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Motto:

„Všude na celém světě, ať je jak chce širokánský, 

všude po celém světě,

kde je právě v této chvíli den a svítí sluníčko, 

zrovna teď si dětičky hrají.“ ( Čapek, 1964, s.2)
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1 Úvod

Hračky jsou nezbytné doplňky pro nej významnější činnost dítěte - hru. Hračky 

nevyhnutelně patří ke hře, ovlivňují způsob a průběh hry, umožňují hru dostatečně 

rozvinout a obohatit, podporují sociální kontakty mezi dospělými i vrstevníky, 

poskytují potěšení a zábavu. Hračky „to jsou ty žádoucí poklady, srdci dětskému tak 

drahé.“ (Studničková, 1891, s.42)

Hračky jsou součástí kulturního dědictví. Ony zrcadlí kulturu a celkový způsob 

života společnosti, rovněž tak, jako hra. „ Čistá hra sama je základem a činitelem 

kultury. “ (Huizinga, 1971, s. 13) . Hračka byla a vždy bude odrazem doby, pro kterou 

je charakteristická. Zrcadlí se v ní význam a pozice dítěte ve společnosti, způsob 

života, kultura a tradice, estetický pohled člověka a hodnotový žebříček jedince.

Hra a hračka jsou dva rovnocenné pojmy na sobě závislé ve vzájemné interakci. 

Nelze přesně vymezit, neboť sled prvenství se střídá, zda dítě hru rozvíjí na základě 

dané hračky nebo je tomu právě naopak, na základě dané hry si vybírá hračku. Při 

výběru hraček, je dítě ovlivněno mnoha činiteli. Subjektivní přání dítěte hrát si právě 

s touto hračkou, je ovlivněno prostředím, vychází z kulturního vzorce společnosti, kde 

dítě vyrůstá, závisí na jeho věku, inteligenci a pohlaví.

Hra je smysluplná činnost dítěte, dospělého, ale také zvířat. „ Hra sama o sobě 

překračuje hranice ryze biologické nebo fyzické činnosti. Je to funkce, která má smysl.“ 

(Huizinga, 1971, s.9) Hrou se zabývali psychologové, pedagogové a významní 

filozofové, kteří hledali smysl hry a potřebu hrát si. „ Žádná biologická analýza 

nevysvětlí intenzitu hry, a právě v této intenzitě, v této schopnosti pobláznit je podstata 

hry, právě v ní tkví to, co je hře od pradávna vlastní.“ ( Huizinga, 1971, s. 10)

Předměty, které děti ke hře využívají, lze rozdělit, podle hlediska účelu vzniku, 

do dvou základních skupin. První skupinou jsou hračky vyrobené přímo pro účel dětské 

hry, jsou to předměty přímo určené dětem. Druhou skupinou jsou nejrůznější předměty, 

které se hračkou stávají až v rukou dítěte s uplatněním fantazie a tvůrčích schopností. 

„Dítě málo přizpůsobuje svoji činnost předmětům, ale spíše si předměty přizpůsobuje

8



ve své fantazii svým tužbám a zám ěrům “ (Zbirková, 1999, s i l )  Komenský, zvláště 

v Informatorium školy mateřské, podporuje touhu dětí hrát si s předměty, které hračkou 

původně nebyly. „ S čímkoliv neškodným si děti chtějí hrát, pokud to není škodlivé, 

třeba je v tom spíše podporovat, nežli jim v tom bránit.“ (Komenský, 1952, s.86)

Hračka se objevuje všude tam, kde žil člověk. Je zajímavé sledovat, jak se 

hračky v průběhu historie mění. Hračky nám poskytují informace o samotném dítěti, o 

jeho místě ve společnosti a pochopení dětství. Starodávné hračky ukazují na zájem 

dospělého o dítě, o jeho výchovu v různých etapách dějin. Alt popisuje, jak hračky 

umožňují nahlédnout do vzdělávání dětí v pravěku. „ Jenom jediný hmotný výrobek tu 

může být zužitkován při objasňování zkoumaných zde pochodů vychovávacích. Jsou to 

hračky. Jsou to jediné archeologicky dostupné pozůstatky, které poskytují bezprostředně 

jakési zprávy o vývojovém procesu dítěte a lze jich použít k odhalení pedagogické 

praxe v pravěku.“ (Alt, 1959, s. 12) Tak jak Alt naznačuje, je nutné o hračkách, jako 

svědcích vývoje dětství, v historii i nadále uvažovat.

Pro lidstvo je důležité dívat se do historie a poučovat se z ní, neboť studovat 

okolnosti událostí znamená poučit se z chyb a naopak kladné stránky minulosti umět 

využít ve svůj prospěch. Masarykův pohled „ Stopovat historii poznání znamená 

pochopit i cesty poznání.“ (Čapek, 1969, s. 175) vede k renesanci hesla „ história est 

magistra vitae“ které neztrácí na své platnosti.

Je velmi složité určit a charakterizovat, která hračka je typicky česká a její vznik 

pochází z Čech. Vždy docházelo k prolínání vlivů, přicházely k nám hračky především 

z Německa, kde se Norimberk stal hračkářskou velmoci Hračkářský průmysl si je 

velmi podobný v mnohých zemích Evropy. Hračka se vyvíjí, esteticky se přizpůsobuje 

době, avšak v základní charakteristice je neměnná po celá staletí. Za typicky českou 

hračku lze považovat snad jen hračky dřevěné, které jsou inspirovány hračkami 

lidovými. Naše české dřevěné hračky jsou ceněny, obdivovány a vyváženy i dnes do 

celého světa. Podle Duplinského (1994) originální českou hračkou, kromě hračky 

dřevěné, může být jedině stavebnice M erkur.

Kučerová již v roce 1930 radí v časopise Rozkvět, aby rodiče kupovali české 

hračky. Škoda jen, že autorka hračky podrobně nepopisuje. „ Při koupi pamatujte hlavně 

na naše horaly, kteří jsou živi pouze výrobou hraček a kupujte hračky naší tuzemské
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výroby. Jsou velice pěkné -  vždyť jdou do celého světa - a jsou i levnější, než kterýkoli 

cizí výrobek. A i kdyby nebyly, je  to naší svátou povinností, podporovat své lidi.“ 

(Kučerová, 1930, s. 19)

Cílem práce je sledovat vývoj hračky, jako předmětu navozující hru a její 

proměnu v historickém pohledu.
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2 Metody práce

V diplomové práci bylo použito metod analýzy a syntézy, indukce a dedukce a 

metody historicko-srovnávací, které se vzájemně prolínají. Ve vztahu zachycení 

vzpomínek pamětníků bylo použito dotazníku a uplatnění metody rozhovoru.

Charakteristika metod

Analýza a syntéza

Skalková (1983) analýzu a syntézu popisuje takto: „Tyto termíny označuji 

procesy faktického nebo myšlenkového rozkládání celku na jednotlivé části a procesy 

opětného spojování částí v celek.“ (Skalková, 1983, s. 118) Tylo dva pojmy se vzájemně 

ovlivňují a na sebe působí. Mnohostrannou analýzou a následnou syntézou jsou tyto 

jevy upřesňovány a propracovány o podstatné znalosti předmětu jako celku. Skalková 

(1983) charakterizuje význam analýzy: „ Analýza pedagogických jevů a procesů 

znamená myšlenkové rozčleňování těchto celků na jednotlivé části.“ Také 

charakterizuje význam syntézy: „Syntéza, tj. myšlenkové spojování částí stránek, 

vyčleněných prostřednictvím analýzy.“ (Skalková, 1983, s. 118)

Indukce a dedukce

„Pojem indukce označuje ve smyslu tradiční logiky úsudek od dílčího 

k obecnému... Pojem dedukce v tradiční logice se chápe jako závěr, který směřuje od 

obecného k zvláštnímu.“ (Skalková, 1983, s. 122) Indukce a dedukce jsou pevně 

propojeny, vzájemně se podmiňují, ovlivňují a doplňují.

Historicko-srovnávací metoda

Prezentuje takové zkoumání pedagogických jevů, které je sleduje a srovnává v 

jejich vývoji. Vede k poznávání jednotlivých vývojových etap, ať téhož jevu, nebo 

různých jevů, existujících zároveň v rozličných vývojových stádiích. (Skalková, 1983 ) 

Tato metoda prohlubuje znalosti o minulém vývoji a také pomáhá pochopit současnou 

problematiku.
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Metoda dotazníková

„Je to metoda, která shromažďováním dat zakládá na dotazování osob, 

charakterizuje se tím, že je určena pro hromadné získávání údajů.“ (Skalková, 1983, 

s.86)

V diplomové práci bylo použito nestrukturovaných dotazníků s otevřenými 

položkami. Tento typ otázek neurčuje formu ani délku odpovědi a úroveň odpovědí 

podléhá schopnosti a ochotě respondenta vypovídat.

Metoda rozhovoru

Metoda rozhovoru rovněž patří k těm metodám společenských věd, kdy 

shromažďování dat je založeno na přímém dotazování, tj. verbální komunikaci 

výzkumného pracovníka a respondenta.“ ( Skalková, 1983, s. 92) Osobní kontakt 

umožňuje správně pochopit stanoviska a důvody respondenta.

V diplomové práci bylo použito individuálního polostandardizovaného 

rozhovoru v kombinaci s přímými a nepřímými otázkami.
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3 Teoretická část

3.1 Hračka

Hračky jsou předměty, které děti ke hře potřebují. Dávají možnost hru plně 

rozvinout, obohatit, uplatnit fantazii a tvůrčí schopnosti. Hra dítěte je do určité míry 

závislá na dostupnosti různorodých předmětů. Zvláštní pozici mezi hračkami zaujímají 

předměty denní potřeby, které hračkou původně vůbec nebyly, ale stávají s e jí  v rámci 

probíhající hry. Po ukončení hry, se navracejí ke svému původnímu účelu a smyslu. 

Věci mají pro dítě zástupnou funkci, což znamená, že potřebnou hračku může nahradit 

jakýkoli předmět, či hračka jiná

Hračky jsou „nezbytné doplňky dětské hry Jsou to předměty, které slouží jedině 

dětské hře, nemají jiného určení. Napodobují a odrážejí okolní skutečnost, a tak 

pomáhají dítěti doplnit představu toho, co chce ve své hře zachytit a vyjádřit. Hračky 

získávaly různý charakter podle toho, v jakém prostředí dítě žilo a co ve své hře 

zachycovalo. Vyjadřují vyspělost a úroveň života kolem dítěte...“ ( K ujal, 1965, s. 143)

3.1.1 Požadavky na hračku

Autoři, kteří se zabývají hračkou, se také zamýšlejí nad nezbytnými požadavky, 

které by hračka měla splňovat. (Např. Opravilová, Elmanová, Mišurcová, Žbirková). 

Správná hračka musí odpovídat určité kvalitě. Nejdůležitějším a nejčastěji zmiňovaným 

kritériem na hračku je bezpečnost dítěte. Hračka musí splňovat hygienické předpisy, 

aby nedošlo k újmě na zdraví dítěte. Hračka má rovněž být přiměřená věku, 

podněcující, vkusná a kvalitní, cenově dostupná. Dalších požadavků na hračky může 

být nepřeberné množství, záleží na subjektu, který je stanoví.
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Jarníková (1927) popisuje, jaké hračky mají být: „ pevné a z dobrého materiálu, 

neškodné, snadno čistitelné, vkusné a jednoduché. Přepych ve výchově škodí, 

dokonalé hračky znemožňují vynalézavost, odsuzují k nečinnosti, omezují možnost 

her.“ (Jarníková, 1927, s. 43)

Současná správná hračka by měla odpovídat těmto požadavkům.

Bezpečná

Hračka nemá ostré a špičaté hrany. Neobsahuje drobné části. Je vyrobená 

z pevného, trvanlivého a zdravotně nezávadného materiálu, obsahuje zdraví neškodné 

trvanlivé barvy a laky, odolné proti slinám a potu. Lehce se čistí. ( Současné hračky 

musí splňovat přísné hygienické mezinárodní normy.)

Vhodná

Hračka je přiměřená věku dítěte. Dobrá hračka nutí k aktivitě, přispívá 

k celkovému rozvoji dítěte a jeho zdraví. Velikost, tvar, váha a mechanický princip 

pohybu hračky odpovídá fyzické vyspělosti dítěte, také respektuje psychickou stránku. 

Umožňuje dítěti úspěšně řešit úkoly z ní vyplývající, přináší radost a uspokojení, je pro 

dítě srozumitelná. Naopak pokud je úkol lehčí než odpovídají jeho schopnosti, dítě se 

nudí a jeho rozvoj stagnuje.

Esteticky kvalitní

Hračky působí na dítě svou estetickou kvalitou, proto jsou vkusné a přitažlivé. 

Hračky jsou vyrobeny z příjemného materiálu s hladkým povrchem, s dokonalým 

provedením. Zvukové hračky mají příjemný zvuk. Barvy jsou příjemné, ne ostré pro 

oko, neboť dítě upřednostňuje realistické neutrální přírodní barvy.

Hračka nechává dítěti prostor pro uplatnění vlastní fantazie, poskytuje estetický 

zážitek, vyvolává smích a humor. Správná hračka podněcuje utváření kulturních 

zvyklostí.

Didaktická

Didaktické hračky procvičují smysly, motorické dovednosti, rozšiřují znalosti, 

vzdělávají a upevňují poznatky. Je třeba si uvědomit, že v mnoha případech lze
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ve výchovné práci úspěšně použít i hračky běžné, ne pouze didaktické. Vždy záleží na 

osobní invenci pedagoga. „ Je nutno zdůraznit, že hračka není samospasitelným 

prostředkem úspěšného vzdělávání dítěte. Může vytvářet motivačně vhodnější 

podmínky, ale v určité situaci vzdělávacího procesu dítě přestává hračku vnímat 

pozitivně a staví se k dané situaci i uplatňované hračce odmítavě“. ( Duplinský, 1991, 

s.4).

3.1.2 Funkce hračky

„ Dítě předškolního věku poznává skutečnost především prostřednictvím hry. 

H raje  pro dítě realitou, v které si osvojuje svět dospělých a které se připravuje na svůj 

budoucí život. Pro hru potřebuje dobrou hračku stejně nevyhnutelně, jako dospělý 

potřebuje nástroj pro svoji pracovní činnost. Dobrá hračka může rozvíjet vlastnosti, 

které si ceníme u dospělých.“ ( Opravilová, 1988, s. 83)

Rozvoj osobnosti

Hračka podněcuje tvořivé myšlení, fantazii a představivost, dítě zvyšuje svoji 

schopnost soustředění, pozornost a vůli, cvičí si trpělivost. Hračka podporuje 

kombinační schopnosti a konstruktivní myšlení. Dítě si s hračkou hraje, aby něco 

prozkoumalo a něco zjistilo, získává zkušenosti.

Sociální funkce

Hračka pomáhá rozvíjet řeč a rozšiřovat slovní zásobu. Dítě se učí vyjadřovat a 

vyrovnávat se se svými myšlenkami, pocity a náladami. Hračka připravuje na budoucí 

povolání, přestože dnes zcela neposkytuje poznání lidské práce ve světě dospělých. Dítě 

si vytváří svoje vztahy k druhým, učí se spolupráci a schopnosti navozovat kontakty, učí 

se komunikaci, klást otázky a druhým na ně odpovídat. Učí se sociálním rolím. Učí se 

mnoho o sobě a o ostatních.
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Citová funkce

S hračkou má dítě pocit radosti a uspokojení, vytváří si k ní citový vztah. 

Hračka poskytuje zábavu a útěchu. Samotná radost má být vnímaná jako hlavní cíl. 

Hračka se může stát náhradním kamarádem. „Dobrá hračka vyvolává v dítěti lásku, 

něžnost a sympatii“ ( Elmanová, 1964, s.31 )

Sebeuplatnění

Dítě prostřednictvím hračky řeší úkoly z reálneho života, rozvíjí aktivitu. Rozvíjí 

schopnost realizace vlastních nápadů a uskutečnění činností v reálném životě.

Poznávací funkce

Prostřednictvím hračky dítě zjišťuje jak věci fungují, poznává současný svět. 

Seznamuje s technickými hračkami a učí se přijímat techniku jako samozřejmou součást 

života a také ji ovládat. Hračka v dítěti probouzí zvědavost.

Estetická funkce

Hračka by měla splňovat určitá estetická kritéria a hodnoty, měla by být vkusná. 

Podle Dublinského (1991) dítě preferuje hračky s reálnou barevností a tvarem, 

nejdůležitější pro dítě je funkčnost hračky, která může jít proti reálnosti. Dítě odmítá 

hračky přehnaně zjednodušené a hračky rozbité. Zajímavé srovnání nabízí Příhoda 

(1963), který zastává opačný názor o oblíbenosti barev dětmi. Píše „ jejich primitivní 

estetika si libuje v křiklavých barvách, aniž dbá jejich souladu. “ ( Příhoda, 1963, s. 

233)

Tělesny rozvoj

Hračka nutí dítě k pohybu. Dítě tak zvyšuje svoji koordinaci,obratnost, manuální 

zručnost a prostorovou orientaci. Zdokonaluje se jemná a hrubá motorika.

Rozvoi smyslů

Hračka rozvíjí hmat, dítě se seznamuje s různou strukturou materiálů hraček a 

poznává různé tvary předmětů. Hudební hračky a hračky vyluzující zvuky rozvíjejí 

sluch a rytmus. Dítě si také cvičí zrak a učí se rozlišovat barvy.
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Herní funkce

Radost a herní funkce je hlavní funkcí hračky, která se dnes bohužel opomíjí a 

nezdůrazňuje. „ Dítě si hraje, protože je to baví, a učení, které ze hry vyplývá, je z jeho 

hlediska nepodstatné. Z hlediska dítěte, je účelem hry prostě radost ( Fontana, 1997, 

s. 5 0 )

Terapeutická funkce

Obvyklou hračku lze adaptovat, nebo upravit podle speciálních potřeb dítěte tak, 

aby umožnila dítěti, být ve hře s hračkou úspěšný. Terapie hračkou znamená otvírat u 

dítěte ozdravný proces, který by bez přítomnosti hraček vůbec nezačal. Světlíková 

(2000) naznačuje tři možné postupy použití hračky pro terapeutickou funkci.

1. Použít standardní hračky z běžné nabídky

2. Upravit hračky

3. Vytvořit nové hračky a materiály

3.1.3 Klasifikace hraček

Hračky lze třídit podle různých aspektů. Světlíková (2000) uvádí různá 

východiska, podle kterých je možné hračky dělit a klasifikovat.

- podle doby vzniku (pravěké, starověké, současné...)

- podle místa vzniku ( hračky africké, evropské, americké...)

- podle výskytu ( univerzální, lokální)

- podle materiálu (hračky dřevěné, kovové, z umělé hmoty, textilní, papírové,

skleněné, kožené, z přírodního materiálu)

- podle ceny ( lehko dostupné široké veřejnosti, drahé)

- podle věku, komu je hračka určená ( pro kojence, pro batole, předškolní věk,

mladší školní věk, starší školní věk...)

podle strukturovanosti

podle funkce ( zábavná, výchovná, terapeutická)

- podle pedagogické hodnoty ( rozvíjející, neutrální, problémová)
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- podle vlastností a schopností, které rozvíjí ( jemná motorika, soustředění,

komunikace. ..)

- podle druhu hry, v které se uplatňují

- podle trvanlivosti ( z odolných materiálů, hračky jednorázové)

3.1.4 Rozdělení hraček

Vrána (1946) hračky rozděluje do dvou základních skupin podle charakteru hry, 

kterou hračka poskytuje.

1. Do první skupiny patří různé předměty, které dítě zpracovává a přetváří 

a to je sama podstata hry. Jakmile dítě hračku dotvoří, hra končí a často dítě výsledek 

hry zničí. Pro hru je mnohdy charakteristické, že v sobě obsahuje dva póly. Na jedné 

straně dítě tvoří ( například konstrukci ze stavebnice), na druhé straně svůj konstrukt 

samo ničí. Dětskou tvořivou hru umožňují nejrůznější přírodniny jako je písek, bláto, 

kamínky, voda, sníh, klacíky, kůra, modelování z hlíny a plastelíny. Do této skupiny 

také patří nejrůznější stavebnice. Dítě se učí poznávat zákonitosti přírody a fyzické 

zákony. Poznává různé tvary. Učí se trpělivosti, tvořivosti a představivosti.

2. Druhou skupinou jsou hračky, které jsou již vyrobené pro hraní dítěte, 

hračky již připravené pro hru. Do této skupiny autor přiřazuje například míč, panenku, 

lidové hračky, loutkové divadlo a další.

Jiné dělení hraček podle jejich funkce ve hře, nabízí Kujal (1965). Hračky dělí 

do čtyř kategorií.

1. Hračky námětové (např. panenka, zvířátka, auto, stavebnice)

2. Hračky pohybové (např. míč, kroužek na házení)

3. Hračky didaktické (např.skládanky, doplňovačky)

4. Hračky mechanické
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3.2 Vlivy při výběru hraček

Dítě je pří výběru hraček a způsobu hraní ovlivněno mnoha činiteli. Působí na 

něj výchova, prostředí kde žije, rodina, sourozenci, způsob života a zábavy dospělých, 

kulturní život a tradice celé společnosti. Součástí kulturního dědictví je také hra a 

hračka. „ Hra slouží kultuře, nebo lépe, sama se stává kulturou.“ ( Huizinga, 1971, s. 

16) Výběr hraček je také ovlivněn věkem dítěte, pohlavím a jeho inteligencí.

3.2.1 Vliv kultury

Hra je odrazem prostředí, kde se uskutečňuje, protože ve hře dítě ztvárňuje 

podmínky a způsob života společnosti v které vyrůstá. „ Modifikace základny téže hry 

v různých společenských formacích je různá. Hry dětí primitivních kmenů se podstatně 

liší od dětí civilizovaných, jak ukázaly studie badatelů, poněvadž odrážejí zcela jiné 

životní podmínky. “ ( Příhoda, 1963, s. 230)

Ve hře se odráží kultura a celkový způsob života společnosti, v které se zrcadlí 

vnější a vnitřní podmínky, materiální produkty a duchovní hodnoty, které se předávají 

z generace na generaci, které jsou vytvářeny lidstvem v celé jeho historii. Pro zachování 

existence společnosti je nezbytné, aby dítě v socializačním procesu přejímalo mravní 

normy chování, zákony, účastnilo se zábavy a slavností, které bývají spojeny 

s náboženstvím. „ Podle rozsáhlých studií Lorenze Grsbergera lze prý zjistit, že se 

chlapecké hry Řeků a Římanů podobají, z devíti desetin až do směšných podrobností, 

hrám nynějších dětí. Tato podobnost je působena domnění jednak houževnatostí a 

konzervující silou tradice, jednak stejnorodostí podmínek a duševního dění při dětské 

hře. “ ( Příhoda, 1963, s. 230)

Čím je společnost vyspělejší, na vyšší ekonomické úrovni a se složitější 

politikou, tím je také těžší zapojení dětí do činnosti společnosti. Dítě tak potřebuje více 

času na učení, potřebuje více času na začlenění do života dospělých. M. Severová 

(1982) se zmiňuje, jak život dětí v rozvinuté společnosti je stále více oddělován od
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života dospělých, a to ke škodě obou generací, tím se narušují vztahy, porozumění a 

prohlubují se generační rozdíly. Naopak je tomu ve společnosti na nižší vývojové 

úrovni, kde děti vykonávají činnosti společně s rodiči. Tak tomu je například u dětí 

jihoamerických indiánů: „ Přináší-li matka se svou dcerušku na ruce vodu, nese 

děvčátko malinký džbáneček stejný jako matka. Nabírá-li matka do džbánku vodu, plní 

svůj džbánek i dcera. Holčička roste a má stále větší džbán. Brzy doprovází svou matku 

pěšky a nese vlastní podobný džbán na hlavě. Přede-li matka, přede také její dítě na 

hračce, která má podobu vřeténka.4' ( Čapková, 1980, s. 128)

Technická vyspělost nezasahovala do každodenních domácích prací natolik, aby 

dítě nebylo schopné přispět svojí pracovní činností a mohlo tak trávit čas společně s 

dospělým. Dítě se stávalo partnerem a užitečným pomocníkem dospělého. 

