
 

POSUDEK NA DIPLOMOVOU PRÁCI  

NÁZEV PRÁCE:  HRY S AUTÍČKY A PANENKAMI Z POHLEDU PSYCHOLOGIE ČINNOSTI  

AUTORKA PRÁCE:  Bc.Nikola Erhartová 

 

Diplomová práce Nikoly Erhartové se zabývá rozborem her v předškolním věku a navazuje tak na sérii již dříve 

obhájených prací (zejména Pastiríková, 2016). Tato práce přináší nová data, nové výzkumné zaměření i nové 

závěry.  

Autorka sbírala data ve věkově heterogenní třídě jedné mateřské školy. Na základě zadání se při pozorování 

zaměřila na dva druhy her – hry s panenkou a hry s autíčky, které porovnávala. Právě toto srovnávání bylo 

v pracech zaměřujících se na genderovou analýzu her novinkou. Tyto hračky jsou dětmi preferovány a současně 

považovány za klíčové atributy maskulinity a femininity. Pokud tedy přistupujeme ke hrám jako k jednomu z 

nástrojů genderové socializace, pak je důležité se ptát, zda a nakolik se reálná podoba her s panenkami a 

autíčky liší, nebo zda jsou tyto hračky pouze vnějšími genderovými symboly, takže zacházení s nimi je obdobné 

a hry tedy nepředstavují příležitosti k rozvoji odlišných schopností dívek a chlapců. Taková otázka má zásadní 

souvislost s doporučovanými výchovnými postupy, a je proto s podivem, jak málo studií se snažilo na tuto 

otázku odpovědět. Předkládaná diplomová práce je v tomto směru unikátní.  

Autorka ke hrám přistupuje z perspektivy psychologie činnosti a analyzuje jednotlivé pozorované hry 

prostřednictvím jejích konceptů. Klíčovým je pro ni pojem úkon (zdůvodňuje, proč nevyužívá také pojem 

operace). Ačkoliv je v konkrétních hrách někdy označení úkonů diskutabilní, celkově pokládám analýzu za dobře 

zvládnutou a precizní. Autorka jednoznačně prokázala schopnost porozumět teoretickým východiskům 

psychologie činnosti a aplikovat je na terénní pozorování.  

Diplomová práce je poměrně obsáhlá (122 stran textu + přílohy). Velký rozsah však není výsledkem 

neschopnosti redukovat méně relevantní informace. Jak v teoretických východiscích, tak v prezentaci výsledků 

je každá kapitola nosná a dobře odůvodněná/odůvodnitelná. Výsledky jsou prezentovány velmi podrobně 

(včetně příloh), čímž se analýza stává důvěryhodnou a maximálně užitečnou pro navazující práce. 

Závěry práce jsou velice zajímavé. Autorka ukazuje, že hry s autíčky se v pozorované třídě objevovaly častěji než 

hry s panenkou, a to navzdory tomu, že dívky hry s panenkami v domácím prostředí preferují a že chlapci 

očekávají, že si dívky budou s panenkami hrát nejvíce. Současně se ukázalo, že hry s panenkami a s autíčky se 

liší, a to nejen svoji celkovou strukturou, ale také konkrétními úkony, které v rámci nich děti s hračkou dělají. 

Odlišné úkony znamenají také odlišné rozvíjené schopnosti a dovednosti. V tomto bodě však jsou závěry práce 

mírně nejasné. Ačkoliv autorka popisuje rozdíly v úkonech, zároveň uzavírá, že si jsou obě hračky podobné a 

rozvíjejí podobné vývojové oblasti. Ráda bych tedy autorku požádala, aby při obhajobě pregnantněji osvětlila 

vztah mezi rozdíly v úkonech a celkovými oblastmi, které jsou prostřednictvím her posilovány.  

Otázka k obhajobě: Může autorka na základě závěrů svého výzkumu formulovat nějaká doporučení pro 

rodinnou výchovu a pro pedagogický přístup v mateřských školách týkající se her s panenkami a s autíčky?  

Závěr: Práci Nikoly Erhartové považuji za velmi zdařilou, originální a přínosnou. Autorka prokázala schopnost 

pracovat s teoretickými zdroji i realizovat vlastní kvalitativní výzkum. Také dvouletou spolupráce s autorkou 

hodnotím velmi vysoko. Diplomovou práci jednoznačně doporučuji k obhajobě.  

V Praze, 5. 1. 2017       Irena Smetáčková  


