, že pokud uvedené činnosti provozují 
jejich blízcí přátelé, budou s nimi mít zkušenosti i samotní dotazovaní.

Nejrozšířenějším rizikovým projevem chování je mezi přáteli oslovených 
mladých lidí kouření tabáku (téměř 90 %). Následuje pití alkoholu a kouření 
marihuany (přibližně dvě třetiny). Alarmující jsou jevy jako násilí na ostat-
ních, sprejerství na ilegálních plochách, hraní na výherních automatech (dvě 
pětiny), aplikace a distribuce drog (pětina) a prostituce (desetina).

F: „Ne, do kroužků jsem nechodil. Já jsem dělal bordel už od šestnácti.“
V čem se to tak jako projevuje dělat bordel? Jak to vypadá?
N (sestra F): „Sprejuje!!“
T1: „Po škole chodím sem nebo jdu s kámoškama ven, jsme na hřišti a hra-
jeme si na babu i na schovávanou.“ 
T 2: (šeptá T1 do ucha) „Ale opitá!“ 
N (sestra F): „Hulí, hulí, hulí, hulí…“

Zakroužkuj činnosti, o kterých si myslíš, že je tvoji nejbližší přátelé dělají 
(odpovídaly děti starší jedenácti let, mohly zvolit více možností).
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Hlavní zjištění

• Děti a mládež z prostředí ohroženého sociálním vyloučením jsou vystaveny 
řadě negativních faktorů, které se projevují na jejich chování a formování 
postojů k jejich okolí.

• Ze závěrů výzkumu vyplynulo, jaký je typický klient nízkoprahového zaříze-
ní pro děti a mládež: je to čtrnáctiletý chlapec s řadou problémů doma (hád-
ky, průšvihy), ve škole (nevalný prospěch, konflikty s učiteli, důtka třídního 
učitele nebo ředitele školy), i ve volném čase (většina jeho přátel kouří tabák 
i marihuanu a pravidelně pije alkohol, část hraje na automatech, sprejuje a 
dopouští se násilí na ostatních).

• Rodina je k chování dětí ohrožených sociálním vyloučením benevolentní a  
o způsob trávení volného času se příliš nezajímá (může to být ovlivněno i tím, 
že ve 40 % domácností respondentů žijí tři a více dětí – rodiče tak nemusí mít 
na své děti vždy dostatek času).

• Ve škole se tyto děti potýkají s problémovým chováním a také s prospěchem 
(72 % dotazovaných uvedlo, že dostalo napomenutí třídního učitele, víc jak 
polovina důtku ředitele školy, skoro třetina sníženou známku z chování a víc 
jak třetina chlapců a pětina dívek byla na vysvědčení klasifikována nedosta-
tečnou). Přitom se ale polovina respondentů domnívá, že dosahuje ve škole 
dobrých výsledků, 55 % dětí je se svými známkami spokojeno a pro 78 % 
jsou výsledky ve škole důležité. Hranice vnímání školního úspěchu je zřejmě 
u těchto dětí nastavena níže, než je obecně vnímaná norma.

• Ačkoliv se většina dotazovaných dětí účastní školní docházky a škola je sou-
částí jejich života, učitelé rozhodně nepatří mezi osoby, kterým by se děti svě-
řovaly se svými problémy. Respondenti se ale s výjimkou svých kamarádů 
nesvěřují pravidelně vlastně nikomu.

• Třetina respondentů uvedla, že má zkušenost s řešením svých problémů  
s policií a se sociálními pracovníky.

• Ve volném čase se děti a mládež z prostředí ohroženého sociálním vylou-
čením organizovanému rozvíjení zájmů a koníčků příliš nevěnují. Většinou 
je jejich jediným organizovaným volnočasovým programem návštěva níz-
koprahových zařízení pro děti a mládež. Pouhá třetina uvedla, že navštěvuje  
i jiné organizované aktivity mimo NZDM.

• Výzkum ukázal, že pokud chceme děti z cílové skupiny do neformálního 
vzdělávání více začlenit, je třeba na ně aktivně působit co nejdříve, nejpozdě-
ji však do čtrnácti let věku.
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A co dál?

Tuto publikaci jsme nazvali Blýskání na časy. Spíš než popis reálného stavu 
je tento název vyjádřením přání a naděje, že se konečně také v oblasti dětí a mlá-
deže ohrožených sociálním vyloučením začnou dít kroky, které by jim skutečně 
pomáhaly. 