Některé nástroje, s kterými dítě pracovalo, byly zmenšeninou nástrojů dospělého 

člověka, tedy velikostně odpovídalo fyzickým proporcím a síle dítěte, někdy mohlo 

pracovat s nástroji opravdovými pro dospělé Pracovní nástroj se tak stával hračkou a 

práce pro dítě hrou. „ S rozvojem výrobních sil, s dělbou práce a růstem 

složitých výrobních nástrojů potřebných pro práci ve společnosti se děti v historii 

stále více vyčleňovaly ze zodpovědných činností dospělých. Dětem se postupně 

zužoval okruh pracovních činností, na kterých se mohly podílet s dospělými bez 

nějaké zvláštní přípravy. Složité pracovní nástroje už nemohly zvládnout pouhým 

cvičením se zmenšenými dětskými nástroji. V této historické etapě proto vzniká 

hračka jako předmět, který jen zobrazuje pracovní nástroj a zachovává si jeho vnější 

podobu.“ (Světlíková, 2000, s. 24)

„ Kultura je tedy výsledkem činností a zkušeností na sebe navazujících generací, 

je kulturním dědictvím, které si musí osvojit nově příchozí generace jako nezbytný 

prostředek svého začlenění do společnosti a participace na její kultuře.“ ( Mišurcová,

1997, s 16)
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3.2.2 Vliv pohlaví

Rozdílnost při výběru her a hraček, lze vysvětlit z hlediska pojetí mužství a 

ženství, mateřství a otcovství. Vhodnost a zvyklosti jsou dány kulturou, klimatickými 

podmínkami a místem osídlení společnosti. Vzorce dělby práce si každá společnost 

vytváří podle svého pojetí. „Jak muži, tak ženy se dostávají do sítě konvenčních 

představ o svých rolích, možnostech, povinnostech, nevhodnostech (Helus, 2004, s. 

143) Za vedení k výběru hraček mohou rodiče a společnost, v které vyrůstáme. Rozdíl 

ve výběru hraček roste a upevňuje se s věkem dítěte, což ukazuje na silný kulturní vliv. 

Je to počátek učení se sociálních rolí a identifikace s matkou či otcem, podle pohlaví, ke 

kterému dítě náleží. Zkoumání domorodých kmenů, zjištěné důkazy a různé studie 

vyvracejí názor o vrozenosti typicky mužských a typicky ženských vlastností a rysů 

chování.

Diferenciace výběru hraček podle pohlaví je dána kulturou. Rodičovská výchova 

od nejútlejšího věku vede chlapce a dívky k přijetí odlišných pozic, vázaných na 

pohlaví. Tyto pozice jsou ovlivněny tradicí a předsudky té které společnosti. „ Ve 

většině společností se rozdíly mezi chlapci a děvčaty nejen předpokládají, ale i aktivně 

povzbuzují. V naší kultuře si jen velmi malí chlapci mohou občas hrát s panenkami 

svých sester, aniž by se vystavovali nebezpečí výsměchu či námitek.“ ( Millarová, 

1978, s.237) Chlapci a dívky se již záhy setkávají s hračkami a nástroji typickými pro 

tradiční mužské a ženské činnosti. Dospělí sami přisuzují s čím si mají hrát děvčata a co 

je vhodné pro chlapce. Odmala je učíme, že kočárek a panenka jsou vhodnou hračkou 

pro děvčata, zato auta a vojáčci pro chlapce. „ I když děvčata může těšit hra s autíčky a 

vláčky, jen zřídka je dostanou jako dárek.“ (Millarová, 1978, s.238) (viz příloha č .l)

Chlapce vedeme k větší odvážnosti, povzbuzujeme jejich samostatnost a 

úspěšnost. Jsme více shovívaví při agresivních a hlučných chlapeckých hrách. Chlapci 

dávají přednost soutěžení, zápasení a energicky náročnějším hrám. Zatímco dívky jsou 

vedeny spíše k poslušnosti, pečovatelství, dávají přednost tišším hrám. „ Je všeobecně 

známo, že výchova a nároky na chování chlapců a děvčat se v západním typu 

společnosti velmi liší.“ ( Millarová, 1978, s.238) Rozdíly jsou spojeny se sociální rolí, 

kterou má dítě přijmout a připravit se na ni. Podle výzkumu A. Oakleyové (2000)
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chlapci dávají přednost hračkám, které symbolizují fyzickou sílu a mechanickou 

aktivitu v prostředí, které je ženou pryč z domova, mají hračky podporující 

dobrodružství a bojovnost. Konstruktivní hry u chlapců jsou charakteristické svojí 

expanzí do vnějšího prostoru a pohybem. Dívky v těchto hrách preferují statiku, vnitřní 

organizování prostoru, využívají více postav a zvířecích figurek, zaobírají se interiérem 

staveb. Dívky raději volí hračky související s domovem, pečovatelskou aktivitou, 

opatrováním o slabé a nemocné, odehrávající se v domácím prostředí. Dávají přednost 

činnostem spojeným s estetickou stránkou, zkrášlováním, výzdobou okolí a zdobením 

sebe sama. „Obvykle u ročních až pětiletých dětí maminka např. obléká dceru do 

dívčích šatů, češe ji jako princeznu, říká jí, jak je hezká. U chlapce zvýrazňuje spíše 

sílu, nebojácnost, asertivitu.. Proces formování má trvalý efekt, protože dítě přejímá za 

svůj pohled matky na sebe sama, sleduje a hodnotí se jejíma očima ve femininních či

maskulinních znacích. ( Helus, 2004, s. 143)

Charakteristika lidských společenství se jedna od druhé velmi liší, avšak i přes 

tyto rozdíly, hlavním kritériem k dělbě činnosti zůstává příslušnost k určitému pohlaví. 

Pohlaví představuje univerzální a jasné dělítko. V některých kulturách se vytvořila 

odlišná pojetí role muže a ženy. Tato zkušenost podtrhuje vliv kultury na přijetí a 

vnímání ženských a mužských rolí. Např. Oakleyová (2000) se zabývala osobností 

v různých kulturách a objevila, že ženy v kmeni Čambuliů se podobají našim mužům, 

jsou sebevědomé, praktické a panovačné. Muži jsou naopak marnivý, starostlivý o 

druhé, zajímají se o umění a divadlo, nosí ornamenty, nakupují a tančí. Píše o 

společnosti z pobřeží Pacifiku, kde pouze muži nosí ve vlasech květiny a k tanci jsou

nalíčeni.

3.2.3 Vliv věku

Způsob hraní, výběr her, volba hraček a jejich používání se mění a úzce souvisí 

s vývojem dítěte. Povaha hry je závislá na věku dítěte, na úrovni psychických 

vlastností, rozvoji motoriky a na samotné individualitě. „ Věk, v němž se vyvíjejí různé 

schopnosti, se individuálně liší, ale pořadí, v němž se objevují, zůstává poměrně stálé.“
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( Millarová, 1978, s. 130) Můžeme konstatovat, že povaha hry je podstatně ovlivněna 

momentálním stavem zdraví . Dítě nemocné si hraje jinak nežli dítě zdravé. S vývojem 

dítěte se mění charakter a forma hry, mění se preference a obliba té které hračky, mění 

se schopnost přijmout těžší úkoly, pravidla a zákonitosti. Mění se také časová délka 

trvání hry s hračkou i hry bez hračky, schopnost koncentrace. „Experimentální 

výsledky řady studií zabývajících se délkou času, po který si děti spontánně hrají 

s hračkami, jasně naznačují, že složitost hraček tj. složitost v tom smyslu, že představují 

pro dítě určitý problém, je důležitým faktorem ovlivňující čas, po který si děti s danou 

hračkou hrají.“ (Millarová, 1978, s. 150)

Děti často různou náročnost her a hraček střídají. Někdy si vybírají hračku 

obtížnější vzhledem k jejich věku a naopak. Svou roli tu může sehrát záliba v jedné 

činnosti, zajímavý moment nebo touha něco si vyzkoušet. „ Každá životní etapa přináší 

jisté tendence ve variaci her, která je odrazem způsobu zaměstnání a tělesných energií a 

možností.“ ( Příhoda, 1963, s. 224)

Světlíková (2000) píše o způsobu hry s hračkou, kterou lze rozdělit do čtyř 

skupin. Tak, jak se dítě vyvíjí, postupně přijímá tyto druhy her.

1. Opakovací hra -  dítě opakuje pohyby s hračkou více jak dvakrát, zkoumá hračku a

její vlastnosti, snaží se zjistit, co vše s ní může provádět. Tato hra se objevuje 

v každém věku a zabírá 40% času .

2. Napodobující hra -  dítě s hračkou napodobuje události, využívá fantazie a hru

doprovází slovním projevem. Tento způsob hry zabírá 40% času, kdy si dítě 

hraje.

3. Konstruktivní hra -  dítě využívá různého materiálu a snaží se něco vytvořit.

Konstruktivní hra zabírá 20% z hrového času dítěte okolo pátého roku a dále má 

klesající tendenci až na 10%.

4. Seskupovací hra -  dítě dává dohromady, seskupuje různé předměty, které něco

představují. Tato hra se objevuje okolo čtvrtého roku a mírně stoupá do sedmého 

roku, až zabírá 20% z celkového času, kdy si dítě hraje.

Vývoj her, závislý na vývoji dítěte, lze všeobecně stručně charakterizovat: „ od 

nezáměrného k řízenému, od jednoduššího k náročnějšímu, od individuálního ke
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skupinovému, od konkrétního k symbolickému a fantazijnímu. “ (Světlíková, 2000, 

s.63, 64) Je zajímavé, jak tento citát jde ve stopách Komenského didaktických zásad

posloupnosti.

3.2.4 Vliv inteligence

Byly zjištěny rozdíly v charakteru hry, ve výběru hraček a ve způsobu trávení 

volného času mezi dětmi nadanými a mezi dětmi tzv. normálními. Nadané dítě si hraje 

odlišně od ostatních dětí stejného věku. Takové dítě dává přednost tichým 

intelektuálním činnostem, které odpovídají činnostem starších dětí. Také si spíše 

vyhledává kamarády věkově starší, nežli je on sám. Soutěživé a sportovní činnosti 

nepatří mezi jeho oblíbené, je dávána přednost spíše individuální hře. Předškolní nadané 

dítě si často vymýšlí imaginární kamarády. Hru nadaného dítěte lze charakterizovat 

jako rozmanitější, nápaditější, tvořivější a vynalézavější. Nadané děti již v předškolním 

věku rády čtou, dávají přednost encyklopediím a prohlížením atlasů. Školní děti tráví 

denně až o jednu hodinu více času čtením, oproti dětem s průměrnou inteligencí. 

Millarová (1978) charakterizuje nadané děti: Jejich  tělesné a duševní zdraví, celková 

vyrovnanost a sociální vývoj byly zřetelně nadprůměrné.“ ( Millarová, 1978, s. 235)

3.2.5 Vliv rodiny

Rodiče, kteří povzbuzují dítě k aktivitě a seberealizaci, poskytují pocity radosti 

a bezpečí, upevňují sebevědomí a respektují jeho názory, tito rodiče vytvářejí pozitivní 

sociální podmínky pro hru. Takové děti mají důvěru v okolní svět, jsou nebojácné, 

nemají strach z neúspěchu, což se projevuje v touze experimentovat s hračkou a 

objevovat její potenciálnost. Takoví rodiče umožňují dětem být tvořivý, aktivní a 

originální. Dítěti poskytuje radost nejen samotná hra s hračkou, ale i povzbuzení rodičů, 

pochvala a zájem. Děti, kteří vyrůstají v autoritativní rodině, jež je založena na 

příkazech a zákazech, kde se vyžaduje poslušnost a kázeň, potlačují vlastní iniciativu a
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sebevědomí dětí. V této rodině jsou děti při hře tišší, méně průbojní, dávají přednost 

stereotypním hračkám, které nevyžadují tolik fantazijní tvořivosti, nebo naopak to jsou 

děti agresivní, jak vůči předmětům, tak vůči dětem.

Rozhodující vliv na utváření charakteru hry dětí má vzdělání rodičů a samotný 

vztah k vědění a ke škole. Rodiče, kteří dosáhli vyššího vzdělání, poskytují dítěti 

bohatší a rozmanitější podněty a podněcují jeho zájmové aktivity, což se později odrazí 

i v lepším prospěchu dítěte ve škole. Helus (2004) uvádí, že děti matek, které dosáhly 

nižšího vzdělání, mají horší výsledky ve škole, oproti dětem matek, které mají vzdělání 

vyšší. „Rodiče s vyšším vzděláním se i více zajímají o výchovu a nejnovější poznatky o 

výchově dětí. Více si s dětmi povídají, mají více rozličných informací o které se mohou 

s dětmi podělit, poskytují jim vhodné hračky a materiál, s kterým mohou 

experimentovat, mohou vytvářet intelektuálně stimulující prostředí, které ovlivňuje 

hru.“ ( Světlíková, 2000, s.68)

Helus (2004) se zmiňuje o výzkumu, který- prokázal, že inteligenci a charakter 

hry dětí do pěti let rodiče mohou výrazně pozitivně ovlivnit. Kladně lze na dítě působit 

hračkami a dalšími předměty, kterými se dítě rádo zabývá. Rozmanitostí událostí, 

které dítě v průběhu dne prožívá. Aktivizujícího uspořádání prostředí a času dítěte. 

Eliminací trestů a omezování. Emoční a verbální reaktivitou pečovatele, spojenou s jeho 

vcítěnou účastí.“ ( Helus, 2004, s. 107)

Hru může podporovat nebo naopak omezovat fyzické prostředí. Herny 

s dostatkem volného prostoru a různorodého podnětného vybavení, poskytující široké 

spektrum herních činností, jsou pro hru stimulující. Hru ovlivňuje množství hraček. 

Pro hru je nejvíce iniciativní samotná příroda, která poskytuje možnosti k nejrůznější 

hrám. Světlíková (2000) uvádí, že klasické hřiště děti brzy omrzi, protože nedává 

možnosti objevovat stále něco nového a neposkytuje žádné dobrodružství.
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3.3 Vývoj hračky

Hračky mají velmi dlouhou historii a jsou součásti kultury od počátku lidstva. 

Děti si vždy s hračkami hrály, ať se dospělí podíleli na vzniku a výrobě či nikoli. Podle 

účasti a invence dospělých lze usuzovat na důležitost postavení dítěte ve společnosti. 

Základy odpovědnosti dospělého vůči dítěti vycházejí z kulturního rámce a pravidel 

celé společnosti. „ Zkušenosti dokládají, že podstatu této odpovědnosti netvoří 

náklonnost k dítěti, vrozený cit nebo vědomí povinnosti. Rodičovská odpovědnost 

vzniká složitým vývojem vztahů k dítěti, jejichž základy se kladou mnohdy drive, než

se dítě narodí.“ ( Opravilová, 2002, s. 4)

Hračky se objevují po celém světě, všude tam, kde žijí děti. Doklady o hračkách 

máme z vykopávek, hrobů, nálezů, vyobrazení na vázách...Bohužel se nám dochovaly 

pouze ty hračky, které byly vyrobeny z trvanlivého materiálu, především z pálené hlíny, 

některé z bronzu a kostí. Lze předpokládat, že si děti také hrály s hračkami z jiných 

materiálů, například s hračkami dřevěnými, neboť dřevo je lehce opracovatelný a

dostupný materiál, bohužel netrvanlivý.

Často docházelo k mylným závěrům, že všechny drobné věci, které byly 

nalezeny archeologickými vykopávkami jsou hračkami. Ukazuje se však, že tyto

miniatury mohou být kultovními předměty.

Bez pojetí dětství v daném historickém období, není ani možno uvažovat o 

vývoji hračky. Proto při charakteristice jednotlivých historických etap, toto pojetí 

autorka záměrně uvádí. Autorka se opírá o periodizaci dějin, tak jak ji uvádí Beneš

(2002).

3.3.1 Pravěk (viz příloha č.2)

Děti se bezprostředně účastnily života a veškeré činnosti a se samozřejmostí 

přejímaly zkušenosti a návyky dospělých. Již v časném dětství dítě umělo vyrobit 

nástroje a bylo zapojeno do pracovních úkonů, které vnímalo jako důležité a potřebné
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pro ostatní. „ Dítě se pomalu včleňuje do způsobu života kmene neúmyslně řízenou 

absorpcí.“ (Alt, 1959, s.46). Děti patřily celé skupině a všichni se cítili být odpovědni 

za jejich péči a výchovu. U kmenů na ranném společenském vývoji lidé věřili, že děti 

jsou předkové a proto se k nim chovali s velkou úctou. „ Při pečlivém zkoumání 

sebraného materiálu z nejrůznějších krajů světa nelze téměř najít tělesný trest. 

Prostředek, uznávaný ve všech pozdějších dobách za vyzkoušený.“ (Alt, 1959, s. 113)

Děti se účastnily oslav slunovratů a jiných obřadů, pro které byly důležité 

kultovní předměty, které se v rukou dítěte mohly stávat hračkami. Můžeme 

předpokládat, že děti si hrály hry lovecké, pohybové a námětové, tomu také 

odpovídala struktura hraček. „ Prvními dětskými hračkami byly pravděpodobně rozličné 

drobné předměty, které dětem poskytla příroda.“ (Žbirková, 1999, s. 13) Objevené 

hračky, pocházející zřejmě z této doby, představují zvláště figurky lidí a zvířat z pálené 

hlíny, malé nádobky, hliněné kuličky, kostěné píšťalky a také lovecké zbraně. „ Dospělí 

zhotovovali dětem hračky, které byly obdobou jejich pracovních nástrojů a pomůcek. 

Všichni dospělí byli učiteli malých dětí, nejen jejich rodiče.“ ( Čapková, 1980, s.9)

3.3.2 Starověk

V Římě bylo narození dítěte pokládáno za radostnou událost, zvláště, narodil-li 

se chlapec. Dítě bylo položeno před otce a pokud ho zvedl do náručí, znamenalo to, že 

ho legitimně uznal a bylo jeho povinností se o něj starat. Osmý den po narození se 

konala významná hostina, dítěti se nosily dary a dostalo medailónek z kovu, podle 

finančních možností rodiny, který měl dítě ochránit před zlými silami a měl označovat 

svobodného občana. Otec měl nad životem dítěte absolutní moc, směl ho prodat do 

otroctví nebo zabít. ( Otec měl právo nad životem a smrtí všech členů svého domu, 

v praxi se však toto právo moc neuplatňovalo. Od roku 374 s příchodem křesťanství 

bylo již zabití, nebo odmítnutí dítěte trestné.) Dítě bylo vychováváno v rodině matkou a 

otcem, později chůvou nebo otrokem pedagogem. Výchova se vysoce cenila. Ve státě 

bylo velké množství škol obecních a soukromých, všichni zvladali základní trivium a 

majetným vrstvám se nabízelo široké vzdělání, ovšem pouze svobodným občanům.
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Římané přemýšleli nad výchovou a vzděláním, vznikaly první teoretické koncepce 

výchovy, filozofové je formulovali v rámci filozofických spisů. Pohádkám a různým 

hrám se přikládal důležitý vliv na rozvoj dítěte.

Ze starého Egypta se nám dochovaly míče z papyru a kožené míče naplněné 

pružnou hmotou, dřevěná figurka krokodýla s pohyblivou čelistí a také stolní deskové 

hry, které byly dřevěné, hliněné a vykládané drahými kameny. ( Např. šachy a mlýn). 

Hračky jasně odrážely společenské poměry a postavení rodiny ve společnosti, 

dochovala se soška sluhy jak pracuje a loutka pána, který bije otroka. Přepychové 

hračky byly ze zlata a křišťálu pro bohaté a hračky z levného materiálu pro chudé děti a 

děti otroků. V antické kultuře děti znaly sošky zvířat ze dřeva, hlíny nebo vosku , 

postavičky, panenky, řehtačky, chrastítka, píšťalky, bubínky a další hudební hračky, 

trojského koně, znaly houpačku, poháněly káču bičem, obruč, jo-jo z cihlové hlíny, 

pouštěly draka. Je také zmínka o loutkovém divadle. Hrály si s hadrovým míčem, 

vycpaným vlnou, který si přihrávaly zahnutou holí. Na římských památkách jsou 

zobrazeny děti hrající si s míčem. Znaly spoustu míčových a pohybových her.

Římané měli slabost pro hazardní hry a děti se jim také nevyhýbaly. Hrály o 

ořechy „ panna nebo orel“ ( děti hádají na kterou stranu mince vyhozená do vzduchu 

padne), „ hádej počet“ ( kolik vztyčených prstů je na ruce) a hry v kostky. Oblíbenou 

hračkou byly různé vozíčky, do kterých se daly zapřáhnout třeba ochočené myši, do 

větších vozíků se zapojily ovce nebo jiná zvířata. Stavebnice o které se zmiňuje Platon

se nedochovala.

3.3.3 Středověk

Dětství vlastně neexistovalo, dítě na obrazech z této doby je malým dospělým, 

bylo oblékáno jako dospělý a muselo se tak i chovat. Malé dítě není příliš významné, 

ani období dětství se nepřikládá důležitosti. Dětství je období, ze které třeba se co 

nejrychleji vyléčit. Výchovou dětí se nikdo příliš nezaobírá. Dítě trávilo Čas společně 

s dospělými při zábavě i při práci. Citové vztahy v rodině nebyly obvyklé, často mělo 

dítě vřelejší vztah ke svému pánu, nežli k matce a otci. Otec měl autoritativní postavení
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vůči dítěti i matce. Nejlepšímu postavení v rodině se mohl těšit prvorozený syn. 

Význam rodiny je chápán jako široká patrimoniální rodina, která zahrnuje všechny žijící

v domě, širší příbuzenstvo, sloužící, pána...

Huizinga (1971) píše, že celý středověk je  naplněný hrou. Velké oblíbenosti se 

těší turnaje, lov, dvorské hry a rytířské umění. Dítě ve šlechtické rodině je 

vychováváno v tradicích rytířského ideálu a ve jménu ctností.

