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Národní institut dětí a mládeže společně s Odborem mládeže MŠMT 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 nevládní neziskové organizace. Cílem projektu je výrazné 
posílení 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 
3.  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 

4.  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

Výroční zprávu najdete na adrese:
http://www.nidm.cz/o–nidm/zakladni–dokumenty/vyrocni–zpravy
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Kdo jsou naši mladí?

Představte si, že stojíte na rušné ulici některého z našich měst. Míjejí vás 
nejrůznější mladí lidé: spěchající studenti, hloučky znuděných, lelkujících teena-
gerů v městských parčících. Subkultura ulice. Dredaři s dřevěnými korálky. Na-
malované, načesané a navoněné slečny (ale i chlapci). Budoucí štamgasti výčepů 
čtvrté cenové skupiny. Mladí lidé s batůžky spěchající za svými cíli. Jedno mají 
společné: většinou se nikterak nesnaží podílet na životě naší společnosti, ovliv-
ňovat dění kolem sebe. Již samotný zájem o veřejné a politické dění je u mladých 
lidí velmi nízký. Co je toho příčinou? A kdyby se náhodou některý mladý člověk 
chtěl občansky angažovat, bude vůbec vědět, jak na to, kde má najít potřebné 
informace? Tak právě o tom je tato publikace.
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Metody a cíle výzkumu

Cílem výzkumu bylo zmapovat informovanost a participaci (podílení se, za-
pojení) mladých lidí na společenském a politickém dění a zároveň zjistit zájem 
mladých lidí o tuto oblast. Šlo o kvantitativní výzkum uskutečněný osobními 
rozhovory tazatele a respondenta. Celkem bylo uskutečněno 1061 rozhovorů 
s mladými lidmi ve věku 15 – 26 let, a to po celé ČR. Každý rozhovor trval při-
bližně dvacet minut a realizovala ho firma Ipsos Tambor s.r.o. Praha.

To vše se odehrálo na pozadí nepříliš povzbudivých skutečností, totiž „zne-
chucení“ mladých lidí z politiky i pesimistických pocitů o možnostech a smyslu-
plnosti vlastního zapojení do věcí veřejných. Často se objevuje názor, že „i když 
se zapojím, stejně nic nezmůžu“. Tyto pocity mohou mnohdy přejít až v napros-
tou rezignaci. Přitom participace na společenském a politickém dění je význam-
nou složkou fungování demokratické společnosti.

Výzkumníci kladli mladým lidem především otázky z těchto dvou oblastí:  

•	 Informovanost mládeže o společenském a politickém dění – o možnostech 
podílet se na „věcech veřejných“:

o	Jakým informačním kanálům dává mládež přednost
o	Jaká je znalost a využití informačních center a portálů pro mládež
o	Na která témata se mládež hlavně zaměřuje
o	V kterých oblastech má mládež dostatek (či spíše nedostatek) informací

•	 Participace mládeže na společenském a politickém dění:

o	Zda a jakým způsobem se jí mládež věnuje (prostřednictvím mládežnic-
kých organizací, zájmových sdružení, dětských parlamentů, akademic-
kých senátů apod.)

o	Jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými regiony a socioekonomickými sku-
pinami

o	Co ovlivňuje úroveň participace
o	Zda a jakým způsobem se účastní jiných veřejných aktivit (v politických 

stranách, neziskových organizacích apod.)
o	Jaká je motivace mládeže podílet se na „věcech veřejných“ – v jakých 

aktivitách by se mladí lidé chtěli angažovat, které aktivity považují za 
přínosné

Kompletní zpráva o výzkumu je k dispozici na adrese:
http://www.vyzkum-mladez.cz/zpravy/1259754857.pdf .
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Média jsou všude kolem nás
Co tedy výzkum zjistil o preferenci mladých lidí z hlediska konkrétních mé-

dií? Přes obrovský rozvoj informačních technologií a rozmach internetu mezi 
médii, která mládež sleduje, dominuje stále tradiční televize. Podstatně hůře 
jsou na tom tištěná média - noviny, časopisy, přičemž nejnižší čtenost mají mezi 
mladými lidmi regionální a zdarma distribuované tiskoviny. Zvláštní kapitolou 
jsou internetové sociální sítě. Značná část mládeže je používá, jiná, téměř stejně 
početná, deklaruje, že je nikdy nenavštěvuje. Je však vysoce pravděpodobné, že 
sítě typu Facebook budou mít stále více uživatelů. 