Potvrdila se důležitá role nízkoprahových zařízení v životě těchto dětí a mla-
dých lidí. Zatím se však ukazuje, že ve většině případů se do činnosti v těchto 
zařízeních zapojují krátkodobě a nepravidelně. Právě díky rozdílnému pojetí trá-
vení volného času v NZDM a naproti tomu ve střediscích volného času (SVČ) 
a dalších organizacích pracujících s dětmi a mládeží dochází i k rozdílnému 
pohledu na samotné uživatele těchto zařízení. Chybí návaznost, informovanost  
i vzájemná spolupráce mezi NZDM a SVČ nebo dalšími organizacemi. Už jen 
příslušnost k tomu kterému typu organizace vytváří v myslích mnohých pracov-
níků s dětmi a mládeží umělou segregaci.

V životech dětí ohrožených sociálním vyloučením často chybí důvěryhodný 
dospělý člověk. Zde je prostor pro vedoucí kroužků, klubů či oddílů. Další alter-
nativou by mohli být mentoři – dospělí lidé, kteří pomáhají dospívajícím v jejich 
osobním růstu a zároveň se jim postupně stávají staršími kamarády (podrobně 
se tomuto tématu věnuje naše publikace Balú a Mauglí – je možné ji najít na 
této adrese: http://userfiles.nidm.cz/file/KPZ/KA1-vyzkumy/brozura-baluamau-
gli-web%281%29.pdf)

Než výzkum proběhl, zdálo se, že jeho výsledky ukážou tuto skupinu dětí 
a mládeže v negativním světle, se způsobem života odchylujícím se od normy 
„běžných“ dětí, tedy dětí teoreticky neohrožených sociálním vyloučením. Uká-
zalo se však, že ačkoliv řada dětí z cílové skupiny žije v neuspokojivém sociál-
ním zázemí a má například sklony k rizikovému chování, neexistuje zde výraz-
ná a jednolitá skupina dětí a mládeže na sociálním dně. Nabízí se však otázka, 
nakolik by zjištění byla odlišná, pokud by do výzkumu byli zařazeni mladí lidé  
z vyloučených lokalit, kteří služeb nízkoprahových zařízení nevyužívají.

Doufáme, že výstupy tohoto výzkumu budou jedním ze základních podkladů 
pro přípravu vzdělávacích programů využívaných lidmi pracujícími s dětmi a 
mládeží. Díky novým poznatkům budou moci do svých zařízení a programů lépe 
integrovat ty děti a mladé lidi, kteří jejich služeb dosud nevyužívali, a také budou 
lépe připraveni na udržování bezkonfliktního klimatu mezi svými svěřenci, kteří 
pocházejí z nejrůznějšího prostředí. Získaná data snad poslouží i široké veřejnos-
ti k lepšímu porozumění životnímu stylu, problémům a potřebám dětí a mladých 
lidí ohrožených sociálním vyloučením.
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Slovníček pojmů

Neformální vzdělávání

Pojmem neformální vzdělávání se rozumí vzdělávání organizované 
mimo rámec zavedeného oficiálního školského systému, které zájem-
cům nabízí rozvoj životních zkušeností, dovedností a postojů zalo-
žených na uceleném systému hodnot. Tyto aktivity bývají zpravidla 
dobrovolné.

Organizace poskytující neformální vzdělávání

Jedná se o: sdružení dětí a mládeže a další nestátní neziskové orga-
nizace, školská zařízení pro zájmové vzdělávání, především střediska 
volného času, vzdělávací agentury, kluby, kulturní zařízení a další.

Zdravé klima v neformálním vzdělávání

Je to ideální stav, za kterého vznikne v organizacích zabývajících se 
zájmovým a neformálním vzděláváním bezpečné, tolerantní, interkul-
turní prostředí, které bude přístupné všem dětem a mládeži bez ohledu 
na jejich sociální zázemí, původ a speciální vzdělávací potřeby a zaru-
čí, že všechny děti a mládež budou mít stejnou možnost rozvíjet svou 
osobnost, znalosti i dovednosti.