Hračky se příliš nezměnily. Jednoduché hračky ztvárňující postavy koníčků, 

panenek, hliněné nádobíčko, trumpety z řezané kosti, píšťalky, figurky zvířat, dřevěný 

koník na krátké tyči, s kterým si děti hrály „na rytíře“ . Způsob her a druhy hraček 

odpovídají výchově k rytířství. Oblíbené bylo i loutkové divadlo.

3.3.4 Novověk

Renesance

Dítě se stává oblíbeným námětem výtvarných děl, je  vyobrazováno na rodinných 

portrétech. „ V době renesanční se pak objevují na obrazech, reliéfech a jiných 

výtvarných dílech tzv. putti, což jsou roztomilé baculaté děti, naháčci, kteří oživují či 

dekorují hlavní téma výtvarného díla.“ ( Matějček, 1981, s. 151) Tělesné rozměry se 

shodují se skutečnými a dítě je zobrazeno v přirozeném pohybu. Dokladem ve 

výtvarném umění o bohatosti dětských her a hraček je obraz od Pietra Bruegela 

s názvem „Dětské hry“, kde je zobrazeno na 80 scén dětských her a 240 dětských

postav.
Spis Tlachy šestinedělky ukazuje na nepříliš vřelý citový vztah ženy k dítěti, 

sousedka porodila právě šesté dítě, přesvědčuje, aby si z toho nic nedělala, protože než 

vyrostou natolik, aby ji potrápily, jich polovinu a kdo ví, jestli ne všechny ztratí.“ (

Opravilová, 2002, s. 16)

J.A.Komenský ( 1592 -  1670), John Locke ( 1632 -  1704), byli hlavními

představiteli pokrokových myšlenek o významu dětství a hodnotě dítěte. Zasloužili se o

to, že se náhled na tyto pojmy začal pomalu proměňovat.
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Postupně se dětství prodlužuje, dochází k proměně rodiny, pojem rodina má užší 

charakter, kde se projevuje více citovosti a náklonnosti. Singly (1999) uvádí, že definice 

slova „rodina“ se poprvé objevila ve slovníku oddělená od příbuzenstva a služebnictva 

roku 1680. ( Proti běžné tradici je v českých podmínkách odlišný koncept rodiny i 

rovnováhy jeho členů patrný v Jednotě bratrské. Již v 16. století jsou tam kladeny na 

rodiče, aby se dětmi zabývali a hráli si s nimi.) Začíná se uplatňovat model láskyplné 

výchovy v rodině a přísné disciplíny ve škole. Rodiče dávají najevo svoji náklonnost 

k dítěti mazlením a hrají si s ním.

V této době dochází k velkému rozvoji výroby hraček a zájem o ni stoupá. Ve 

vyučování se zdůrazňuje názornost a vznikají první didaktické hry a pomůcky, roste 

zájem o vzdělání, o kulturu, roste úcta k vědění, zakládají se soukromé obrazárny a 

knihovny. Ve školách se objevují první tištěné knihy a desky. Vznikají hračky nové, 

např. houpací kůň, loutkové divadlo, dům pro panenky, vyvíjí se také samotná loutka ( 

panenka). S rozvojem řemesel vznikají střediska výroby hraček, kulturním centrem 

výroby hraček se stává Norimberk S rozvojem hraček pro panské děti se také rozvíjí 

hračka pro chudý lid, hračka lidová.

Průmyslová revoluce

Nastává prudký rozvoj všech odvětví výroby, je objevena řada nových vynálezů, 

nastává pokrok v lékařství a vědě o člověku. Domácí výroba zaniká a vznikají továrny, 

kde pracují ženy a děti, vzniká nová společenská třída. V průmyslových městech 

dochází k ostrému rozdělení bohatých a chudých obyvatel. Zámožní se stěhují do 

lepších čtvrtí a do venkovských sídel, zatímco chudí vytvářejí dělnické kolonie. Bídou 

poznamenané rodiny nemohou dostatečně kvalitně živit své děti, což má přímý dopad 

na jejich zdravotní stav. V 19. století v Rakousko -  Uhersku umírá každé čtvrté dítě. 

Dětská práce jako levná pracovní sílaje využívaná již dětmi od pěti až šesti let dokonce 

na 10 hodin denně, což přináší naopak nezaměstnanost otců. Dětská práce do 14 let je 

v Rakousku zakázána až od roku 1855.
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S tovární výrobou dochází k uplatnění ženy v tomto pracovním procesu, mění 

se staletím zakořeněný typický obraz rodiny, tj. otec zabezpečující rodinu a matka 

pečující o domácnost a děti. V Čechách začínají vznikat první předškolní zařízení, 

sociálně-výchovného charakteru od roku 1832 ( První opatrovna Na Hrádku v Praze). 

Tato zařízení nevznikají, jak je mnohdy mylně vykládáno, jako pomoc matce, ale jako 

obrana společnosti proti nežádoucím činům dětí bez dozoru a zvláště k ochraně zdraví

samotných dětí.
Dítě šlechty je vychováváno chůvou většinou na venkově a je vzděláváno 

soukromými učiteli v domácím prostředí. Rozvíjí se jednotlivá vědní odvětví, která 

zkoumají dítě, tj.pedagogika předškolního věku, vývojová psychologie, sociologie

dítěte, biologie dítěte i pediatrie.
Vynález odléváni do kovu ( roku 1760) umožnil rozšířenou výrobu olověného

vojáčka, který se stává nej rozšířenější německou hračkou, vznikají celé armády

vojáčků. ( Titěra, 1963) Objevují se mechanické hračky, hrací skřínky a figurky,

mechanismy se postupně zdokonalují, až postupně přestávají být hračkou dítěte, ale

stávají se spíše hračkou dospělého. Rozvíjejí se hračky objasňující fyzikální jevy. Např.

optické přístroje, kaleidoskop, oblíbenou zábavou byly projekce laterny magiky. Strojní

výroba umožnila zlevnění hraček, vznikají hračky tzv. „ pennytoys“, což byly levné

drobné hračky z lisovaného plechu s jednoduchým pohybovým mechanismem. V

Čechách se strojová výroba prosazuje až po skončení 1. světové války. ( Procházka,

1997)
V tomto období vznikají Fróblovy dárky, viz. kapitola č. 3.6.6.

Století dítěte

20. století je označováno jako století dítěte, podle spisu Ellen Keyové „ Století 

dítěte“ z roku 1900. „Je zajímavé, že „Století dítěte“ se stalo v Německu, kde vyšlo 

roku 1902, na několik let jednou z nejčtenějších a nejdiskutovanějšich knih. Svědčí to o 

skutečnosti, že dítě a dětství nebylo vůbec tématem okrajovým.“ (Helus, 2004, s.33) 

Toto období je charakteristické vysokým zájmem o dítě o jeho vzdělání a výchovu.
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Dětství je považováno za zlatý věk člověka. Rodina se snaží vytvořit pro dítě 

harmonické a šťastné prostředí, neboť se zdůrazňuje i kvalita vztahů mezi členy rodiny. 

Vztah dítěte v rodině je citově vřelý, láskyplný a důvěrný. Rodina se na dítě soustředí. 

„Dítě je králem“. (Singly, 1999, s.2) Mezi dětmi a rodiči vznikají silné citové vazby. 

Počet dětí v rodinách se zmenšuje, úmrtnost dětí je téměř nulová a většina se dožívá 

dospělého věku. Stát tím, že na sebe bere břímě kontroly výchovy, zasahuje do výchovy 

a rodině pomáhá. Zákonodárně dítě chrání, pomáhá s péčí a vzděláním, sociálně slabým 

rodinám finančně vypomáhá. Dětství se prodlužuje na dobu školní docházky. Dosažená 

úroveň a kvalita vzdělání dítěte je rodinným kapitálem, který je pro rodinu finančně

výhodný.
Nad otázkou výchovy se zamýšlí celá řada odborníků z oblasti psychologie a 

pedagogiky, vydávají odborné publikace, kde radí rodičům, jak postupovat ve výchově, 

aby dítě co nejlépe obstálo v dnešním světě. Hra a hračka jsou uznávaným nástrojem 

výchovy a vzdělání.
Objevují se víc a víc miniaturní technické hračky ( například autíčka, motorky, 

letadýlka, elektrické vláčky s celým příslušenstvím, koleje, tunely, nádraží a celá 

městečka), které umožňují dítěti imitovat situace, které reálně poznalo. Děti si na 

počátku 20. století začínají hrát s plyšovým medvědem a později přibývají další 

zvířata. Vyrábějí se hračky pro sportovní hry. Přírodní materiál je  nahrazován 

materiálem umělým ( např. celuloidové panenky od roku 1904). Využití levnějších 

materiálů dovoluje zlevnit výrobu, s tím také samozřejmě úzce souvisí nižší cena 

hračky na trhu a možnost hračku vlastnit, se otevírá široké veřejnosti.

Koncem 20. století umožňuje počítačová technika vznik počítačových her. 

S rozvojem médií se mění i obraz hračky. Výrobci hraček se inspirují světově 

proslulými filmy a knihami a tak se na trhu objevují hračky představující populární 

hrdiny a předměty s nimi související. Reklama ovlivňuje hodnotovou orientaci dítěte, 

ale také samotnou hru. Určuje dítěti, s kterou hračkou si má hrát a dává návod, jak si 

s ní má hrát. V hračkářském průmyslu se objevují módní vlny určitých druhů hraček. 

Dětství, které je pod tlakem reklamy, Helus (2004) označuje jako „ konzumní dětství “ 

Reklama a neustálá nabídka trhu „ může závažným způsobem ohrožovat svébytnost dětí 

i dospělých dostávajících se do vleku nabídek, jimž nedokážou odolávat a od kterých
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odvozují určující hodnoty svého života, na úkor skutečností závažnějších.“ ( Helus, 

2004, s.67)
V současnosti se vyrábí více jak milion druhů hraček na světě a většina z nich je 

označována jako rozvíjející, vzdělávací, kreativní, naučná, pro koho je určená. 

Hračka dnes ztrácí svůj bezprostřední charakter, má tendenci být cíleně k rozvoji 

dítěte prospěšná a chce být příslibem dalšího vzdělání a pokroku dítěte. Komerce 

propaguje hlavně hračky hotové a přírodninám se nepřikládá význam.,, Postmoderní 

doba všeobecně přehlíží, že ke hře mohou sloužit jaKo hračky předměty, které si děti 

samy náhodně vyhledaly. Kamínky, špalíčky, provázky nebo korálky a materiály, které 

poskytuje nejbližší okolí, dřevo, hlína, přírodniny jsou považovány za nedostačující

impuls.“ ( Opravilová, 2004, s. 25 )

V Německu byl proveden výzkum, kterého se zúčastnilo 15 tisíc dětí. Měly

odpovědět na otázku, jaká tři přání by jim jejich rodiče měli splnit. Je zajímavé, že 

nejčastější odpovědí bylo, aby na ně měli máma a táta více času ( 51% dětí ). Z této 

odpovědi je zřejmé, že dnes dětem v žádném případě nechybí hračky ani jiné hmotné 

vybavení, ale co postrádají, je  společně strávený čas s rodiči. Děti ho pociťují za 

nedostatečný. Na druhém místě děti uvedly materiální přání ( 37% d ě tí). A na třetím 

místě si děti nejvíce přejí bezpečí, jistotu a harmonii ( 32% dětí). ( Hračka, 1994, č.2 )
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3.4 Historie n e j  používanějších typů hraček

Hračka byla vždy předmětem dětmi nejčastěji používaným. Je velmi poutavé 

dívat se do historie jednotlivých hraček a poznávat jejich vývoj. Nacházíme zajímavé 

pohledy z dějin hraček a to je pro nás významné poučení. Můžeme sledovat proměnu 

tvarů, materiálů a funkcí. Pozorujeme rozvoj technické dokonalosti vedoucí až 

k bezchybné perfektnosti, která zužuje pestrost jejího použití pro dítě a hračka přestává 

být hračkou vhodnou pro dítě a stává se spíše zábavou dospělého.

Mezi nejoblíbenější dětské hračky byla vybrána panenka a loutka, míč,

stavebnice a stolní deskové hry.

3.4.1 Panenka

Panenky nerozlučně patří k dětství většiny dívek. Jsou to nejuniverzálnější 

hračky, které nacházíme dnes i v minulosti a to ve všech částech světa. Už ve starém 

Římě byly archeologickými vykopávkami nalezeny panenky, které se zhotovovaly 

z hlíny, vosku a ze sádry na dřevěném jádru. (Žbirková, 1999) Dnes se již bohužel nedá 

zjistit, zda sloužily jako hračky, nebo měly kultovní charakter. V Japonsku měly 

panenky náboženský význam. Ve starém Řecku nevěsty před svatbou zasvěcovaly 

hliněné panenky bohyni. V Číně se panenky používaly pro divadlo.

Panenky jsou vyráběny z různého materiálu. Volba materiálu závisela na tom, do 

jaké společenské vrstvy dívka, která si bude s panenkou hrát, náležela. Známe panenky 

hliněné, ze dřeva, z přírodních materiálů listí a kukuřice, z textilu, z kůže, voskové a 

také z chlebového těsta. Z drahých materiálů můžeme jmenovat stříbro, perly, 

slonovina, později porcelán. Dnešní panenky jsou převážně gumové, látkové a z umělé 

hmoty. Jak panenka celkově vypadá, závisí na kulturním prostředí, na době kdy vznikla, 

odráží estetický názor doby. Ve středověku mělo slovo panenka daleko širší význam, 

označovala hračku obecně. Pojem panenka, jak ho vnímáme dnes, se objevil v roce 

1715 a byl odvozen od latinského slova pupe -  malé děvče, (www.volnv.cz 2)
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Woodhamsová ('www.volnv.cz 3) navštívila Muzeum panenek v Rakouském 

Stephansdomu a podává informace o vývoji panenek pro děti z dobře situovaných 

rodin, které si mohly dovolit hračku finančně nákladnou. Je zde umístěno na 600 

panenek. Panenky byly většinou zhotovovány na zakázku, nejprve ze dřeva s ručně 

vyřezávanými hlavičkami, které byly zdobené ruční malbou a parukou z pravých vlasů. 

Na pozdější voskové hlavičky( kolem roku 1700) je dokonce všívali horkou jehlou, 

jeden po druhém.
Po roce 1840 se objevují panenky porcelánové, s nádhernými oblečky šitými 

v Paříži, se všemi doplňky. Porcelán se postupně stal nenahraditelným materiálem při 

výrobě hlaviček panenek a vytlačil do pozadí ostatní materiály. Porcelán ovlivnil 

produkci panenek na dlouhé období. ( Výroba porcelánu známa od roku 1710). Roku 

1860 -  1870 se v Německu a Francii zároveň objevuje nový druh porcelánu, biskvit, 

který nejlépe imitoval barvu lidské pleti. Využíval se k výrobě hlavičky a končetin 

panenky. Popularita tohoto materiálu dokazuje skutečnost, že ještě ve 20. století byl, 

spolu s novodobými materiály, běžně používán, (viz příloha č.3)

Až do druhé poloviny 19. století panenky odráží vzhled dospělé. Postupně 

dostává panenka podobu dítěte a teprve počátkem 20. století se zrodily panenky mající 

vzhled nemluvněte.
Na počátku 19. století se objevují mluvící panenky, vynálezcem je  T A. Edison. 

Panenky měly plechové duté tělíčko, kam se vkládal strojek, nejprve říkaly máma, 

později se i smály a zpívaly. Mrkací panenky se objevují po roce 1880. Také se vyrábějí 

panenky se systémem kloubů, který umožňuje pohyb končetin. Kolem roku 1926 se 

v Evropě objevují i panenky s orientálním obličejem a panenky černošky. Tato 

skutečnost naznačuje postupné pronikání jiných, než bělošských kultur do Evropy.

Koncem 19. století se panenky začaly vyrábět z celuloidu a staly se konkurencí 

pro panenky porcelánové. V roce 1904 se poprvé představily panenky, které lze koupat

ve vodě a získaly si prvenství v oblibě.

Panenky nebyly vždy vyráběny pouze pro děti, jako hračky sloužící k dětským 

hrám, ale jako panny k předvádění společenských modelů a oděvů módních salonů, ke 

zprostředkování módy. Také sloužily k prezentaci společenského postavení bohatého 

měšťanstva. Plnily funkci nákladných honosných darů dospělým a získaly tak význam
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dekorativní, kdy pouze zdobily interiéry, ve hře se neuplatňovaly. V dnešní době se 

tento druh panenek z 19. a 20. století stal předmětem sběratelství.

V roce 1959 se poprvé na Veletrhu hraček v New Yorku představila panenka 

Barbie, která zcela ovládla trh hraček pro dívky. Tato panenka vyvolala četné dohady o 

tom, zda je vůbec vhodná pro děti a má značné odpůrce. Přesto však u dětí vítězí 

v žebříčcích oblíbenosti. Je označována jako nejslavnější panenka světa. V současnosti 

je to jedna z mála panenek představující obličejem a postavou dospělou dívku.( 

Protiklad panenky mimina.) Nebezpečí přizpůsobovat styl panenek požadavkům 

„tělesné krásy“ dospělé ženy, může vést dívky ke ztotožnění se s těmito požadavky a

k jejich stylizaci.

3.4.2 Příslušenství k panence

Při hře s panenkou dítě používá další doplňky, díky kterým hra může být 

různorodá, pestrá a bohatá. Při hře s panenkou se dítě učí prožívat lidský vývoj. ( 

Nemluvně až dospělý). Napodobuje situace, které prožívá v průběhu dne, ale i 

v jednotlivých ročních období. Proto k panence patři domeček a jeho vybavení, 

kuchyňka a nádobíčko, postýlka, kočárek, oblečení a další doplňky.

Kočárek
Kočárky vznikaly postupně z různých dřevěných vozítek. V polovině 19. století 

se objevují nabídky dětských kočárků a spolu s nimi se objevují kočárky pro panenky, 

jak o tom svědčí vyobrazení na poštovních známkách. ( w w w .infila.cz 4) Zpočátku 

byla výroba kočárků společnou prací kolářů, kovářů a košíkářů. Jak rostla poptávka po 

tomto druhu zboží, začaly vznikat počátkem 20. století specializované továrny. Kočárky 

měly zpočátku proutěnou korbu a látkovou střechu, buď na čtyřech nebo na třech

kolech, (viz příloha č. 4)
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Domeček pro panenky:

Titěra pro tuto hračku uvádí název „ Puppenhaus - loutkový dům v průřezu 

s pohledy do zařízených místností“ . (Titěra, 1963, s. 14) Tato luxusní, finančně náročná 

hračka byla však určena pouze pro děvčata z bohatých vrstev. Jedná se o kompletně 

zařízený několikapatrový palác, který kopíruje nezkreslenou skutečnost s rozmanitými 

komnatami vybavenými miniaturním nábytkem a celým příslušenstvím. K výrobě 

těchto domků bylo zapotřebí spojení řemeslníků nejrůznějších odvětví. Např. takový je 

v současnosti vystavován jako exponát na zámku v Častolovicích. Byla to hračka 

současné hraběnky Cecilie Stemberkové a pochází z počátku 20. století. Obsahuje tři 

patra, je vybaven čalouněným nábytkem, dobovými tapetami, kopiemi skutečných 

obrazů, doplněn pozlaceným porcelánovým čajovým servisem. Vše v miniaturním 

provedení. Do domečku je nainstalována elektřina, koupelna je vybavena splachovacím 

záchodem a umyvadýlkem, z kterého teče voda ze zásobníků umístěného na vnější

straně obvodové zdi.)

Obdobou této hračky pro dívky z méně movitých rodin, byly domečky pro 

panenky vyrobené ze dřeva, nebo z tvrdého papíru. Byly skromně zařízené, nábytek byl 

dřevěný přírodní nebo kolorovaný, v papírovém domečku byl nábytek z papíru, nebo z 

různých druhů krabiček.

3.4.3 Loutka

První loutkou byla panenka, ne v pravém slova smyslu, protože 

charakteristickým znakem loutky je pohyb. Lze usuzovat, že prvními skutečnými 

loutkami byly pohyblivé náboženské sošky, které řídili kněží při vyprávění biblického 

příběhu. ( Vrána 1946) Potom se loutkové divadlo hrálo ve šlechtických a knížecích 

rodinách, až proniklo mezi chudý lid. Tak vznikají loutky lidových řezbářů, s kterými se 

hrálo divadlo venku na volném prostranství a v krčmách. Takové známe i dnes, kdy se 

však pouliční loutkové divadlo přesunulo do kamenných budov.

V české historii má loutka a loutkové divadlo bohatou tradici. Velký přínos mělo 

od poloviny 18. století, kdy se hrálo v české řeči a tak se šířila čeština a posilovalo
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národní uvědomění. Nejznámější loutkoherci byla rodina Kopeckých. Zakladatel Matěj 

Kopecký ( 1775 -  1847) začal hrát roku 1811.

Nejstarší dochovaná česká loutka je postavička poustevníka od neznámého

autora. Nejznámější české loutky jsou:

- loutka Kašpárka dříve též nazývaný Pimprle,

- loutka Spejbla, která pochází z roku 1920, jehož autorem je řezbář Karel Nosek podle

návrhu J. Skupy,

- loutka Hurvínka z roku 1926, kterou vytvořil řezbář Gustav Nosek,

- loutka Broučka od Josefa Trnky z roku 1936

Loutka Kašpárka zobrazuje skutečnou roli šaška, jako reálné postavy 

královských dvorů. Jeho charakteristikou bylo na jedné straně panovníka rozveselit, ale 

také mu radit, protože jedině role šaška panovníkovi umožňovala říkat pravdu bez 

postihu. Tuto loutku znají děti na celém světě a má mnoho jmen. Původně pochází 

z Indie a do Evropy se dostal přes Arábii, (v Indii je  to Vidušaka, turecky se nazývá 

Kukla, latinsky Cucullus, italsky Pulcinella, anglicky Punch, německy Hansvurst a 

česky Kašpárek.) Náš Kašpárek nosí většinou červené nebo kostkované kalhoty a na 

hlavě má čepici s rolničkami. Je to legrační klučina, který vzbuzuje smích a tváří se, že 

ničemu nerozumí, přestože je  chytrý, protože jeho řešení je nečekané a často směřuje 

k podstatným lidským hodnotám. Jeho přítelkyně se jmenuje Kalupinka. Pro děti je

loutka Kašpárka ze všech loutek nejmilejší.

Již koncem 19. století loutka vystupuje také jako hračka dítěte. Od roku 1912 se 

průmyslově vyrábí domácí rodinná divadla. Největším a nejznámějším výrobcem byl 

loutkářský závod A. Munzberga, který zanikl až smrtí pana Munzberga v padesátých 

letech 20. století. Tato firma sídlila v Praze na Žižkově. Již v roce 1916 bylo vyrobeno 

na 80 typů loutek. Inspirací se staly ilustrace Mikoláše Alše, proto vešly ve známost pod 

pojmem Alšovy loutky. Dnes jsou Munzebergovy loutky značně ceněny, přestože se 

jednalo o sériovou výrobu. Později vznikaly další výrobny. Divadla se také vyráběla pro

školy.
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3.4.4 Loutkové divadlo v mateřských školách

Průkopnicí, která se významně zasloužila o prosazení loutkové divadla do 

mateřských škol, byla Ludmila Tesařová ( 1857 -  1936). Loutkové divadlo na 

mateřské škole začala hrát již roku 1884. Roku 1926 bylo loutkové divadlo již na 34 

mateřských školách v Praze a v 52 jiných městech. ( Štulíková, 1946)

Jarníková ( 1927) doporučuje různé „zábavky“, mezi jinými také loutkové 

divadlo, které poskytuje široké uplatnění, je  přínosné v mnoha směrech a proto by

nemělo chybět v žádné mateřské škole.