Celkový přehled podává následující graf:

Podíváme-li se na sledovanost z úhlu sociálních skupin, je jasné, že nejvíce 
sledují informační a zpravodajské servery na internetu vysokoškoláci a studenti 
VOŠek, studenti středních škol pak využívají nejčastěji internetové sociální sítě. 
Svou roli hraje i vzdělání rodičů. Čím vyšší vzdělání rodičů, tím menší sledova-
nost televize, rozhlasu a bulvárního tisku a tím větší sledovanost informačních 
serverů, sociálních sítí, internetových vyhledávačů a čtenost celostátních deníků 
typu Hospodářských či Lidových novin.

Výzkum se poměrně podrobně věnoval poslechovosti vybraných rozhlasových 
stanic a zde je vidět, že vedou stanice typu Evropa 2, Impuls a Radio Kiss, kdežto 
veřejnoprávní Český rozhlas je na tom poslechově dvoj- až trojnásobně hůře, jak 
ukazuje tabulka.

Několikrát týdně
Sledovanost médií
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Dalším informačním médiem, které mládež sleduje, jsou zpravodajské a 
informační servery. Ty využívá 60% mladých lidí několikrát týdně a vůbec je 
nevyužívá 10%. Návštěvnost serverů mladými lidmi, jak ukazuje následující 
tabulka, odpovídá obecným zjištěním z výzkumu Net Monitoru.

Mladí lidé jsou informování o možnostech společenského, kulturního i po-
litického života také pomocí informačních systémů pro mládež. Ty přinášejí 
mimo jiné informace o studiu, práci a možnostech participace. Jejich výhodou 
je jednoduchá dosažitelnost přes internet. Přesto je nápadná nízká znalost těchto 
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informačních systémů, jejichž typickým reprezentantem jsou Informační centra 
pro mládež. Ví o nich asi čtvrtina dotazovaných mladých lidí do 26 let (nejvíce 
VŠ), ale pravidelně je využívají pouze 2% mladých lidí do 26 let. Kromě z in-
ternetu vědí o těchto systémech od přátel a ze školy. Ti, kteří je využívají, jsou 
většinou spokojeni s fungováním. Nejčastěji se zajímají o práci, brigádu (44%), 
informace z kultury, o cestování a studium. 85% dotázaných se vyjádřilo, že  
i když o podobném informačním systému pro mládež vědí, nevyužívají jej, pro-
tože nemají potřebu.
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Společenský a politický život

O život ve škole a ve třídě jako o jakousi bránu do světa společenského dění 
se zajímá poměrně velká část mladých lidí, ačkoliv bychom zde mohli čekat 
zájem ještě daleko větší. 20% studujících se o něj zajímá podrobně a zhruba 
40% zběžně. U dalších oblastí kulturního a společenského života je však zájem 
mladých lidí podstatně nižší, jak ukazuje tabulka. 

Úroveň školy
Z výzkumu vyplývá, že žáci základních škol častěji projevují svůj zájem  

o dění ve škole tak, že sami organizují akce školy či se na nich jinak podílejí. 
Studenti vysokých škol se na druhou stranu častěji účastní setkání s vedením 
školy a učiteli
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Úroveň obce nebo městské části
Zájem o školu je u různých skupin mládeže přibližně stejný. Jak je to ale se 

zájmem o politické dění v obci či ve městě? Největší zájem jeví vysokoškoláci a 
studenti VOŠ, nejmenší pak žáci základních škol. Svou roli zde hraje i vzdělání 
rodičů, kdy zájem roste u dětí, jejichž rodiče jsou vysokoškolsky vzděláni. Ob-
dobně to vypadá se zájmem o rozvoj obce, města či městské části.

