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ANOTACE 

Bakalářská práce se zaměřuje na výběr teoretických východisek pro přiblížení hry jako 

základní dětské potřeby a mateřské školy jako místa pro hru v dětské skupině. Dále se 

zabývá hračkou od její historie až po současnost a soubory hraček. 

V praktické části se bakalářská práce zaměřuje na hru a hračku v mateřských školách 

z hlediska vybavenosti soubory hraček a jejich oblíbeností u dětí. Dalším záměrem je 

také zjistit, jakou mají děti tendenci k vytváření tématických souborů hraček ve svých 

hrách a jak budou reagovat na nově vytvořený tématický soubor. 

K dosažení dvou cílů byla využita metoda pozorování. Pozorování proběhlo v mateřské 

škole v rozmezí dvou týdnů, na začátku školního roku a v průběhu školního roku. 

K dosažení třetího cíle směroval čtyřtýdenní experiment s nově vytvořeným tématickým 

hracím souborem doplněný záměrným pozorováním zaměřeným na procesy a vztahy 

mezi dětmi při hře s novým herním souborem. 

SUMMARY 

This thesis focuses on the choice of theoretical models for accession of game as the 

child's basic need and nursery as a place for game in a toddlers group. Further this 

thesis looks at toys from past to present and follows also sets of toys. 

The practical part of this theses focuses on toy and game in nursery especially from the 

point of view of toys accessibility and their popularity amongst children. Further this 

thesis investigates the children's motivation to create a certain thematical sets of toys 

while playing and their reaction to newly created set. 

lo reach two targets the observation method has been used. The observation was 

carried out in a nursery for a two week period, at the beginning of school year and 

during the term. To reach the third target a new thematical toy set was created and then 

lor 4 weeks period complemented by observation of processes and relations between 

children during their play with their new toy set. 
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ÚVOD 

Záměrem mé bakalářské práce je bližší prozkoumání hry jakožto základní 

potřeby dítěte a hračky, která je s dětskou hrou neodmyslitelně provázána. 

Toto téma jsem si zvolila, protože mě zajímal vývoj hračky od historie až po současnost 

a také zda se pohled na hru v mateřské škole od dob, kdy jsem i já tuto předškolní 

instituci navštěvovala, nějak změnil a je mu věnován větší důraz. Velmi mě zaujal 

problém hry se soubory hraček, nejen tedy lira a hračka jako taková. 

Cílem teoretické části je maximálně prozkoumat hru dítěte předškolního věku, 

jak vypadá hra v mateřské škole a jaké má podmínky, a detailněji se zaobírat hračkou 

od historie po současnost. Dále se v této části své práce zabývám názory významných 

osobností na hru a v neposlední řadě se věnuji tématickým souborům hraček a jejich 

historii. 

V praktické části jsem nejdříve zjišťovala, jaké soubory hraček se v mateřské 

škole vyskytují, a následně jsem pozorovala, jakou mají děti tendenci tyto soubory 

hraček vytvářet a jaká nejčastější témata se ve hře dětí uplatňují. Za úkol jsem si dala 

vytvoření vlastního souboru hraček, což se ukázalo velmi náročné na zhotovení. Chtěla 

jsem vytvořit takový soubor, který není v mateřských školách běžný z hlediska velikosti 

a množství prvků a který by vyhověl roli obou pohlaví. Soubor je zhotoven ze dřeva a 

obsahuje přes čtyřicet prvků. Dominantní v celém souboru je budova statku. Soubor 

dále obsahuje domácí zvířata a jejich mláďata, stromy a povozy, dále pak doplňky jako 

ohrádky nebo balíky slámy apod. V souvislosti s vytvořením tohoto pro děti nového 

souboru se zaměřuji na provázání hry s tématickým souborem a dobou soustředění dětí 

•ia hru, na jejich herní sdružování a spolupráci. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1 PODSTATA HRY DÍTĚTE 

Hrou si mají děti cvičit mysl 
k jemnosti, pohyby k obratnosti 
a tělo ku zdraví. 

J. A. Komenský 

1.1 Teorie hry z pohledu filosofického a pedagogicko - psychologického 

„ H r a j e starší než lidstvo samo. Hry a hrové prvky můžeme sledovat i u mláďat 

všech vyšších živočichů, především savců. To vedlo již před sto padesáti lety 

přírodovědce a filozofy k srovnání některých znaků hry u dětských a živočišných 

mláďat." (Koťátková, S„ 2005, str. 11) 

Jako první, kdo upozornil na praktickou cenu hry, bývá připomínán Platón, 

faké Aristoteles byl přesvědčen, že děti mají být povzbuzovány, aby ve hrách 

napodobovaly činnost dospělých. Podle vzoru pedagogických reformátorů, od 

Komenského v 17. století k Rousseauovi, Pestalozzimu a Fröbelovi v 18. století a na 

počátku 19. století, učitelé stále více zastávali názor, že výchova musí vycházet ze 

zájmu dítěte a stupně jeho vývoje. (Millarová, S., 1978) 

Pozoruhodné názory na hru nacházíme v díle J. A. Komenského, který ji 

začlenil do své pedagogické soustavy. Komenský pokládal hru u nejmenších dětí za 

stejně důležitou pro jejich zdravý vývoj jako výživu a spánek. U předškolních dětí 

spatřoval ve hře přirozený projev jejich činorodosti, který jim přináší radost a potěšení. 

Hra slouží dětem jednak k pobavení, k obohacení znalostí a rozvoji smyslů a myšlení. 

(Mišureová, V., 1980) 

Ve druhé polovině 19. století začínají vznikat výchovně-vzdělávací instituce pro 

Předškolní děti, existovaly pro ně opatrovny a vznikaly mateřské školy. Pedagogové, 

kteří v nich působili, nemohli tak charakteristický, výrazný a všudypřítomný fenomén, 

Jakým je hra pro dítě, přehlédnout. 
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Např. Friedrich Fröbcl (1782 - 1852) se zaměřil na zkvalitnění dětské hry a svými 

didaktickými pomůckami („Fröbelovy dárky") ji usměrňoval ve prospěch učení se 

určitým dovednostem a pochopení vztahových souvislostí. J. V. Svoboda (1800 - 1844) 

ve své opatrovně Na Hrádku využíval her v metodicky promyšlených a na vzdělávání 

dětí cílených činnostech, které se vyznačovaly propojeným integrovaným charakterem a 

pedagogickým záměrem. (Koťátková, S., 2005) 

Evoluční teorie byla v 19. století velkým podnětem pro některé biologické vědy i 

pro studium dítěte a právě pod jejím vlivem vznikly první formulace teorií hry. 

Herbert Spcncer (1820 - 1903), anglický filozof, vypracoval teorii hry vycházející 

z představy o „přebytečné energii". Zjednodušeně řečeno vycházel z názoru, že děti si 

hrají proto, aby jako stroj „pustily páru". Z praxe víme, že přemíry energie není ke hře 

třeba. Dítě se hry dožaduje i tehdy, když je unavené a potřebovalo by si odpočinout a 

spát. Spcncer nepochybně vycházel z filozofických a estetických spisů německého 

myslitele a básníka Friedricha Schillera. (Millarová, S., 1978) 

Koťátková (2005) uvádí jednu z teorií, kterou rozvinul Karl Groos, německý 

psycholog, ve spisech O hře zvířat (1896) a O hře člověka (1899). Došel k závěrům, že 

hra je obecný impuls k procvičování instinktů důležitých pro současný i budoucí život 

každého jedince. Čím je život, který ho čeká, složitější, tím trvá doba přípravy na život 

delší dobu. Mládě získává pomocí hry a nápodoby potřebné praktické dovednosti. Jeho 

teorie hry, jako nacvičování dovedností, je provázena i jakousi výzvou k vytváření 

Podmínek pro hru mláďat ze strany jejich rodičů i skupin dospělých jedinců v rámci 

druhu. Groosova teorie obrátila zájem odborné i praktické veřejnosti k hračkám a 

Pomůckám, které by mohly rozvíjet různé oblasti dětských dovedností potřebných pro 

další život. 

Přibližně ve stejné době se americký psycholog a pedagog Stanley Hall (1846 -

1924), ovlivněný Darwinovou teorií, zajímal o to, jak a s čím si děti hrají. Následně 
vyslovil svoji rckapitulační teorii, podle které dítě ve svých hrách, od těch 

nejjednodušších až po stále složitější, rekapituluje vývoj lidstva. (In Millarová, S., 

1978) 

Poněkud dále v pochopení významu hry postoupil začátkem 20. století 

Psychoanalytik S. Freud (1856 - 1939). Viděl ve hře možnost, jak proniknout do 



hlubinných stránek osobnosti, poznat její přání a zaměření. Hru využil také jako metodu 

při léčení duševních nemocí. (Opravdová, E.. 2004) 

Vyslovil názor, že hra je projekce rušivých vlivů, s kterými se dítě musí 

vyrovnat prostřednictvím hraček. 1 Ira dítěti umožňuje odžít si v bezpečném prostředí 

rodiny nebo dětské skupiny úzkosti, nejistoty a problémy, pramenící ze zatím 

nezvládnutého světa. (Koťátková, S., 2005) 

Na závěr uvádím švýcarského psychologa Jeana Piageta (1896 - 1980). Ten 

spojuje hru dítěte s jeho intelektuálním vývojem a vysvětluje ji procesy asimilace a 

akomodace. Asimilace je proces, kterým jedinec přizpůsobuje a mění zvnějšku 

přijímané informace, akomodace znamená opak, tedy, že se jedinec sám vnějšímu světu 

přizpůsobuje. Oba procesy by měly být v rovnováze. Jestliže převládá proces 

akomodace, tedy přizpůsobování, dochází k nápodobě. Pokud převládne asimilace, to 

znamená včleňování nového zážitku mezi dřívější, dochází ke hře. Hra tedy znamená 

asimilaci, nápodoba akomodaci a obě jsou důležitou součástí rozumového vývoje. 

Intelektuální vývoj Piaget rozděluje na čtyři základní období, z nichž první dvě spadají 

do předškolního období. První je tzv. senzomotorické období, které trvá od narození 

do 18 měsíců. Od dvou do sedmi let probíhá tzv. symbolická reprezentace, v níž dítě 

na symbolické nebo slovní úrovni opakuje, co se v předcházejícím období naučilo. Hra 

se objevuje již v senzomotorickém období především ve formě opakování jednoduché, 

zvládnuté činnosti. Postupně přechází v opakování s obměnami a posléze i 
v experimentování, manipulaci s předměty a exploraci. Mezi druhým a sedmým rokem 

nastupuje hrove předstírání a symbolická hra, o které se zmíním v následující 

kapitole. (Opravilová, E., 2004) 

1.2 Symbolická hra 

Období symbolické hry, typické mezi druhým a sedmým rokem, znamená vrchol 

dětské hry. Je zde obsažena obrazná představa, používání symbolů - hraček, 

Předmětů - které fungují jako zprostředkovatelé něčeho dalšího, co dítě nemůže 

obsáhnout nebo reálně pojmout. Se symboly souvisí i rozvoj řeči, který celý proces 

Provází a umocňuje. 
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Dalším znakem tohoto stádia je oddálená nápodoba určité prožité nebo pozorované 

skutečnosti. Také kresba, která je od počátku přechodem mezi hrou a obraznou 

představou, má v sobč obsaženy všechny výše zmíněné znaky. (Koťátková, S., 2005) 

Dítě se musí bez přestání přizpůsobovat v první řadě sociálnímu světu starších 

osob, jejichž zájmy a pravidla jsou mu cizí, ve druhé řadě fyzikálnímu světu, který ještě 

dobře nechápe. Čím je dítě mladší, tím méně dokonalá je jeho adaptace. Pro jeho 

intelektuální a citovou rovnováhu je tedy nezbytné, aby mohlo vykonávat činnosti, které 

by nebyly motivovány adaptací ke skutečnosti, ale naopak asimilací skutečnosti k sobě 

samému, bez nátlaku. A právě hra pomáhá pochopit skutečnost tím, že ji pomáhá 

přizpůsobovat potřebám a možnostem dětského "já". 

Můžeme rozlišit tři hlavní kategorie hry. Čtvrtá kategorie tvoří přechod mezi 

symbolickou hrou a neherními činnostmi. Původní forma hry, která jako jediná se 

vyskytuje už na senzomotorické úrovni, je "hra cvičení". Nezahrnuje symboliku ani 

specificky herní techniku, ale spočívá v opakování (z pouhé radosti) těch činností, 

kterým se dítč dříve naučilo, aby se přizpůsobovalo prostředí. Například dítě náhodně 

odhalí, že se dá kývat zavěšeným předmětem. Zprvu reprodukuje dosažený výsledek, 

aby se mu mohlo přizpůsobit a porozumělo mu. Potom, když to umí, kývá předmětem z 

prosté "funkční radosti". Na řadu přichází symbolická hra. Na třetím místě se objevují 

hry s pravidly, kterým se učí děti od druhých. Jak se vyvíjí život dítěte ve společnosti, 

význam těchto her vzrůstá. Ze symbolické hry se konečně vyvíjí konstruktivní hry, 

které v sobě mají hodně z herní symboliky, ale směřují k již opravdovým adaptacím 

(mechanické konstrukce) nebo k řešení problémů. 