Loutkové divadlo rozvíjí dětskou fantazii, slovní zásobu, představivost, 

pozornost, estetické cítění, nutí k přemýšlení, rozvíjí tvůrčí hru. Upevňuje morální 

hodnoty a přináší různá ponaučení. „ Loutkové nebo maňáskové divadlo, to je čarovný 

svět, do kterého si děti chodí pro radost, pro zábavu a pro poučení.“ ( Štulíková, 1946, s.

266)
Loutkové divadla vhodná pro mateřskou školu lze rozdělit do dvou skupin. První 

z nich je loutkové divadlo ( nejznámější je tzv. Alšovo), kdy jsou loutky vedené na 

provázcích ze shora. Druhým typem je loutkové divadlo maňáskové, jehož principem je 

oživení loutky pohybem ruky vsunuté do jejího těla. Typ maňáskového divadla 

nevyžaduje náročnou scénu a je jednodušší v manipulaci jak pro učitelky, tak pro děti,

stalo se v mateřské škole nejoblíbenější.

Jarníková ( 1927) učitelkám radí využívat loutku Kašpárka co nejčastěji, jak

k úvodu nových her a písní, tak k mírnému napomenutí. Kašpárek může být

nepostradatelným pomocníkem a kamarád dětí. Doporučuje dětem hrát běžné obrázky

ze života a krátké naivní pohádky s jednoduchým dějem, které šikovná učitelka sehraje

bez předem daného textu.
Čím více se děti podílí na přípravě divadla, tím více si ho pak prožijí. Mohou

připravovat loutky a pomáhat při výrobě, stavět a malovat kulisy, vyrábět oponu a

dokonce samy divadlo hrát, což přináší nezapomenutelný zážitek.
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3.4.5 Plyšová hračka

První plyšovou hračkou byl medvěd, který se objevil na počátku 20. století. Byl 

plněný slámou a oči měl ze skleněných korálku. K medvídkům postupně přibývala 

další zvířátka a postavičky. Mezi populární patřily plyšové hračky připevněné na 

dřevěném podstavci s kolečky, jenž bylo možné za sebou tahat na provázku a také 

dodnes oblíbené plyšové hračky v různých velikostech od nejmenších až po velké, které 

umožňují dětem houpat se. Svým příjemným materiálem dává dítěti plyšová hračka 

možnost fyzického kontaktu a vytváří tak pocit bezpečí a citu. Dnes patří plyšové 

hračky mezi nejoblíbenější, jak mezi chlapci, tak i děvčaty. „ Existuje teorie, podle níž 

právě hračka z počátku minulého století, sehrála roli v prosazení názoru na rovnost 

pohlaví. „Plyšáci“ učinily přítrž dosavadnímu přísnému rozdělení hraček. “

(www.bvdleni.cz 5)
Plyšoví medvědi mají většinou šťastný, milý a spokojený výraz v obličeji, pouze 

jednou jedinkrát byl vyroben medvěd, který pláče a je celý černý a to po katastrofě

zaoceánské lodi Titaniku roku 1912.
Nejžádanější českou plyšovou hračkou dnes, podle nej většího českého výrobce

textilních hraček, Moravské Ústředny Brno ( založena již roku 1909), je krteček Zdeňka

Milera. Tato postavička se poprvé představila roku 1956 na filmovém festivalu

v pohádce „Jak krtek ke kalhotkám přišel.“ Krteček a jeho pohádky se proslavily a

znají ho děti po celém světě.
Se zdokonalením techniky se na trhu objevují plyšová zvířátka s nejrůznějšími

funkcemi, které mají značnou technickou úroveň. Například štěkací a chodící pejsek,

pravěká zvířata vydávající zvuky, medvídek, který je schopen nahrát a přehrát lidský

hlas, plyšové hračky fungující jako budík.

Dnes již historický plyšoví medvědi se stávají ceněným sběratelským artiklem 

vysoké hodnoty. Podle časopisu Hračka, odborný časopis pro hračku a hru (1992, č.4 ) 

byl plyšový medvěd z roku 1926 na londýnské aukci v roce 1989 vydražen za 168 tisíc

DM.

40

http://www.bvdleni.cz


3.4.6 Míč

Míč provází člověka od prvních měsíců až po dospělost, od historie po 

současnost. Již dávno v minulosti děti znaly míč a spousty míčových her a zábav. 

Starověké civilizace využívaly míče k rituálům. „ Například Mayové používali míč ve 

válečné hře, aby určili osud protivníka. Poražený se buď stal otrokem nebo byl zabit.“

( www.quido.cz 6) Již na starých řeckých vázách nacházíme zobrazené výjevy 

z dětských míčových her, kterým se také věnovaly ženy a dívky. V Římě používali 

hadrový míč vycpaný nejčastěji vlnou, jiné míče byly vyrobeny z měchýřů, nebo ze 

střev zvířat a potaženy vhodným materiálem.“ ( www.quido.cz 7) Známá je freska 

„deseti dívek v bikinách“ z antické vily na Sicílii, která nám dokladuje hru s barevně 

zabarveným míčem. Na jiných římských památkách jsou zobrazeny děti hrající si s 

míčem. V životopise Marka Aurélia ( Hošek, Marek, 1991) se píše, že byl mistrem ve 

hře se skleněným míčem, ale o této hře se blíže nic neví. Ze starověkého Egypty se

dochoval míč vyrobený z papyru.
Komenský (1991) se zmiňuje o míči v knize Orbis Pictus. V kapitole 133. a

134. popisuje různé druhy míčů a různé druhy her s nimi prováděných. V 17. století si 

chlapci ( o dívkách se zde nepíše) hráli s hliněnými kuličkami, házeli koulí do kuželek, 

kuličku holí zaráželi skrze kroužek, jeden míč házel a druhý chytal a zpátky házel 

pletenkou, balon nafouklý vzduchem pěstí se zarážel. V míčovně si hráli s míčem, který 

jeden házel a druhý chytal a házel zpět nebo odrážel raketou. Míč naplněný vzduchem 

se pěstí odrážel. ( Komenský, 1991, s. 144, 148) (viz příloha č. 5)

Masaryk (1850 -  1937) popisuje, jak si jako kluk hrával s míčem. Z textu 

můžeme vyčíst, že vlastnit tehdy míč, byla vzácnost a chlapci si jej většinou vyráběli 

sami. „ Jak uschne země, začne vysoká sezóna her s fazolemi nebo s palestrou, míč, my 

jsme říkali habán, byl velká vzácnost, když měl v sobě trochu gumilastiky, aby 

odskakoval od země nebo od zdi, gumilastika, to byla pro nás drahá mast, a tož kde 

jsme na nějakou kápli, uřízli jsme ji a dělali z ní habán.“ ( Čapek, 1969, s. 20)

Další z významných osobností 19. století, která se zmiňuje o míči a vyzdvihuje 

jeho důležitost pro dítě, je F. Fróbel. Míč nazývá nejdůležitější hračkou dětství.
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„ ...protože míč odpovídá onomu hlubokému a bytostně zdůvodněnému snažení dítěte

o úplnost, je  tak důležitý jako výchovný prostředek vůbec a jako první hračka dítěte 

zvláště. Proto jen dejte brzy dítěti do jeho ručky zástupce všeho, m íč...“ ( Mišurcová,

1980, s. 178)
V dnešní době se míče využívá hojně jak mezi dětmi, tak mezi dospělými, konají 

se nej různější míčové zápasy ve školách, městech, ale také na mezinárodní úrovni.

3.4.7 Jo-Jo

„Jo-jo“ je hračka s dvojitým kotoučem, která se pohybuje nahoru a dolu 

pomocí tenkého provázku uprostřed. Tato prastará hračka prochází střídajícími vlnami 

oblíbenosti. V současnosti nestojí v popředí zájmu dětí, tedy ani výrobců. Doklady o 

existenci „jo-jo“ pocházejí ze starého Řecka, kde se vyrábělo z cihlové hlíny, také je 

nacházíme v Egyptě, kde je , jo -jo“ vyobrazeno na zdech egyptských chrámů. Populární 

hračkou bylo na Filipínských ostrovech, kde se využívalo jak ke hře, tak jako zbraň 

k lovu zvěře. Do Evropy se dostalo až v 18. století, bylo v různém provedení 

materiálovém i barevném. Ludvík XVII je zobrazen jako čtyřletý chlapec na obraze 

z roku 1789 s Jo -jo “ ze slonoviny a skla.

3.4.8 Stavebnice

Stavebnice je soustava jednoduchých geometrických tvarů , které se dají různě 

skládat a sestavovat. Je vyrobena z různého materiálu, máme stavebnice dřevěné, 

plastové, z tvrdého papíru, kamenné ( v poslední době se již nepoužívají, protože jsou 

příliš těžké). Například stavebnice Anker z konce 19. století je vyrobena ze směsi písku

a barevné křídy.
Dítě při stavění využívá své fantazie, staví podle zmenšené skutečnosti, nebo 

využívá předloh, které stavebnice obsahují. „ Hra s technickou hračkou, k níž 

stavebnice patří, má dítě postupně na svět ovládaný technikou připravit. “ ( Opravilová,
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1992, č. 2, s. 9) Podie Opravilové (1992) je obrovská chyba, že v dnešní nabídce 

stavebnic nenacházíme jednoduché dřevěné kostky čistých geometrických tvarů, které 

tvoří základ konstruktivní činnosti, což je velmi cenné pro získávání prostorové

orientace.
První zmínky o stavebnici nacházíme u Platóna, bohužel se nám nedochovala. 

Píše: „ ...kdo má být dobrým rolníkem nebo stavitelem, má si hráti tak, že tento staví

nějakou z dětských staveb a onen...“ ( Cipro, 1984, s. 59)

Friedrich Fróbel se zasloužil o rozšíření dřevěné stavebnice ( Fróbelovy dárky) 

jak do domácností s dětmi, tak především do jeho dětských zahrádek a mateřských škol. 

Šustr (1929) říká, že Fróbelova stavebnice patří k nejstarším a nejcennějším. Ještě ve 

20.století ji děti v mateřských školách užívaly. Jarníková v Příručce pro školy mateřské 

z roku 1911 uvádí, že vhodné „zábavky“ jsou Fróblovy dárky, protože „českých 

stavebnic zatím nemáme“. ( Mišurcová, 1980, s. 188) „ Jen tehdy, může-li dítě prvky 

seřadit v celek, který podle své vůle přetvořuje na jiný -  tvoří a cvičí své smysly. Tomu 

vyhovuje stavebnice Froeblova“ (Grafitová, 1929, s. 226)

Stavebnice Merkur
Nejznámější českou hračkou je kovová stavebnice Merkur. „ Ale kdyby se mě 

někdo zeptal na originální českou hračku, to originální trošku v uvozovkách, uvedl bych 

asi Merkur, ve své době opravdu špičkový výrobek.“ ( Dublinský, 1994, č. 1, s. 4) 

Stavebnici tvoří kovové pásy různých tvarů a délek s otvory. Tyto díly se spojují 

šrouby, což umožňuje sestrojit nejrůznější stroje, auta, traktory, letadla, jeřáby, lodě,

vláčky, domy, větrné mlýny atd.
Stavebnice vznikla v roce 1920, kdy pan Jaroslav Vancl založil firmu Inventor

v Polici nad Metují. Po pěti letech ji přejmenovává na současný název Merkur. V roce

1933 se začaly vyrábět elektrické modely vláčků, pod názvem Merkur Elektrus (viz

příloha č.6), které se staly nej prodávanější mi vláčkami u nás. Stavebnice Merkur se

stala úspěšnou a byla vyvážena do celé Evropy. Po znárodnění byla soukromá firma

zrušena, ale výroba pokračuje dál a po roce 1993 se Merkur vrací do rukou rodiny a

výroby se ujímá vnuk zakladatele pan J. Kříž.
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Stavebnice Merkur každý rok přichází na trh s novými stavebnicemi, účastní se 

veletrhů v Evropě a USA. V roce 1996 a 1997 byla vyhlášena hračkou roku.

V minulém roce bylo otevřeno stálé muzeum této stavebnice v Polici nad Metují.

Stavebnice Lego

Roku 1934 vznikla soukromá dánská firma LEGO, která si status rodinné firmy 

udržela do dnešní doby 21. století. Původně začínala s výrobou hraček dřevěných a roku 

1942 přešla na stavebnicový systém vyrobený z umělé hmoty. Název firmy v překladu 

znamená „ hrát si dobře“. Dnes je to již více jak 70 let, co se tato firma zabývá výrobou 

hraček a podařilo sejí dosáhnout světoznámé úrovně. Jejich pět Legolandů po Evropě a 

v Kalifornii jsou hojně navštěvovány. První Legoland vznikl v Kodani v roce 1968, 

k postavení staveb a postav bylo použito 50 miliónů kostiček. Statistika uvádí, že 

Legoland navštívilo celkem 36 miliónů lidí. Další byl postaven u Londýna roku 1996, 

v roce 1999 v Kalifornii, roku 20002 v Německu v Gunzburgu a poslední v Tokiu.

3.4.9 Stolní deskové hry

Nej starší dochovanou deskovou hru objevili archeologové při vykopávkách 

sumerského královského města Ur a pochází z doby cca 2500 let př. n. 1, jak se tato hra 

hrála není známo. Podobná hra byla nalezena také v Egyptě, víme, že Egypťané znali 

deskové stolní hry Mlýn a Šachy. Šachy patří mezi nej rozšířenější stolní hru, původem 

pocházející z Indie. Např. v Japonsku bylo výsadním povoláním „znalec šachové hry“ . 

Druhá nejstarší desková hra se nazývá Go a vznikla v Číně, v době cca 2000 let př. n. 1. 

Deskové hry byly populární také u Římanů a Reků.

Hra „ Člověče, nezlob se“ dnešními dětmi a rodiči oblíbená, má také indický

původ.

Stolní hry byly z různého materiálu, shodně s finančními možnostmi rodiny. 

Z jiného materiálu byly pro budoucího vladaře a v jiném provedení pro děti z chudých 

rodin. Jsou známé stolní hry dřevěné, hliněné, kamenné, z kostí, ale také vykládané 

drahými kameny a ze slonoviny. Herní plány byly také zhotovovány „pomocí dřevorytů
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a mědirytin, které byly ručně kolorovány. Zachovaly se též tisky vypracované 

skutečnými umělci, kteří neváhali tato dílka i podepsat.“ ( Titěra, 1963, s.232) 

S rozvojem knihtisku se začalo pro výrobu deskových her používat papíru.

Na počátku 20. století největším českým výrobcem deskových her a dřevěných 

hraček byla firma Schovanek TOFA Albrechtice. Známá je například stolní hra „ Veselé 

cestování Spejbla a Hurvínka“, vydaná v roce 1936, výtvarným autorem je Jiří Trnka. 

Provoz výroby stolních her a hraček firma zahájila již roku 1928. Již v roce 1934 

zaměstnávala 1000 zaměstnanců. Majitel továrny pan Schovanek po válce uprchl do 

Německa a založil zde firmu na výrobu dřevěných hraček, která je nyní největší svého 

druhu v Evropě. ( www.semily.cz 9)
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3.5 Lidová hračka

3.5.1 Život na venkově

Vesnické rodiny žily více spjaty s přírodou, která je obklopovala v porovnání 

s rodinami, žijícími ve městě. Příroda, střídání ročních období a s tím spojené 

náboženské svátky a slavnosti, určovaly chod celé vesnice a rodiny. Vesnická rodina 

většinou vlastnila malé hospodářství, o které bylo třeba se starat. Dítě muselo doma a

na poli pomáhat.
Venkovské děti, tak jak vzpomíná Masaryk (Čapek, 1969) si hračky samy 

vyráběly. Vypráví o nejčastěji užívaným materiálu k výrobě hraček, což byly 

nejrůznější druhy dřeva, kosti a přírodniny. Dřevo jako materiál byl pro venkovský 

lid snadno dostupný, levný a lehce zpracovatelný. Druhým nejvíce užívaným 

materiálem byla keramická hlína, z které hrnčíři vyráběli nádobíčka pro panenky a 

figurky ptáčků a zvířat. Děti si sbíraly fazole, knoflíky, kamínky, ptačí pírka a barevná 

sklíčka. „ Jen si spočtěte všechna klukovská řemesla, dělat bezové a vrbové pukače, 

vyřezávat píšťalky z vrbového proutí, nebo z husích kostí a klarinety z třešňového dříví, 

dělat trubky z obilních a dýňových stonků, vyrobit jednoduchý luk nebo kuši 

s šindelovou pažbou a k tomu šípy, potom pušky, šavle a čáky, zhotovit si míče, pěčky 

nebo jak vy tomu říkáte, špačky, potom blechy a palestry, vyřezávat mlýnky vodní i 

větrníčky nebo dokonce velkonoční klapačku, uvázat jakýsi gordický uzel a splést 

z koňských vláší prstýnky a celé řetězy...“ ( Čapek, 1969, s. 13)

3.5.2 Hračka lidová

Venkovské rodiny často trpěly nedostatkem, proto se dětem hračky kupovaly 

málokdy. Větší děti si uměly hračky vyrábět samy, menším dětem je zhotovovali 

rodiče nebo prarodiče. Tak vznikaly hračky lidové, jako protiklad hraček pro panské 

děti. V lidové tvorbě se odráží vkus, schopnost, cit pro materiál, talent a radost toho,
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kdo tvoří a také toho pro koho je tvořeno. Bohužel mnoho lidových hraček se 

nedochovalo, protože byly vyráběny z netrvanlivého materiálu ( vyjma hraček 

hliněných). Hračku člověk vyráběl ze všeho, co měl po ruce -  dřevo, textil, hlína, 

proutí, lýka, sláma, kukuřičné šustí, stébla, kořínky, těstová hmota. „ Pro pomíjivost 

materiálního trvání hračky stojíme dnes před smutným faktem, že nemáme ani 

v národopisných, ani v jiných muzeích dostatečné sbírky lidových hraček, které by nám 

mohli objasnit ledacos i v jiných příbuzných oborech lidového umění. Dnes nám 

milovníkům lidové hračky, nezbývá než paběrkovat a sbírat po troškách to, čeho před 

50-60 lety byly plné pouti, výroční trhy a boudy kramářů.“ ( Papoušková; Melníková, 

1948, s. 28) Autorka vztahuje svůj povzdech k roku 1948.

Lidová hračka nemá dlouhého trvání a nemá ani vysokou hmotnou hodnotu, 

přesto má v sobě určité kouzlo, které si získá jak dospělého člověka, tak dítě. Nejvíce 

zmínek o lidových hračkách pochází z 18. století. „ Lidová hračka měla svoje specifika 

oproti hračce průmyslově vyráběné. Byla součástí hmotné kultury lidu a nesla všechny 

charakteristické znaky jeho uměleckého cítění. Tématicky i formou vyjadřovala život i 

potřeby rolníků, řemeslníků i robotníků.. Obvykle to byly velmi střídmé, dost 

jednoduché a přitom půvabné, stylizované hračky, které umožňovaly rozlet fantazie.“ 

(Papoušková; Melníková, 1948, s.5) Autorky se zamýšlejí nad charakteristickými 

znaky, které z textu vybírám: lidová hračka je primitivní, čistá, jednoduchá až geniální, 

úplně soběstačná, svěží, nekompromisní, vtělením radosti, zhmotněním v rozmanitém 

materiálu.

3.5.3 Hračka dřevěná

Nejoblibenějším materiálem při výrobě hraček bylo dřevo. Dřevěné hračky jsou 

typické převážně pro Čechy, na rozdíl od hraček hliněných, které pocházejí spíše 

z Moravy. Jedná se o materiál lehce dostupný pro naši zemi, laciný, snadno 

opracovatelný, nevyžaduje speciálního zařízení pro jeho zpracování. Dřevo také dává 

možnost lehce barevného kolorování. Většinou se používalo domácky vyrobených 

přírodních barev, získávaných vařením kůry stromů a plodů.
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V lidové tvorbě rozlišujeme dva typy dřevěných hraček podle rozdílného 

způsobu výroby. První typ hraček je tvořen řezbáři, kteří tvoří pro samu radost z práce, 

pro svoje potěšení a pro potěchu dětí svých, či pro děti ze sousedství. Tyto hračky 

bývaly nahrubo opracované, často pouze s náznakem detailů, nezdobené barvou.

Druhým typem hraček byli řezbáři, kteří tvoří s ohledem na následný prodej, 

často to bývalo jejich hlavní zaměstnání. Živili tak celou rodinu, někdy dávali práci i 

více lidem. Tak tomu bývalo hlavně v chudých horských krajích. Hračky byly bohatě 

kolorovány, někdy ještě navrch zdobeny ornamentem, byl užíván také ornament

květinový, jindy se hračky nechávali pouze bílé.

Nejčastější hračkou obou typů dřevěných hraček byly zvířata, koníci, husaři, 

píšťalky (píšťalka je uváděna jako nejstarší hudební hračka), klapačky, řehtačky, káči, 

nádobíčko, nábytek, panenky a mimina v zavinovačce. Některé hračky jsou univerzální 

a vyskytují se na mnoha místech zároveň, například zvířecí figurky nacházíme na 

celém světě. Náměty, forma zpracování, barevnost ani druhy, tvar ani účel se po staletí 

nemění, což je důkazem neměnnosti dětských zálib. „ Lid jako kolektiv mění velmi 

pomalu své názory a zvyky. Je jak na venkově, tak i ve městě značně konservativní 

. Proto se v lidovém umění a v lidové tvorbě vůbec z jedné strany zachovávají náměty 

a motivy velkého stáří, z druhé lid přijímá do okruhu svého zájmového zpracování jen 

to, co plně odpovídá jeho představám a vkusu. Proto se setkáváme v lidovém umění 

různých i vzdálených národů nejen s analogickými náměty, ale i s příbuzným 

zpracováním. Druhý zaznamenaný poznatek je výtečnou regulací výtvarných 

projevů. Vylučuje chaos, ba dokonce i individualistickou fantazii.“ (Melníková;

Papoušková, 1948, s.8 )
Mnoho hraček vznikalo jako figurky pro vánoční betlém, které se nechávaly

dětem na hraní po skončení svátků a tak se stávaly hračkou, (viz příloha č.7) Takto 

vznikala stáda oveček s pastýřem a hlídacím psem, najdeme tu také postavičky různých 

řemeslníků, kteří v betlémě představovaly místní cechy, ale pro velkou oblibu dětí se 

stávaly hračkou. Betlém ztvárňuje výjevy biblické, ale také obyčejný život rolníků, 

řemeslníků a každodenní práci lidu. Obsahuje mnoho různých postaviček, pohyblivých

figurek a zvířat.
Velmi oblíbeným typem byly dřevěné pohyblivé hračky, které se vyrábějí stále. 

