
DOPAD NEORGANIZOVANÉHO VOLNÉHO ČASU NA DĚTI  

Letní prázdniny – zábava, nebo nuda? 

Nastal čas letních prázdnin. Čas tolik vytoužený. Čas, na který se řada dětí těšila už od začátku 

školního roku. Dva měsíce, šedesát dva dní, nebo také tisíc čtyři sta osmdesát osm hodin „volna“. 

Zábava, příroda, výlety a cestování s (pra)rodiči, tábory, sport, hry, zážitky, koupání, společná radost. 

Tak rychle to dětem utíká. Nebo žádný program, anonymní město, samota, televize, nuda, youtube  

a zase nuda. Nekonečné prázdniny.  

Způsob, jakým děti volný čas o prázdninách stráví, zda jim budou utíkat rychle, nebo pomalu, a také 

zda pro ně budou bezpečné či nebezpečné, ovlivňuje řada faktorů. Mezi ně patří např. věk dětí, 

lokalita, ve které žijí, způsob, jakým tráví volný čas jejich rodiče, nebo pestrost prázdninového 

programu, na jehož podobu má významný vliv socioekonomické postavení rodiny. 

Nebezpečí nudy  

Socioekonomické postavení rodiny zásadně ovlivňuje nejen kde a jak, ale také s kým budou děti volný 

čas trávit. Výzkumy na toto téma (např. Bocan, Machalík) dochází k závěrům, že děti z hůře 

situovaných rodin tráví až dvakrát více času samy než děti z rodin s průměrným či lepším 

socioekonomickým postavením. Ty častěji podnikají něco společně s rodiči či dalšími členy širší 

rodiny. Více o samotě tak zůstávají např. děti rodičů samoživitelů, kteří musí sami zajistit chod 

domácnosti a potřeby všech jejích členů, děti z rodin, ve kterých došlo k přetrhání širších rodinných 

vztahů, děti z chudých rodin, nebo děti z rodin dysfunkčních. 

Ať už je příčinou cokoliv, platí, že samota a nuda nejsou dobrými přáteli žádného dítěte. Naopak, 

leckdy je zavedou na místa, která by bylo lepší neobjevit, za hranice, které by bylo lepší nepřekročit, 

do party, kterou by bylo lepší nepoznat. Může to být právě pocit osamělosti a nudy, který děti 

dovede k experimentu s drogou či alkoholem, k první krádeži, k účasti v nějaké bitce či rvačce, 

k předčasným sexuálním zkušenostem, na schůzku s anonymním „kamarádem“ z facebooku, do party 

s vyhraněnými postoji, k zakusení adrenalinového a nebezpečného kousku - co třeba projet  

se metrem mezi vagony? K … (jistě si každý čtenář doplní ještě sám). 

Aktivní odpočinek  

Organizovaný volný čas a společné aktivity nejen že tolik neplní stránky černých kronik, ale jsou také 

prevencí negativního sociálního zrání. Mají navíc i důležitou funkci pro osobnostně-sociální rozvoj 

dětí. Nabízí kvalitní aktivní odpočinek, uspokojují potřebu nových zážitků v bezpečném rámci, 

umožňují dětem seberealizaci naplněním potřeb a zájmů, jsou zdrojem sociálních kontaktů a kladné 

citové odezvy. Organizované činnosti ve volném čase tak mohou rozvíjet dovednosti dětí a pomáhat 

v utváření mezilidských vztahů i osobnosti jedince. 

Některé volnočasové aktivity jsou ale drahé a tím pádem pro řadu rodin nedostupné. Existují však  

i varianty finančně dostupnější či částečně dotované, které nabízejí celoroční volnočasové aktivity  

i letní příměstské nebo pobytové tábory se zajímavým programem a odbornými nebo proškolenými 

vedoucími. Takovou variantou mohou být např. Domy dětí a mládeže, neziskové organizace 

poskytující služby dětem, mládeži a rodinám, skauting, sportovní a turistické oddíly, apod. 



Nejlepší věci jsou zadarmo – říká se to nadarmo? 

Děti, se kterými se setkáváme v Domě tří přání, si často přejí „dělat něco společně s rodiči“, nebo 

„aby si se mnou rodiče víc hráli“. Netouží jet k moři, ani s novým horským kolem na cyklistický tábor. 

Jsou spokojené a mají radost, když společně s rodiči vyrazí do lesa, kde třeba postaví přístřešek  

na přespání, zahrají si na schovávanou, nebo stopovanou, hledají houby. Nebo když zajdou společně 

na výstavu. Na túru. Na hřiště si zakopat. Baví je pomáhat při vaření, kluci rádi s tátou zkusí něco 

opravit. Zahrát si společně karty, slovní fotbal, pantomimu, nebo třeba malovat. Povídat si, smát se, 

být jako rodina spolu. To všechno jsou aktivity zadarmo a přesto někdy k nezaplacení. 

 

 

        

   

  

       

 

 

 

 