Rozdíly se stírají, jedná-li se o zájem o kulturně-společenský život. Svou 
roli hraje také velikost sídla – nejnižší zájem o dění v obci je ve městech nad 
100 000 obyvatel.

Zajímavá je odpověď největšího počtu dotázaných mladých lidí na otázku, 
jak se u nich projevuje zájem o společensko-politické dění. Nejvíce jich uved-
lo, že recyklují odpad. Ostatní odpovědi ukazuje tabulka.

 A co je nejčastějším zdrojem informací o dění v obci? Je to nejbližší sociální 
okolí mladých lidí, jinými slovy tedy kamarádi a přátelé, rodiče, obecní zpravo-
daj (odkud nejvíce čerpá mládež z malých měst od 5 000 do 20 000 obyvatel), 
internetové stránky obce či města a vývěska. Zpravodaj obce či městské části je 
vůbec nejatraktivnějším informačním kanálem pro více než polovinu mladých 
lidí, kteří se o tuto společenskou oblast zajímají.
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Zájem o politické dění v obci by se dal nazvat spíše nezájmem. Nezajímá 
se o ně 41% respondentů, a to z toho důvodu, že si myslí, že politika do jejich 
života vůbec nezasahuje. Jen o něco menší část zaujímá rezignovaný postoj, že 
stejně nic svou aktivitou neovlivní, případně že stejně nemají volební právo, pro-
tože jsou ještě příliš mladí. Tento pocit rezignace je společný i v případě zájmu  
o rozvoj obce či městské části, dalším důvodem je pak to, že se v obci nic neděje, 
a tak není důvod se o rozvoj zajímat. Častým důvodem pak je také to, že mladí 
lidé uvádějí zajímavější nebo důležitější věci, které mají na práci.

Úroveň ČR:
Alespoň okrajově se o politické dění v ČR zajímají přibližně 2/3 mladých lidí. 

Nejvyšší zájem mají o tuto oblast studenti VŠ a VOŠ, nejmenší žáci ZŠ. Zájem je 
ovlivněn i výší vzdělání rodičů (1/2 dětí středoškoláků, 3/4 dětí vysokoškoláků).

Větší zájem mají mladí lidé o společensko-kulturní dění v ČR (alespoň 
okrajově 71% dotázaných). Platí opět, že čím vyšší vzdělání dotázaných i jejich 
rodičů, tím vyšší zájem dotázaných.

Zájem mladých lidí se nejčastěji projevuje sledováním informací v médiích  
(80 % respondentů). Čtvrtina dotázaných projevuje svůj zájem účastí ve volbách do 
Poslanecké sněmovny (zde jsou ovšem zahrnuti i mladí lidé pod 18 let, takže vezme-
me-li jako základ pouze mladé lidi nad 18 let, pak k volbám jich jde víc jak třetina).

.  

41

39

25

18

14

13

13

11

7

4

Žiji si svým životem, do kterého politika
nezasahuje

Mám pocit, že stejně nic neovlivním

Je mi to jedno, mám zajímavější\ důležitější věci
na práci

Netýká se mě to

Určitě se zajímají jiní

V obci se nic neděje, nevím, proč bych se o to
měl\a nějak zvlášť zajímat

Nemám volební právo

Neřeší se tady nic, co by se mě bezprostředně
týkalo, možná se začnu zajímat, až se dozvím,

Nevím, jakým způsobem bych se měl\a zajímat
či zapojit

Nemám v plánu v této obci v budoucnu žít, je mi
jedno, co se v ní děje

v %
n=489

41

39

25

18

14

13

13

11

7

4

 

 

 

Z jakého důvodu se nezajímáte o politické dění v obci/městské části, kde žijete?
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Někteří mladí lidé uvedli, že se účastní demonstrací. Jak je vidět v tabulce, 
vedou demonstrace proti státním maturitám a Jiřímu Paroubkovi.

