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Předložená práce se věnuje fenoménu, jehož mnohostrannost nabízí různé možností 
uchopení, vyžaduje mezioborový přístup a proto je náročné. Autorka se na základě studia 
literárních pramenů pokusila v teoretické části některé vazby sledovat. Ve snaze postihnout 
souvislosti shrnuje a interpretuje podle dostupných pramenů většinou známé skutečnosti, 
které se zvoleným tématem souvisejí. 

Vzhledem к širokému záběru zůstává teoretická část práce spíše popisem než rozborem 
problému, zaměřeného na hračku dítěte v předškolním období. Poznatky a aspekty jsou 
interpretovány volně, bez zařazení do kontextu a specifikace poznatkové sféry (hračka jako 
problém kulturní, sociální, pedagogický, estetický, výrobní, komerční.... ). 

Autorka se bezpochyby seznámila s četnými zdroji, které se otázkami spojenými s 
hračkou zabývají, což dokládá i řadou odkazů a citací. Bohužel v několika případech 
nepřesných (Melniková-Papoušková Naděžda F., je jedna česká publicistka ruského původu, 
nikoli autorky dvě, /str.49/ zakladatelem a vlastníkem Muzea hračky na Hradčanech je Ivan 
Steiger nikoli Steiner /str.63/ ). 

Přesto lze ocenit zájem a orientovanost autorky ve zvolené problematice s připomínkou, 
že přesněji vymezený problém by jí umožnil věnovat se mu hlouběji. 

Široce pojatý záběr má i výzkumná část. Autorka v ní prokázala znalost metod 
pedagogického šetření i schopnost zpracovat a interpretovat výsledky podle běžných 
zvyklostí. Tato část přinesla některá zajímavá zjištění, která by bylo možno podrobněji 
rozebrat a dále sledovat. Například by bylo vhodné rozlišit sociologické a edukační vlivy 
generačních proměn ve vztahu к hračce, emocionální aspekty hračky apod. 

Celkově možno konstatovat, že předložená práce po stránce obsahové i formální (přes 
některé stylistické nepřesnosti a pravopisné chyby, označené v textu tužkou), splňuje 
požadavky pro úspěšnou obhajobu. Při ní prosím, aby autorka odpověděla na následující 
otázky. 

1 .Co rozumí pod pojmem domácí výroba hračky (str.94) 

2.Jaký je vztah mezi hračkou a didaktickou pomůckou (pojetí Froebela, Montessoriové) 

3.V čem spatřuje podstatu svobodné volby hračky a co považuje za herní symbol. 
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