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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 

Centrum pro výzkum veřejného mínění 
Sociologický ústav AV ČR 

Jilská 1, Praha 1 
Tel./fax: 286 840 129, tel.: 221 183 585 

E-mail: gabriela.samanova@soc.cas.cz 

 
 

Trávení volného času  
 
 
Technické parametry 
Výzkum:     Naše společnost 2004, v04-12 
Otázky:    OZ.11 
Termín terénního šetření:  29. 11. – 6. 12. 2004 
Počet respondentů:   1071 
Reprezentativita:    obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let 
Výběr respondentů:  kvótní výběr 
Zveřejněno dne:   13. 1. 2005 
Zpracovala:    Gabriela Šamanová 
 
 
V prosinci loňského roku zařadilo CVVM do svého výzkumu také otázku na 
způsob trávení volného času.1 Každý z dotázaných mohl uvést až tři způsoby 
trávení volného času, součet všech možných odpovědí dává tedy 300 %. 
Z výsledků šetření vyplynulo, že nejvíce se respondenti ve volném čase dívají na 
televizi. Avšak ihned na druhém místě byly nejčastěji zmiňovány různé sportovní 
aktivity. Třetí v pořadí se umístila četba. 

Tabulka: Způsob trávení volného času (v %) 

AKTIVITA 
% ZE VŠECH 

PŘÍPADŮ 
televize 37,2 
sport aktivně 32,8 
čtení (literatura, knihy, noviny, časopisy) 26,7 
rodina 24,4 
zahrádka 17,3 
s přáteli, kamarády, známými 15,6 
domácí práce, péče o domácnost 13,5 
procházky 11,9 
studium, učení, psaní diplomové práce 7,1 
kino, divadlo, výstavy apod. 7,1 
ruční práce 7,0 
odpočinek, relaxace, spánek 6,7 
kutilství, drobné opravy v domácnosti 6,4 
počítač (programování, počítačové hry) 6,3 
zájezdy, výlety, cestování, dovolená 6,2 
jiná odpověď 4,5 
chata, chalupa 4,4 
v hospodě, baru, kavárně, (u piva…) 4,2 
v lese, na houbách 3,8 
diskotéky, tancovačky a podobné kulturní 3,5 
s partnerem, přítelem 3,4 
luštění křížovek, různé soutěže 3,1 

                                                           
1 Znění otázky: Zkuste jednoduše říci, jakým způsobem nejčastěji trávíte volný čas. 
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hudba – poslech (poslech rozhlasu) 3,0 
sport pasivně 2,8 
rybaření, myslivost 2,2 
druhé zaměstnání 2,1 
péče o domácí zvířata 1,9 
chov hospodářských zvířat 1,8 
nákupy 1,7 
aktivní provozování hudby 1,3 
šachy, karty, kulečník, apod. 1,3 
nemám volný čas 1,0 
politická činnost, práce pro veřejnost ,9 
zábava, jdu se někam pobavit, dělám, co mě baví ,7 
malování ,4 
sex ,3 
sběratelství (filatelie, numismatika,…) ,2 
focení ,2 
přemýšlení, meditace ,2 
všechno možné ,2 
kostel, náboženská setkání, skupiny ,1 
Junák, Skaut, Zálesák, a podobné oddíly ,1 
radioamatérství ,1 
badatelská činnost, studium přírody, historie ,1 
psaní ,1 
líčení, péče o sebe ,1 
BEZ ODPOVĚDI                                        24,4 
CELKEM % 300 

 

 