 

80

28

28

22

12

7

4

3

2

60

21

21

16

9

6

3

2

2

Sleduji veřejně dostupné informace v médiích

Účastním se voleb do Poslanecké sněmovny

Sleduji diskusní pořady v médiích

Účastním se voleb do krajského zastupitelstva

Přispívám do sbírek na dobročinné účely
(finanční i hmotné benefity)

Diskutuji o společensko-politickém dění na
internetu (blogy, sociální sítě)

Účastním se demonstrací

Prostřednictvím organizací, na jejichž činnosti
se podílím

Účastním se (alespoň někdy) jednání
Parlamentu ČR

80

28

28

22

12

7

4

3

2

60

21

21

16

9

6

3

2

2

Se zájmem 
o oblast
(n=800)

Jakým způsobem se projevuje Váš zájem o společensko-politické dění v České republice?

Z celku
(n=1061)

 Jakých demonstrací jste se za poslední 2 roky zúčastnil/a?
v % 

n = 34 
boj proti státním maturitám  12 

vejce pro Paroubka v každém městě  12 

práva lidu 9 

před volbami do EU  6 

protifašistická, protinacistická  6 

legalizace marihuany 6 

za Stranu zelených  6 

jiné 47 
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Hlavními zdroji informací o kulturní dění v ČR jsou televize a internet, a to 
zejména u vysokoškoláků. U středoškoláků a žáků základních škol hrají poměrně 
důležitou roli také rodiče a škola. V atraktivitě vedou zpravodajské a informační 
servery na internetu (studenti VŠ a VOŠ), TV a tisk (ekonomicky aktivní mladí 
lidé) a internetové sociální sítě a portály pro mladé (studenti středních škol), 
prohrávají setkání se zástupci neziskovek, s představiteli z kulturní a společenské 
oblasti a s politickými představiteli ČR.

Hlavní důvod nezájmu mladých lidí o politické dění v ČR je obecný nezájem o 
politiku (65%) a znechucení nad tím, jak to v současné době v politice chodí (38%).

Na úrovni EU a na globální úrovni
Zde je zájem v porovnání s ostatními oblastmi nejnižší, jinak vše platí 

zhruba jako u ČR. Více než o dění v EU se mladí lidé zajímají o dění na 
globální úrovni, alespoň okrajově, přičemž nejčastějším a nejatraktivnějším 
zdrojem je internet. 

Regionální rozdíly
Výzkum ukázal, že nejvýrazněji se odlišuje mládež z Prahy, která jeví nejniž-

ší zájem o veřejné dění, zejména ve škole a městské části, kde žije. Zároveň také 
nemá potřebu informací o participaci. Podobná situace je i v Královéhradeckém 
a Pardubickém kraji. Naopak mládež z Vysočiny a Středočeského, Zlínského a 
Jihomoravského kraje má tento zájem nadprůměrný.

 

82

76

50

39

37

34

21

10

7

4

3

Z televize

Z internetu

Z rozhlasu

v %
n=800

82

76

50

39

37

34

21

10

7

4

3

Z televize

Z internetu

Z tisku (noviny, časopisy)

Z rozhlasu

Od kamarádů, přátel

Od rodičů

Ve škole

V zaměstnání \ od kolegů

Z akcí pro veřejnost

Od organizací, občanských sdružení (brožura,
leták, email apod.)

Prostřednictvím organizací, kterých jsem
členem

v %
n=800

Jakým způsobem se dozvídáte o společensko-politickém dění v České republice?
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Participace prostřednictvím organizací

Mladí lidé se mohou na veřejném dění podílet prostřednictvím nejrůzněj-
ších organizací. Dotazovaní si je vybírali z předloženého seznamu. Respondenti  
o těchto organizacích doposud nemuseli slyšet, ale měli usoudit, které z nich 
umožňují mladým lidem účastnit se věcí veřejných. Nejlépe si vedly tyto orga-
nizace: 

-	 Studentské rady a parlamenty  33%
-	 Organizace dětí a mládeže  29%
-	 Střediska volného času, DDM 28%
-	 Politické strany   28%
-	 Neziskové organizace  28%
-	 Sportovní oddíly   28%

Pokud jde o vlastní účast, většina mladých lidí se aktivně angažuje v jedné 
organizaci – 43%, ve dvou a více organizacích to je 20%. Třetina mladých lidí 
se do žádné organizace nezapojila. Angažovanost mladých lidí v organizacích 
je vysoká u žáků základních a středních škol (75%), což je dáno vyšší mírou 
členství ve sportovních oddílech, střediscích volného času a organizacích dětí a 
mládeže.



13

Parlamenty mládeže

Organizace tohoto typu podle dotazovaných umožní největší zapojení dětí a 
mládeže do veřejného dění. O jejich existenci slyšelo 28% mladých lidí. Ti byli 
následně dotázáni, zda ví, co je náplní těchto organizací. Nejčastější odpovědi byly: 

Když byly mladým lidem tyto organizace podrobně představeny, měli se re-
spondenti vyjádřit k jejich přínosu. Ten je hodnocen poměrně vysoko, jak uka-
zuje následující graf.

Horší už je to se samotným členstvím, to je atraktivní pouze pro třetinu mla-
dých lidí, rozhodně atraktivní pak pro 8%.

1
11 6

20
27

19
13

24 20 23
30

72 74 82

11 47

51
5148

41

61

2,1 2,3 1,92,1

n=499 n=289n=251n=1061

v %

1
11 6

20
27

19
13

24 20 23
30

72 74 82

11 47

51
5148

41

61

2,1 2,3 1,92,1

Total ZŠ, SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ

Rozhodně + spíše ano

Rozhodně ano

Spíše ano

Spíše ne

Rozhodně ne

Neví, neodpověděl\a

Průměr

n=499 n=289n=251n=1061

v %

Je podle Vás přínosné, aby se mládež takovýmto způsobem podílela na veřejném dění?

Co je podle vás jeho náplní?

hájí zájmy mládeže, studentů, práva a povinnosti dětí

zájem a řešení problémů a potřeb dětí a mládeže
(školní i mimoškolní otázky)

pořádání diskusí, besed, komunikace s vedením školy,
učitely, mezi žáky, s politiky

zjišťovat/vyjadřovat názory a návrhy

spolupráce se školami a stát. institucemi, organizacemi

aktivita, organizace akcí pro mládež a děti

zapojení mladých do veřejného/politického dění

ukázat mladým parlament, hra na parlament,
politiku, různé instituce

zabavení, volný čas mládeže

jiné

neví, neodpověděl(a)

v %
n=295

36

19

16

13

8

7

4

3

2

12

5
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Vnímání možnosti participace mladých lidí

Jak mladí lidé vnímají možnost podílet se na ovlivňování veřejného života? 
Rozhodně pokládají za velmi podstatný věk, ten tvoří podle nich velkou bariéru 
pro možnost uplatnění se ve společenském a politickém životě. 

Následující tabulka ukazuje strmý pokles představ mladých lidí o tom, jak 
mohou ovlivňovat veřejné dění od možnosti vyjadřovat se k důležitým otázkám 
doma po nejnižší bod možnosti ovlivňovat dění v rámci ČR či EU. 

 

32

2

9

v %
n=1061

32

2

57

9

Studenti, mladí lidé do 26 let
Lidé v produktivním věku (26-60 let)
Lidé nad 60 let
Nezáleží na věku, zasáhnout do veřejného dění může kdokoliv

v %
n=1061

Kdo si myslíte, že má nejlepší příležitost ovlivňovat život v naší zemi?