Do dnešní doby neztratily nic na atraktivitě a jsou dětmi stále obdivovány. Už z dob
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starého Egypta se ve vykopávkách dochovala figurka dřevěného krokodýla, který má 

pohyblivou čelist. Jsou to například dřevěné panenky s miminkem v náručí, zataháme-li 

za provázek, ruce se zvednou a panna budí dojem, že chová mimino, šplhající opičky, 

chodící papoušci po dřevěném žlábku, houpačka, kde na obou koncích sedí panáčci, 

šašci na hrazdách a spousta dalších. Mnohé z těchto hraček můžeme také dnes vidět ve 

specializovaných obchodech s dřevěnými hračkami.

3.5.4 Hračka z chlebové hmoty

Hračky z těstové hmoty vyráběly převážně ženy, (cukrářky a pekařky) na rozdíl 

od dřevěných a hliněných, kde hlavními výrobci bývali muži. Používalo se mouky, 

která se usadila na podlaze v mlýně a smíchala se s klihem, nebo sádrou. Hmota se 

natlačila do formiček a jednotlivé části se slepovaly bílkem. Po nabarvení nebyly tyto 

hračky rozeznatelné od dřevěných, (viz příloha č.8) Tak vznikaly např. kočáry tažené 

koňmi, vojáci, jezdci v parukách, miminka v kolébkách...

V Pardubickém kraji se hračky pekly z perníkového těsta. Smíchala se tmavá 

mouka s medem a po vyschnutí byla hračka dostatečně tvrdá a nerozbitná. Pekly se 

figurky, panenky, koníci a další.

3.5.5 Hračka hliněná

Z keramiky vznikalo především dětské nádobíčko, které zpravidla napodobovalo 

nádobí pro dospělé. Bylo stejné tvarem i zdobením. Vyráběli ho hrnčíři a džbánkaři. 

Tato hračka vyráběná také v České Třebové (Východní Čechy) dosáhla velké 

pozornosti daleko za hranicemi Čech. Melníková a Papoušková píší: „ Máme na příklad 

autentické svědectví, že takové hračkářské nádobíčko vyráběné v České Třebové těšilo 

se neobyčejné oblibě ve Vídni, kde byla zajisté hojnost různých i mnohem dražších 

hraček. Zanesli je  tam pláteníci z počátku jako dary z pozornosti svým zákazníkům, 

potom i jako žádané zboží na prodej.“ ( Melníková; Papoušková, 1948, s.25)
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Další rozšířenou hliněnou hračkou, která však nedoznala takové slávy, byly 

hliněné píšťalky ve tvaru ptáčka, které vyluzují nej různější zvuky. Pokud ptáčky 

naplníme vodou, dosáhneme jakéhosi trylkování.

3.5.6 Hračka textilní

Z textilu se nej častěji vyráběly panenky, na které se využívalo zbytků látek a 

textilní odpad. Hadrové panenky měli nejrůznější podobu. Byly to panenky s dřevěnou 

kostrou ve tvaru kříže s delší spodní částí, z které vznikla přidáním látky sukně, na horní 

část se upevnila hlavička, kde nos, oči a ústa byly vyšité, na postraní část se uvázaly 

rukávy. Také vznikaly panenky celé z látky, bez dřevěných koster.
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3.6 Hra a hračka

3.6.1 Smysl a význam hry

S hračkou je neodmyslitelně spojena hra, která představuje základní formu 

činnosti dítěte a provází člověka během celého jeho života. Současným dětem je 

přiznáno právo na hru a odpočinek, zakotvena v Právech dítěte vydané OSN roku 1959. 

„ ...nejlepší zájmy dětí, nechť jsou vůdčími zásadami těch, kteří odpovídají za jejich 

výchovu a vedení. Tuto odpovědnost nesou v prvé řadě rodiče. Dítě nechť má plnou 

možnost k hrám a zotavení, jež by měly mít stejné poslání jako vzdělání. Společnost a 

státní úřady ať usilují o to, aby dítě mohlo tohoto práva užívat....“ (http://www.e- 

hračky.cz 10)
H raje spontánní a dobrovolná činnost, která nemá vnější cíl. Při hře není cílem 

dosažení určitého výsledku, ale samotný proces hry a potěšení z průběhu tohoto procesu 

je cílem, proto nás neudivuje, že výsledky své hry dítě spontánně bourá a ničí. Hra 

poskytuje radost, zábavu a uspokojení. „ Příroda nám dala hru sjejim napětím, sjejí 

radostí a sjejim  vtipem.“ ( Huizinga, 1971, s.10) Do dnešní doby nebyla přesně 

zodpovězena a objasněna otázka, kterou vnitřní silou je dítě puzeno si hrát, proč si 

vlastně hraje? „ Vlastní impuls ke hře zůstává i pro vědu dosud tím tajemným 

instinktem hry, vyvolaným buď podle Schillera nadbytkem sil, naproti tomu podle 

Lazaruse potřebou odpočinku. “ ( Žbirková, 1999, s. 66)

Hra je natolik rozdílná a rozmanitá činnost, někdy tichá, jindy hlučná, 

kooperační nebo individuální, s různými prvky chování, že nemůžeme přesně určit její 

typizaci, že „ ...tato nespecifičnost předmětného obsahu her může, být považována za 

jejich specifický znak.“ ( Severová, 1982, s. 16)

Ve hře jsou vyjádřeny zážitky a přání, odráží se v ní poznání a prožívání dítěte, 

kde dítě přijímá zážitky způsobem odpovídajícím jeho zkušenostem. Ve hře se 

uspokojují potřeby, toho, kdo si hraje. Hra je sama o sobě potřebou, jako je potřeba 

riskovat, experimentovat, něco dokázat. Má tak základní význam pro vnitřní život

člověka.
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Hra utváří charakter, postoje, pomáhá přijímat sociální role, vymezuje sociální 

vztahy a postavení ve skupině, usnadňuje orientaci ve společnosti.

Hra podporuje tvořivost, je jejím základem a má v sobě nesmírnou motivační 

schopnost k činnostem.Ve hře se uplatňují a rozvíjejí tvořivé schopnosti, dovednosti a 

celá osobnost dítěte. Koťátková (2005) se zabývá rozdílnou povahou tvořivosti, která se 

orientuje na tělesnou tvořivost, jazykovou tvořivost a také na plošnou i prostorovou 

tvořivost.

Hra také může být vysoce účinným terapeutickým prostředkem dětí, mládeže a 

dospělých a jejich problémů. „Volná hra má v sobě významný terapeutický potenciál 

umožňující plnohodnotné zrání a učení, je prevencí pro řadu negativních odchylek 

v komplexním vývoji dětí.“ (Koťátková, 2005, s.62)

Definice hry

V Pedagogickém slovníku je hra charakterizována takto: H raje „forma činnosti, 

která se liší od práce a učení. Člověk se hrou zabývá po celý život, avšak v předškolním 

věku má specifické postavení -  je  vůdčím typem činnosti. Hra má řadu aspektů: aspekt 

poznávací, procvičovací, emocionální, pohybový, motivační, tvořivostní, fantazijní, 

sociální, rekreační, diagnostický, terapeutický. Zahrnuje činnosti jednotlivce, dvojice, 

malé skupiny i velké skupiny. Existují hry, k jejichž provozování jsou nutné speciální 

pomůcky ( hračky, herní pomůcky, sportovní náčiní, nástroje, přístroje). Většina her má 

podobu sociální interakce s explicitně formulovanými pravidly ( danými dohodou 

aktérů nebo společenskými konvencemi). Ve hře se noho pozornosti věnuje jejímu 

průběhu (hry s převahou spolupráce, s převahou soutěžení). Výchozí situace, průběh a 

výsledky některých her lze formalizovat a rozhodování aktérů exaktně studovat. “ ( 

Průcha, 2003, s.75)

Další Pedagogický slovník se shoduje s předcházejícím vysvětlením pojmu hra, 

souhrn znaků je však obsáhlejší. Pro úplnost vybírám pouze ty úryvky, které nebyly 

zmíněny v již předcházejícím textu. „Dítě hru provádí bez výzvy dospělého a projevuje 

se při ní po všech stránkách naprosto bezprostředně. . V průběhu vývoje má hra různou 

podobu, která je závislá na jeho věkových zvláštnostech... Manipulace s hračkami a 

s různými předměty je podstatou dětské hry... Spontánní dětské hry jsou zrcadlem
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společenských vztahů, které děti obklopují . .. Každou hru doprovází pocit libosti, jenž je 

charakteristický, a zvýšený emocionální tonus.“ ( Kujal, 1965, s.142)

Zajímavý, ale zcela odlišný pohled na hru, který se neshoduje s pedagogickými 

slovníky, nabízí filosofický slovník. Ke hře zaujímá stanovisko z filosofického 

zaměření. „Hra je dobrovolná činnost, která je vykonávaná uvnitř pevně stanovených 

pravidel a prostorových hranic, podle dobrovolně přijatých , ale bezpodmínečně 

závazných pravidel Pramení z obecné lidské potřeby rituality. Svůj cíl má v sobě samé 

a je doprovázena pocitem napětí a radosti. Hra je danou veličinou, která zde byla před 

kulturou a která kulturu doprovází a přímo prostupuje od počátku až po fázi, kterou 

sami osobně prožíváme. Člověk ve hře vystupuje sám ze sebe a právě tímto gestem 

poukazuje na smysluplný celek světa, dotýká se hloubky bytí světa v sobě.“ (Blecha,

1998, s. 175)

3.6.2 Znaky hry

Huizinga ( 1971, s. 14 - 20) uvádí obecné charakteristické znaky, jimiž se hra 

vyznačuje. Přesné citace jsou uváděny typem písma kurzívou.

1. H raje „svobodným jednáním“. Hra, která se hraje na příkaz, již nemůže být hrou.

Hra není nic, co se musí, proto se může kdykoli přerušit.

2. Hra „není obyčejný život“. Dítě se do hry plně ponoří, ve hře je myšleno vše vážně,

přestože ví, že to je „ jen  tak“. Hra nepřináší žádný užitek, nepodílí se na 

uspokojování primárních životních potřeb ani na uspokojování ekonomických 

potřeb.

3. Hra se „ odehrává uvnitř časových a prostorových hranic“. Hra umožňuje opakování

kdykoliv. Po dlouhé době nebo také okamžitě. Hra vyžaduje plnění určitých 

dohodnutých pravidel. „T a  určují, co má platit uvnitř dočasného světa, který hra 

vyčlenila.“ Pokud jsou pravidla nedodržená, hra nutně končí.

4. Hra obsahuje „ tajemství“. To se projevuje v touze převlékat se a být někým jiným.

Hra poskytuje sdílet tajemství.
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3.6.3 Dělení her

Existuje mnoho způsobů dělení her podle různé klasifikace. Hry můžeme 

rozdělit například na hry s pravidly a hry bez pravidel. Hry lidové a hry umělé. Jiné 

dělení hry rozděluje na hry individuální, párové a skupinové. Hry krátkodobé, 

dlouhodobé a na pokračování. Hry chlapecké, dívčí a hry společné. Hry můžeme dělit 

podle věku na hry kojenců, batolat, předškolního dítěte. Klasifikací také mohou být 

schopnosti, které hra rozvíjí.

Nejpodrobnější a nejpřesnější rozdělení her uvádí Příhoda (1963), který hru 

rozděluje do čtyř hlavních oblastí a dalších podoblastí. Měřítkem jsou vývojové znaky 

dítěte.

„ Dělebné schéma hravého zaměstnání “ ( Příhoda, 1963, s.230).

1. Hry nepodmíněně reflexivní (instinktivní) -  experimentační, lokomoční,

lovecké, agresivní a obranné, sexuální, sběratelské.

2. Hry senzomotorické -  dotykové a haptivní, motorické, sluchové, zrakové.

3. Hry intelektuální -  funkční, námětové, napodobivé, fantastické, konstruktivní,

hlavolamné a skládací, kombinační.

4. Hry kolektivní -  soutěživé, pospolité (např. hra na školu), rodinné a hry stolní. “

Jiné dělení her nabízí Kujal (1965). Hru rozděluje na dva základní okruhy her, 

podle účasti daných pravidel ve hře. Kritériem dělení jsou však věkové zvláštnosti dětí.

V průběhu vývoje dítě postupně přijímá stále složitější typy her. Od prvních her 

předmětových, kdy uchopuje předměty až po složité hry s pravidly.

1. Hry tvořivé, jejich obsah a strukturu si dítě určuje samo, nejsou předem 

stanovena žádná pravidla.

Hry předmětové -  manipulace s předměty, které mohou mít zástupnou 

funkci.

Hry úlohové -  napodobování činnosti dospělých, napodobení vztahů 

mezi lidmi. Hry „ na někoho“.

Hry dramatické -  dítě ve své představě ztvárňuje postavy a děje.
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Hry konstruktivní -  stavění ze stavebnice a z jiného stavebního 

materiálu.

2. Hry s pravidly

Hry pohybové a sportovní -  např. míčové hry, hudebně pohybové hry. 

Hry rozumové a didaktické -  např. skládačky, stolní hry.

Zajímavé třídění her podle charakteristického chování ve hře, uvádí Opravilová 

(2004) a Světlíková ( 2000). Tento typ dělení popsal R. Caillois, který pozoroval 

„nezvyklé, patologické rysy herní činnosti a podle nich popsal problémy chování, které 

jsou s tím spojeny. Hry dělí do čtyř skupin.

1. Hry agonální -  vycházejí z principu soupeření a zápasu, cílem hry je dosáhnutí

vítězství za přispění úsilí a obratnosti. U dětí s psychickými problémy se 

v těchto hrách může vyskytnout agrese, za účelem dosažení vítězství. 

Agonálními hračkami jsou např. míče, puky.

2. Hry aleatorické -  zahrnují náhodnost a nepředvídatelnost, hlavní vliv na průběh

hry má osud a štěstí, což může vést až k závislosti na hře a oddanosti osudu. 

Aleatorickými hračkami jsou např. kostky, karty, počítače.

3. Hry mimikrické -  jsou charakteristické pro představování napodobení a

představování iluzivní skutečnosti, která může směřovat až k narušení 

osobní identity a ztráty schopnosti rozlišit realitu od fikce. Mimikrickými 

hračkami jsou např.loutky, panenky.

4. Hry vertigonální -  obsahují pocit fyzické závrati a ztrátu rovnováhy. Tyto hry

mohou být až projevem ztráty přirozených zábran, vyhledáváním 

„adrenalinových“ sportů, později pak alkoholu a drog. Vertigonálními 

hračkami jsou např. houpačky, kolotoče, trampolíny.
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3.6.4 Význam hry v minulosti

Názory na důležitost hry a hraček se v průběhu věků mění, tak jak se vyvíjí a 

mění názor na dítě a pojetí samotného dětství. Problematikou hry se v historii zabývalo 

mnoho filozofů a pedagogů.

V antické kultuře byla hra velmi významná, plnila funkci výchovnou a 

vzdělávací, ale také se uplatňovala ve společenském životě jako zábava. Máme mnoho 

informací o olympijských hrách, vznikala střediska míčových her, hrály se hry hudební, 

pohybové, dramatické a hry bojové.

Jako první, kdo se zmiňuje o dětské hře, jak uvádí např. Čapková ( 1980), je 

řecký filozof Platón a jeho žák Aristoteles.( konec 5. a poč. 4. stoleti př. n. 1. ). 

Vyzdvihuje význam hry a zabývá se teoretickou koncepcí výchovy. V díle Zákony 

navrhuje, aby děti ve věku od tří do šesti let se společně shromažďovaly ke hrám na 

stálém místě v obvodních svatyních pod dohledem chůvy a přecházely od her 

k získávání prvních poznatků, aby učení bylo nenásilné a hravé. Každé dítě má mít malé 

nástroje, napodobeniny opravdových, aby se od dětství mohl cvičit v čem má být dobrý 

a tak si hrát. Zdůrazňuje hru jako spontánní projev dětské aktivity, jako prostředek učení

i jako úvod do života. „Po rozpadu antické kultury jako by se zapomnělo na velké 

možnosti her.“ ( Světlíková, 2000, s. 9)

Ještě na přelomu 18. a 19. století byl běžný náhled na hru negativní. Mnozí 

pedagogové zastávali názor, že hra odvádí pozornost dítěte od práce a od Boha, může 

být dokonce nebezpečná „ protože kdo si hraje v dětství, bude si hrát i v dospělosti. “ ( 

Mišurcová, 1980, s.28) Od konce 19. století se hra postupně stává předmětem výzkumu, 

tak jak se obrací pozornost k dítěti v mnoha směrech.

Mezi nej významnější myslitele, který již v 17. století hru vyzdvihoval, byl J. A. 

Komenský ( 1592-1670). Výrazně předběhl v myšlení a názorech svou dobu. O jeho 

názorech bude pojednáno v dalším textu samostatně. Dalším důležitým pedagogem, 

který se zabýval teoretickými úvahami o hře a ovlivnil svou prací veřejnost i odborníky, 

byl Friedrich Fróbel ( 1782-1852). Zdůrazňuje význam hry a využívá ji jako 

smysluplnou činnost dítěte. Viz. kap. č. 3.6.5
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Na konci 19. a počátkem 20. století byl hře již přiznán významný smysl a 

důležitost. Studničková se zmiňuje: „ Kdo by dítkám hry odpíral, oloupil by je o tu 

nejkrásnější, nejblaženější dobu života, o dětství jejich.“ (Studničková, 1891, s.42) 

Jarníková (1927) píše, že vychovatel musí pro dítě zajistit dostatečný prostor pro hru. 

Hra umožňuje pohlédnout vychovateli do nitra dítěte a získat ty nejcennější informace, 

umožňující dítě poznat. Hra musí vycházet ze srdce dítěte, aby přinášela radost. „ 

Nebraňme dětem hrát si hlučně. Kdo je přítel ticha, nemůže být přítelem dětí. Polovic 

radosti béřeš dětem, zabráníš-li jim volně si zahlaholit.“ ( Jarníková, 1927, s. 34)

V roce 1931 vyšel v časopise Rozkvět článek s názvem „ Mamičko, prosím!“, 

kde dítě žádá rodiče: „Nechte nás hrát a nechte nás občas hodně křičet. Nechte nás 

dovádět, je to pro nás nejlepší tělocvik. Nenuťte nás do běhání -  my samy se při hře 

proběhneme podle své potřeby. Prosíme, snažně, dejte nám zaměstnání (jehlu a nit, 

tužku a papír, nechte nás lepit a pracovat, nechte nás zatloukat hřebíky), my 

potřebujeme taky práci a neodbývejte nás stálým -  nemám čas. Nikdy nám nevyprávějte 

strašidelné příběhy. . . .“ ( Rozkvět, 1931, č. 14, s. 3, 4 )

3.6.5 Hra a hračka v pojetí J. A. Komenského ( 1592-1670)

Jan Amos Komenský významně přispěl svými pedagogickými a filozofickými 

díly ke změně pohledu na chápání hry, jejího významu a smyslu pro dítě. Hru pokládá 

za základní lidskou činnost ve všech vývojových etapách člověka, dokonce i ve stáří. 

Jeho myšlenky mohou být i dnes užitečným poučením a řada pedagogů celého světa jej 

do dnešního dne cituje.

Komenský objevil hodnotu dítěte a dětství, zamýšlel se nad výchovou a 

významem hry, psal o radosti, kterou má hra a hračka poskytovat, zabýval se 

bezpečností hraček a vhodným výběrem her. Pojednával o potřebě vhodných vrstevníků 

ke hraní. Vyzdvihoval důležitost pohybu, pohybových her a jejich pozitivní vliv na 

zdraví dítěte

Zdůrazňuje, jak je dětství důležité, jak je třeba si dětí vážit a pečovat o ně, 

chránit je, milovat je, respektovat je, vychovávat je, porozumět jim, protože ony jsou
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naše dědictví. Nabádá rodiče a vychovatele, „ že dítky nejdražší boží dar a klenot 

nejpilnějšího opatrování hodný jsou.“ (Komenský, 1952, s. 11) Děti připodobňuje 

k andělům, které mezi lidi rozdělil Bůh. Od dětí se máme učit ctnost, pokoře, dobrotě 

a smířlivosti. Komenský „ podtrhl dětství jako specifické údobí lidského vývoje. Má 

obrovskou zásluhu v úsilí o poznání dětské osobnosti, v úsilí o hlubší proniknutí 

k procesu dětského poznávání skutečnosti, dětských zájmů , schopností i činností -  

hry.“ ( Uhlířová, 2003, s. 15)

Komenský hru chápe jako jeden ze základních znaků umožňující rozvoj dítěte, 

jako důležitou a nezbytnou činnost. Bez hry se dítě nemůže rozvíjet. H raje přirozenou 

aktivitou dítěte a má být podporována nemateriálními a materiálními podněty, aby děti 

měly vždycky co dělat, „nechť jsou jako mravenečkové, vždycky se okolo něčeho 

čmýrající, nosící, vláčící, skládající, překládající.“ ( Komenský, 1952, s. 32) Ve hře se 

rozvíjí životní zkušenosti dítěte.

Rodičům doporučuje, aby do pravidelného režimu zařadili hry a dbali, aby 

dětem nechyběla veselost a potěšení, protože to je pro zdraví prospěšné. Hra má 

poskytovat radost a odpočinek. Komenský říká: „ Protože veselá mysl je polovinou 

zdraví, ba veselost srdce je sám život člověka, mají se rodiče starat o to, aby jejich 

dětem nechyběla radost.“ ( Čapková, 1980, s. 187) Hru a dostatek pohybu považuje za 

stejně důležitou, jako je výživa a spánek. Pohyb fyzický, ale i duševní označuje za 

přirozenou potřebu dítěte. „ Čím více dítě dělá, běhá, pracuje, tím lépe na to spí, tím 

lépe zažívá, tím lépe roste, tím lépe jadrnosti a čerstvosti těla i mysli nabývá“. 

(Komenský, 1952, s.27) Pro děti doporučuje pohybové hry s míčem, kuželkami a 

kuličkami, které jsou prospěšné pro tělesné a duševní zdraví.

Rodiče mají umožnit dětem pobývat a hrát si se svými vrstevníky 

(„spoludětmi“), protože dítě dítěti může být nej lepším učitelem, zároveň ale rodiče mají 

uchránit své děti před nevhodnou společností. Rodič je zodpovědný za bezpečné a 

kvalitní sociální prostředí.

Komenský v Orbis sensualium pictus popisuje dětské hry ( zmiňuje se pouze o 

chlapcích, nikoli o děvčatech): „ Chlapci hrávají buď v ráže (hliněné kuličky), buď 

házejíce koulí do kuželek, buď kuličku holí zarážejíce skrze kroužek, buď vlka bičem 

pohánějíce, buď z foukačky a kuše střílejíce, buď na chůdách chodíce, aneb na 

houpačce se rozhánějíce a houpajíce.“ ( Komenský, 1991, s. 291)
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Funkcí hry je příprava na životní úkoly, vytváření návyků a relaxace, cvičení pro 

ducha i pro tělo. Aby hra byla hrou, musí splňovat tyto požadavky. (Uhlířová 2003 ):

1. Hra obsahuje pohyb duševní a fyzický ( pohyb je přirozenou potřebou dítěte).

2. Hra obsahuje vlastní rozhodnutí, protože pouze na základě svobodné volby hra 

může přinést pocit radosti.