V symbolické hře se znovu objevují citové konflikty. Dojde-li k nějaké banální 

scéně u společného oběda, dítě ji jistě bude v nejbližší době reprodukovat ve hře 

s panenkou. Určitě najde šťastnější řešení a bude na panenku vhodněji působit, než 

Působili rodiče na ně. Symbolická hra může sloužit k odstraňování konfliktů i napětí, kc 

kompenzaci neuspokojených potřeb. (Piaget, J.; Inhelderová, B.; 2001) 

Na konci období symbolické hry dokáže dítě nacházet více významných znaků, 

které dokáže propojovat a v herních postupných krocích naplňovat. Hra je pak bohatá 
n a situace, které jsou řetězcem činností souvisejících s vybraným tématem. Bohužel ani 

v tomto období nedokáže dítě zpětnou analýzou označovat již zrealizované postupy 

v určité posloupnosti a případně je vysvětlovat. To bývá zdrojem konfliktů při různých 

13 



hrách, ve kterých dochází k souhře více dětí. Výčitky typu „to je proto, že ty jsi 

udělal..." jsou neřešitelné, protože ani jeden z účastníků si už přesně nedokáže vybavit 

sled situací a nedorozumění ovládnou emoce. (Koťátková, S., 2005) 

1.3 Druhy her 

Dělení her je velmi obtížné a různorodé stejně jako hra sama. Klasifikovat je 

můžeme z různých hledisek, například podle schopností a dovedností, které rozvíjejí, 

podle místa, věku či pohlaví, ale stále budou brána pouze orientačně, neboť bohatost a 

šíři lze jen těžko postihnout. 

1.3.1 Dělení her a herních činností 

Donedávna se u nás v předškolní pedagogice uplatňovalo jako hlavní dělení her 

na dvě základní skupiny - hry tvořivé a hry s pravidly. Základem tohoto dělení je 

organizační hledisko, které vyhovovalo učebně disciplinárnímu způsobu práce mateřské 

školy. V praxi se to projevovalo následujícím způsobem, pouze určitá část herních 

činností v průběhu dne byla zcela ponechána na volbě dítěte, zatímco jejich větší část 

byla nekompromisně organizována a řízena učitelkou. (Opravdová, E., 2004) 

Podle Opravdové (2004) můžeme klasifikovat hry jedním z následujících 

způsobů: 

podle schopností a dovedností, které rozvíjejí (smyslové, pohybové, 

intelektuální a speciální), 

podle typu činnosti (napodobovací, dramatizující, konstruktivní a fiktivní), 

podle místa (exteriérové a interiérové), 

podle počtu hráčů (individuální, párové a skupinové), 

podle věku (hry kojenců, batolat, předškoláků), 

podle pohlaví (dívčí a chlapecké). 

Jedním z nej šťastnějších je klasifikační schéma Rogera Cailloise, který třídí hry 

nikoli podle vedlejších hledisek, ale podle povahy jejich vnitřního smyslu. Chování při 

hře rozdělil do čtyř základních skupin. 
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První skupinu tvoří hry agonální, které jsou postaveny na principu boje, 

soupeření, zápasu. Smyslem hry je výzva osudu. Patří sem závody, zápasy, atletika, hry 

jako box, fotbal a šerm. Agonálními hračkami jsou například míč, puk či šachová 

figurka. 

Do druhé skupiny patří hry aleatorické, které jsou založeny na principu náhody 

a štěstí. S člověkem je zde spíše hráno okolnostmi, než aby projevil aktivní vůli. 

K. aleatorickým hrám patří dětská rozpočitadla a karetní hry. I Irovými předměty jsou 

například karty nebo kostky. 

Třetí skupinu tvoří hry niimetické, které jsou založeny na principu nápodoby, 

předstírání, které se pohybují mezi zdáním a skutečností. K mimetickým hrám patří hry 

s hračkami, panenkami a loutkami, ale i hraní rolí a převlékání do kostýmů. Patří sem 

hračky jako panenka či loutka. 

Poslední skupinu tvoří hry vertigonální, jejichž smyslem je vnést do bdělého 

vědomí paniku a zmatek a ohrozit fyzickou rovnováhu. Sem patří hry s prvky houpání, 

skoků a pádů. Herním prostředkem je zde například houpací kůň, trampolína nebo 

kolotoč. (Borecký, V., 1982) 

1.4 Hra dítěte v předškolním věku 

V této kapitole se zaměřuji na hru a její funkci v předškolním věku, tedy od 3 do 

6 let, ačkoliv je zřejmé, že dítě si začíná hrát mnohem dříve a hraje si i v době školní 

docházky. 

Předškolní věk je dobou, kdy dítě poznává svět prostřednictvím smyslů, pohybu, 

sdělováním a tvořivou experimentací. Dominantní jsou nejprve ústa, dále pak zrak, 

sluch a hmat. Jelikož tento typ poznávání nelze oddělit od mnohostranné dětské 

činnosti, měli bychom dítěti aktivity stimulující smysly nejen nabízet, ale i nechat výběr 

na nich samotných. Velikým zdrojem poznání jsou pro dítě zvuky. Zkouší si, jak se 

chová zvuk v různých prostorách, opakovaně vykřikuje a výská. Tato činnost provází 

dítě po celý předškolní věk a je typická v neobvyklých prostorech, tělocvičnách. Dítě 

velmi rádo reaguje na hudbu a hraje si s hračkami, které zvuky vydávají. V tomto 

období již dítě zvládá základní pohyby, má osvojenou chůzi a běh, a proto začíná 

Prozkoumávat prostor přes třetí rozměr - přelézáním, obíháním a podlézáním. Pohyb je 
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pro dítě základní potřebou a podporuje jeho celkovou aktivitu. Jemnou motoriku dítě 

procvičuje při hrách s materiály, jako je voda, písek, plastelína. V mateřské škole mají 

děti možnost se spontánně s různými materiály seznamovat a zkoumat jejich možnosti. 

Velmi důležitým prostředkem ve hře se stává řeč. Na začátku třetího roku má sice ještě 

své nedostatky ve výslovnosti a gramatické správnosti, ale dítě začíná hledat způsob, 

jak zpřesnit své vyjádření, aby bylo pochopeno. S postupem času se zlepšuje nejen 

výslovnost, ale rozšiřuje se i slovní zásoba. Učitelky mateřských škol by měly být dítěti 

dobrým mluvním vzorem. (Koťátková, S., 2008) 

Co se týče vývoje kresby, která má zprvu podobu experimentování a plošného 

konstruování, dochází postupně ke snaze vytvořit lidskou postavu. Zprvu jen 

schematicky, znázorní pouze to, co je pro ně nejpodstatnější. Zpravidla to bývá hlava 

znázorňující celého člověka. Postupně k ní přidávají nohy, ruce, vlasy a uši. Okolo šesti 

let je kresba člověka takřka dokonalá, s prsty na rukou a s oblečením. Holčičky navíc 

zdůrazňují oči, vlasy a módní doplňky. 

Do života dětí vstupuje okolo třetího roku dětský partner, který začíná při hře 

nabývat na důležitosti. Hrát si s druhými dětmi znamená dělit se s nimi o čas, místo, 

hračky a myšlenky. Začínají se zde uplatňovat základy spolupráce. Ve volném styku 

s druhými dětmi se jedinec učí přizpůsobovat své chování a spolupracovat s nimi. 

Přátelství v předškolním věku jsou krátká a konflikty bývají na denním pořádku. Dětská 

společnost je pro dítě vývojově nutná. (Matějček, Z., 1989) 

Ve třetím roce se začínají uplatňovat konstruktivní hry. Dítě již staví kromě 

horizontálního a vertikálního řazení prvků i složitější kombinace. Například překládá 

kostky, tvoří brány. V jeho činnostech jsou již patrné zkušenosti z předchozích pokusů a 

ornylů. Zpočátku dítě sděluje záměr své konstrukce, až když je hotov. Další etapou je 

vyslovení cíle už na počátku realizace a nesčetné změny v průběhu činnosti. Ve čtvrtém 

•"oce dítě vytváří ohrádky a do nich orientuje další hru, například se zvířátky, auty, 

Panenkami. Do stavby zakomponovává brány, vjezdy a přejezdy. Záměr je sdělován 

Předem a dítě se ho snaží dodržet, i když ho často mění, protože si nedovede poradit 
s vlastnostmi materiálu. V pátém roce uzavírá konstrukční prostor stěnami a vytváří 

rozlehlé stavby a složitější konstrukce. Vlastní konstruování ho natolik zajímá, že po 

Jeho dokončení si s výtvorem dále nehraje. Dokáže být ke svým výtvorům i kritické. 

Scstý rok přináší větší soustředění na výsledný produkt. Dítě opakovaně zkouší a 
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opravuje to, co se mu nedaří. Staví složitější prvky a celky, některé obtížně konstrukčně 

dosažitelné, jako jsou schody a tunely a především se snaží prostor zastřešovat. Dítě 

rádo kombinuje prvky z více stavebnic. 

Dále se v předškolním období začínají objevovat příběhy ze života, často 

označované jako námětové hry, postupně se zkvalitňují prostřednictvím fantazie a 

představivosti. Dítě inspirují ke hrám všechny nové situace a podněty, které mohlo 

prožít nebo pozorovat. Dítě vědomě přijímá a dodržuje roli, což znamená přelom ve 

vývoji dětské hry. Spočívá v přijetí vnějších znaků postavy, jako je intonace hlasu, 

gesta, užívání verbálních a nonverbálních prostředků. Významnou roli hrají i vnější 

rekvizity a zástupné předměty (čepice, šátek). Ve druhé polovině předškolního období 

dokáže dítě naplňovat námět hry delší dobu a hra se stává obsahově bohatší. 

(Koťátková, S., 2005) 
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2 MÍSTO HRY V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

I Ira je pro dítě předškolního věku hlavní náplní času, při které stráví v mateřské 

škole většinu dne. Můžeme dokonce říci, že prostřednictvím hry se dítě učí. Učení mu 

jde samo, protože ho hra baví a těší. Jak si teď dítě hraje, tak se bude později učit a 

pracovat. Hra ovlivňuje i učební a pracovní návyky dítěte. Dítě by proto mělo mít 

možnost hrát si spontánně. V tomto procesu mají nenahraditelné místo jak rodiče, tak 

učitelky mateřských škol. (Mertin, V.; Gillnerová, 1. (cds); 2003) 

L vlastní zkušenosti víme, že ne vždy tomu tak bylo v instituci, jakou je mateřská škola. 

Dříve se příliš nekladl důraz na potřeby dítěte, prostor pro spontánní hru byl omezený a 

převažovala řízená činnost. Po roce 1989 se začala situace měnit ve prospěch dítěte. 

Upustilo se od sociocentrického modelu výchovy, který upřednostňoval zájmy 

společnosti, k modelu osobnostně orientované výchovy, který přetrvává dodnes. 

V současné době mohu pozorovat realizaci hry v mateřské škole a osobně se na 

ní podílet, zejména v odpoledních činnostech, kdy umožňuji dětem dostatek spontánní 

volné hry. Do volné hry dětí zasahuji pouze tehdy, pokud je to nezbytně nutné, 

například z důvodu bezpečnosti či nevhodného chování dětí. 

2.1 Hra volná a hra řízená 

V mateřské škole můžeme hru rozdělit do dvou skupin - na hru volnou a 

řízenou. Učitelky v mateřské škole by si měly být vědomy důležitosti spontánní hry i 

záměrně navozených aktivit a udržovat je v rovnováze. 

Volná hra je taková činnost, při které si dítě samo volí námět, záměr a chce 

spontánně cosi prozkoumávat, zkoušet, ověřovat a vytvářet. Volí si k tomu podle 

vlastního uvážení nebo podle dohody s dětským partnerem hračky, zástupné nebo 

doplňkové předměty, místo ke hře a jeho úpravu, role a způsob jejich ztvárnění, 

možnosti a podmínky pro souhru s druhými. 

