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Posudek vedoucího diplomové práce: 

Diplomová práce "Vývoj hračky předškolního dítěte" autorky Zuzany Knápkové zpracovává 

jak historické aspekty, tak i podněty z teorie předškolní výchovy a vymyká se tak čistě 

historickému pohledu. Východiskem je autorčin hluboký zájem o zmapování všech 

dostupných aspektů, které by umožnily komplexní pohled na hračku a její vývoj. 

V teoretické části se autorka zabývá požadavky na hračkou (požadavky, funkcí, 

klasifikací, rozdělením) aniž se pokusila o její definici. Pokračuje vlivy při výběru hraček a 

vývojem hračky, historií nejpoužívanějších hraček, lidovou hračkou a tuto část zakončuje 

vztahem hračky a hry. 

Teoretická část nepřináší novťtzjištění, spíše popisuje obecně známé skutečnosti a s 

lítostí tak lze kdüEatovat, že nedospívá к hodnotícím soudům. Autorka přesto prokázala, že je 

schopna pracovat s literaturou a aplikovat historicko srovnávací metodu. Na druhé straně je 

však třeba vzít v úvahu, že literatura к sledovanému tématu je poměrně staršího data a 

seriozní rozsáhlejší monografie týkající se hračky nebyla v posledních 20 letech v dostupné 

České literatuře publikována. 

V druhé části práce - výzkumném šetření se pohybuje autorka na originálním poli 

šetření pamětníků. Na vzorek 84 respondentů aplikovala dotazníkové šetření a metodu 

rozhovoru. Zjištěná fakta jsou zajímavá a bylo by možno s nimi jistě ještě dále pracovat. 

Výpovědi pamětníků a využití tzv. metody orální historie doplňují a vhodně ilustrují 

dobový vztah ke hračkám na pozadí generačních proměn a vypovídají tak o tom, zdaje 

možno vůbec uvažovat o generačním vývoji dětského vztahu к hračce. 

Po formální stránce není práce prosta vad. (Obsah musí být zásadně číslován, absence 

gramatických chyb by měla být samozřejmým pravidlem.) 

Přes naznačené připomínky práce splňuje požadavky na diplomovou práci a 

doporučuji ji к obhajobě. 

V diskusi při obhajobě by bylo vhodné, abyse autorka pokusila: 

a) vysvětlit šíři svého záběru ve vztahu к tématu, 

b) definovat hračku, 

c) objasnit nejzajímavější zjištění při práci s pamětníky. 
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Hodnocení: velmi dobře 

V Praze dne 3.5. 2006 Dr I Jana Uhlířová 