3. Hra obsahuje družnost, je důležité vykonávat činnosti společně.

4. Hra obsahuje závodění, které dítěti umožní porovnávat své výsledky.

5. Hra obsahuje řád, který dítěti dává pravidla a kázeň.

6. Hra obsahuje lehkost v provozování, protože přiměřenost náročnosti činnosti 

poskytuje radost.

7. Hra obsahuje příjemný c í l , který vede k odpočinku.

J.A. Komenský podal charakteristiku určitého typu her a hraček ve spise Svět 

v obrazech, kde zdůrazňuje, jak jsou dětské hry hračkou rozvíjeny. Hra a její nedílná 

součást hračka přináší činorodost, radost a potěšení, slouží k pobavení. Nenásilně 

rozvíjí smysly a myšlení, obohacuje dítě o zkušenosti a znalosti. Hračka má umožnit 

napodobování činnosti dospělých. Dětem se má umožnit napodobování různých 

činností s miniaturami pracovních nástrojů a umožnit hrát si s předměty denní potřeby, 

tak se děti naučí jména věcí a pojmenování činností. Postupně se tak seznámí s 

„ řemeslněním“, což je přechod od hry k systematické práci. V díle Informatorium školy 

mateřské Komenský hračkám věnuje pozornost, pro které Komenský používá název 

„titěrky“. Hlavní přínos hraček spočívá v tom, že umožní hru prohloubit tak, aby v ní 

dítě nabylo plno znalostí a zkušeností o světě. „ Hračky mají rozvíjet znalosti okolního 

světa, získat vlastní zkušenosti a tím rozvinout myšlení, ale i umožnit napodobování 

činnosti dospělých a tím se i nepřímo podílet postupně na práci a učit se odpovědnosti.“. 

(Uhlířová, 2003, s. 18)

Komenský rozděluje hračky na: „1) hračky samoúčelně vyrobené pro potěšení 

dítěte - miniaturní napodobeniny figurek zvířat ( např. koně, krávy, ovečky)

2) miniatury nástrojů a předmětů denní potřeby ( např. vozíčky, lopatky, vidle, stolky, 

džbánky a misky)“ ( Uhlířová, 2003, s. 18)

Komenský se také zamýšlí nad bezpečností dětí při hrách a nad materiálem 

z něhož jsou hračky vyrobeny. V Informatorium školy mateřské (1952) dětem
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doporučuje hračky pro ně určené, aby nedošlo ke zranění a nepřihodilo se zničení 

cenných věcí. Popisuje vhodné hračky -  „ příhodné titěrky“ - tupé nože, sekery a kordy 

dřevěné, knížky staré, trouby, koně dřevěné, pluhy, vozíčky, sáně, mlýny, domky malé 

a další podobné věci. Zmiňuje se také o hudebních hračkách jako jsou bubny, píšťalky 

a dětské housličky. Dále navrhuje křídy na kreslení, rozmanité zmenšené hospodářské 

věci , lopaty, džbánky, misky, koně, krávy a dřevěné ovečky. Radí přírodní materiál k 

„ řemeslnění což je písek, voda a kamínky.

Komenský sestavil seznam her doporučených, ale také seznam her zakázaných. 

Mezi zakázané hry zařadil hry nebezpečné pro život dítěte a hry nemravné. Jsou to hry 

v kostky, karty, zápas, šerm, plavání a lezení po stromech. Hry nesmí být „ na úkor 

zbožnosti, slušnosti a prospěchu v studiích moudrosti.“ (Uhlířová, 2003, s. 27)

Kolem pojetí Komenského se vytvořil mýtus, který spočívá v trvalém spojení 

Komenského škola, se rovná „ škola hrou“. Tento mýtus tvrdí, že pojetí Komenského 

školy bylo naplněno hravou činností. Z uvedených znaků hry, vyplývá, že základní 

funkcí hry je relaxace a svobodná volba. Školní činnost je vážná práce a podle 

Komenského relaxace patří mimo školu a do mimo vyučovacího času, tj. do přestávek a 

na školní dvorek. Jediný typ hry, který do školy připouští je divadelní hra. Soubor jeho 

osmi divadelních her do češtiny přeložený pod názvem „ Škola hrou“ naznačený mýtus 

jen prohlubuje. Ve škole volí činnosti učitel, v žádném případě dítě. Komenský do škol 

zavádí radost a soutěživost. To znamená, že uplatňuje některé znaky hry, hru samotnou 

však ve škole odmítá.

3.6.6 Friedrich Frobel ( 1782-1852)

Fróbel se řadí mezi významné pedagogy, kteří přispěli k pochopení důležitosti 

hry, jako hluboce významné činnosti. Zdůrazňuje, že hra není pouhá zábava, ale je to 

základní činnost dítěte, která vychází z vnitřní potřeby a je pro dětství charakteristická. 

H raje přípravou pro život. „ Ve hře jsou prameny všeho dobrého a dobro z ní vychází“ . 

(Opravilová, 1982, s.89) Ve svém díle Výchova člověka píše: „ Hra je nejčistší, 

nejoduševnělejší výplod člověka na tomto stupni ...přináší radost, volnost, pohodu,
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klid, spokojenost se světem. Zdroje všeho dobra tkvějí v ní a z ní prýští, dítě, které si 

pořádně, samočinně, tiše, vytrvale až do únavy hraje, bude jistě také zdatný, vytrvalý 

člověk, jenž také obětavě koná dobro sobě i jiným. Není nejkrásnější zjev života dítěte 

tohoto období hrající si dítě, dítě plně se hře odevzdávající, které ve svém odevzdání při 

hře usíná9“ ( Mišurcová, 1980, s. 30)

Fróbel vypracoval systém her a hraček pro předškolní děti, které nazval dárky. 

Vznikl tak soubor geometrických těles ze dřeva, určených pro hru a zaměstnání dětí 

s přesným návodem, jak s dárky zacházet a jak činnosti s nimi provádět. Vytvořil tak 

metodiku práce s dárky jejichž součástí byly dětské písně a verše s moralizujícím 

tématem. Fróbel se domníval, že tyto jednoduché geometrické předměty nejlépe 

podpoří všestranný rozvoj dítěte a jeho tvořivost.

Prvním dárkem je hadrový míč. Dítě má rádo, co se hýbe, proto je vhodným 

prostředkem míč, který je neustále v pohybu. Tento pohyb nutí rozum k přemýšlení..

Druhým dárkem jsou koule, krychle a válec. Děti mají poznat zákonitosti 

předmětů, vlastnosti a vzájemné vztahy. ( Rozdíly mezi míčem a koulí, proč se krychle 

nekutálí, co je ještě hranatého, válec se nekutálí, ale valí...)

Třetím a čtvrtým dárkem jsou stavebnice.

Pátým dárkem jsou plošné geometrické tvary, čtverec, kruh, polokruh a hůlky.

Fróblův celkový koncept směřoval k harmonickému rozvoji dítěte. Vypracoval 

vhodné činnosti pro zaměstnání. Patří sem modelování, kreslení, vystřihování, skládání, 

lepení, navlékání korálků, pletení a vyšívání. Vedle ručního zaměstnání uplatňoval 

pohybové hry, pobyt a práci na zahradě, kde každé dítě mělo svůj záhonek. Dítě se učí, 

jak se příroda vyvíjí a pobyt na čerstvém vzduchu prospívá zdraví.

Fróbel sám tyto dárky vyráběl, seznamoval s nimi veřejnost a školil zájemce, 

aby byly dárky správně uplatněny v praxi. Fróbelovy dárky (pojmenovány po jejím 

autorovy) zcela ovládly tehdejší rodiny, opatrovny a dětské zahrádky, staly se velmi 

módní, získaly si širokou oblibu a byly rozesílány do celého světa. Fróbel si přál, aby co 

nejvíce dětí si mohlo hrát, podle jeho vypracovaného systému, spolu s rodiči, kteří 

budou v tomto duchu vzdělávání. Začal zřizovat hrací kroužky, které později přijaly 

název Dětské zahrádky. Postupně byly zakládány po celém Německu podle Frobelova 

systému. (První Dětská zahrádka v Praze vznikla roku 1864.)
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K Fróbelovým dárkům se později kriticky vyjadřovala řada odborníků. Šeracký 

(1929) Fróbelovy dárky hodnotí jako vhodné a přínosné pro děti, které děti baví a které 

se osvědčily i u dětí mentálně nevyspělých. Zaměstnání jsou pestrá a mnohostranná, 

dárky hravou formou dovedou mnohému naučit. Shledává také přínosným postup od 

nejjednoduššího ke složitějšímu. Dárkům však vytýká určitou strnulost. Rathaus píše o 

nedostatcích v systému vzdělávání Fróbelových metod. „ Jeho žák byl poněkud 

ukázněný, mnoho se připravovalo, pořádalo, pěstovalo, mluvilo, ale málo vychovávalo. 

Z toho hlediska nevyhověl zcela světu.1' (Rathaus, 1929, s. 168)

Přínosem jeho dárků, pro dnešní svět h rače k jso u  stavebnice. U dětí i dnes 

tak oblíbené. Fróbelovy stavebnice můžeme považovat za předchůdce těch 

současných, takže můžeme Fróbla nazvat otcem stavebnice. „Všechny stavebnice v 19. 

století tak oblíbené a rozšířené, vznikly vlastně pod vlivem Fróbelových úvah, které 

publikoval ve své knize „ Die Menschenerziehung“ již  v roce 1826. “ ( Procházka, 

1997, s. 4)

Druhým významným kladem Fróbelových myšlenek, je  pohled na samotnou hru. 

Ve hře se odráží potřeba a touha dítěte po činnosti. Rakousko -  uherské ministerstvo 

školství vydalo roku 1869 Novelu zákona, ta zakazuje výuku trivia v předškolním 

zařízeních. Tím předškolní dítě osvobodila a vytvořila prostor k typicky dětské činnosti, 

hře. Z Novely vyplývá, že hra dětí byla prohlášená „ ... ve smyslu Fróbelově - za 

nejvážnější dětské zaměstnání.“ ( Rathaus, 1929, s. 168)

Dalším významem Fróbela bylo zakládání Dětských zahrádek, které byly první 

předškolní institucí s výchovným úkolem v Německu. U nás již dětské zahrádce 

předcházela Svobodova opatrovna, založená roku 1832. Fróbel významně ovlivnil 

předškolní výchovu u nás a ve světě.
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4 Výzkumná část

Výzkumná část diplomové práce, která je ve své převážné podstatě historická, je  

většinou odkázána na analýzu tématických expozic ( tj. forma primárních zdrojů) a 

šetření, buď dotazníkovou formou, nebo metodou řízeného rozhovoru ve vztahu 

k svědectví pamětníků.

Obě tyto formy byly ve výzkumném šetření realizovány, v případě pamětníků 

byl rozhovorem doplněn.

4.1 Stálé expozice hraček

V současnosti mnoho městských muzeí a zámků státních i soukromých otvírá 

expozice hraček, ale bohužel se často jedná pouze o temporální výstavy. Těch stálých je 

v České republice daleko méně. Díky nadšení a činnosti jednotlivců vznikají také 

muzea hraček soukromá, založená na soukromých sbírkách majitelů.

Bylo by složité podrobně charakterizovat všechna muzea hraček a muzea loutek, 

proto se autorka zaměřila na dvě hlavní oblasti. První skupinou je nejrozsáhlejší a 

nej významnější muzeum hraček u nás, což je muzeum na Pražském hradě. Jako druhou 

oblast autorka vybrala muzea ve východních Čechách, (rodný kraj autorky) která 

mohou být využita jako exkurze či výlety s mateřskou školou.

4.1.1 Muzeum hraček v Praze

Muzeum hraček v Praze na Pražském hradě ve Starém purkrabství je 

nejrozsáhlejším a nejvýznamnějším svého druhu v Čechách. Bylo založeno v roce 1994 

díky úsilí pana Ivana Steinera, ( výtvarník českého původu, žijící v Mnichově), který již 

založil tři muzea hraček v Mnichově, Pasově a ve Vídni. Část své soukromé sbírky

63



z Německa přesunul právě do Čech. Sbírka se soustředí na vývoj starých hraček 

evropských a amerických, (viz příloha č.9)

V následujícím textu autorka charakterizuje ty části sbírek, které jsou dle ní 

typické ve vztahu k charakteru práce.

Charakteristika expozice

Průvodce uvádí, že muzeum obsahuje celkem 60 skleněných vitrín. Muzeum je 

umístěno ve dvou podlažích, které jsou tématicky odlišné.

První podlaží

Jsou zde soustředěny panenky a jejich pokojíčky, plyšoví medvědi, kočáry se 

spřežením, auta, letadla, lodě, parní stroje, železnice s vlaky a nádražím, venkovská 

stavení se zvířaty, zoologická zahrada, cirkusy, šašci a další.

V následujícím textu autorka charakterizuje ty části sbírek, které jsou dle ní 

typické ve vztahu k charakteru práce.

1. Lidové dřevěné hračky ze zahraničí

Sbírka představuje zahraniční dřevěné hračky lidové z 16. až z 18. století. Jedná 

se především o hrubě opracované, nekolorované postavy lidí, miminek a zvířat. 

Zvláštností jsou ruské lidové hračky, kde do očních jam ek byly vsazovány jantarové 

kamínky. Dále je  zde početná sbírka dřevěných panenek z Anglie s pohyblivými 

klouby, ve velikosti od 1,5 cm až po největší panenku, která měří 64 cm.

2. České lidové hračky

V mnoha dalších vitrínách sbírka prezentuje české lidové hračky, pocházející 

z Krušných Hor a z Hořic v Podkrkonoší. ( Dvě nej významnější střediska výroby 

lidových hraček u nás.) Častým námětem jsou koníci různých velikostí, přidělaní na 

podložce s kolečky. Sbírka obsahuje chrastítka, barevné dřevěné panenky, do kterých 

se dávali kamínky nebo suchá kukuřice. Dále je  zde Noemova archa, oblíbená hračka 

ještě na počátku 20.století., která obsahuje nejrůznější páry zvířat. Hračky z dvacátých 

let 20. století jsou typické svou barevností, která neodpovídá reálnosti. ( Např. kůň 

s modrými kytičkami, červený zajíc ...)
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3. Plechový hrad

Unikátní hračkou je malovaný plechový hrad z roku 1875, vysoký přibližně 150 

cm. Vodní nádrž zásobuje vodotrysky, kašnu a mlýnské kolo, po vodě plují loďky. 

Jsou zde plechové postavičky hradní kapely s hudebními nástroji a hradní stráž, 

postavičky zvířat. Také plechové konské spřežení, (viz příloha č. 10)

4. Hračky pouťové zábavy

Můžeme shlédnout sbírku hraček pouťové zábavy. Plechový kolotoč s hracím 

strojkem z roku 1919, houpačky, ruské kola, které se může uvést do pohybu točením 

kliky, pohyblivý šašci a opičky na provázku.

5. Vláčky

Vláčky vyrobené z plechu, které se poprvé představily na veletrhu v Lipsku roku 

1891. Nejstarší vláčky nebyly součástí k železnicím, ale tahali se na šňůrce po zemi. Až 

později přibývá nejrůznější příslušenství. Největším výrobcem plechových technických 

hraček byla firma Márklin.

6. Plechové hračky

Jsou zde vystaveny další plechové hračky z počátku 20. století. Například 

motorky, modely aut, autodráha, „ automobilová stavebnice“ od firmy Märklin, 

benzínová stanice se skleněnou nádržkou na benzín, čluny poháněné svíčkou, lodě, 

zaoceánský parník s posádkou, vzducholodě.

Zajímavostí jsou plechové pokladničky, různých námětů. (Např. kostelíček, 

Perníková chaloupka s Jeníčkem a Mařenkou, postava bubeníka, atd). Nejstarší 

plechová pokladnička je  z roku 1880, pocházející z Ameriky s tvarem automatu na 

čokoládu.

7. Stavebnice Anker

Tato stavebnice pocházející z roku 1882. Jsou to umělé kameny, kterých je 

celkem více jak 600 druhů. Jsou vyrobené ze směsi písku a barevné křídy. Z této 

stavebnice jsou také vyrobené nejrůznější hlavolamy.

8. Panenky

Nejrozsáhlejší sbírkou, která zabírá nejvíce vitrín muzea, jsou panenky a vše, co 

k nim patří. Nej starší panenky jsou vyrobené ze sušené nebo pálené hlíny, také 

z papírové kaše. Největší sbírka panenek však pochází zpočátku  19. století, jsou 

vyrobeny z biskvitu, růžového porcelánu a oděv mají z původní krajky.
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Sbírka ukazuje nejrůznější doplňky jako například šatičky, slunečník, deštníky, 

kabelky, dřevěné chodítko na kolečkách, kolébky, dům pro panenku, miniaturní obchod 

se vzácným porcelánem. Také kuchyňku z roku 1830 pro slečnu ze zámožné rodiny 

s porcelánovým nádobím, s kamínky, s mlýnkem na kávu...K  panenkám patří také 

koupelny z porcelánu v kombinaci se dřevem, pocházející z roku 1900, jsou to vany na 

nohách a skříňová umyvadla. Luxusní hračkou muzea je koupelna od firmy M ärklin 

z roku 1915. Pojímá funkční kohoutky k umyvadlu, sprše, vaně a splachovacímu 

záchodu. Voda je umístěna v horní nádržce, kde samospádem vteče do dolní nádržky, 

odkud ji už znečistěnou vylévá služebná. Jak uvádí návod přiložený k vystavené 

hračce.

Druhé podlaží

Tato část expozice je  věnována vzniku a vývoji panenky Barbie, která bývá 

označovaná jako nejslavnější panenka světa. Sbírka pojímá celkem na tří tisíce těchto 

panenek.

První panenku Barbie vyrobila americká podnikatelka paní R. Handlerová roku 

1952, na motivy kreslené humorné postavy Lilii, která si získala přízeň u čtenářů. 

Panenka byly pojmenovaná po dceři tvůrkyně, Barbaře. Panenka byla prezentovaná 

jako oblékací panna, která měla zpočátku pouze šest oděvů. Až roku 1959, byla 

vyrobena první série s dvaceti modely. Postupně se objevují další doplňky a šaty, které 

kopírují módní styly. V roce 1968 se na trh uvedla Barbie, která mluví, mrká a ohýbá 

končetinami. Sbírka ukazuje první panenku, jak se postupně vyvíjí a rozšiřuje o další a 

další doplňky až po současnost. O této panence již bylo v textu pojednáno v kap.č.3.4.1

Připomínky k expozici

Svým značným obsahem je  tato sbírka historických hraček ojedinělá. Vystavené 

exponáty jsou přehledně a systematicky uspořádány. Vícejazyčný tištěný text uvedený 

k vystavovaným hračkám návštěvníky seznamuje s přesným nebo přibližným datem 

výroby dané hračky, stručně ji charakterizuje a informuje o zajímavostech. Např. 

katalog vydaný pro maloobchody uvádí tehdejší cenu hračky. Škoda, že nikde není 

uveden rok, kdy byl tento katalog vytištěn, takže je možné vyčíst, že „tenkrát“ byly
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technicky náročné hračky velmi drahé, ale údaj roku pro doplnění do kontextu 

dobových souvislostí chybí.

Druhá část výstavy umístěná ve druhém podlaží nabízí zajímavý pohled na vznik 

a vývoj panenek Barbie, ovšem od sedmdesátých let 20. století se tato panenka 

nezměnila, takže tato část výstavy spíše připomíná expozici módního a karnevalového 

oblečení.

Doporučení pro děti z mateřské školy

Návštěva Muzea hraček na Pražském hradě je výborným námětem na výlet pro 

děti z mateřské školy. Samotné Muzeum může být jak  hlavním cílem, tak součástí např. 

vycházky a poznávání hradu, dětského loutkového divadla, které se zde koná každý 

týden atd. Děti zde mohou strávit příjemný čas, který také skýtá možnost nového 

poznání a ponaučení.

v
4.1.2 Muzea hraček ve východních Cechách

Muzeum hraček Pardubice

Charakteristika expozice

Nově otevřená stálá expozice hraček v prostorách pardubického zámku, která je  

postupně rozšiřována již od roku 1975. Sbírka pochází z druhé poloviny 19. století po 

současnost. Jsou zde umístěny hračky lidové, ty které si samy děti vytvořily, hračky 

vyrobené v továrně a soubor dřevěných hraček autorských od pardubického rodáka V. 

Gruse. Výstava není historickým přehledem vývoje hraček, ale autoři ji pojali 

netradičně. Je koncipována do tématických celků inspirovanými pohádkami. Hlavním 

kritériem výběru typu hračky není doba, z které hračka pochází ani zda patří mezi 

hračky lidové nebo byla určena pro bohaté měšťanské děti. Jediným kritériem je  pouze 

námět pohádky, který je uveden ilustrací a krátkou citací známé pohádky.

V oddíle pohádky „Cínový vojáček“ nacházíme soubory vojáčků, miniatury 

koníků a houpacích koní, dětských válečných zbraní atd.
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Další pohádkou je „Princezna na hrášku“, kde jsou umístěny různé druhy 

panenek, výbavičky, kočárky, postýlky, kolébky, také dětské funkční miniaturní šicí 

stroje a žehličky, a další.

Oddíl pohádky „Šípková Růženka“ představuje stavby hradů z různých druhů 

stavebnic kamenných a dřevěných.

Pohádka „Hrnečku vař“ obsahuje sady nádobíček, servisů, kamínka a pece, 

stolky, kredence od těch obyčejných po vznešené, zařízené pokojíčky pro panenky.

Poslední pohádkou je  „ 0  panence, která tence plakala “ skýtá různé hračky 

z let třicátých a čtyřicátých 20. století, například celý soubor poutě se střelnicí, 

houpačkou a cirkus, vláčky, plyšový medvěd na kolečkách, puzzle s motivem cirkusu, 

dřevěné loutkové divadlo s mnoha loutkami a další hračky.

Další expozicí, která je bohužel zatím v přípravné fázi, jsou hračky volně 

přístupné dětem, které jsou určeny pro hraní. Jedná se o repliky starých hraček a hračky 

původní, které většina dětí dnes nemá. Záměrem muzea je umožnit dětem vyzkoušet si, 

jak si hráli jejich babičky a dědečkové a vytvořit tak prostředí, kde může příjemně trávit 

volný čas celá rodina.

Připomínky k expozici

Vystavené exponáty jsou předvedeny v netradičním uspořádání, které působí 

zajímavě. Také obsah výstavy je  rozsáhlý. Bohužel muzeum neposkytuje žádné 

základní informace ani zajímavosti o vystavovaných hračkách. Návštěvníka muzeum 

neprovází ani tištěný průvodce, který není k dispozici, ani fyzická osoba průvodce. 

Dětem prozatím není zpřístupněna chystaná herna s vybavením a bohužel dotázaní 

neznali odpověď na otázku, kdy se předpokládá její otevření.