Sociální vyloučení

Podle zákona o sociálních službách se jedná o vyčlenění osoby mimo 
běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku ne-
příznivé sociální situace

Respondent

Je to osoba, která je ve výzkumu, průzkumu či anketě dotazována.  
V našem výzkumu byli respondenty uživatelé služeb NZDM ve věku 
6 až 20 let v Praze, Plzeňském, Ústeckém, Královéhradeckém, Morav-
skoslezském, Jihomoravském a Zlínském kraji a kraji Vysočina.  
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mlá-
deže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem:

 

Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí 
v zájmovém a neformálním vzdělávání

Hlavními aktéry projektu jsou ti, kteří pracují s dětmi a mladými lidmi v rámci jejich 
volného času v organizacích celé České republiky: střediska volného času, školní 
družiny, školní kluby a nestátní neziskové organizace. Cílem projektu je výrazné po-
sílení celoživotního vzdělávání lidí pracujících s dětmi a mládeží a hlavně zkvalitnění 
systému podporujícího trvalý a udržitelný rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání. 

Jednotlivé aktivity projektu jsou řízeny odbornými garanty, kteří jsou schopni iden-
tifikovat přednosti i problémy práce v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání a 
iniciovat pozitivní změny. Seznam oblastí, kterými se projekt Klíče pro život zabývá: 

• VÝZKUMY 
• STANDARDIZACE ORGANIZACÍ NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
• SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ: 

1.  Studium pedagogiky volného času 
2.  Průběžné vzdělávání 
 Průřezová témata: výchova k dobrovolnictví, participace a informovanost, výcho-

va k aktivnímu občanství, zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání, 
inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, multikulturní výchova, me-
dializace a mediální výchova 

3.  Funkční vzdělávání 
• UZNÁVÁNÍ NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
• PODPORA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO MLÁDEŽ 

Cílem realizátorů Klíčů pro život je mj. popularizovat a celkově zvýšit povědomí 
veřejnosti o systémové odborné práci s dětmi a mládeží v jejich volném čase. 

 
www.nidm.cz
www.kliceprozivot.cz 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM 
FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Národní institut dětí a mládeže MŠMT

Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
je odborným zařízením tohoto ministerstva v oblasti státní podpory a ochra-
ny mládeže. Jeho ambicí je stát se českým národním centrem neformál-
ního vzdělávání. Neformálním vzděláváním se přitom rozumí jakékoliv 
systematické výchovné působení kromě školní docházky (to je „formální 
vzdělávání“) a samotné výchovy v rodině. Pokud jeho nositeli jsou školská 
zařízení (střediska volného času, školní kluby a družiny), hovoří se zpravidla  
o zájmovém vzdělávání. Zhruba se tedy jedná o ty formy výchovy a vzdělávání, 
které se dříve označovaly jako mimoškolní činnost. Své poslání naplňujeme 
těmito aktivitami:

•  Komplexním projektem rozvoje oblasti neformálního vzdělávání dětí a 
mládeže (Klíče pro život), včetně metodické podpory subjektů působících 
v této oblasti – zejména středisek volného času, školních družin a klubů a 
nestátních neziskových organizací dětí a mládeže či pracujících s dětmi a 
mládeží v jejich volném čase.

•  Vzděláváním pedagogických pracovníků školských zařízení pro zájmové 
vzdělávání, odbornou přípravou pracovníků s dětmi a mládeží.

•  Výzkumem v oblasti volného času dětí a mládeže, spoluprací při tvorbě 
koncepčních materiálů a právních předpisů pro oblast neformálního 
vzdělávání a práce s dětmi a mládeží ve volném čase a poskytováním in-
formací z těchto oblastí.

•  Podporou práce s talentovanými dětmi a mládeží, včetně metodické, 
koordinační a konzultační činnosti.

•  Aktivitami Národního informačního centra pro mládež v oblasti sběru, 
třídění a distribuce informací i podílem na činnosti mezinárodních orga-
nizací zabývajících se informacemi pro mládež.

•  Implementací evropských programů v oblasti zájmového vzdělávání a  
v oblasti volného času dětí a mládeže, zejména programu Mládež v akci, 
jehož jsme v ČR koordinátory, a rozvojem zahraniční spolupráce.

Naše internetové stránky:
www.nidm.cz, www.nicm.cz, www.kliceprozivot.cz, www.mladezvakci.cz,
www.eurodesk.cz, www.neformalnivzdelavani.cz, www.vyzkum-mladez.cz

Výroční zprávu najdete na adrese:
http://www.nidm.cz/o–nidm/zakladni–dokumenty/vyrocni–zpravy



Blýskání
na časy?
aneb sonda do života dětí
ohrožených sociálním vyloučením

www.nidm.cz

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE

TATO PUBLIKACE A VÝZKUM, O KTERÉM POJEDNÁVÁ, JSOU SPOLUFINANCOVÁNY
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

O výsledcích výzkumu na téma:
Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání




