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     Hodnocená práce se zabývá tématem hry u předškolních dětí, je součástí 

rozsáhlejšího výzkumu na dané téma a autorka si v tomto případě zvolila hry s autíčky a 

panenkami z pohledu psychologie činnosti. Jedná se o práci empirickou, založenou na 

kvalitativní metodologii, která nabízí čtenáři zajímavý pohled na hry dětí v mateřské 

škole.  

     Práce je standardně členěna na část teoretickou a empirickou. Teoretická část je 

rozdělena na čtyři základní celky, a to charakteristiku předškolního období v životě 

dítěte; hračka v životě dítěte; hra v životě dítěte a vzhledem k užšímu zaměření práce 

také hry z pohledu psychologie činnosti. Autorka v jednotlivých kapitolách předkládá 

čtenáři teoretická východiska, z kterých ve své práci vychází, poskytuje mu celistvý 

obraz problematiky, na kterou se zaměřuje, analyzuje a srovnává jednotlivé 

psychologické přístupy ve všech zpracovávaných oblastech. Domnívám se, že zde 

prokazuje velmi dobrou schopnost analytické práce s teoretickými zdroji a kriticky je 

reflektuje. Práce je tak velmi čtivá a má potenciál skutečně svého čtenáře dostatečně 

orientovat v tématech výzkumu. Jazyková stránka práce je také na vysoké úrovni, 

neshledala jsem větší problémy, jediné, co můžu vytknout, je nepřesnost v citační 

normě na práci Oakleyové, kdy studentka na stranách 21-23 uvádí v odkazech někdy 

jméno Oakleyová a jindy Oakleová, přičemž jde očividně o stejnou autorku. Považuji to 

však spíše za přehlédnutí než za chybu.  

     Empirická část pak plynule navazuje na část teoretickou. V první, metodologické 

části, studentka popisuje průběh svého výzkumu, medody, které používala a z nichž 

čerpala data pro své závěry. Musím konstatovat, že i zde je patrná vyzrálost studentky, 

svůj postup nejen popisuje, ale také kriticky hodnotí své kroky, například na straně 61 

se zamýšlí nad tím, zda by nebylo informačně přínosnější povídat si s dětmi o hře přímo 



v jejím průběhu a ne až po skončení hry, kdy se jí zdálo, že měly některé děti potíže si 

při rozhovoru určité věci vybavit... Svá zjištění pak autorka prezentuje pomocí tabulek, 

k nimž dodává slovní analýzu dat. Přitom postupuje podle vytyčených kategorií, shrnuje 

výsledky pozorování, které doplňuje o postřehy z rozhovoru s učitelkou. Čtenář tak má 

možnost sledovat, co  se v herních aktivitách dělo, ale také se díky vloženým 

komentářům učitelky zamýšlet nad tím, do jaké míry výběr her a hraček může 

ovlivňovat sociální prostředí dítěte. Ve srovnání her s panenkou a autíčkem pak shrnuje 

jaké vývojové oblasti mohou být při hře s danou hračkou rozvíjeny, jakým způsobem si 

děti s hračkou hrají a dochází k závěru, že obě hračky rozvíjejí podobné oblasti a děti 

s nimi provádějí obdobné činnosti, i když hra s autíčkem více pobízí ke konstrukčnímu 

typu her a u her s panenkou shledala více neobvyklých způsobů hry s ní (nutno dodat, 

že především ze strany chlapců). Na základě analýzy rozhovorů s dětmi pak dochází 

k závěru, že nejoblíbenější hračkou dívek je panenka (i když ne v mateřské škole) a 

chlapců autíčko. Tento výsledek není překvapivý, důležitý je právě fakt, který autorka 

akcentuje v diskuzi, tedy že panenka nebyla nejoblíbenější hračkou dívek v mateřské 

škole, kde obecně nejfrekventovanějšími hračkami byly stavebnice a tvořivé hry. Bylo 

by tedy zajímavé, jak sama navrhuje, zaměřit další výzkum i na ně.  

     Celkově práci hodnotím jako kvalitní. Studentka zde splnila požadavky kladené na 

diplomovou práci v daném oboru, domnívám se, že je v mnoha ohledech dokonce 

překračuje. I když závěry výzkumu nepřinášejí převratné výsledky, studentka prokázala, 

že je schopna interpretovat empirická data a vztáhnout je k již známým teoretickým 

poznatkům. 

Námět k obhajobě:  

Co hodnotí studentka subjektivně jako překvapující či neobvyklý výstup svého 

výzkumu? 

 

        PhDr. Hana Sotáková 

 



 