Úloha učitelky spočívá především ve vytváření podmínek, bezpečného prostoru 

Pro hru, výběru hraček, pomůcek a materiálů, které motivují a stimulují ke hrám. I 

Volná spontánní hra by měla mít určitá jednoduchá pravidla, která zajistí řád a bezpečné 
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prostředí pro všechny. Učitelka by měla být schopná zaujmout určitou roli ve hře, 

pokud si to dítě vyžádá. Přijetím role spíše děti inspirovat než být dominantním hráčem. 
v 

Řízená lira je převážně taková hra, která je někým zadávána (ve věkově 

smíšené skupině to může být dítě, v pedagogických situacích učitel) nebo spontánní hra 

usměrňovaná a ovlivňovaná, např. vymezením místa, postav nebo dodržováním 

pravidel. K řízeným hrám v mateřské škole zcela nepochybně patří pohybové a 

hudebně pohybové hry, jejichž cílem je přijmout a dodržovat pravidla, vnímat 

sounáležitost se skupinou a koordinovat své chování ve prospěch společné hry a 

prožitku z ní. K řízeným hrám připojujeme i didaktické hry, které jsou charakteristické 

hlavně pedagogickým záměrem k utvoření určité dovednosti nebo jejího základu. 

Do řízených her řadí Koťátková (2005) hry strukturované a počítačové. Ve 

strukturované liře (nejčastěji dramatická hra) se jedná o postupné otevírání předem 

plánovaných kroků, které jsou záměrně připravené. Cíle strukturovaných dramatických 

her směřují k rozvíjení osobnostních a sociálních dovedností, ke kultivaci chování, 

k estetickým a vztahovým prožitkům a v neposlední řadě k orientaci a úvaze, jak řešit 

různé životní situace. S moderní dobou přicházejí do mateřských škol i počítačové hry. 

Úkolem učitelky je při tomto typu her především zvolit vhodně vybraný počítačový 

Program a sledovat čas, který dítě hře věnuje. Počítačové hry jsou pro děti velmi 

přitažlivé z důvodu procesu, který se na obrazovce odehrává, a může jej samo 

ovlivňovat a ovládat. 

Podle Koťátkové (2005) budeme počítačové hry chápat jako jednu zmožných 

nabídek počítačových programů a ty mohou mít i jiné než zábavné zaměření. Můžeme 

využít jejich možností k rozvíjení určitých myšlenkových dovedností. 

Z pozorování volné hry v heterogenní skupině dětí. které jsem prováděla při 

ranních hrách v mateřské škole, ve které pracuji, mohu říci, že děti měly dostatek času i 

Prostoru pro hru. Ve třídě platí určitá pravidla, která se děti snaží dodržovat. Paní 

učitelka vstupuje do volné hry dětí, pouze pokud je to nezbytně nutné nebo ji o to děti 

Požádají. V této třídě mají děti možnost nechat si postavené své stavby do druhého dne, 

kdy je například rozšíří o další prvek. Děti se naučily mezi stavbami pohybovat a nečiní 

J'rn to žádné obtíže. V některých mateřských školách musí děti naopak všechny stavby 

uklidit, což vnímám jako nedocenění dětských nápadů a tvořivých projevů. 
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2.1.1 Znaky hry 

Základní znaky hry pro nás mohou být určitými pozorovacími vodítky, podle 

kterých můžeme zjistit, zda si dítě skutečně hraje, nebo přes ně můžeme zpětně nahlížet 

na proces hry, kterou jsme záměrně navodili, a tak si uvědomovat, zda byla pro děti 

skutečně hrou. Mezi významné znaky hry patří: spontánnost, zaujetí, radost, tvořivost, 

fantazie, opakování a přijetí role. 

Spontánnost je viditelná v přirozeném, aktivním chování a různorodé 

improvizaci. Dítč samo vkládá do hry nebo jejího průběhu podněty, stanovuje si své cíle 

a záměry. 

Zaujetí hrou má podobu soustředění se na činnost, mnohdy dítě své okolí vůbec 

nevnímá nebo nechce přijmout podněty, které s jeho hrou nesouvisejí. Dítě dokáže svou 

hru bránit, nechce ji opustit a vyslovuje nesouhlas s jejím přerušením. 

Ve tváři hrajícího si dítěte se zračí radost a uspokojení. Dítě se usmívá, hru doprovází 

gesty a pohybem. Prožitek ze hry je často provázen samomluvou. 

Tvořivost značí nové, originální upravování a konstruování skutečností 

z okolního světa a jejich kombinování. Má velmi různorodou povahu, od hledání 

slovních spojení, novotvarů a jazykových výrazových prostředků, až po plošnou ěi 

prostorovou konstrukční tvořivost. 

Dalším významným znakem je fantazie, která hraje významnou roli ve hře 

dítěte mezi 3. - 6. rokem. Pomáhá dětem překlenout omezení jejich dětských možností 

a dovoluje dětem zapojení a obohacení jejich představ a zkušeností. 

Velmi dominantním znakem hry je opakování. Dítě se ke hře, kterou si již 

vyzkoušelo, rádo vrací a je spokojené, když se může ve známé situaci znovu ocitnout. 

Jako příklad opakování můžeme uvést pohybové hry. 

Přijetí role je velkým přelomem ve hře dítěte. Hra dostává další dimenzi, která 

se odvíjí od sebe k druhým. Jde o prozkoumávání jednání druhých, vyjadřování 

základních znaků jejich života a povolání. Dítě si vybírá a přetváří určité situace a volí 

si v nich svoji roli, kterou naplňuje podle odpozorované zkušenosti. (Koťátková, S., 

2005) 
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2.2 Co dítěti hra přináší 

V této kapitole se převážně zaměřím na hru v oblasti sociální, což bude i jedním 

z cílů praktické části mé práce, a lehce nahlédnu na oblast kognitivního a pohybového 

rozvoje. 

I Ira významně působí na život dítěte jak v oblasti kognitivní, pohybové, tak i 

v oblasti sociální. Silným spouštěcím mechanismem pro hru je radost z činnosti. Dítě 

hru realizuje, protože ho zajímá, těší a chce něco konkrétního prozkoumat a teprve 

následně se něco naučí nebo získává zkušenosti. 

Sociální rozvo j je chápán jako rozvoj vztahů mezi jedinci a vztahů jedince ke 

společnosti a naopak. Přítomnost sociálních znaků se ve hře neustále proměňuje a děti 

se stále více zajímají o své vrstevníky a vyhledávají je ke hře. Sociální zkušenosti 

jednotlivce vznikají v dynamických procesech sociální hry a jsou proto i zpětně 

použitelné v běžných životních situacích. Velmi přínosné je odehrávání skupinové hry 

pod dohledem učitelky mateřské školy, protože učitelka může svou přítomností mírnit 

Případné nevhodné způsoby chování některých dětí. (Koťátková, S., 2005) 

Millarová (1978), zabývající se vývojem sociální hry, uvádí čtyři základní etapy 

hry (samostatná hra, paralelní, sdružující a kooperativní). Samostatná hra se realizuje 

před třetím rokem, kdy si dítě hraje nejčastěji individuálně a pozoruje hru druhých. Učí 

se tak napodobovat jejich chování a způsob hry. Okolo třetího roku nastupuje hra 

paralelní, kdy si ještě hraje každé dítě samo, ale vyhledává blízkost vrstevníka. Před 

čtvrtým rokem se objevuje sdružující hra, kde se více dětí domluví na společném 

námětu, ale vlastní realizace má individuální charakter. Vrchol potřeby uplatňovat 

vzájemné vztahy je obsažen v kooperativní hře. Na základě společného zájmu jsou již 

děti schopny vést dialog. Spoluhráč zde nabývá na důležitosti, ve hře se objevují 

konflikty a hlasité výměny názorů. Chlapecké hry se začínají odlišovat od dívčích, jsou 

ninohem živější a hlasitější. S tím, jak začíná nabývat dětský partner na důležitosti, se 

projevují snahy o soupeření. Dítě pozoruje druhého a touží se mu v dovednostech nebo 

obsahem jeho sdělení vyrovnat. Potřeba vyniknout a zaujímat významnější roli začíná 

být zjevná a bude dítě dále provázet. Při hrách v předškolním věku je tato potřeba 

všudypřítomná a děti se učí na nadřazenost druhých reagovat a usměrňovat ji. 



Vychovatel by neměl zasahovat a potlačovat ve volné hře soupeřivost dětí, není-li to 

naprosto nezbytné. 

Kognitivní rozvoj je součástí a důsledkem dětské hry. Psycholog J. Piaget je 

toho názoru, že složitější způsoby hry urychlují rozvoj myšlení. Od dvou let si dítě stále 

více dokáže vybavovat a představovat předměty, jevy a situace ze svého okolí a hrou je 

prozkoumávat. Začíná uplatňovat přijaté znaky, jako řeč, a propojovat je s myšlením. 

Rozvoj řeči a vyjadřování úzce souvisí se vzrůstající radostí a uspokojením ze hry 

s vrstevníky. Mezi charakteristické rysy hry patří egoccntrisnius (dítě vnímá veškeré 

dění kolem sebe přes svůj zájem, přání, tužby a na tomto základě jim přisuzuje 

důležitost). Ve hrách je možné sledovat, že dítě se mnohdy soustřeďuje na jeden 

významný znak, který se však z pohledu dospělého významným jevit nemusí. 

Pro zdravě se vyvíjející dítě je charakteristická potřeba pohybu. Ne u všech dětí 

je tato potřeba stejná. Děti hypermotorické mají zvýšenou potřebu pohybu a je 

zapotřebí to chápat jako objektivní stav a ne jako zlobení. Naopak děti hypomotorické 

mají sníženou potřebu pohybu a je pro ně typické vyhýbání se pohybu a přirozeným 

dětským pohybovým hrám. Důležitou roli zde hraje učitel, který by měl tyto děti 

motivovat a citlivým způsobem povzbuzovat. 

Děti s běžnou potřebou motoriky, kterých je v populaci většina, se z pohybu a 

hrových možností těší. Jestliže je ovšem tato skupina dětí svým okolím v pohybu 

omezována a nucena pohyb nahrazovat jiným, daleko klidnějším řešením, může se stát 

skupinou rizikovou. (Koťátková, S., 2005) 

Vlastními slovy lze shrnout, že hra by měla dítěti přinášet pocit radosti, 

obohacovat ho o komunikaci, nové poznatky, ale i o konfrontaci a spolupráci 

s vrstevníky a vyrovnání se s materiálem, se kterým si hraje. Ve hře se dítě odpoutává 

od světa dospělých a ponořuje se do svého vlastního světa. Průvodci světem hry by měli 

být nejen rodiče, učitelky mateřských škol, ale i vrstevníci. Hra s rodiči nebo vrstevníky 

dává dítěti možnost poznávat lidskou existenci a chování. 
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2.3 Podmínky pro hru v mateřské škole 

Aby se mohla hra v mateřské škole úspěšně rozvíjet, musí splňovat nároky na 

prostředí z různých pohledů. 

Z pedagogicko-psychologického pohledu je důležité, aby hra vycházela 

z potřeb dítěte, odpovídala jeho zájmům a byla obsahem i formou společensky žádoucí. 

Do hry dítěte se promítají nejen kladné, ale i záporné vlivy okolí (například hrdinové 

z filmů, mnohdy určených pro dospělého diváka). Jejich vlivem se tak ve hře objevují 

destruktivní a agresivní prvky, proti kterým by učitelka měla citlivě zasáhnout. Před 

moralizováním by měla upřednostňovat herní terapii, pomocí níž dítě překoná následky 

zážitku nebo strachu. Hra dítěti pomůže lépe vyjádřit jeho pocity tím, že jakoby 

vystoupí ze sebe, zážitek si přehraje do jiného a lepšího konce, čímž se s ním vyrovná. 

K. řešení opravdu závažných problémů (zneužití, týrání) je potřeba odborníka. 

Přerušování hry z důvodu každodenní povinnosti působí dítěti nepříjemné zážitky a 

vyvolává poruchy chování, proto by učitelka měla na přerušení hry upozornit včas, aby 

se tak dítě mohlo připravit. (Opravdová, E., 2003) 

Zjistilo se, že i prostor ovlivňuje kvalitu hry. Optimální prostor při hře a jeho 
• • 9 

minimální norma se pohybují od 1,5 do 2 m na dítě. S klesající plochou herního 

Prostoru stoupá agresivita a sociální interakce, které lze v určité míře kompenzovat 

bohatou nabídkou hraček a zaměstnávacích materiálů. „Z tohoto důvodu je důležité 

Posuzovat prostor, který dítě ke hře potřebuje. Vedle velkých ploch herny, kde se děti 

mohou dynamicky a přitom bezpečně pohybovat i s vozítky a velkými stavebnicovými 

Prvky, potřebujeme intimní zákoutí ke hře ve dvojicích a malých skupinkách, místa, kde 

se děti mohou posadit, hrát si s drobným materiálem nebo položit k odpočinku a 

prohlížení knížek. Je třeba myslet i na prostor, v němž se hra spojuje s různými 

Pracovními aktivitami, se zacházením s materiálem a nářadím a kde není přečinem, 

^dyž se něco umaže. Toto prostorové členění by mělo platit i venku na zahradě, kde 

easto nacházíme pouze stereotypní pískoviště a standardní průlezky. Nápaditost ve 

vybavení zahrady a hřiště pro nejrůznější aktivity je zárukou pestrosti a bohatosti hry." 

