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Téma své bakalářské práce si Kateřina Sůrová zvolila v oblasti dětské hry. Oborovým 
východiskem se stala etnologie, jež  profilovala empirickou část práce. Etnologická 
perspektiva pak byla natolik dominantní v přístupu a uvažování autorky (resp. vedoucí práce), 
že se promítla již v samém úvodu práce. Snad proto došlo k ukvapenému tvrzení, že analýza 
sémantiky a sémiotiky dětské hry byla opomíjena. Tato skutečnost  platí pro etnology, nikoliv 
však např. již pro psychology. Toto je však jediná zásadnější výtka k práci. 

V následujícím textu autorka naopak přesvědčila, že je její text relevantní, konzistentní 
a v řadě ohledů reviduje a posouvá poznání. Na text lze pohlížet jako na tři vzájemně se 
podpírající části, části, jež tvoří konstrukci celé práce.  

První část práce tvoří teoretické uchopení pojmu hry. V tomto směru vychází Kateřina 
Sůrová z relevantní literatury. Opírá se zejména o filosofii Finkovu a dále pracuje s texty, 
které více vycházejí z přímé reflexe a empirie konkrétních podob hry: odvolává se na 
Huizingovo kulturologické pojetí, Cailloisovu definici hry a etnologické studie své vedoucí 
práce. Díky dobrému porozumění zejména filosofickému pojetí Finka pak konstruuje první 
závěr práce. V kontextu vlastní zkušenosti z empirického výzkumu hry dětí na prvním stupni 
reflektuje Finkovy postuláty a na jejich základě vysvětluje smysl a sociální rozměr dětské hry. 
Dalo by se říci, že tento vynikající závěr mohl přijít až na samém konci práce. Pravdou ovšem 
je, že cílem autorky nebylo pouze promyslet dosah Finkových myšlenek a aplikovat je na 
konkrétní realitu. Tento krok byl pouze krokem východiskovým, krokem, jež autorce potvrdil, 
že je relevantní klást si v souvislosti s dětskou hrou otázky jejího sociálního dopadu.1  

Další dvě části textu tedy vycházejí z vymezení pojmu hra a zejména z Finkova 
filosofického ukotvení. Směřují však k důsledné etnologické analýze empirických dat, které 
Kateřina Sůrová získala zejména na zúčastněného pozorování dětí na vybrané ZŠ a na základě 
rozhovoru s učitelkou a dětmi. Takto získaný materiál zpracovala jednak z hlediska skladby 
repertoáru a jednak z hlediska konstruování, zviditelňování a prožívání sociálních vazeb. 
Zajímavým přínosem práce je pak skutečnost, že si autorka všímá rozdílu mezi hrami a jejich 
průběhem, které iniciují samy děti a naopak které vede učitelka jako volnočasovou aktivitu. 

 Tedy v pořadí druhá část práce je zaměřena na repertoár her. Autorka v prvé řadě 
přináší popis realizovaných her (v příloze). S ohledem na přijaté klasifikace (Caillois, 
Bittnerová) pak každou hru systematicky kategorizuje. Práce s systémy klasifikace vedla 
jednak k diskusi požívaných kategorií v kontextu sledovaných her, jednak již směřovalo 
k postižení sociální reality. Základní schémata autorku totiž vedou zejména k zjištění 
zásadních rozdílů ve struktuře repertoáru her samotných dětí a her volnočasových (vedených 
učitelkou). Zatímco volnočasová hra byla budována na principu soupeření, vlastní hraní dětí 
tento tlak jakoby vyvažovalo a směřovalo k hrám soudržnosti, byť ani ostatní hry nebyly 
odmítány. Důvodem, jak autorka uvádí, jsou jistě pravidla a jejich schopnost disciplinovat 
aktéry hry. 

                                                           
1 Rozsáhlá a oborově pestrá produkce o hře si do jisté míry vynutila zařazení medailonků některých pojetí 
klíčových odborníků zabývajících se hrou. Tyto autory pak také autorka používá jako odkazy pro argumentaci 
v interpretacích. Nicméně je na úvaze, zda v tomto směru text dále rozšiřovat. 



Třetí část práce pak jednoznačně směřuje k poznání a pochopení dopadu hry do oblasti 
sociální komunikace v rámci dětské skupiny.  Je v textu sycena hned několika kapitolami ( 
IV.2, V., VI. a VIII). Zde autorka prokázala schopnost napozorovat realitu, analyzovat ji 
(vidět ji strukturovaně), interpretovat ji a argumentačně se opírat či být v opozici k relevantní 
literatuře. Jen díky této kompetenci autorky mohlo dojít 1. k revizi poznání, že atraktivita hry 
může přebít sociální neatraktivnost jejího učitele 2. výbornému vhledu do logiky pozice 
kapitána, 3. zachycení procesu utváření kreditu hráčské skupin atd. Tuto část práce pokládám 
za velice zdařilou, vyzrálou a z pozice autorky ve vztahu k pozorované realitě empatickou. 

V závěru pak autorka bilancuje svá poznání. Gradace textu v tomto směru spočívá 
v předchozích kapitolách. Technickou připomínkou je, že bibliografie by mohla být již před 
Přílohami, tedy nebýt jejich součástí. 

Bakalářskou práci Kateřiny Sůrové pokládám za vynikající. Oceňuji její konzistenci, 
myšlenkový potenciál i schopnost samostatné práce při výzkumu i zpracování dat.  

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji  47 body. 
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