
Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na hry s autíčky a panenkami v mateřské škole u dětí  

předškolního věku. V práci vycházím zejména z psychologie činnosti. Podle té je hra 

nepostradatelnou činností dítěte a má vliv na jeho vývoj. S vědomím toho, že hra může být 

pro děti přínosem, jsem si stanovila za hlavní cíl práce zjistit, jaké úkony jsou s hračkami 

prováděny a k rozvoji jakých oblastí mohou směřovat. 

Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část představuje 

východiska práce. Obsahuje čtyři hlavní kapitoly, ve kterých se věnuji předškolnímu 

období, hračce a hře v životě dítěte a hře z pohledu psychologie činnosti. V empirické části 

pak popisuji kvalitativní výzkum. Hlavní metodou pro získání dat bylo pozorování. 

Celkem jsem pozorovala 30 her, které byly následně analyzovány. Jako doplňková metoda 

byly provedeny rozhovory. Výzkumný soubor tvořilo 15 dětí. 

Na základě analýzy her jsem zjistila, že hračky byly využívány v individuálních 

nebo v genderově homogenních herních skupinkách. Hra smíšená se vyskytla jen ve dvou 

případech, a to při hře s autíčkem/vláčkem. Chlapci si hráli jak s autíčky, tak 

i s panenkami. Dívky si hrály s panenkami, autíčka pro svou hru samy od sebe nezvolily. 

Z hlediska obsahu se nejčastěji vyskytovaly hry manipulační. Po kódování pozorovaných 

her jsem dospěla dále k tomu, že s oběma hračkami děti vykonávají širokou škálu úkonů. 

Ty mohou rozvíjet oblasti: motorika a pohyb, řeč, kognice, pozornost, konstrukční 

a mechanické schopnosti, percepce, sociální oblast a emoce. Autíčka a panenky v mnoha 

směrech vybízely k podobným úkonům a hernímu využití. V některých ohledech se ale 

také odlišovaly. Autíčka například častěji vybízela k řešení problematických situací a při 

hře s panenkami Barbie děti vykonávaly nejvíce úkonů, které jsou spjaty s jemnou 

motorikou. Z rozhovorů s dětmi vyplynulo, že chlapci si nejraději hrají doma i v mateřské 

škole s autíčky. Dívky uvedly, že doma mají nejraději panenky, ale v mateřské škole mezi 

jejich nejoblíbenější hračku už nepatří. Výpovědi dětí se shodovaly s pozorovanou realitou.  
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