(Opravdová, E„ 2003, str. 388) 

Z estetického pohledu by mělo být prostředí upravené, zřetel je brán na vzhled 
a kvalitu hraček a materiálů, s nimiž si dítě hraje, a konečně i na estetický vzhled 



samotného dítěte. Je zcela přirozené a běžné, že se dítě může při hře ušpinit nebo 

umáěet, ale nikdy by nemělo být zbaveno své lidské důstojnosti a klesnout na stupeň 

absolutní nekontrolovatelnosti. Při vytváření podmínek pro hru je nesmírně důležitý 

vztah mezi uěitelkou a dítětem, její spontánní, uvolněné jednání a radostná nálada. 

Učitelka by měla být dítěti ve hře partnerem. (Opravdová, E., 2003) 

V současné době se v mateřských školách setkáváme se skupinami věkově 

smíšenými nebo stejnorodými, což do jisté míry ovlivňuje podmínky pro hru. Osobně se 

přikláním k heterogennímu seskupení dětí ve třídách. 

Při ranních hrách děti přicházejí do mateřské školy v určitém časovém rozmezí, 

což neumožňuje setkání dětí jako třídy. Při odpoledních činnostech jsou naopak děti 

slučovány do jedné třídy. Důvodem je snížení počtu učitelek. Střídání dětské skupiny 

může labilní dítě vážně nebo negativně ovlivnit. Proto by nám nemělo být lhostejné, jak 

dítě na změny reaguje, a případně si o nich s dítětem promluvit a připravit ho na ně. 

Jako příklad bych ráda uvedla šestiletého chlapce z mateřské školy, ve které pracuji. 

Chlapec je velmi fixovaný na svou paní učitelku a jakákoliv změna je pro něho obtížná. 

Musí být dopředu připraven na změnu učitelky nebo prostředí. V kolektivu dětí nemá 

Problém se začleněním. Chlapec je velmi chytrý, ale tato zábrana mu působí v životě 

Problémy. Od září půjde do první třídy a bude pro něho jistě velmi obtížné zvyknout si 

na novou paní učitelku, kolektiv dětí a nové prostředí. 
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3 HRAČKA 

3.1 Historie hračky 

K prvním archeologickým nálezům, jak uvádí Mišurcová (1980), patří hračky 

pocházející ze starověkého Egypta, například míč z papyru nebo dřevěný krokodýl 

s pohyblivou čelistí. Tyto hračky mohly sloužit jako panenky i jako kultovní předměty. 

Z dob starého Řecka pochází figurky koníků a vojáčků nebo trojský kůň, ve kterém bylo 

možné ukrýt olověné figurky řeckých bojovníků. Děvčata měla panenky z textilu, 

dřeva, hlíny, ale i ze slonoviny, mramoru nebo zlata. 

Z doby antiky se objevuje řada předmětů, které se po slavnostech stávají 

v dětských rukou hračkami. Vedle píšťalek nebo bubínků se objevují i loutky, panenky 

u děvčat a vojáčci u chlapců. 

V dobč románské byla hračka spíše v útlumu a ve stínu tehdejší přísné 

křesťanské výchovy zřejmě velmi prostá a jednoduchá. Ústřední hračkou středověku je 

rytíř na koni. Větší rozmanitost přináší gotika a objevují se hračky lidovějšího pojetí 

oproti oficiálnímu církevnímu umění. Ze 14. století se objevují doklady o loutkovém 

divadle. Z pohledu hračky je významný rok 1413, kdy se v Norimberku objevuje první 

Profesionální výrobce panenek. (Borecký, V., 1982) 

Panenka je vcelku zásadní hračkou v minulosti. Jak uvádí Tilkovský, panenka 

ve své nové podobě vzniká v polovině 14. století v Paříži. Původně sloužila i pro hry 

chlapců, ale později se stala předmětem dívčích her. Tak, jak se postupně zlepšoval 

materiál, byla z něho vyráběna především hlava panenky - nejdříve ze dřeva, dále 
z vosku, terakoty, alabastru, porcelánu. Výrobci se vždy snažili napodobovat živý 

model, a tak se panenka stala naturalistickým a módním projevem, který přetrvává 

dodnes. V 19. století dosahuje panenka jako hračka svého vrcholu a stává se předmětem 

sběratelské vášně dospělých. (In: Titčra, 1)., 1963) 

Knejvětšímu rozvoji výroby hraček dochází ke konci 16. století. Produktem je 

houpací kůň nebo loutkové divadlo. Vzniká rovněž luxusní druh hračky charakteristické 

Pro pozdní feudalismus: kompletně zařízený loutkový dům, tzv. „Puppenhaus". Hračka 

Je určena jen pro děti vyšších společenských tříd. Tyto hračky jsou vrcholem hračkářské 

dovednosti, ale současně znamenají i konec hračky, neboť leží za posláním hračky jako 
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prostředku rozvíjení tvořivých vloh dítěte. Proti loutkovým domečkům se postavil i 

J. J. Rousseau, který je považoval za zbytečné a škodlivé. Se vzrůstajícím zájmem o 

techniku a přírodní vědy se dostává v 18. století více pozornosti mechanickým 

hračkám. Mechanismy se postupně zdokonalují, až je z pohyblivé hračky malý 

technický zázrak, který upoutá spíše dospělého než dítě. Je proto důležité mít na paměti, 

že hračka ztrácí svůj výchovný význam, jakmile dosáhla vrcholu své dokonalosti. 

V 19. století se do popředí dostává průmysl. Během technické revoluce 19. 

století se značně rozšiřuje sortiment hraček, ale základní tvary a prvky jsou již z velké 

části dány minulostí. 1 Iračku můžeme rozlišit na lidovou, uměleckou a průmyslovou. 

(Borecký, V., 1982) 

Hračka lidová je podle slov Tilkovského důsledkem třídní diferenciace. Na 

konci 18. století se začíná projevovat specifičnost české a slovenské hračky dřevěnou 

lidovou hračkou, která se uchovává lépe než hračky z jiných materiálů. Hlavními typy, 

které se dochovaly, jsou zejména koníčci, vojáci, panenky, nábyteček a několik druhů 

mechanických hraček. (In: Titěra, D., 1963) 

Lidové hračky vyráběli nejen dospělí, ale i děti samy. Z počátku se hračky 

vyráběly v rodinách a postupem času se předávaly z generace na generaci a do dalších 

rodin. Lidová hračka jako celek je bohatým zdrojem inspirace pro současné tvůrce a 

výrobce hraček. (Mišurcová, V., 1980) 

3.2 Požadavky na hračku 

Podle odborníků se v současné době na světovém trhu pohybuje nejméně půl 

milionu různých druhů hraček (na našem trhu je to zhruba třetina) a z tohoto množství 

je více než padesát procent určeno právě dětem předškolního věku. Hračka je vždy 

součástí prostředí, ve kterém dítě žije, skrze hračku poznává svět a uspokojuje své 

Potřeby. Důležité je zamyšlení se nad tím, zda je v hračkách zastoupeno skutečně vše, 

co dítě potřebuje. Děti by se neměly seznamovat pouze s věcmi, jejich vlastnostmi a 

vztahy, které je momentálně obklopují, ale i s těmi, které by je obklopovat měly. Proto 

velmi záleží na výběru kvalitní hračky, která by měla splňovat určitá hlediska. 

(Opravdová, E., 2003) 
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3.2.1 Zdravotně - hygienické hledisko 

Současné hračky se vyrábějí z různých materiálů. Přestože se materiály neustále 

zdokonalují, mohou se i v dnešní době vyskytnout hračky zdravotně závadné, zvláště 

levné hračky vyráběné a dovážené ze zahraničí. Při nákupu hračky bychom se měli 

zajímat, zda prošla atestem podle mezinárodních norem. 

Z nedostatků, které ohrožují zdraví dítěte, jmenuje Fixl například nedostatečné, 

hrubé opracování povrchu, špatné očištění a obroušení hran, barvy obsahující škodlivé 

chemikálie, nedostatečná trvanlivost barev a laků a často vyčnívající nebo vypadávající 

hřebíky a šroubky. (In: Titěra, D., 1963) 

Pro nejmenší dětí vybíráme hračky vyráběné z plastických hmot či z gumy, které 

můžeme dobře omývat. Nejen v rodině, ale i v mateřské škole dbáme na hygienu. Čím 

starší dítě, tím jemnější hračku může dostat a naopak. (Elmanová, O., 1964) 

3.2.2 Výtvarně - estetické hledisko 

Pro dítě volíme jasné, syté a veselé barvy, odpovídající skutečnosti, například 

bílý nebo hnědý pejsek. U dobré hračky by měla být harmonie nejen v barvách, ale i ve 

tvarech. Elmanová (1964) považuje za nevhodné karikované hračky hrubých a 

nevkusně deformovaných tvarů, které znetvořují představy, ale které v současné době 

můžeme na trhu běžně vidět. 

K estetické kvalitě hraček připojuje Mišurcová (1980) ještě materiál, zvuk a funkční 

bohatost. U materiálu jde opět o hladký a rovný povrch. Mnoho hraček zvyšuje svou 

Přitažlivost tím, že vydává zvuky. Mělo by se však jednat jen o zvuky skutečně 

Příjemné. 

3.2.3 Pedagogické hledisko 

1 Iračka má odpovídat cílům naší výchovy. To znamená, že by měla podporovat 

duševní a tělesný rozvoj dítěte. Zároveň by měla odpovídat dětskému vzrůstu svou 
vahou a velikostí. Pro nejmenší dítě vybíráme hračky lehké, s kterými bude moci 
snadno manipulovat. Naopak u staršího dítěte volíme hračky složitější. Dbát bychom 



měli i na zdravotní stav dítěte. Hračka má být realistická. Pro nejmenší děti má 

vystihovat typické rysy, u starších dětí musí být propracovanější. (Elmanová, O., 1964) 

Děti se ve svých hrách vyrovnávají se světem, kdy něco vytváří a zpracovávají, při 

konstruování se orientují v prostorových souvislostech a zákonitostech materiálů, 

rozvíjejí určité představy o fyzikálním světě. 

Mnozí autoři (Opravdová, Elmanová), kteří se vývojem hry a hračky zabývají, se 

shodují v tom, že pedagogicky nejcennější jsou ty nejprostší hračky a hrací materiály, 

jako je například plastelína, papír, písek, voda. 

3.3 Historie souborů hraček 

Soubory hraček, ať už jde o maňáskové divadlo, armády vojáčků, domy loutek, 

vesničky a městečka, mají v naší kultuře hlubokou historickou tradici. 

Například armády cínových a olověných vojáčků byly vyráběny již v 18. století 

v celých regimentech a postupem času doplňovány i válečnou technikou a výzbrojí. 

Z téhož století jsou známé také celé soubory zvířátek, která byla umísťována v krabici 
ve tvaru Noemovy archy po párech. Jiným souborem hraček jsou seskupení budov, 

které se rozrůstají ve větší města či vesnice. Skládají se z hraček napodobujících obydlí 

°d prostých domků přes krámky a hospody, kostely, věže, mosty, silnice až k přírodní 

kulise, řekám, jezerům a horám. Tyto soubory nezůstávají jen u sestavování budov, ale 

^tegrují do sebe ostatní hračky, například lidské figurky, zvířátka a přírodní doplňky. 

Vánoční jesličková stavebnice představuje tradiční soubor lidských a zvířecích figurek a 

dalšího materiálu k sestavování malých světů. Patří sem zejména lidské a zvířecí 
fl8urky, přírodní scenérie a seskupení budov. Dlouhou tradici mají také soubory domů 
loutek, které byly oblíbeny zejména v Německu a Holandsku v 17. století. Soubory 
h r ^ e k tohoto typu se v určité podobě udržely dodnes jako pokojíčky pro panenky 

b a v e n é nábytkem a nádobím. Jedním z posledních souborů hraček, o kterém bych se 
Chtěla zmínit, je loutkové divadlo. Rozkvět loutkového divadla spadá v českých zemích 
d o 19. století a jsou zde zastoupeny všechny pohádkové bytosti, jako například 
kašPárek, princezny, loupežníci a čarodějnice. (Borecký, V., 1982) 
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3.3.1 Soubory hraček podle Boreckého 

Borecký (1982) se ve své knize „Světy hraček" zmiňuje o dvou souborech. 

Jedním ze souborů je materiál stavebnice světa („Technika univerza"), který by měl 

obsahovat domečky, figurky lidí a zvířat, auta, vlaky, letadla, ohrady a ploty a různé 

doplňky jako špejle, papír a modelovací hmotu. Druhým z nich je soubor loutkové scény 

(„Technika rodinné scény"), který by měl zahrnovat rodinu loutek, dále zvířata, stromy, 

menší množství dopravních značek a zato více nádobíčka, nábytku a nářadí. 

Z materiálu stavebnice světa je možné postavit městečka či vesnice, zoologické 

zahrady, statky se zvířaty, letiště, železnice a křižovatky s automobilovou dopravou. 