Doporučení pro děti z mateřské školy

Uskutečnění prohlídky muzea lze využít pouze pardubickými mateřskými 

školami, které se jí zúčastní v rámci dopolední vycházky, což děti obohatí o zajímavý 

zážitek. Pro mateřské školy, které by návštěvu muzea hraček uspořádaly jako cíl 

celodenního výletu, autorka prozatím shledává nedostačující. Muzeum prozatím 

neposkytuje dostatečnou aktivní ani časovou náplň dětem. Autorka věří, že tento 

pohled se změní při rozšíření plánované druhé části výstavy.
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Další muzea

Muzeum hraček Rychnov nad Kněžnou

Nové soukromé muzeum, které bylo založeno teprve roku 2005 se soustředí 

převážně na sbírku plyšových medvědů a panenek s kterými si hrály děti, ale i panen, 

které sloužily k prezentaci společenských oděvů. Majitelka M. Pecháčková počítá s jeho 

rozšířením o sbírku hraček pro chlapce.

Muzeum hraček Troskovice

Jedná se o soukromé muzeum panenek a medvídků, které otevřeli manželé 

Šimkovi v roce 2005. Sbírka obsahuje jak exponáty až 150 let staré, tak panenky 

soudobé. Panenky jsou tu papírové, dřevěné, porcelánové, vyrobené z vařeček, 

celuloidové a doplňuje je výstava nábytku, kočárků a dalších doplňků pro panenky. 

Nejstarší plyšové hračky jsou medvědi pocházející z počátku 20. století, mají slaměnou 

výplň a skleněné korálkovité oči. Některé hračky jsou světovým unikátem vyrobeným 

přímo na zakázku.

Muzeum loutek v Chrudimi

Muzeum, které vzniklo roku 1972, mapuje dějiny loutkářství u nás a ve světě.

V současnosti obsahuje více jak 7000 loutek původem z Čech, ale také z Indie, Cejlónu, 

Číny, Japonska a z afrického kontinentu. Sbírka zahrnuje nejrůznější makety, dekorace, 

kulisy, fotografie, dále zde můžeme shlédnout dětská papírová divadla z 19. století, 

známé Alšovy loutky, vodní divadlo a další. Ve spolupráci se studenty DÁMU byla pro 

předškolní děti v muzeu zřízena herna, kde si děti mohou s loutkami a maňásky hrát, 

vyzkouší si, jak se s nimi zachází a v dílně si děti mohou samy sestrojit jednoduchou 

loutku.

69



N/
4.1.3 Ostatní muzea hraček v České Republice

U ostatních muzeí je  uvedena pouze stručná charakteristika, čím jsou tyto 

expozice odlišné a výjimečné od ostatních.

Muzeum hraček Benátky nad Jizerou - zvláštností jsou panenky z Japonska a 

Číny a japonská plechová pravěká zvířata na klíček. Převážná část však pochází z Čech 

a Moravy. Také je zde umístěna obsáhlá sbírka dětských šicích strojů a dřevěných a 

plechových aut.

Zámek Hořovice - hračky šlechtických dětí od 17. až do 20. století. Sbírka také 

obsahuje funkční model železnice z počátku 20. století.

Muzeum hraček Chanovice

Městské muzeum Dačice - historické hračky s vojenskou tématikou a hračky 

mechanické.

Muzeum historických motocyklů a českých hraček Kašperské Hory - dřevěné 

hračky z 19. a počátku 20. století.

Pohádkový dům Český Krumlov - muzeum prezentuje na tři sta loutek čertů, 

Hurvínka a Spejba, Kašpárky, vodníky a další, které jsou z Národního muzea Praha.
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4.2 Časopis Hračka, odborný časopis pro hračku a hru

Tento čtvrtletník, vydávaný po dobu čtyř let, vycházel za podpory a hlavní účasti 

Sdružení pro hračku a hru, které bylo založeno v roce 1990, v jehož čele stál prof. 

Václav Kubát. Hlavním posláním tohoto časopisu bylo řešit problematiku hry a hračky 

a informovat teoretiky, výrobce i spotřebitele.

Časopis přinášel zpravodajství o chystaných výstavách a veletrzích a následně 

reportáže z konání těchto výstav. Otiskoval zajímavé rozhovory jejichž témata se 

vztahovala k hračce z hlediska psychologického, pedagogického nebo ekonomického, 

výrobního a právního aspektu. Dalším pravidelným námětem byla prezentace českých 

hraček a zprávy z hračkářského zahraničního trhu. Časopis hračka se často zabýval 

otázkou uplatnění hračky při léčbě dlouhodobě nemocných a handicapovaných dětí.

Časopis hračka byl přínosný také pro učitelky mateřských škol, protože 

seznamoval s kvalitní hračkou, s hodnotnou dětskou hrou a usnadňoval orientaci 

v bohaté a často nepřehledné nabídce trhu.
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4.3 Výzkumné šetření

Cílem dotazníku bylo sledovat generační proměny, ale i diference mezi ženami a 

muži ve vztahu k hračkám. Cíl se opíral o stanovení následujících hypotéz.

Hypotézy

1. Vyskytuje se rozdíl v oblíbenosti hraček mezi pohlavím, avšak není rozdílu 

mezi generacemi. Nejoblíbenější hračkou dívek je panenka, nejoblíbenější 

hračkou chlapců je  auto.

2L Dříve běžný materiál pro výrobu hraček, což bylo především dřevo, již 

nepatří mezi preferované.

y  Hraček vyrobených doma ubývá a domácí výroba zaniká.

4  ̂ Děti mají možnost hrát si s hračkami svých rodičů a prarodičů.

5̂  Žádná hračka není nepotřebná a zbytečná, se všemi typy si děti rády hrají.

6̂  Rodiče a prarodiče obdivují současné hračky, které sami neměli, připadají 

jim  technicky dokonalejší a různorodější. Líbí se jim pestrá nabídku hraček 

na trhu.

7. Nejoblíbenější hra je  rozdílná jak mezi muži a ženami, tak mezi rodiči a 

prarodiči.

8. Vzpomínky prarodičů na dětství jsou více spojeny s každodenní prací, na 

rozdíl od rodičů, kteří vzpomínky na dětství mají zaplněny hrou.

4.3.1 Průběh výzkumu

Výzkum byl realizován metodou nestrukturovaných dotazníků, jelikož bylo 

podstatné oslovit co nejpočetnější skupinu lidí. Cílovou skupinou se stali rodiče 

předškolních dětí, kteří znají současné hračky předškolních dětí a prarodiče těchto dětí. 

Základní soubor tvoří rodiče a prarodiče předškolních dětí z města Žamberka, 

Letohradu a blízkého okolí. Osloveny byli rodiče a prarodiče, jejichž děti navštěvují
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městskou mateřskou školu Žamberk, městskou mateřskou školu Letohrad a vesnickou 

mateřskou školu Kameničná. V odpovědích mezi vesnicí a městem nebyly shledány 

žádné rozdíly.
Celkem bylo rozdáno 130 dotazníků, které byly charakterizované 11 otevřenými 

položkami, (viz příloha č . l l )  Vyplněných dotazníků se vrátilo 84. Návratnost je  tedy 

65%. Ochota odpovídat na otázky byla u žen a u mužů rozdílná. Z celkového souboru 

84 respondentů, odpovídalo 56 žen a 28 mužů. Nejvíce vyplněných dotazníků je  od

m atek  dětí. 

Tabulka číslo 1.

Muži 33,4 % Tatínek 21,4%

Dědeček 11,9%

Zeny 66,6 % Maminka 45,2%

Babička 21,4%

Druhou metodou uplatněnou při výzkumu, byla metoda rozhovoru, jelikož byla 

podstatná verbální komunikace. Bylo použito individuálního polostandartizovaného 

rozhovoru, kde bylo položeno celkem 5 otázek. Výzkumu se zúčastnilo 14 dětí 

v předškolním věku. Z celkového počtu 13 respondentů, bylo osloveno 7 děvčat a 6

chlapců.

4 .3 .2  Výsledky výzkumu

1. a ) P a m a tu je te  se na nejoblíbenější hračku Vašeho dětství? 

b) P o p iš te  ji .

Otázku č. 2. je nutné vyhodnocovat společně s otázkou č. l.a) b), neboť typ 

materiálu použitý při výrobě konkrétní hračky je  vázán na tento typ hračky a nemůže 

být vyhodnocen odděleně. Druh materiálu je  vždy součástí popisu dané hračky.

2. Z jakého materiálu byla vyrobená?
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Tabulka číslo 2.

Panenka 35,3 %

Plyšové a textilní zvířátko 19,5 %

Auto ( traktor, pásové vozidlo...) 13,4%

Kočárek 8,5 %

Pokojíček a kuchyňka pro panenku 7,3 %

Stavebnice Merkur 4,8 %

Vláček a lokomotiva 3,6%

Tabulka č.2 ukazuje na nejoblíbenější hračky z dětství všech respondentů. 

Výzkum potvrdil, že nejoblíbenější hračkou dívek jsou různé druhy panenek a 

nejoblíbenější hračkou chlapců jsou různé druhy aut. Na druhém místě v oblíbenosti 

obou pohlaví jsou plyšová a textilní zvířátka. Tyto hračky představují jedinou společnou 

oblíbenou hračku chlapců a dívek. Je zmiňována ve všech věkových kategorií. 

Nejčastěji se hovoří o medvědovi -  v 56% a o pejskovi v 19 %. Další zmiňována 

textilní zvířata jsou liška, prasátko, opice a žirafa. Generace prarodičů jmenuje textilní 

hračky představující nejrůznější zvířátka vyrobené z různých zbytků látek a z vlny, 

mnohdy jsou tyto hračky vyrobené doma. Generace rodičů a dětí již vzpomíná na

plyšová zvířata koupená.

Tabulka číslo 3.

Plyšová zvířátka 32%

Auta 31%

Puzzle 25%

Panenky 23%

Míč 22%

Tabulka Č.3 nabízí srovnání, agentury Medián (http://www.e-hracky.cz 11), 

která provedla výzkum v roce 2005. Oslovila prodejce hraček a zjišťovala, kterých 

hraček se nejvíce prodalo v České Republice v roce 2005. Je zajímavé, že puzzle a míč
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se objevily mezi nejprodávanějšími hračkami současnosti, ovšem ve výzkumu hraček 

dnešních rodičů a prarodičů se tyto dvě hračky téměř neobjevují.

1. Hračky dívek

Tabulka číslo 4.

dívka maminka babička

Panenka 57,1 % 46 2 % 53,6%

Textilní a plyšové zvířátko 28,6 % 25,6 % 10,7%

Pokojíček, kuchyňka pro panenku 14,3 % 10,7% 7,7 %

Kočárek - 5,1 % 17,9%

Dřevěné loutkové divadlo - 2,5 % 3,6 %

Tabulka č.4. znázorňuje nejoblíbenější hračku maminek a babiček a současných 

malých dívek. Z výzkumu vyplývá, že generace babiček si více hrála s panenkou a 

s kočárkem oproti dnešním maminkám. Kočárek nezmiňuje žádná z dívek. U babiček 

tyto hračky patřily v 72 % mezi nejoblíbenější, na rozdíl od maminek, kde zabírají 

pouze 51 % ze všech hraček. Také loutkové divadlo bylo dříve více oblíbené. Naopak 

plyšové a textilní zvířata jsou daleko častěji označována za nejoblíbenější hračku u 

maminek a dívek, na rozdíl od babiček, které tuto hračku zmiňují pouze v 11 %.

Tabulka číslo 5.

Panenka ( PVC, kaučuk, guma, textil, porcelán, sádra) 48,5 %

Textilní zvířátko ( plyš, vlna, různé látky) 21 ,2%

Kočárek ( dřevo, plast, plech) 10,6%

Pokojíček pro panenky ( papír, dřevo, plast) 9,0 %

Divadlo loutkové dřevěné 3,0 %

Různorodé ( dřevo, plast, plech) 7,6 %

Tabulka č.5 ukazuje nejoblíbenější hračky žen obou generací a z jakého 

materiálu byly vyrobeny.
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Tabulka číslo 6 .

Maminka Babička

Panenka umělohmotná 83,3 % 50%

Panenka látková 16,7% 28,6 %

Panenka porcelánová - 14,3 %

Panenka sádrová - 7,1 %

Tabulka číslo 7.

Panenka z PVC, kaučuku, v kombinaci s textilem 71 ,8%

Textilní panenka 18,7%

Porcelánová panenka 6,3 %

Sádrová panenka 2,8 %

Tabulka č.6 ukazuje na různý materiál, z kterého byly panenky maminek a 

babiček vyrobeny.

Tabulka č.7 prezentuje různé typy, podle materiálu nejoblíbenějších panenek 

obou generací žen celkem.

Na trhu bylo možné koupit nejrůznější druhy panenek. Podle výzkumu lze 

panenky rozdělit na tři hlavní typy, podle materiálu z kterého jsou vyrobené.

1. Panenky, které jsou celé z látky, mají látkové tělo, končetiny a také obličej.

2. Panenky, které jsou celé z různých druhů umělé hmoty. ( Kaučuk, PVC,

gum a...)

3. Panenky, které jsou vyrobeny kombinací látky a umělé hmoty. Většinou mají

látkové tělo a horní část končetin, dolní část končetin a obličej je 

umělohmotný.

Při srovnání materiálů, kterých se nejčastěji používalo při výrobě 

nejoblíbenějších panenek dvou generací, můžeme shledat změny. Panenky babiček, 

které byly porcelánové a sádrové se v současnosti jako hračky nevyrábí a slouží pouze
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jako dekorační doplňky. Panenek látkových se v generaci rodičů užívalo méně, nežli u 

generace babiček a zvýšil se podíl materiálu umělé hmoty.

Tabulka číslo 8.

Panenka s dlouhými vlasy 44,4 %

Panenka plačící 22,2 %

Panenka chodící 22,2 %

Panenka mrkací 11,1 %

Dalším kritériem při dělení panenek můžeme použít měřítko podle funkce na 

panenky mrkací, chodící, mluvící, brečící atd. Také může panenky dělit podle velikosti, 

zda má nebo nemá vlasy atd. Generace babiček, které vypovídají o své panence 

neuvádějí žádnou funkci, proto lze předpokládat, že babičky neměly nejoblíbenější 

panenky, které by vykazovaly jakoukoli speciální činnost. Pouze jedna respondenta se 

zmiňuje, že její panenka byla mrkací. M aminky nejčastěji píší o svých panenkách, které 

měly dlouhé, blonďaté vlasy. Tabulka č.8 ukazuje panenky maminek, které ji 

podrobněji charakterizovaly. Všechny dívky, které vypovídají o své panence se zmiňují

o funkcích, všechny panenky brečí, smějí se a říkají „máma“.

2. Hračky chlapců

Tabulka číslo 9.

Auto 33,3 %

Plyšové zvířátko 15,2%

Stavebnice Merkur 12,1

Stavebnice dřevěná a kostky 9,0

Vláček parní, elektrický s příslušenstvím 9,0

Ostatní typy různých hraček 21,2

Mezi nejoblíbenější hračky chlapců, nyní tatínků a dědů současných 

předškolních dětí, patří bezesporu auto. N a druhém místě to je  plyšové nebo látkové
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zvířátko a na třetím místě respondenti jmenovali kovovou stavebnici M erkur a jiný druh 

stavebnice. Se stavebnicí M erkur si hrály děti, které jsou dnes dědečky ale i ti, kteří 

jsou dnes tatínkové. Také o textilní hračce a autu se zmiňují tři pokolení. Plechové 

pásové vozidlo také nacházíme u dědečků a tatínků, ale chlapec, který je  dnes 

třicetiletým otcem měl toto auto na dálkové ovládání a dědové na baterie. Vláček se 

také vyskytuje u obou generací, ale byl v jiném  provedení. Vláček předškolní chlapec 

nezmiňuje. Dědeček píše o vláčku parním, tatínek o vláčku elektrickém.

Tabulka ukazuje na nejoblíbenější hračky mužů obou generací.

Tabulka Číslo 10.

30 let 35 let 40 let 45 let 50 let 55 let 60 let a více

Stavebnice M erkur * * * * *

Plyšový medvěd * * *

Dřevěné auto * * *

Plechové pásové vozidlo * * *

Vláček parní, elektrický * * *

Tabulka č. 10 ukazuje na nejoblíbenější hračku, které se objevují u obou generací 

mužů. Hvězdička * představuje používanou hračku v různém věkovém období. 

Z tabulky je  patrné, že nej častěji zmiňovanou společnou hračkou mužů je  stavebnice 

Merkur.

Tabulka číslo 11.

Plechové auto 45,5 %

Dřevěné auto 27,3 %

Kombinace plastu a kovu 27,3 %

Hračky aut, o kterých se respondenti zmiňují, byly vyrobené z různých 

materiálů. Nejoblíbenějším autem obou generací bylo auto plechové a kovové. 

Tatínkové v dotazníku podrobně popisují svá autíček, uvádějí barvu a značku. Muž 36 

let uvádí autíčko „ angličák“ červené barvy 17 TL se zelenými skly, rodič 32 let píše o
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stříbrném kamionu značky Volvo s modrou plachtou, tatínek 30 let jako nejoblíbenější 

hračku svého dětství uvedl bílý sanitní vůz na dálkové ovládání značky Mercedes, který 

houkal, blikal, bylo možné otevřít střechu, kde uvnitř bylo sanitární vybavení.

Z výpovědi vyplývá, že otcové vzpomínají ne na auta obecně, ale na konkrétní 

auto, konkrétního typu, barvy a znaku. Znamená to tedy, že citové vazby, které si ke 

konkrétní hračce vytvořili, byly často tak silné, že jednotlivé detaily se snadno vynořují 

z paměti.

Tabulka číslo 12.

Dědeček Tatínek

Auto dřevěné 66 ,6% 12,5 %

Auto plechové a kovové 33,3 % 50%

Auto plastové v kombinaci s kovem - 37,5 %

Tabulka č. 12 ukazuje typy různých materiálů nejoblíbenějších aut rodičů a 

prarodičů. Můžeme sledovat, jak  dřevo, jako primární materiál při výrobě autíček, 

pomalu ustupuje plastům. S plastovými auty si dědové nehráli.

3. a) Byla koupena hotová či byla vyrobena doma? 

b) Kým?

Tabulka č. 13 vypovídá, kdo měl svoji nejoblíbenější 

hračku vyrobenou doma. Prarodiče se o nejoblíbenější hračce 

vyrobené doma zmiňují častěji, nežli rodiče. Hračka byla 

vyrobena především rodiči, otcem hračka dřevěná a papírová, matkou hračka textilní. Je 

také zmínka, že výrobcem hračky byly prarodiče. V některých případech není uvedeno, 

kdo z rodičů hračku vyrobil. ( Například dotázaný odpovídá, že hračka byla dárkem od 

Ježíška.) Z celkového souboru dotazovaných rodičů a prarodičů (84) mělo svoji

Tabulka číslo 13.

Babičky 60%

Dědečkové 26,6%

Maminky 6,7%

Tatínkové 6,7%
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nejoblíbenější hračku vyrobenou doma pouze 15 respondentů, tj. 18%. Z 60% na 

takovouto hračku vzpomínají babičky dětí. Z celkového počtu 13 dětských respondentů, 

má doma vyrobenou hračku ze dřeva jeden a chlapec a jedna dívka, tj. 15 %. Chlapec se 

zmiňuje o meči, vyrobený dědečkem a dívka o domečku pro panenky, vyrobený 

tatínkem.

Tabulka číslo 14.

Rodiče 60%

Prarodiče 13,3%

Příbuzní 6,7%

Rodinní přátelé 6,7%

Tabulka č. 14 ukazuje, kdo dětem hračku doma vyrobil.

Babičky uvádějí tyto hračky vyrobené doma - velký dřevěný domeček, dřevěný 

vozík, malý dřevěný kočárek, dřevěná postýlka pro panenku, 2x papírový pokojíček 

s nábytkem pro panenku, 3x textilní panenka, z toho se jednou mluví o panence 

černoušek, 2x textilní zvířátko - háčkovaný pejsek s očima z korálků plněný vatou a 

hadrový medvídek ze zbytků látek.

Pouze ve dvou případech má dotázaný hračku stále doma. Žena 52 let 

vypovídá, že se jedná se o dřevěný, ručně malovaný domeček, do kterého je možné 

vlézt a vyrobil ho doma její tatínek, když byla malá. Mezi nejoblíbenější hry této ženy, 

patřila hra „ Na schovávanou“ právě v tom to domečku. Vnoučata si s touto hračkou 

nehrají, je  uložen na půdě. Z dotazníku se však nedozvídáme, proč ne. Žena 59 let píše

o dřevěném kočárku, který byl vyrobený tatínkem. Je uložen na půdě, ale když přijedou 

vnoučata, velmi rády si s ním hrají. Ostatní respondenti již svoji nejoblibenější hračku 

vyrobenou doma nemají.

Muži dědové uvádějí tyto hračky -  dřevěné malé autíčko, dřevěné velké auto, 

v kterém se mohli vozit děti, 2x jsou zmiňované dřevěné kostky.
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4. Máte stále některou svou starou hračku doma?

Tabulka číslo 15.

Maminka 84%

Tatínek 50%

Babička 47%

Dědeček 33 %

Z celkového počtu 84 respondentů jich na otázku, zda mají stále některou starou 

hračku doma, záporně odpovědělo celkem 32 dotázaných, což je 38%. Pokud můžeme 

z této odpovědi usuzovat, že si dospělý své staré hračky uchovává, protože k nim mají 

vytvořené citové pouto, pak jsou maminky nejvíce citově vázané k osobním věcem, 

kterými hračky jsou. Nejméně ze všech, si své hračky uchovávají dědečkové, pouze 

33%. Pouze v 18,8 % se jedná o tu samou hračku, kterou respondenti v otázce číslo 1. 

označily také jako nejoblíbenější.

Nejvíce uchovanou hračkou maminek a babiček jsou plyšová zvířátka a 

panenky, nej častěji uchovanou hračkou mužů jsou auta. Často opakovanou hračkou, 

která jako jediná dotázaným z dětství zůstala, jsou knížky, přestože nepatří mezi hračky.

Zajímavou výpověď poskytuje babička 58 let: „Dlouho jsem opatrovala knížky, 

měli jsm e jich málo, bylo nás pět dětí, tak se trochu poničily, takže žádnou hračku 

schovanou nemám, jen  obtisk mušle v opuce, který jsem  našla ve skále.“ M aminka 24 

let píše: „mám schovaného plyšového krokodýla v proutěném koši na plyšáky.“

Tabulka ukazuje počet v procentech, kdy odpovídající odpovídali ano, 

z celkového počtu maminek, z celkového počtu tatínků, z celkového počtu babiček a 

z celkového počtu dědečků, proto součet čtyř výsledných procent neodpovídá celku 

100%.

81



5. Kde má své stálé místo?

Tabulka číslo 16.

Dětský pokoj 44,2 %

Půda 34,6 %

Různé obytné místnosti domu 13,5 %

Sklep, garáž, komora 7,7 %

Staré hračky jsou uklizené na nejrůznějších místech domu. Nejčastěji 

respondenti jmenují dětský pokoj, bohužel ve většině případů maminek a tatínků se 

nedozvídáme, zda se jedná o dětský pokoj nynějších malých dětí nebo o jejich dětský 

pokoj v domě prarodičů. Dalším  zmiňovaným místem, kde jsou hračky uložené, jsou 

půda, garáž, sklep a komora. Odlišným  místem jsou hračky vystavené ve vitríně a ve 

skříni v obývacím pokoji, na poličce v chodbě nebo v ložnici rodičů. Mezi generacemi 

ani mezi pohlavím nebyl zjištěn žádný rozdíl.