3 2 42
5 7 5
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3
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1
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1
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27
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4
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5,8
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5,3

2,7

2,0

V obci/

Top 3

2

3

4

5

6

n=1061n=680 n=273 n= 1061n=1061n=680n=1061

v %

3 2 42
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1
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4
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74

5,8
6,0

3,2

3,4

5,3

2,7

2,0

Doma, v rodině Ve školní třídě Ve škole Na pracovišti V obci/
městské části,

kde žijete

Na úrovni ČR V rámci
Evropské unie

Top 3

Rozhodně ano

2

3

4

5

6

Rozhodně ne

Neví, bez odpovědi

Průměr

n=1061n=680 n=273 n= 1061n=1061n=680n=1061

v %

Myslíte si, že Vy osobně máte možnost vyjadřovat se k důležitým otázkám, které se Vás týkají?
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Co se týká potřeby mladých lidí vyjadřovat se a něco v těch samých oblastech 
ovlivňovat, graf je velmi podobný. Současně zde opět platí, že větší zájem a po-
třebu mají vzdělanější mladí lidé a děti vzdělaných rodičů.

Na míru zapojení má samozřejmě vliv i to, jak je mládež informována o mož-
nostech zapojení se do veřejného života. Více než polovina mladých lidí je toho 
názoru, že informovanost není dostatečná.

Průzkum se zaměřil také na vzájemný vztah dostatečnosti informovanosti a 
potřeby informovanosti. Na základě toho se v průzkumu vyčlenily čtyři názoro-
vé skupiny mladých lidí, jak ukazuje tabulka.

 

Celkem: 25 %
Žáci na ZŠ: 16 %
Studenti na S : 21 %
Studenti na VŠ, VOŠ: 32 %
Ekonomicky aktivní: 26 %
Nezaměstnaní, na rodičovské: 14 %

Celkem: 27 %
Žáci na ZŠ : 22 %
Studenti na SŠ : 31 %
Studenti na VŠ , VOŠ : 29 %
Ekonomicky aktivní: 25 %
Nezaměstnaní, na rodičovské: 23 %

Celkem: 30 %
Žáci na ZŠ: 49 %
Studenti na SŠ: 33 %
Studenti na VŠ, VOŠ: 20 %
Ekonomicky aktivní: 27 %
Nezaměstnaní, na rodičovské: 43 %

Informovanost je dostatečná, 
nechce být informován/a

Celkem: 18 %
Žáci na ZŠ: 13 %
Studenti na SŠ: 14 %
Studenti na VŠ, VOŠ: 18 %
Ekonomicky aktivní: 23 %
Nezaměstnaní, na rodičovské: 20 %

Informovanost je dostatečná, 
chce být informován/a

Informovanost je nedostatečná, 
chce být informován/a

Informovanost je nedostatečná, 
nechce být informován/a

Celkem: 25 %
áci na Z : 16 %

Studenti na SŠ: 21 %
Studenti na V , VO : 32 %
Ekonomicky aktivní: 26 %
Nezam stnaní, na rodi ovské: 14 %

Celkem: 27 %
Žáci na ZŠ: 22 %
Studenti na SŠ: 31 %
Studenti na VŠ, VOŠ: 29 %
Ekonomicky aktivní: 25 %
Nezaměstnaní, na rodičovské: 23 %

Celkem: 30 %
áci na Z : 49 %

Studenti na S : 33 %
Studenti na V , VO : 20 %
Ekonomicky aktivní: 27 %
Nezaměstnaní, na rodičovské: 43 %

Informovanost je dostate ná, 
nechce být informován/a

Celkem: 18 %
áci na Z : 13 %

Studenti na S : 14 %
Studenti na V , VO : 18 %
Ekonomicky aktivní: 23 %
Nezam stnaní, na rodi ovské: 20 %