Z materiálu loutkové scény vznikají různé výjevy v bytě či domě, na rodinné procházce, 

z návštěvy školy nebo pobytu v nemocnici. 

Borecký nedoporučuje směšovat tyto dva soubory dohromady. Je toho názoru, že 

loutkové scény se hodí spíše pro starší děti. S hračkami je možno stavět světy či scénky 

na podlaze, na stole a za příznivého počasí i na zahradě. Pro hru se soubory je možné 

využít i přírodních materiálů, hlavně písku a vody. 

Přístupy ke hře mohou být různé; pokud se jedná o individuální hru dítěte, je lépe do 

hry nezasahovat a věnovat dítěti pozornost po ukončení rekonstrukce. Dítě si někdy 

samo žádá spoluhráče buď v sourozenci, nebo v dospělém. Je možné nechat děti 
sPolupracovat mezi sebou nebo se do hry aktivně zapojit či zůstat v roli pozorovatele. 
Také je možné s více soubory provádět hru s velkou skupinou dětí, kde obyčejně 
d°chází k dělení na menší zájmové skupinky. 
V sestavách souborů zachycujeme individuální, kulturní i národní rozdíly. Charakterové 
r>sy hrajícího si dítěte lze vidět spíše na počátku a v průběhu sestavování. Jsou patrné 

^Příklad z toho, jak dítě pojímá prostor, kam umísťuje střed sestavy. Často vidíme, že 
d í t* ze středu uhýbá nebo nemá ještě potřebu zakotvení a h r a j e chaoticky rozptýlená 
b e z patrné organizace. Rozdíl mezi sestavami u menších a starších dětí je dobře patrný, 
V*Voj konstrukcí probíhá od jednoduchosti k větší složitosti. Velmi důležitý je rozhovor 
s š tě tem o souboru, ze kterého se dozvídáme o prostorovém uspořádání města a 
Ves*ice, pohybu lidí a dopravních prostředků. Ze hry se soubory je patrné chování 
d í t ě te, námět hry a identifikace s loutkami. Pomocí figurek dochází k nahlédnutí do 

Pr°bleniatiky celého rodinného prostředí. 
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3.4 Hračka v současné mateřské škole 

V mateřské škole se většinou setkáváme s kvalitně a vhodně vybranými 

hračkami, které se liší od hraček v rodinách. Rodiče většinou kupují dětem to, co se jim 

líbí nebo po čem vždy v dětství toužili. Často také kupují dětem hračky, pro které ještě 

nedozrály a předbíhají tak jejich vývoj. Vidím to sama u svého synovce, kterému rodiče 

a prarodiče kupují hračky, které pro něho nejsou ještě vhodné. Chlapec tak má v jednom 

roce malé plastové piano vhodné pro děti od tří let. Jako budoucí matka bych svému 

dítěti chtěla kupovat hračky, které jsou vyrobené z kvalitního materiálu a osobně 

Preferuji spíše hračky přírodní, dřevěné, kde dítě může naplno rozvíjet svou fantazii. 

Oproti rodičům jsou pedagogové seznámeni s požadavky na hračku, které při nákupu 

nového sortimentu zohledňují, a vybírají tak hračky kvalitní. 

Podle Opravdové (2004) by správná hračka měla podněcovat pohybový, 

smyslový a citový vývoj dítěte, rozvíjet jeho fantazii a tvořivost. Zároveň by měla být 

trvanlivá, hygienická a zdravotně nezávadná, vkusná a pro děti přitažlivá. 
Z e snahy o správné posouzení hodnoty hračky vznikla prestižní soutěž „Správná 

hračka". Hodnocení probíhá v rámci Salonu hraček. Obě akce pořádá Asociace 

Předškolní výchovy ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK. Přihlášené hračky se 

hodnotí podle již zmíněných kritérií. 

Pro užívání hraček existují podmínky, které by měl pedagog dodržovat. Pro 

ukázku uvádím citaci z RVP PV (Rámcový vzdělávací program předškolního 

Vzdělávání, 2004), kde jsou upřesněny „Věcné podmínky", týkající se hraček. 

V ě c n é (materiální) podmínky mateřské školy jsou plně vyhovující, jestliže: 

• Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu 

dětí i jejich věku; je průběžně obnovováno a doplňováno a pedagogy plně 

využíváno. 

• Hračky, pomůcky, náčiní a další doplňky nebo alespoň jejich podstatná část je 

umístěna tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se 

vyznaly v jejich uložení; jsou stanovena pravidla pro jejich využívání pedagogy 

i dětmi. 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 

4 CÍLE 

Cíle této práce se zaměřují na tři roviny. 

Prvním cílem je zjistit, jaké soubory hraček se v mateřské škole vyskytují a jaké 

oblíbenosti se těší u dětí. 

Druhým cílem je pozorovat děti, jakou mají tendenci vytvářet tématické soubory hraček 

a jak jim je to v mateřské škole umožněno. 

Třetím cílem je vytvoření vlastního souboru a sledování, zda tento typ komplexního 

Pojetí hračky podněcuje delší soustředění na hru, sdružování dětí a jejich spolupráci. 

5 HYPOTÉZY 

o Myslím si, že soubory hraček nejsou obnovovány a v dostatečné míře 

zařazovány do vybavení mateřských škol. 

o Předpokládám, že děti mají ve svých hrách silnou tendenci pro vytváření 

tématických souborů z jednotlivých hraček, kde spolupracuje více dětí, a je 

otázkou, zda jim to učitelky mateřských škol dostatečně umožňují, 

o Předpokládám, že nově vytvořený tématický soubor hraček děti zaujme a uplatní 

se v dětské hře, a je otázkou, zda bude inspirovat děti bez ohledu na pohlaví, 

o Dále předpokládám, že soubor hraček bude sdružovat více dětí a povede ke 

kooperativní hře. 

6 METODY 

Metodou vztahující se k objasnění prvního cíle je deskripce vybavenosti soubory 

hraček ve vybrané mateřské škole. 
K dosažení druhého cíle jsem zvolila metodu zúčastněného pozorování, které budu 
Pr°vádět osobně během ranních her na začátku školního roku po dobu jednoho týdne. 
D r u hé pozorování provede třídní učitelka ve stejném rozsahu v polovině školního roku. 
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K. dosažení třetího eile povede experiment s tématickým hracím souborem, který bude 

pro děti nový. Metodou zjišťování zájmu dětí bude strukturované pozorování, které 

provede třídní učitelka a po dobu čtyř týdnů bude během ranních her zaznamenávat na 

Připravený pozorovací arch zájem dětí o tématický soubor. Hru se souborem budeme 

navíc dokumentovat fotograficky. 

7 VLASTNÍ PRŮBĚH ŠETŘENÍ 

7.1 Výběr niateřskc školy 

K výzkumu jsem si vybrala státní mateřskou školu na Praze 6, ve které jsem 

začala začátkem školního roku 2008/2009 pracovat. Výhodou byla znalost dětí od 

samého počátku školního roku a znalost třídy, ve které jsem výzkum prováděla. 

Prostředí a vybavení školy 

Mateřská škola je umístěna v zrekonstruovaném objektu bývalé družiny základní 

š k o ' y a jedna třída se od nového školního roku nachází přímo v budově základní školy. 

Mateřská škola je situována v klidném prostředí městské části Prahy 6 obklopené parky 

a rodinnými domy. V její blízkosti se nachází chráněná oblast Šárka. Mateřská škola má 

v lastní zahradu s pískovištěm a dřevěnými průlezkami. 

h 

•1-2 Počet tříd a uskupení dětí 

V mateřské škole se nachází jedna třída s věkově homogenním rozdělením dětí a 

t ř i třídy s věkově heterogenním rozdělením dětí, přičemž jedna třída je umístěna 

v budově základní školy. Maximální počet dětí ve věkově homogenní třídě je 12. Počet 

d ě t í v heterogenních třídách je 21, ve třídě budovy základní školy 25 dětí. 
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7.1.3 Charakteristika třídy 

Ve třídě, ve které bylo realizováno pozorování, je zapsáno 21 dětí, z toho pět 

předškoláků. Žádné dítě nemá odklad školní docházky a tři děti pocházejí z bilingvních 

rodin (česko - belgické, česko - arabské, česko - slovenské). Do třídy je integrována 

holčička s handicapem (vrozená vada pravé ruky - srostlé prsty). Čtyři děti pocházejí 

z věřících rodin. Třída je věkově smíšená. Děti znám od začátku školního roku a neměla 

jsem problém s nimi komunikovat. Atmosféra ve třídě je příjemná a velký podíl na ní 

•ná paní učitelka. 

7.1.4 Vybavenost třídy soubory hraček 

Před zahájením pozorování jsem zjišťovala, jaké soubory hraček se ve třídě 

vyskytují a jaké oblíbenosti se těší u dětí. Soubory jsem rozdělila podle materiálu, ze 

kterého jsou vyrobené, a to na soubory plastové a dřevěné. 

Do plastových souborů jsem zařadila plastový hrad s rytíři a doplňky k nim, dále 

Pak plastovou silnici s doplňky. Duplo set a Lego set s plastovou podložkou. 

Do dřevěných souborů jsem zařadila dřevěný hrad - stavebnice, dřevěnou 

železnici s doplňky, sadu Statek, sadu ZOO, dřevěný soubor Vario a ohebné myši 

s oblečením. 

Popis vlastního nově vytvořeného souboru hraček 
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Nově vytvořený soubor hraček jsem nazvala „Hospodářství". Při vytváření 

souboru jsem vycházela z knihy „Světy hraček" od Vladimíra Boreckého (1982). 

Snažila jsem se vytvořit podobný soubor typu Technika univerza (TU), o kterém se 

Borecký ve své knize zmiňuje, a obsáhnout alespoň základní prvky tohoto souboru. 

Soubor Hospodářství je vyroben ze smrkového dřeva a obsahuje přes čtyřicet prvků. 

Dominantní v celém souboru je budova statku, která má výšku 40 cm, délku 66 cm a 

šířku 34 cm. Budova má v přízemí ustájení pro zvířata a půdní prostor pro úschovu 

sena. Soubor dále obsahuje králíkárnu, domácí zvířata a jejich mláďata, stromy a 

povozy, dále pak doplňky jako ohrádky nebo balíky slámy apod. Určité prvky souboru 

jsou zhotoveny tak, aby se v případě potřeby daly uschovat do budovy statku. Například 

stromy jsou zhotoveny do kříže a dají se složit, stejně tak i ohrady. Soubor jsem 

Ponechala v přírodní podobě, pouze stromy, dveře, střecha statku a králíkárny jsou 

natřené. Chtěla jsem tak dát prostor rozvoji dětské fantazie. Záměrem bylo vytvoření 

souboru pro obě pohlaví, aby se měly obě skupiny čeho zachytit. Níže uvádím detailní 
výčet prvků obsažených v souboru. 

1. Osoby 

Muži (2) 

Ženy (2) 

2- Zvířata 
Kůň (1) 

Kráva (2) 

°vee (2) 
prase (2) 
S 'epice (4) 

^Usa (2) 
Králík (2) 
p e s ( l ) 
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3. Příroda 

Kulaté stromy (2) 

Sloupovité stromy (2) 

4. Povozy 

Žebřinový vůz velký (1) 

Žebřinový vůz malý (1) 

5. Budovy 

Statek (1) 

Králíkárna (1) 

6. Doplňky 

Ohrady (3) 

Oprať pro koně (1) 

Koryto (1) 

7. Nestrukturovaný materiál 

Polínka malá (7) 

Polínka velká (13) 

Balíky slámy malé (3) 

Balíky slámy velké (2) 

Balíky trávy (3) 

8 REALIZACE PRŮZKUMU 

Ve zvolené věkově heterogenní třídě jsem provedla soupis dostupných souborů 

hraček. Celý průzkum týkající se dětské hry a hraček trval 6 týdnů. Nejdříve jsem na 

začátku školního roku během ranních her zúčastněně pozorovala děti a zaznamenávala 

do strukturovaného pozorovacího archu jejich hrové chování a tendenci k vytváření 

tématických souborů hraček. Stejné pozorování bylo provedeno již nezúčastněně přes 

třídní učitelku ve stejném rozsahu v polovině školního roku. Poté jsem do třídy umístila 

35 



vlastní soubor, který byl pro děti nový. Po čtyři týdny třídní učitelka pozorovala hru a 

zaznamenávala do předem vytvořeného archu projevy dětského chování. Ve všech třech 

typech pozorování jsem se zabývala pouze dětmi, které vytvářely tématické soubory 

hraček nebo nově vytvořený tématický soubor uplatnily ve své hře, což nebyly všechny 

děti z vybrané třídy a tudíž byl počet dětí proměnlivý. 

Pozorování na začátku školního roku se zúčastnilo 12 dětí, v polovině školního roku to 

bylo 11 dětí a hry s novým tématickým souborem se zúčastnilo 20 dětí. Skupina dětí, ve 

které probíhaly všechny tři typy pozorování, byla věkově smíšená. 

