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Vybrané výsledky dotazování mezi 1515 školáky a jejich rodiči. Úplný přehled výsledků výzkumu na www.nadace-promeny.cz/cz/vyzkum.html.

nejčastěji: 

věk 7—9 let

rodič VŠ

nejméně času  
u obrazovek

nejčastěji:

věk 13—15 let

rodič ZŠ  
nebo vyučený

nejvíce času  
u obrazovek

České děti venku
Reprezentativní výzkum, kde a jak děti tráví svůj čas

respondenti: děti 7–15 let a jejich rodiče, autor výzkumu: Nadace Proměny Karla Komárka

Kolik hodin denně tráví 
české děti venku?

Kolik hodin tráví děti 
v různých prostředích?

Kolik hodin denně děti podle 
svého odhadu tráví u médií?

Co děti dělají nejraději? 
Pět nejoblíbenějších aktivit

Co si myslí rodiče o pobytu dětí venku?

hodin u médií 
průměrně ve všední den

hodin venku 
průměrně ve všední den

sledováním 
televize nebo DVD 

1:23
na internetu

1:19

tráví volný čas venku

jsou na internetu

spí

81 % 
rodičů si myslí, že 
děti potřebují být 
venku každý den.

80 % 
rodičů si myslí, 
že nedostatek 

kontaktu s přírodou 
je dnes u dětí velký 

problém.

80 % 
rodičů si myslí, 
že nedostatek 

kontaktu s přírodou je 
dnes velký problém 

i u dospělých.

Dva základní způsoby, 
jak chodí české děti ven

...průměrně ve všední den ...průměrně o víkendu

hrají počítačové hry

navštěvují kroužky, kurzy
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2

3

4

5

poslechem 
hudby

0:45
hraním 

počítačových her 

0:47

1:414:14

1:41 2:49

průměrný 

víkendový den
celkový 

průměr v týdnu
průměrný 

všední den 

2:01

Pouliční 
typ

Víkendový
typ

2:15 2:54

1:32 2:34

1:06 0:34

1:10

3:21 6:498:51 7:55

3:29 4:011:57 5:18

2:30

0:29 0:52

0:25

0:55

0:19

0:39

 na hřišti

 na zahradě nebo dvorku

 celkem hodin za 
všední dny 

 celkem hodin za 
všední dny 

 celkem hodin 
o víkendu 

 celkem hodin 
o víkendu 

 v parku

na ulici

celkem venku

celkem v zeleni
zahrada/dvorek + park + příroda

 v přírodě

0:25
na hřišti

0:25
na hřišti

0:31
na ulici

0:08
v parku

0:09
v parku

0:28
na ulici
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67%

67%

60%

63% 27% 8%

8%

8%

4%

21%

21%

31%

25%

5%

7%

velmi rády rády je to jedno nerady velmi nerady

0:08

3:50 1:20

0:330:22 2:29

0:45
v přírodě0:07

v přírodě

1:02
na zahradě 
/ na dvorku

0:29
na zahradě 
/ na dvorku