Informovanost je dostate ná, 
chce být informován/a

Informovanost je nedostate ná, 
chce být informován/a

Informovanost je nedostate ná, 
nechce být informován/a
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Vliv aktivního členství v organizacích na zájem o veřejné dění

Výzkum prokázal souvislost mezi vyšším zájmem o veřejné dění (nejvýraz-
něji v případě zájmu o kulturně-společenský život a politické dění na místní  
i celorepublikové úrovni) a aktivním členstvím v některé dětské či mládežnické 
organizaci. Mladí lidé, kteří jsou aktivně činní v těchto organizacích, mají také 
vyšší potřebu vyjadřovat se k důležitým otázkám, které se jich týkají, a to na 
všech úrovních – od školy až po Evropskou unii.

Ze získaných dat sice nebylo možno odvodit jednoznačný směr působení – 
tedy zda z členství v organizaci plyne větší zájem o veřejné dění, nebo zda větší 
zájem o veřejné dětí vede i k aktivnímu členství v organizacích. Z hlediska časo-
vé posloupnosti (většina dětí se stává členy organizací v mladším školním věku) 
je ovšem pravděpodobnější první varianta.
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Závěry a doporučení

Z výzkumu především vyplývá to, co vlastně všichni tušíme nebo dokonce 
víme: zájem mládeže o veřejné dění není příliš vysoký. Lepší situace je v oblas-
tech, které se mladých lidí bezprostředněji týkají: škola, zaměstnání. Pokud mají 
mladí lidé zájem o informace, pak jde o ty veřejně dostupné. Jejich politická 
aktivita se projevuje zejména účastí u voleb. Největší zájem o veřejné dění mají 
studenti vysokých škol a děti vzdělaných rodičů.

Celkové výsledky jsou však spíše neradostné: participace mladých lidí (např. 
prostřednictvím organizací) je poměrně nízká, politika mladé lidi převážně neza-
jímá, jsou znechuceni poměry na současné politické scéně a mají pocit, že stejně 
nic neovlivní. Zároveň je však třeba říci, že mladí lidé nepociťují ani zvláštní 
potřebu se k veřejnému dění vyjadřovat, starají se o své problémy a zábavu, 
veřejné dění je jim „jedno“.

Pokud se mladí lidé zapojují do veřejného dění alespoň jako sympatizanti, 
pak je to zejména prostřednictvím školy a organizací, sdružení, oddílů a kroužků 
při škole působících. 

S mírou participace souvisí i míra informovanosti a tady si více než polovina 
mladých lidí myslí, že mládež není dostatečně informována o možnostech par-
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ticipace. Zároveň existuje poměrně velká skupina mladých lidí, která ani infor-
mována být nechce.

Jako nejlepší a nejžádanější zdroj informací figuruje internet a zpravodajské 
a informační servery na něm. Z toho vyplývá, že prostřednictvím internetu by 
měla také v první řadě probíhat komunikace s mladými lidmi. Příležitostí je také 
stále větší obliba a rostoucí počet uživatelů sociálních sítí. 

Mladé lidi je třeba vhodnou formou získat pro přijetí skutečnosti, že jsou 
nedílnou součástí společenského dění a že i oni sami mohou mnohé změnit 
a ovlivnit. V tom mohou výrazně pomoci dobré příklady participace, které 
mohou posloužit jako vzory. Je také nutné zdůrazňovat, jaký význam a efekt 
bude případná angažovanost mládeže mít. Nejde jen o obecný prospěch, ale 
také o osobní přínos pro profesní kariéru či o obohacení sociálního života 
mladých lidí.
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Virtualita a realita
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Národní institut dětí a mládeže společně s Odborem mládeže MŠMT 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 nevládní neziskové organizace. Cílem projektu je výrazné 
posílení 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 
3.  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 

4.  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

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



Virtualita
a realita
aneb 
Odkud mládež získává informace 
o světě a jak se v něm angažuje

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: 
Informovanost a participace mládeže
Národní institut dětí a mládeže 2011