8.1 Záznamy pozorování a výsledky 

Cílem prvního a druhého pozorování bylo zjistit, jakou mají děti tendenci 

k vytváření tématických souborů hraček a jak jim to učitelky v mateřské škole 

umožňují. Předpokládala jsem silnou tendenci pro vytváření tématických souborů 

z jednotlivých hraček. Vytvořila jsem pozorovací arch, jehož strukturu jsem postupně 

doplňovala a přizpůsobovala hře dětí. Při pozorování jsem se zaměřila především na 

námět hry a jeho případné opakování, časový rozsah hry a spoluhráče. Také mne 

zajímalo, zda spolu děti při hře verbálně komunikují, vytvářejí příběh nebo hře pouze 

přihlížejí. První pozorování jsem prováděla na začátku školního roku a druhé již 

nezúčastněné v polovině školního roku třídní učitelka. Důvodem odstupu mezi oběma 

pozorováními byla případná změna v charakteru hry. Třetí pozorování probíhalo čtyři 

týdny a jeho cílem bylo umístění vlastně vytvořeného tématického souboru do třídy 
s následným pozorováním. Zajímalo mne, zda soubor děti zaujme a bude podněcovat 

delší soustředění na hru, sdružování a spolupráci. 

8-1.1 Pozorování I 

Cílem pozorování bylo sledovat děti, jakou mají tendenci k vytváření 

tématických souborů hraček a zda jim to třídní učitelka dostatečně umožňuje. 

Předpokládala jsem silnou tendenci pro vytváření souborů z jednotlivých hraček a 
sPolupráci více dětí. Před zahájením samotného pozorování jsem vytvořila pozorovací 
a rch, který měl strukturovanou formu a obsahoval celkem 9 kategorií (tab. č. 1 - 5). 
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Z pozorování hrového chování na začátku školního roku převažovala témata 

války, soubojů, hry s plastovým hradem a rytíři, dále hry s dřevěnými myškami a 

doplňky k nim. Mezi další témata patřily například hry se sadou Statek a sadou ZOO, 

dále pak s dřevěnou železnicí s doplňky nebo hry s auty a plastovými garážemi. Časový 

rozsah hry se pohyboval okolo 30 minut. Ze hry bylo patrné spíše sdružování dětí, ale 

našly se i děti, které hře pouze přihlížely nebo si hrály individuálně. Týkalo se to 

převážně nejmladších dělí. Děti zpočátku týdne spolu komunikovaly především pomocí 

citoslovcí a dále komunikace směřovala k umístění jednotlivých prvků, ale nevytvářely 

žádný příběh, ke konci týdne bylo patrné vytváření jednoduchých příběhů. Z pozorování 

dále vyplynulo tíhnutí k vytváření vlastních souborů hraček z jednotlivých prvků nebo 

doplňování hotových souborů prvky dalšími. Třídní učitelka dětem dostatečně 

umožňovala, aby spojovaly více prvků a vytvářely tak vlastní soubory. K vytváření 

vlastních souborů děti nejčastěji používaly dřevěnou železnici s doplňky, stavebnici 

Kaplu 200 nátur, sadu Statek, sadu ZOO, plastový hrad s rytíři nebo dřevěné myši 

s doplňky. U některých dětí bylo patrné opakování námětu z předešlého dne, ale byly i 

děti, které námět opakovaly a zároveň doplňovaly novými prvky. Objektem pozorování 

bylo celkem 12 dětí, z toho 7 chlapců a 5 dívek. 
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Tabulka č. 4 Pozorování hry I (z hlediska tendence vytváření témat ických souborů na začátku šk. roku) 

DEN PONDĚLÍ 
Téma - hrad, válka, souboj 

- péče a oblékání dřevěných myšek 

Časový rozsah hry 8 : 1 0 - 8 : 3 0 Martin T. a Lukáš 
8:35 - 9:00 do hry se vrací Martin T. a 
přidává se k němu Adam 
8 : 1 0 - 9 : 0 0 Eliška a Lucinka 

Kooperace formální (přihlížení), 
individuální hra 

Eliška si zpočátku hraje sama, myšky 
obléká a pohybuje s nimi z místa na místo, 
přichází k ní Lucinka, obě holčičky si hrají 
vedle sebe, ale nekomunikují spolu 

Kooperace verbální, ale nevytvářejí 
příběh 

kluci hru doprovázejí citoslovci, 
domlouvají se mezi sebou, ale nevytvářejí 
příběh 

Vytváření příběhu 

Spoluhráči Martin T. (5;0) a Lukáš H. (5;0) 
Martin T. (5;0)a Adam (4; 10) 
Eliška B. (4;5) a Lucinka (3; 10) 

Opakování námětu hry 

' 'hnutí k vytváření vlastních souboru - kluci si vzali hotový soubor a přidávají 
k němu další prvky a vytvářejí soubor 
vlastní 
- holčičky postavily ze stavebnice Blok 
pro myšky sedačku, postýlku a stůl 

Z n á m k y holčičky spolu při hře nekomunikují, 
každá si hraje sama za sebe, když jsem si 
k nim přisedla, ochotně mi odpovídaly, co 
pro myšky postavily 
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Tabulka č. 4 Pozorování hry I (z hlediska tendence vytváření témat ických souborů na začátku šk. roku) 

DEN ÚTERÝ 
Téma - sada ZOO a sada Statek 

- péče a oblékání dřevěných myšek 

Časový rozsah hry 8:20 - 8:40 Martin T. a Honzík 
8 : 3 0 - 9 : 0 0 Eliška 

Kooperace formální (přihlížení), 
individuální hra 

Eliška (4;5) si dnes hraje sama, nemá 
potřebu spoluhráče 

Kooperace verbální, ale nevytvářejí 
příběh 

u kluků kooperace verbální („Velbloudy 
není nutný dávat do ohrady, protože je 
hlídají koně."), komunikují spolu spíše 
z hlediska umístění prvků, příliš se do hry 
nepoložili 

Vytváření příběhu 

Spoluhráči Honzík M. (5;0) a Martin T. (5;0) 

Opakování námětu hry Eliška opakuje stejný námět hry 
z předchozího dne 

žhnut í k vytváření vlastních souboru kluci staví ohrádku, dávají do ní slony, do 
klece dávají ostatní zvířata a lidi, je zřejmé 
propojování více souborů 

P°známky - soubor zůstává rozestavěn a rozprostřen 
po koberci 
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Tabulka č. 4 Pozorování hry I (z hlediska tendence vytváření témat ických souborů na začátku šk. roku) 

DEN STŘEDA 
Téma - vytváření městečka 

- péče a oblékání dřevěných myšek 

Časový rozsah hry 8:00 - 8:40 Martin T., Honzík, Lukáš 
8:20 do hry přichází Adam 
8 : 0 0 - 9 : 0 0 Eliška 

Kooperace formální (přihlížení), 
individuální hra 

Eliška (4;5) si opět hraje sama, občas 
sleduje ostatní děti, ale k nikomu se 
nepřidává 

Kooperace verbální, ale nevytvářejí 
příběh 

Lukáš kluky spíše řídí a dává příkazy kde 
co mají postavit, ze hry není zřejmé 
vytváření příběhu, občas se ozývají zvuky 
střelby a zvířat 

Vytváření příběhu 

Spoluhráči Martin T. (5;0), Honzík M. (5;0), Lukáš H. 
(5; 1) a Adam (4; 10) 

Opakování námětu hry - u kluků zřejmé některé prvky 
z předešlého dne (ZOO) 
- Eliška opakuje stejný námět hry 
z předchozího dne 

^ íhnutí k vytváření vlastních souborů kluci rozšiřují stavbu po celé herní ploše, 
jejich stavba je zcela jedinečná a obsahuje 
ZOO, plastový a dřevěný hrad, myčku na 
auta, železnici, silnice, dopravní značky a 
plastová zvířátka 

P°známky - Eliška dnes rozšířila svou hru s myškami 
o plastové kytičky 
- kluci s malými přestávkami vydrželi u 
hry poměrně dlouho 
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Tabulka č. 4 Pozorování hry I (z hlediska tendence vytváření témat ických souborů na začátku šk. roku) 

DEN ČTVRTEK 
Téma - plastová zvířátka, plastový hrad, rytíři a 

stavebnice Kapla 
- hry s auty a garážemi 

Časový rozsah hry 8 : 0 0 - 8 : 3 5 Honzík a Martin T. 
8:15 ke klukům se připojuje Lukáš 
8:00 - 8:30 Andrejka a Anička, Vašík 

Kooperace formální (přihlížení), 
individuální hra 

Kooperace verbální, ale nevytvářejí 
příběh 

kluci hru doprovázejí citoslovci vrr, drr 

Vytváření příběhu holčičky vytvářejí příběh o přeplněném 
parkovišti, způsobení dopravní nehody, 
poté vytvářejí příběh o mamince na 
nákupu, Vašík vstupuje do hry ke konci, 
vede rozhovor s Andrejkou o autech 

Spoluhráči - Honzík M. (5;0), Martin T. (5;0), Lukáš 
H.(5;1) 
- Andrea (4;3), Anička H. (4;0) (z vedlejší 
třídy), Vašík (3; 10) 

Opakování námětu hry kluci opakují některé prvky z předešlého 
dne, ale doplňují i prvky novými 

Tíhnutí k vytváření vlastních souboru Martin s Honzíkem si nejdříve hrají 
s plastovými zvířátky, po několika 
minutách přidávají plastový hrad, 
stavebnici Kaplu 200 nátur, rytíře a Lukáš 
stavbu doplňuje o plastovou silnici 

Poznámky - ze hry kluků je zřejmé neustálé 
rozšiřování a zdokonalování staveb 
- ranní hry ukončeny dříve z důvodu 
divadelního představení 
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Tabulka č. 4 Pozorování hry I (z hlediska tendence vytváření témat ických souborů na začátku šk. roku) 

DEN PATEK 
Téma - plastový hrad, rytíři, stavebnice Kapla 

- dřevěná železnice s doplňky 

Časový rozsah hry 8:00 - 8:40 Martin T„ František P. 
8:00 - 8:40 Verunka, Honzík M., Tomášek 

Kooperace formální (přihlížení), 
individuální hra 

Kooperace verbální, ale nevytvářejí 
příběh 

kluci mezi sebou komunikují, domlouvají 
se, co kde bude, ale nevytvářejí příběh, hru 
doprovázejí citoslovci 

Vytváření příběhu Verunka s Honzíkem ve své hře uplatňují 
koleje, depo, značky a stromy, vytvářejí 
příběh o myšce, která jede na výlet, v 8:30 
se k nim přidává Tomášek 

Spoluhráči Martin T. (5;0) a František P. (4;6) 
Verunka (5;2), Honzík M. (5;0) a Tomášek 
K. (5:4) 

Opakování námětu hry u Martínka zřejmé opakování námětu 
z předešlého dne 

l íhnutí k vytváření vlastních souborů - Martínek s Františkem vytvářejí z Káply 
200 nátur cestu ke hradu, na cestu umísťují 
rytíře a koně 
- Verunka s Honzíkem propojují jejich 
stavbu s Tomáškovými garážemi 

Poznámky 
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8.1.2 Pozorování II 

U pozorování v polovině školního roku jsem si vytkla stejný cíl jako u 

předchozího pozorování. Struktura pozorovacího archu byla také stejná (tab. č. 6 - 10). 

Z pozorování v polovině školního roku převažovala témata hry s rytíři, zvířaty, 

dále pak hry s dopravním námětem. Využita byla i sada Statek a sada ZOO. Soustředění 

na hru se v průměru pohybovalo okolo 30 minut. Z pozorování hry bylo patrné 

sdružování více dětí bez ohledu na pohlaví, ale byly i některé děti, které si hrály 

individuálně nebo hře ostatních pouze přihlížely. Individuální hra se týkala spíše 

mladších dětí. Samy si u hry povídaly a neměly potřebu se sdružovat s ostatními. Děti 

spolu komunikovaly především pomocí citoslovcí a dále hra směřovala k umístění 

jednotlivých prvků. Velmi rychle začaly vytvářet jednoduché příběhy, například o 

rytířích nebo o zvířátkách v zoologické zahradě. Z pozorování hry dále vyplynulo 

tíhnutí k vytváření vlastních souborů hraček. Děti měly tendenci vytvářet vlastní 

soubory z jednotlivých prvků nebo dokonce doplňovat hotové soubory prvky, které 

nebyly jejich součástí, například z domova přinesenými hračkami. Vznikaly tak soubory 

složené z plastového hradu a zvířat doplněné stromy ze sady Statek nebo plastové hrady 

s rytíři rozšířené o stavebnici Kapla 200 nátur. Třídní učitelka dětem dostatečně 

umožňovala propojování více prvků. Objevilo se dokonce i opakování námětu hry, na 

který děti navázaly z předešlého dne. Objektem pozorování bylo celkem 11 dětí, z toho 

4 chlapci a 7 dívek. 

