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Máte doma teenagera? 

Shrnutí výsledků online průzkumu, který metodou online dotazníku publikovaného na webové 
stránce Kulturního a komunitního centra Mukařov, určeného pro rodiče dětí ve věku 12-17 let. 

O vyplnění dotazníku byli požádáni rodiče dětí ze Základní školy Mukařov, záměr vytvoření 
speciálních aktivit a cílené sociální pomoci věkové skupině teenagerů byl publikován tak 
v Obecním zpravodaji Mukařov Srbín Žernovka. 

Online dotazník (dostupný od druhé poloviny března) vyplnilo celkem 91 respondentů (rodičů 
dětí ve věku 8–18 let). 
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Více než 50 % rodičů potvrdilo, že není spokojeno s tím, jak děti tráví volný čas. 
 
Čím podle vás vaše dítě tráví online čas, pokud se nejedná o školní povinnosti? 

1) hraje hry (66 odpovědí) 
2) sleduje videa (55 odpovědí) 
3) chatuje s kamarády (42 odpovědí) 
4) sleduje sociální sítě, je aktivní na sociálních sítích (22 odpovědí) 
5) čte online knihy, cvičí, tvoří, programuje (6 odpovědí) 

 

 

Moderní technologie ovlivňují volný čas dětí velkou mírou. Největší vliv mají mobilní telefony a 
tablety, následují notebooky a stolní počítače. S hodinami strávenými u počítačů a herních 
konzolí úzce souvisí např. i zhoršený výkon ve škole, mění se jim nálady a chování. 
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Děti kvůli moderním technologiím začínají omezovat své přátele, koníčky a zapomínají dělat 
aktivity, které nesouvisejí s technologiemi. Mění se jim nálady a chování, můžeme například 
pozorovat úzkost či frustraci při odložení nebo nedostupnosti technologie. Děti mohou zažívat 
i dlouhodobou nespokojenost, protože spokojení jsou jenom ve chvíli, kdy například hrají hry 
nebo jsou na internetu.  
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Jaké kroužky by vaše dítě zajímaly? 

1) pohybové - cvičení, tanec (45 odpovědí) 
2) kreativní - výtvarné (28 odpovědí) 
3) foto, video (15 odpovědí) 
4) programování (14 odpovědí) 
5) kreativní - hudební (9 odpovědí) 
6) jiné: vědecké, logické, výletní, … (8 odpovědí) 
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Napadá vás něco dalšího, co by mohla obec nebo škola dělat pro teenagery nebo jejich 
rodiče? 

Jednotlivé odpovědi: 

• Důvěrník pro teenagery, ke kterému se nebudou bát přijít a poradit se, svěřit se 
• Teambuilding mezi vrstevníky 
• Výstavba venkovního prostoru určený především pro teenagery 

(prostor venku, kde mohou sedět, zastřešený altán s lavičkami, pódium…) 
• Kulturní akce (až to bude možné) 
• Besedy se zajímavými lidmi, koncerty 
• Multifunkční hřiště pro mnoho sportu, přes volejbal a basketbal, po florbal apod. 
• Venkovní posilovna (pro teenagery i dospělé) 