43 



Tabulka č. 4 Pozorování hry I (z hlediska tendence vytváření témat ických souborů na začátku šk. roku) 

DEN PONDĚLÍ 
Tema - dřevěná železnice s doplňky 

- zvířátka a plastový hrad 

Časový rozsah hry 8 : 3 0 - 9 : 0 0 Vašík 
8 : 4 0 - 9 : 0 0 Eva a Petra 

Kooperace formální (přihlížení), 
individuální hra 

- Vašík (4;2) si hraje sám a sám si i u hry 
povídá, například v kolik hodin jede vlak, 
hru doplňuje citoslovci (húú, ššš) 

Kooperace verbální, ale nevytvářejí 
příběh 

- holčičky se spolu domlouvají, kde co 
postaví, a hru doprovázejí citoslovci 

Vytváření příběhu 

Spoluhráči Eva (4;7) a Petra (4; 10) 

Opakování námětu hry 

Tíhnutí k vytváření vlastních souborů - holčičky si hrají s plastovými zvířátky, 
která doplňují o plastový hrad a dřevěné 
stromy ze sady Statek 
- Vašík ke hře použil hotový soubor, který 
ničím nedoplňuje, staví nádraží a koleje 

Poznámky 
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Tabulka č. 4 Pozorování hry I (z hlediska tendence vytváření témat ických souborů na začátku šk. roku) 

DEN UTERY 
Téma - hrad s rytíři 

- sada ZOO 

Časový rozsah hry 10:00 - 11:00 Andrejka, Honzík, Eva 
10:30 se odpojila ze hry Evička 
10 :00 - 10:45 Betynka, Lucinka 

Kooperace formální (přihlížení), 
individuální hra 

Betynka s Lucinkou při hře nekomunikují, 
pouze si vedle sebe hrají, mají společný 
námět 

Kooperace verbální, ale nevytvářejí 
příběh 

Betynka s Lucinkou si začaly spolu 
povídat po přidání figurek z Kinder 
vajíček 

Vytváření příběhu - vytváření příběhu s rytíři (návštěva 
obyvatel mezi hrady), Andrejka 
s Honzíkem zastávají roli mluvčích za 
postavičky 

Spoluhráči Andrejka (4;7), Honzík M. (5;4) a Evička 
(4;7) 
Betynka (4;6) a Lucinka (4;2) 

Opakování námětu hry 

Tíhnutí k vytváření v lastních souborů - Andrejka, Honzík a Evička vytvářejí 
stavbu dvou hradů doplněnou rytíři a poté 
Kapiou 200 nátur, ze které vytvářejí mosty 
a cesty 
- Betynka s Lucinkou doplňují sadu ZOO 
(použily pouze zvířátka) figurkami 
z Kinder vajíček 

Poznámky - od října chodí děti každé úterý cvičit do 
Sokola, ranní hry probíhají po návratu ze 
cvičení (10 :00-11 :00) 
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Tabulka č. 4 Pozorování hry I (z hlediska tendence vytváření témat ických souborů na začátku šk. roku) 

DEN STREDA 
Téma - hry s auty 

- dřevěná železnice s doplňky 
- sada ZOO 

Časový rozsah hry 8:00 - 8:30 Honzík M , Kilián, Karolína, 
Tomášek 
8 : 3 0 - 9 : 0 0 Vašík 
8:45 se k Vašíkovi přidává Honzík M. 
8 : 3 0 - 9 : 0 0 Petra a Eva 

Kooperace formální (přihlížení), 
individuální hra 

Kooperace verbální, ale nevytvářejí 
příběh 

Vašík s Honzíkem spolu komunikují 
pouze z hlediska umístění jednotlivých 
prvků 

Vytváření příběhu - Honzík, Kilián, Karolína a Tomášek 
vstoupení do role aut, která mezi sebou 
komunikují, vypráví si, kam pojedou, co 
se jim stalo 
- vytváření příběhu o zvířátkách v ZOO 

Spoluhráči Honzík M. (5;4), Kilián (5;11), Karolína 
(5;6), Tomášek (5;8) 
Vašík (4;2) a Honzík (5;4) 
Petra (4; 10) a Eva (4;7) 

Opakování námětu hry Vašík opakuje námět hry z předešlého dne 

l íhnutí k vytváření vlastních souborů - nejprve hra s auty, posílání aut mezi 
sebou navzájem, poté rozšíření o koleje a 
garáže 
- Vašík si staví dřevěné koleje, 
s Honzíkem rozšiřují o plastová zvířátka, 
stromy a Kaplu 200 nátur 
- holčičky si přinesly z domova plyšová 
zvířátka, která doplňují sadou ZOO 

Poznámky 
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Tab. č. 9 Pozorovaní hry II (z hlediska tendence vytváření témat ických souborů v polovině šk. roku) 

DEN ČTVRTEK 
Téma - sada ZOO 

Časový rozsah hry 8:30 - 9:00 Eva, Andrejka, Petra 
8:45 se Eva ze hry odpojila 

Kooperace formální (přihlížení), 
individuální hra 

Eva hře s Andrejkou a Petrou spíše 
přihlíží, Andrejka hru řídí, což Evě vadí a 
ze hry se odpojuje 

Kooperace verbální, ale nevytvářejí 
příběh 

Vytváření příběhu holčičky vytvářejí příběh o zvířátkách 
v zoologické zahradě, vstoupení do role 
zvířátek 

Spoluhráči Eva (4;7), Andrejka (4;7) a Péťa (4; 10) 

Opakování námětu hry Eva a Péťa opakují námět hry z předešlého 
dne 

Tíhnutí k vytváření vlastních souborů holčičky si přinesly z domova plyšové 
medvídky, které doplnily dřevěnými 
zvířátky a stromy ze sady ZOO 

Poznámky třída spojena s nejmladšími dětmi 
z důvodu nepřítomnosti paní učitelky 



Tabulka č. 4 Pozorování hry I (z hlediska tendence vytváření témat ických souborů na začátku šk. roku) 

DEN PATEK 
Téma - stavba věže z Káply doplněná rytíři 

- dinopark 

Časový rozsah hry 8 : 0 0 - 8 : 2 0 Karolína, Eliška 
8:35 - 9 : 0 0 Eva 

Kooperace formální (přihlížení), 
individuální lira 

- Eliška hře spíše hře přihlíží a podřizuje 
se Karolínce, která hru z větší části řídí 
- Eva (4;7) si hraje sama, nemá potřebu 
spoluhráče 

Kooperace verbální, ale nevytvářejí 
příběh 

při stavbě věže spolu holčičky 
nekomunikují, Eliška podává Karolínce 
kostky, po doplnění rytíři si povídají, kdo 
na věži bydlí, ale příběh o rytířích nebo o 
obyvatelích věže nevytvářejí 

Vytváření příběhu 

Spoluhráči Karolína (5;6) a Eliška (4;8) 

Opakování námětu hry 

Tíhnutí k vytváření vlastních souborů - holčičky nejdříve staví věž z Káply a 
poté ji doplňují rytíři 
- Eva si přinesla z domova dinosaura a hru 
s ním doplňuje o stavbu klece z Káply 200 
nátur a vytváří tak dinopark 

Poznámky třída spojená s nejmladšími dětmi 
z důvodu nepřítomnosti paní učitelky 
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8.1.3 Pozorovaní III 

Cílem pozorování bylo vytvoření vlastního souboru a sledování, zda tento typ 

komplexního pojetí hračky podněcuje delší soustředění na hru, sdružování dětí a jejich 

spolupráci. Předpokládala jsem, že nový soubor děti zaujme a bude je inspirovat bez 

ohledu na pohlaví. Dále jsem předpokládala, že bude sdružovat více dětí a povede ke 

kooperativní hře. 

Struktura pozorovacího archu byla stejná jako u dvou předchozích pozorování. 

Pro časový rozsah pozorování (1 měsíc) jsem vybrala pouze záznam z posledního týdne 

(tab. č. 22 - 26). 

Děti byly lined na začátku třídní učitelkou seznámeny s pravidly používání 

souboru. Nově vytvořený soubor děti zaujal, první dny převažovalo u chlapců zkoumání 

technické stránky, holčičky si hrály s jednotlivými zvířátky. Soubor děti zaujal nejen 

svou velikostí, ale i novými prvky a doplňky. Časový rozsah hry se pohyboval okolo 30 

minut. Z témat, které si děti pro hru zvolily, převažovalo hospodářství, hrad s rytíři a 

soubor byl dokonce použit i jako divadelní rekvizita. Komunikace mezi dětmi probíhala 

na začátku prvního týdne především pomocí citoslovcí a směřovala většinou k umístění 

jednotlivých prvků ve hře. První dny pozorování děti příliš nevytvářely příběh, ke konci 

prvního týdne se objevilo vytváření jednoduchého příběhu o rytířích a obraně hradu 

před nepřáteli. V průběhu druhého týdne pozorování děti vytvářely příběh o životě na 

statku a jeho obyvatelích nebo se dokonce objevila dramatizace pohádky „O 

Krakonošovi". Do konce pozorování bylo patrné vytváření příběhů, některé náměty se 

dokonce opakovaly. Potvrdila se hypotéza, že soubor bude sdružovat více dětí bez 

ohledu na pohlaví, ale některé děti si vystačily ve hře se souborem samy. Individuální 

hra se v tomto případě ukazuje nejen u mladších dětí, ale i u dětí starších. Pokud se 

některé děti nedokázaly shodnout na společném tématu nebo umístění prvků, volily 

raději individuální hru. Ze hry dětí je patrné tíhnutí k vytváření vlastních souborů. 

Chlapci neměli problém přeměnit budovu statku na hrad a doplňovat hotový soubor i 

Prvky, které nebyly jeho součástí. Oproti tomu děvčata soubor příliš nerozšiřovala, ale 

Použila ho jako kulisu k dramatizaci pohádky. U dramatizace pohádek je zajímavé, jak 

některé děti přirozeně vstoupily do role diváků. Soubor byl nejčastěji doplňován auty, 

dřevěnými kostkami ze stavebnice hradu, stavebnicí Kapla 200 nátur, plastovým 
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hradem s rytíři nebo molitanovými kostkami. Pozorováno bylo při hře s tímto novým 

souborem celkem 20 dětí, z toho 11 chlapců a 9 dívek. 
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Tab. č. 26 Pozorovaní liry lil (s novč vytvořeným souborem) 

DEN PATEK 
Téma dramatizace pohádky „Zvířátka a 

loupežníci" 

Časový rozsah hry 8:30 - 9:00 Karolínka a Verunka 

Kooperace formální (přihlížení), 
individuální hra 

Evička (4;8) hře s Karolínkou a Verunkou 
přihlíží jako divák, nesnaží se do hry nijak 
zapojit 

Kooperace verbální, ale nevytvářejí 
příběh 

Vytváření příběhu Karolínka hru opět řídí a přiřazuje role, 
sama je v roli zvířátek a Verunka v roli 
loupežníků 

Spoluhráči Karolínka (5;7) a Verunka (5;6) 

Opakování námětu hry opakující se námět z předešlého dne 

Tíhnutí k vytváření vlastních souborů soubor použit jako statek, doplněn o 
plastové rytíře, kteří zastupují loupežníky 

Poznámky předešlý den četla paní učitelka dětem 
pohádku „Zvířátka a loupežníci" 
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Tab. č. 26 Pozorovaní liry lil (s novč vytvořeným souborem) 

DEN UTERY 
Téma život na statku, péče o zvířátka 

Časový rozsah hry 8 : 1 5 - 8 : 4 5 Julie a Andrejka 

Kooperace formální (přihlížení), 
individuální hra 

Kooperace verbální, ale nevytvářejí 
příběh 

holčičky při rozestavování statku, figurek 
a dalších doplňků nevytvářejí žádný 
příběh, komunikují pouze z hlediska 
umístění prvků 

Vytváření příběhu začínají vytvářet příběh o životě na statku, 
péči o zvířata, každá z holčiček v roli 
jedné z figurek, figurka panáčka (Julie) 
vytahuje seno na půdu, figurka panenky 
(Andrejka) se stará o zvířata (dojí krávu, 
chystá krmení) 

Spoluhráči Julie (4;6) a Andrejka (4;7) 

Opakování námětu hry 

Tíhnutí k vytváření vlastních souborů holčičky ke hře využívají budovu statku, 
králíkárnu, figurky postaviček a poté ještě 
doplňují stromy, nedoplňují dalšími prvky 
nebo soubory 

Poznámky - nemoc paní učitelky z vedlejší třídy, děti 
spojeny dohromady 
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Tab. č. 26 Pozorovaní liry lil (s novč vytvořeným souborem) 

DEN STŘEDA 
Téma budování města s rytíři a hradem 

Časový rozsah hry 8:30 - 9:00 Lukáš, Simon, Marek, Honzík 
M. 

Kooperace formální (přihlížení), 
individuální lira 

Kooperace verbální, ale nevytvářejí 
příběh 

Simon a Marek komunikují s ostatními 
spoluhráči pouze co se týče umístění 
prvků, ale nevytvářejí žádný příběh 

Vytváření příběhu Lukáš s Honzíkem vytvářejí příběh o 
nájezdech nepřátel a obraně hradu rytíři 

Spoluhráči Lukáš (5;5), Simon (5;6), Honzík M. (5;5) 
a Marek (5;9) 

Opakování námětu hry 

Tíhnutí k vytváření vlastních souborů ze souboru je použita pouze budova statku, 
zvířata a figurky osob, doplněno o 
stavebnici Kaplu 200 nátur (cesta), 
dřevěné kostky, plastový hrad, rytíře a 
molitanové kostky, statek slouží jako 
centrum pro zvířata a rytíře 

Poznámky - nemoc paní učitelky z vedlejší třídy, děti 
spojeny dohromady 
- stavba ponechána po celé dopoledne 
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Tab. č. 26 Pozorovaní liry lil (s novč vytvořeným souborem) 

DEN ČTVRTEK 
Tema hrad a dobývání hradu 

Časový rozsah hry 8 : 1 5 - 9 : 0 0 Lukáš a Simon 
8 : 1 5 - 8 : 3 0 Honzík M. 

Kooperace formální (přihlížení), 
individuální hra 

Kooperace verbální, ale nevytvářejí 
příběh 

kluci spolu komunikují pouze co se týče 
umístění prvků, ale nevytvářejí příběh, hru 
doprovázejí citoslovci (buch, uáá), Lukáš 
hru řídí a dává rozkazy, Honzíkovi se to 
nelíbí a ze hry se odpojuje 

Vytváření příběhu po chvíli vytvářejí příběh o rytířích, kteří 
ochraňují hrad před nepřáteli, rytíř nasedá 
na koně a odjíždí bránit hrad 

Spoluhráči Lukáš (5;5), Simon (5;6) a Honzík M. 
(5;5) 

Opakování námětu hry 

Tíhnutí k vytváření vlastních souboru soubor dnes není použit celý, pouze 
zvířata, ohrádky a budova statku doplněna 
o plastový hrad, plastová zvířata, 
stavebnici Kaplu 200 nátur a rytíře, 
z dřevěných kostek postaveny hradby, 
statek dnes slouží jako hrad 

Poznámky - nemoc paní učitelky z vedlejší třídy, děti 
spojeny dohromady 
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Tab. č. 26 Pozorovaní liry lil (s novč vytvořeným souborem) 

DEN PATEK 
Téma život na statku, péče o zvířata 

Časový rozsah hry 8:30 - 8:55 Kilián a Tomášek 

Kooperace formální (přihlížení), 
individuální hra 

Kooperace verbální, ale nevytvářejí 
příběh 

Vytváření příběhu kluci vytvářejí příběh o zvířátkách ze 
statku, která se ztratila a hledají cestu 
domů, stavějí jim proto různé cesty, po 
kterých by mohla zvířátka najít cestu zpět 

Spoluhráči Kilián (6;0) a Tomášek (5;9) 

Opakování námětu hry 

Tíhnutí k vytváření vlastních souborů ze souboru použita pouze budova statku se 
zvířaty doplněná stavebnicí Kapiou 200 
nátur, která slouží jako cesta pro zvířátka, 
molitanové kostky symbolizují další 
obydlí 

Poznámky dnes je ve třídě přítomno málo dětí 
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9 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ POZOROVÁNÍ A DISKUZE 

Jsem si vědoma, že průzkum v dané mateřské škole není dostatečným vzorkem 

pro vyvození obecných závěrů. Ale přestože byl realizován pouze v jedné třídě, mohla 

jsem o hře a hračce v mateřské škole něco zjistit. 

Hlavním cílem u obou pozorování hrového chování dětí v dané mateřské škole 

bylo sledování tématu jejich hry, časového rozsahu hry, určitého způsobu komunikace, 

případně vytváření příběhu. Dále jsem sledovala, zda děti tíhnou k vytváření vlastních 

souborů a zda tyto soubory podporují sdružování více dětí nebo naopak. Co se týče 

srovnání obou pozorování, jsou výsledky následující. Téma hry se v polovině školního 

roku oproti začátku školního roku nijak zvlášť nezměnilo. Nadále převažovala témata 

boje, hry s rytíři a se zvířaty, dále hry s dopravním námětem, hry se sadou Statek a 

sadou ZOO. Už se zde ale neobjevují hry s dřevěnými myškami a doplňky k nim. 

Časový rozsah hry se u obou pozorování pohybuje okolo 30 minut. Kategorie 

Kooperace formální, Individuální hra, Kooperace verbální a Vytváření příběhu se od 

sebe nijak zvlášť neodlišují. Děti stejně jako na začátku školního roku spolu 

komunikovaly pomocí citoslovcí a dále komunikace směřovala většinou k umístění 

jednotlivých prvků ve hře. Opět se našly i takové děti, které se uchýlily k individuální 

hře. Co se týkalo vytváření příběhů, děti inklinovaly spíše k příběhům jednoduchým. 

U obou pozorování se ukázalo, žc děti tíhnou k vytváření vlastních souborů. Vytvářely 

tak vlastní soubory z jednotlivých prvků nebo hotové soubory doplňovaly prvky, které 

nebyly jejich součástí. U pozorování v polovině školního roku byly zajímavým 

přínosem hračky dětí přinesené z domova. Podstatné pro nově vytvořený soubor je 

právě již zmíněné tíhnutí k vytváření vlastních souborů a sledování, zda nově vytvořený 

soubor budou děti propojovat s dalšími prvky, či si vystačí se souborem samotným. 

Mým prvním cílem bylo zjistit, jak je daná třída pro děti věkově smíšené 

vybavena soubory hraček a zda se tyto soubory těší oblíbenosti u dětí. Provedla jsem 

soupis všech dostupných souborů hraček a ukázalo se, že soubory, které se ve třídě 

nacházejí, jsou velmi používané a již ne vždy ve zcela kompletní sestavě, některé z nich 
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si dokonce osobně z mateřské školy pamatuji. Důvod, proč nejsou soubory hraček 

dostatečně obnovovány, vidím ve vysoké pořizovací ceně. 

Hypotéza, vztahující sc k tomuto cíli a týkající se obnovování a zařazování souborů 

hraček do vybavení mateřských škol, se v tomto případě potvrdila. 

Druhý cíl byl zaměřen na zjišťování tendence dětí k vytváření tématických 

souborů hraček a umožnění jejich realizace v dané mateřské škole třídní učitelkou. 

V ranních hodinách dává třídní učitelka převážně prostor volné hře. Vytvořila jsem 

pozorovací arch, do kterého jsem zaznamenávala stav hry a případné změny (tab. č. 1 -

10). Ráda bych sc zmínila i o třídě své kolegyně, kde si děti musí své stavby uklízet, což 

sice nevyplynulo z detailního pozorování jako v mé třídě, a l e j e třeba brát v úvahu, že to 

některé paní učitelky stále praktikují. V takových případech děti nemohou kombinovat 

jednotlivé hračky a vytvářet nové celky. Hypotéza, týkající se předpokladu ohledně 

silné tendence dětí pro vytváření tématických souborů z jednotlivých hraček, se pinč 

potvrdila. 

Posledním cílem, který jsem si vytkla, bylo vytvoření vlastního souboru a jeho 

následné pozorování a sledování, zda tento typ komplexního pojetí hračky podněcuje 

delší soustředění na hru, sdružování dětí a jejich spolupráci (tab. č. 22 - 26). Jak se již 

dříve ukázalo, děti inklinují k propojování stávajících souborů dalšími prvky nebo 

z jednotlivých hraček vytvářejí soubory nové. Totéž se ukázalo i u nově vytvořeného 

tématického souboru, který děti nejčastěji doplňovaly dřevěnými kostkami ze 

stavebnice hradu, stavebnicí Kapla 200 nátur, molitanovými kostkami, plastovým 

hradem s doplňky nebo auty. Hypotéza, týkající se uplatnění nově vytvořeného 

tématického souboru v dětské hře a inspirace dětí bez ohledu na pohlaví, se potvrdila. 

Jak dále vyplynulo z detailního pozorování, čas hry se s nově vytvořeným souborem 

nezměnil, což si vykládám stále stejně vyhrazenou dobou pro volnou hru. Hypotéza, 

týkající se delšího soustředění na hru, se tedy nepotvrdila. 

Nový soubor sdružoval více dětí a to navozovalo a podporovalo jejich vzájemnou 

spolupráci. Tato hypotéza se potvrdila. 
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Na základě všech pozorování mohu potvrdit, že ve sledované skupině pomáhaly 

soubory hraček podporovat lepší adaptaci dětí na mateřskou školu. Mladší děti se tak 

snadněji přidávaly do hry starších spoluhráčů a měly možnost pozorovat a přihlížet hře 

starších. Hra je pro ně natolik zajímavá, že si přestanou stýskat a rychleji se začlení do 

kolektivu. 

U pozorování hry s novým souborem se časový rozsah hry nezměnil, což si 

vykládám stále stejnou dobou příchodu dětí do mateřské školy a časem vyhrazeným na 

volnou hru. 
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10 ZÁVĚR 

Všechny cíle této bakalářské práce se zabývaly hrou a hračkou z různých pohledů. První 

cíl se pozastavuje nad současným vybavením mateřských škol soubory hraček a jejich 

oblíbeností u dětí, druhý se zaobíral pozorováním dětské hry z hlediska vytváření 

tématických souborů hraček. Třetím cílem bylo vytvoření vlastního souboru a sledování 

jeho uplatnění v dětské hře. 

Zjistila jsem, že vybavení soubory hraček ve sledované třídě není dostatečně 

uspokojivé, ačkoliv třídní učitelka dovoluje kombinování jednotlivých hraček. 

Dále se ukázalo, že děti skutečně inklinují k vytváření tématických souborů a 

mají tendenci zpočátku roku vytvářet příběh velmi jednoduše a posléze propracovaněji. 

Z pozorování dále vyplynulo, že děti využívají čas ke hře ve stále stejném rozsahu, což 

je dané vyhrazenou dobou volné hry. 

Soubor, který jsem pro děti vytvořila, ukázal zvýšení zájmu o hru s ním, což si 

vysvětluji tím, že byl nový a děti do něho projektovaly další témata, měnily jeho 

význam a doplňovaly již známé tématické soubory - jako hrad, statek - a nový soubor 

použily i jako kulisu k dramatické hře. Je zajímavé, že děti citlivě k realistickému 

souboru přiřazovaly stavebnici Kapla 200 nátur, která je složená z dřevěných „pásků", a 

tvořily tak cesty nebo ohrádky. Pomocí této stavebnice tak vytvářely abstraktní věci, 

které nemají souměřitelný obraz skutečnosti. Prokázalo se, že jak si děti postupně 

v mateřské škole zvykají, tak se i sdružují. Nejdříve jsou malé děti diváky, posléze 

spolupracovníky a to navozuje a podporuje kooperativní hru. 

Výroba vlastního souboru hraček s následným umístěním do vybrané třídy se na 

počátku mé bakalářské práce stala určitým problémem z hlediska samotného vytvoření. 

Chtěla jsem dětem předložit takový soubor hraček, který není v dané mateřské škole 

obvyklý. Dlouho jsem se rozmýšlela z jakého materiálu soubor vytvořit. Přemýšlela 

jsem o keramice, látce i papíru, ale nakonec zvítězilo dřevo. Tento materiál mi přišel 

pro děti nejvíce vhodný. Předměty ze dřeva mají svou estetiku i vhodnou stabilitu. 

Soubor děti zaujal a plně ho využily ve své hře. Jako učitelka mateřské školy jsem 

začala přemýšlet, zda by se dal soubor zakomponovat do širšího kontextu. Vzhledem 

k tématickému zaměření souboru by se mohl dále využít k poznávání domácích zvířat a 

jejich mláďat a vytvořit tak jakési „Universum venkova". 
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Myslím si, že mi tato práce z hlediska mé budoucí profese poskytla mnoho 

cenných informací, které do budoucnosti plně využiji. Především jsem si připomněla a 

rozšířila teoretické poznatky o hře a hračce. Dále jsem získala určitý přehled o hře dětí a 

vybavenosti mateřských škol soubory hraček. 

Více jsem si také uvědomila, jak je důležité estetické hledisko pro hračky a 

prostředí pro hru. Děti si ke hře příliš nevybíraly hračky nefunkční či hračky starší 

výroby. Učitelka by proto měla sledovat oblíbenost hraček ve své třídě a v průběhu roku 

hračky obměňovat, či finanční prostředky sdružit a použít pro nákup tématických 

souborů, které jsou pro hru dětí z mnoha zde uvedených důvodů přínosné. 
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