6. Hrají s ní někdy vaše děti -  vnoučata?

Tabuka číslo 17

Ano, někdy, občas si hrají 65,4 %

Ne, nehrají si 34,6 %

Z celkového počtu 52 respondentů, kteří stále mají svoji starou hračku, jich 65 % 

odpovědělo, že umožňují svým dětem či vnukům hrát si sní. Proč si sn í nehrají, lze 

vyčíst pouze ve čtyřech případech. 2x respondent na otázku: „hrají si sn í někdy vaše 

děti9“ odpovídá: „ne, nikdy!“ Je zřejmé, že se jedná o vzácnou hračku pro 

dotazovaného, kterou je letadlo a panenky s porcelánovou hlavou po babičce, vystavené 

ve vitríně a na poličce. V dalších dvou případech ženy píší, že s hračkou si její děti 

nehrají, protože mají uschované staré panenky a jejich synové o ně nemají zájem. 

Opačnou výpověď podává žena 59 let: „ mám stále doma dřevěný kočárek, vyrobil mi
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ho tatínek, je  uložený na půdě, vnoučata si s ním hrají. A velmi často! M oc je  nové věci 

nebaví.“

7. a) Vzpomínáte si na nějakou svoji hračku, s kterou jste si nikdy 

nehrál ( -a)? 

b) Proč ne?

Z celkového počtu 84 respondentů si na žádnou hračku s kterou by si nikdy 

nehrály nevzpomíná 64 dotazovaných, tj. 76,2 % . Nejčastější důvody, proč si jako děti 

hrály se všemi hračkami, uvádí, že hraček bylo málo, vážily si jich a hrály si se všemi, 

každá hračka byla vzácností. Ve dvou případech tatínkové uvádějí ekonomický důvod, 

proč si s danou hračkou nehráli. Píší, že si nehráli s autem na dálkové ovládání, protože 

rodiče na tuto hračku neměli peníze. Tabulka č.18 ukazuje počet 20 respondentů, kteří 

odpověděli, že měli takovou hračku. Ženy nejčastěji uvádí, že si nehrály s auty, muži 

naopak s panenkami a auty na dálkové ovládání.

Tabulka číslo 18.

v
Zeny Muži

Auto 23,5 % Auto na dálkové ovládání 11,8%

Zbraně 5,9 %

Stavebnice Merkur 11,8%

Panenka a loutka 29,4 % Panenka 11,8%

Kočárek 5,9 %

Hračku s kterou si nikdy nehráli vzpomíná pouze 23,8 %  respondentů. Ženy, 

které si nehrály s některou hračkou, překvapivě uvádí panenku. Na otázku proč, 

odpovídají různým způsobem, protože příčina je  vždy subjektivní a nelze najít 

společnou charakteristiku. Např.: „ Nebavilo mě je  oblékat, svlékat a česat.“ Byla to 

panenka s porcelánovou hlavou, bála jsem  se jí, byla ošklivá.“ Panenka v kroji
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z Rakouska, zůstala v krabici vystavená.“ Je zajímavé, že stavebnice M erkur patří mezi 

muži k nejoblíbenějším a mezi ženami k nejméně oblíbeným. Pozoruhodné je 

vysvětlení jedné maminky, která uvádí, že si nikdy nehrála s kočárkem, protože 

vyrůstala s chlapci, kteří z něho sestrojili tank.

8. a) Domníváte se, že jsou hračky dnešních dětí lepší a 

zajím avější, než hračky Vašeho dětství? 

b) Proč ano, proč ne?

Tabulka číslo 19.

Ano Ano

Větší výběr hraček **********

**********

***

M nožství hraček je  ke škodě ******

Lepší materiál, kvalitnější * Horší materiál, méně kvalitní *********

Jsou hezčí a barevnější ****
Jsou kýčovité a odstrašující *****

Zajímavější ********** M éně zajímavé **

Dokonalejší a technicky 

propracované

**********

*******
Jednoduší hračky jsou lepší ****

Hračka rozvíjí fantazii **** Nerozvíjí fantazii **********

Rozvíjí schopnosti dítěte ******** Nerozvíjí schopnosti

Ano, jsou lepší ******** Nejsou lepší *********

Ano i ne ******** Jsou stejné ****

Z výzkumu vyplývá, že na otázku, zda jsou současné hračky lepší, nelze najít 

jednoznačnou odpověď. Značná část z  nich se shoduje, že je  větší výběr hraček na trhu, 

což ovšem přináší výchovné problémy. Dotázaní jsou toho názoru, že děti mají tolik 

hraček, že si jich neváží. Hračky jsou z méně kvalitního materiálu, až kýčovité a 

odstrašující. Mnoho respondentů současné hračky charakterizuje jako zajímavější, 

technicky lépe propracované a dokonalejší, ale tyto hračky brání rozvoji fantazie dětí.
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Některé hračky jsou lepší a jiné horší, záleží na samotných rodičích, aby dokázaly z 

velké nabídky vybrat tu správnou hračku. Žena 30 let se zamýšlí nad touto otázkou: „Je 

určitě spousta zajímavých hraček, ale otázka je, jestli děti opravdu potřebují hračky 

v takovém množství, jak je dnes běžné. Myslím si, že vhodné hračky, které rozvíjí 

schopnosti dítěte jsou pro jeho vývoj velmi důležité. Ale žádná hračka dítěti nenahradí 

pozornost rodičů, kteří často nemají na své děti čas.“

9. Kdyby jste byl (-a) dítětem dnes, bez jaké hračky byste se neobešel (- 

šla )?

Tabulka číslo 20.

Zeny Muži

Panenka 41,0% Auto a auto na dálkové ovládání 58,8 %

Plyšové zvířátko 23,2 % - -

Kočárek 14,3 % - -

Lego a jiné stavebnice 10,7% Lego a jiné stavebnice 23,5 %

Panenka Barbie 5,4 % - -

Míč 5,4 % M íč 17,6%

Většina respondentů uváděla jednu až dvě hračky, bez které by se neobešli. Ženy 

nejčastěji zmiňovaly panenku a plyšové zvířátko, muži naopak různé typy aut a auta na 

dálkové ovládání. Je zajímavé, že v otázce č. 1 (Pamatujete si na nejoblíbenější hračku 

Vašeho dětství?) je společně jm enovanou hračkou žen a mužů plyšové zvířátko, 

zatímco v této otázce, společnou hračkou žen a mužu je  stavebnice a míč. Tatínkové ani 

dědečkové o plyšové hračce nepíší ani v jednom  případě. Někteří dotázaní přesně 

popisují, jaká hračka by to měla být. Např. babička píše: „panenka mrkací s vlasy a 

kočárek proutěný tzv. „sport ák . Dědeček popisuje míč. „pravý kožený kopací míč — 

touha dětství -  my jsm e měli jen  hadrový v lepším případě gumový, který dlouho 

nevydržel.“ Podle výpovědí je  možné uvažovat, že hračka s kterou si nynější dospělí
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jako děti hrály, uspokojila jejich touhy a potřeby, a naopak hračka, kterou si jako děti 

přály, zůstala v paměti jako přání. Muži dále uvádějí autodráhu, počítač, vláček, cínové 

vojáčky, skleněné kuličky, kolo a ženy píší o knížkách, švihadlu, skládačkách a 

domečku pro Barbie.

Žádnou hračku neuvedlo 20 % respondentů, bez které by se neobešli a jako 

důvod uvádějí, že by se obešli bez jakékoli hračky, ale ne bez kamarádů, vlastní 

fantazie, hrát si, je možné s čímkoli, hračka se dá vždy z něčeho vyrobit.

10. Která byla Vaše dětská nejoblíbenější hra ?

Tabulka číslo 21.

Hry s míčem 14,3 %

Skákání 9,9 %

Na schovávanou 14,3 %

Na honěnou 6,6 %

Na národy 2,3 %

Na vojáky, na indiány, na zloděje 8,8 %

Pexeso, Černý Petr a jiné karty 13,2%

Člověče, nezlob se 2 2 %

Na vílu, na princeznu, na maminku 6,6 %

Sití na panenky 2,3 %

Respondenti celkem uvedli 134 různých her, z toho 43 her je  do tabulky 

nezařazených, jelikož se objevují pouze jednou. Mezi takové hry patří např Chodí 

Pešek okolo, hra s autíčky po vyznačené trase křídou na chodníku, kuličky, hrát Špačka 

Na stíny, kamínky, stopovaná atd. Pět dotázaných odpovědělo, že si nepamatují na 

žádnou oblíbenou hru ze svého dětství nebo ji nedokáží přesně specifikovat, jelikož 

oblíbených her bylo více. Např. babička 56 let uvedla, že si hrála při práci

Nejoblíbenější hrou všech respondentů je  desková stolní hra Člověče, nezlob se 

Na druhé místo lze zařadit pohybové hry Na schovávanou a hry s míčem. V 51 % je  hra



s míčem blíže určená, v ostatních případech nevíme o jakou hru se přesně jedná. V  36 

% respondenti vzpomínají na hru, kdy se míčem házelo o zeď, tzv. Školka, v 15% se 

mluví o fotbale. N a třetím místě nejvíce zmiňovanou hrou je Pexeso, Černý Petr a jiné 

karty. Pexeso je  mezi kartami nejoblíbenější. Hra Skákání je  blíže charakterizovaná. 

Jedná se o skákání panáka, který je  namalovaný na zemi nebo skákání přes švihadlo 

nebo skákání přes nataženou gumu. Skákání přes švihadlo a gumu někdy nese označení 

„Skákat školku“ (tato hra se také hraje s míčem), kdy hráč plní předem dané úkoly od 

nejjednoduššího ke složitějšímu a kdo je  splní první, vyhrává.

Tabulka číslo 22.

maminka babička tatínek dědeček dívka chlapec

Hry s míčem **** *** *** *** ***

Skákání *** ******

Na schovávanou ******** *** * * **

N a honěnou ** ** * * ** *

Na národy * *

N a vojáky, na indiány ** **** **

Pexeso, Černý Petr a jiné karty ****** *** ***

Člověče, nezlob se ******** ******* ** *** ** *

Na princeznu, na maminku **** **

Šití na panenky * *

Tabulka č. 22 ukazuje na počet, kolikrát respondent uvedl danou hru. 

Z výzkumu vyplývá, že oblíbená společná hra tří generací a obou pohlaví je  hra N a 

honěnou a Člověče, nezlob se. Hry o kterých se zmiňují pouze dvě generace žen jsou 

skákání, námětové hry N a princeznu a N a maminku a šití pro panenky. Výzkum 

ukazuje, že nejsou hry, které by hráli pouze muži. Generační rozdíly jsou patrné pouze u 

jedné hry N a národy, kterou hráli babičky a dědečkové.
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11. Jak vzpomínáte na své dětství?

1. M aminka 

Tabulka číslo 23.

Kladné vzpomínky Období radosti, krásná, šťastná a bezstarostná doba 44,6 %

Dobrodružné společné hry venku a v přírodě 16%

Kamarádi a vrstevníci 14,3 %

Sourozenci 7,1 %

Prarodiče 5,6 %

Rodiče 3,6 %

Práce a povinnosti 5,6 %

Záporné vzpomínky Rozpaky, rodiče se nám nevěnovali 3,6 %

Tém ěř většina maminek 96 % vzpomíná na období dětství velmi hezky. 

Z výzkumu vyplývá, že tento dojem je ovlivněn kamarády a společnou hrou, především 

vně domova, v přírodě. Jednou je  dětství vnímáno jako nepříliš šťastné, kdy uváděným 

důvodem jsou rodiče a jednou dotázaný odpovídá, že na dětství vzpomíná s rozpaky. Při 

vzpomínce na dětství se více vybavují společné hry s babičkou a dědečkem, nežli 

s rodiči. Práce a pomoc v domácnosti je zmiňována u necelých 6 % dotázaných.
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2. Tatínek

Tabulka číslo 24.

Kladné vzpomínky Krásné dětství, bezstarostné a spokojené 54,2 %

Dobrodružné společné hry a pohyb 8,3 %

Kamarádi a vrstevníci -

Sourozenci -

Prarodiče -

Rodiče -

Práce a povinnosti -

Velmi rád vzpomíná „Často vzpomínám.“ 2 5 %

Nevzpomíná „Nijak zvlášť si nevzpomínám.“ 12,5 %

Většina tatínků uvádí, že měli šťastné dětství. Ve srovnání s maminkami, 

tatínkové při vzpomínce na dětství neuvádějí mezilidské vztahy ani mezi vrstevníky, ani 

v rodině. Tatínkové také nepíší o žádné domácí práci nebo pomoci rodičům. Pro tento 

výsledek jsou možná dvě vysvětlení. Buď doma tatínkové nepomáhali nebo ( autorka se 

přiklání k této druhé variantě) muži pro tuto otázku neshledávají vhodné uvést své 

pracovní domácí povinnosti. Zajímavé porovnání nabízejí názory těchto mužů.

- muž, 31 let: „Vzpomínám si mlhavě, je  to daleko.“

- muž, 36 let: „Protože ještě nejsem stár, tak na dětství moc nevzpomínám. “

- muž, 38 let: „Často se do něj ve vzpomínkách vracím.“



3. Babička

Tabulka číslo 25.

Kladné vzpomínky Nejhezčí období života, vzpomínám ráda 53,1%

Hry v lese a v přírodě 6,25 %

Kamarádi a vrstevníci 15,6%

Sourozenci 3,1 %

Prarodiče -

Rodiče 6,25 %

Práce a povinnosti 12,5 %

Nevzpomíná -

Většina babiček ráda vzpomíná na své dětství, které bylo krásné. Nej častěji si 

vzpomínají na kamarády a na práci v domácnosti, kterou však vnímají jako hru a 

zábavu. Žena 55 let píše: „Ráda vzpomínám, jak jsm e rádi dělali skutečnou práci doma 

a ještě raději u sousedů nebo u tety, kde byla za práci odměna, doma byla menší.“ 

Babičky píší o šťastném dětství díky rodičům. Babičky se nezmiňují o společné hře s 

prarodiči, na rozdíl od maminek.

4. Dědeček 

Tabulka číslo 26.

Kladné vzpomínky Vzpomínám velice rád, s radostí 6 0 %

Hry a pobyt v přírodě 2 0 %

Kamarádi a vrstevníci 6,7 %

Sourozenci -

Prarodiče -

Rodiče -

Práce a povinnosti 13,3 %
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Všichni dědečkové vzpomínají rádi na své dětství, vybavují si společné hry v 

přírodě s kamarády. Dědečkové stejně jako  tatínkové neuvádějí žádnou informaci o 

nikom z rodiny, ani o sourozencích, rodičích, a prarodičích. Na rozdíl od tatínků se však 

zmiňují o práci doma a svých povinnostech. O svém dětství dědeček 56 let píše: 

„Vzpomínám rád a často, zejména v přítomnosti vnoučat. Považuji dětství za 

nejkrásnější období v životě člověka.“

5. Celkové srovnáni 

Tabulka číslo 27.

Maminka Tatínek Babička Dědeček

Vzpomíná rád -  ráda, krásné dětství 44,6 % 79,2 % 53,1 % 60,0 %

Hry v přírodě 16% 8,3 % 6,3 % 20,0 %

Kamarádi a vrstevníci 14,3 % - 15,6% 6,7 %

Sourozenci 7,1 % - 3,1% -

Prarodiče 5,6 % - - -

Rodiče 3,6 % - 6,3 % -

Práce a povinnosti 5,6 % - 12,5 % 13,3 %

Na dětství moc nevzpomíná, negativní 

vzpomínky.

3,6 % 12,5 %

'

Tabulka č.27 ukazuje v procentech co se respondentům vybaví při vzpomínce na 

dětství. Z výzkumu vyplývá, že větší polovina všech respondentů na svém dětství píše 

že vzpomínají rádi a toto životní období vnímají jako krásné. Další společně 

zmiňovanou položkou všech účastníků (maminka, tatínek, babička, dědeček) je  

vzpomínka na hry, které se převážně odehrávaly mimo domov, v přírodě. Rozdíl mezi 

pohlavím je  zřejmý v položce Kamarádi a vrstevníci, Sourozenci, Rodiče a Prarodiče 

kde se muži vůbec nezmiňují o rodině a v bodě kamarádi pouze dědeček v 7 procentech 

Rozdíl mezi generacemi lze sledovat v bodě Práce a povinnosti. Prarodiče se o 

pomoci rodičům zmiňují více. Také v posledním  bodě, kdy prarodiče, na rozdíl od 

rodičů, na své dětství vzpomínají často a rádi.
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4.3.3 Závěr výzkumného šetření

Z dotazníkového šetření a rozhovoru vyplývá, že mezi generacemi nedochází 

k preferencí odlišných typů hraček. Stále zůstává nejoblíbenější hračkou dívek panenka 

a nejoblíbenější hračkou chlapců auto. Malé proměny dosáhla plyšová hračka, která je  

více upřednostňována dnešními rodiči, na rozdíl od prarodičů. Proměna se dotýká 

především materiálu a způsobu výroby. Dřevěný materiál, charakteristický pro dřívější 

výrobu hraček, je nahrazován různými druhy umělých hmot.

Také obliba různých typů her zůstává u obou generací neměnná. Stále mezi 

nejpopulárnějšími hrami zůstávají pohybové hry s míčem, pohybová hra Na honěnou a 

stolní desková hra Člověče, nezlob se. Při hře jsou důležití kamarádi a dětská společnost 

vrstevníků. Staré hračky jsou v rodinách často schovávány, buď v dětských pokojích 

nebo na půdách a dětem je umožněno si s nimi hrát.

Diference mezi generacemi lze spatřit v množství hraček poskytovaných dítěti 

Prarodiče měli hraček málo a vážili si jich. Současný trh hraček nabízí širokou škálu 

výběru, ovšem na úkor kvality a estetického vzhledu. Je nutné, při koupi hračky z 

dané nabídky umět vybírat a zodpovědnost je ponechána na rodičích, na kupujícím

Vzpomínky na dětství se liší podle historických okolností, v nichž dětství 

probíhalo. Pro generaci prarodičů, ve zpětném pohledu, je  na dětství nahlíženo jako na 

nejšťastnější období celého života. Přestože bylo dětství mnohdy více naplněno prací a 

pomoci v domácnosti, prarodiče na ně rády vzpomínají.

Vyplňování dotazníku mohlo být v některých rodinách příjemně stráveným 

společným časem. „Díky za tento dotazník, vyplňovala jsem  ho na základě diktování 

svých rodičů. Byla to bezva hodinka zábavy. Usmívali se a bavilo je to. Díky “ (Citace 

dotazované maminky.)
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5 Závěr diplomové práce

1. V diplomové práci se autorka zabývala hračkou, vývojem hračky 

v průběhu dějinného vývoje s důrazem na 20. století a hrou, jakožto nejzákladnější 

činností dítěte. Dospěla k pochopení, že hračky jsou odrazem kulturního dědictví 

společnosti a tak, jak se proměňuje společnost a rodina, mění se také pojetí dětství a 

pozice dítěte. S tímto vývojem úzce souvisí změna pohledu na hru a hračku. Hračky 

prošly dlouhým vývojem v historii, od vzniku lidstva až po současnost, kdy je hračkám 

a hře dítěte postupně přiznáván smysl a důležitost.

Zmínky o nej starších hračkách máme z archeologických vykopávek, již z doby 

pravěku. Bohužel se dochovaly pouze hračky vyrobené z trvanlivého materiálu, 

především z pálené hlíny. Předpokládá se, že existovaly také hračky dřevěné, protože 

dřevo představuje snadno dostupný a lehce opracovatelný materiál. Antická kultura již 

znala množství rozmanitých hraček, podobných hračkám dnešním. Z této doby 

nacházíme zmínky o panence, míči, o stavebnici a také se dochovaly hrací plány 

stolních her. V diplomové práci byl zkoumán historický vývoj těchto jednotlivých typů 

hraček, které v současné době patří mezi nejoblíbenější.

Autorka se zabývala významem hračky a hry tak, jak  byl vnímán v historickém 

pohledu. Touto problematikou se zabývali filozofové, pedagogové, psychologové

V diplomové práci byl kladen důraz na zkoumání názorů především J.A. Komenského a 

F. Fróbela. Historický pohled na hračku i hru byl konfrontován se současným pojetím 

smyslu a funkce hry a hračky. Autorka studovala třídění hraček a her podle různé 

klasifikace.

Současná hračka by měla splňovat určitá kritéria, především kritérium zdravotní 

a hygienické, které se řídí normami. Hračka by se měla shodovat s nároky esteticko- 

kvalitními a s požadavkem přiměřenosti věku dítěte.

Dospěla k názoru, že hračka a hra jsou nejen ovlivněny kulturou a prostředím 

v kterém dítě vyrůstá a které působí na přijetí genderových rolí a vlastností, ale 

především nesporný vliv má úroveň fyzických a psychických vlastností a schopností 

jedince, který si s hračkou hraje. Povaha hry a výběr hraček je  závislá na věku dítěte, na
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tělesném a duševním zdraví a celkovém sociálním vývoji. Rozdílnost ve vývoji dětí je 

ovlivněna podnětným prostředím a vztahem rodičů ke vzdělání.

2. Výzkumná část diplomové práce byla uskutečněna formou analýzy 

tématických expozic, bylo použito dotazníkového šetření a metody individuálního 

rozhovoru.

Data získaná z výzkumného šetření, mohou zodpovědět na následující hypotézy.

Hypotéza č 1 -  „Vyskytuje se rozdíl v oblíbenosti hraček mezi pohlavím, avšak 

není rozdílu mezi generacemi. Nejoblíbenější hračkou dívek je panenka, 

nejoblíbenější hračkou chlapců je auto.“

Hypotéza se potvrdila, nejoblíbenější hračky chlapců a dívek jsou po tři generace 

neměnné. Panenka a auto patřily a stále se řadí mezi nejoblíbenější hračky dětí. Změna 

se dotýká technické vyspělosti. Dědečkové neznali auta na dálková ovládání, také 

panenky se po technické stránce zdokonalují. Zm ěna se dotkla hračky plyšové, která je 

oblíbenější u generace rodičů a současných dětí, naopak loutkové divadlo bylo více 

preferován generací babiček.

Hypotéza číslo 2 -  „Dříve běžný materiál pro výrobu hraček, což bylo 

především dřevo, již nepatří mezi preferované.“

Hypotéza se potvrdila, dřevo je v současnosti nahrazován různými druhy plastu.

Hypotéza číslo 3 -  „Hraček vyrobených doma ubylo a domácí výroba zanikla.“ 

Na základě zjištěných výsledků, se tato hypotéza potvrdilo pouze částečně. Hračky se 

ve většině rodin nevyrábí, ale převážně hotové kupují. Prarodiče si hráli obvykle 

s hračkou domácí výroby, rodiče a dnešní děti takových hraček mají velmi málo, přesto 

domácí výroba hraček zcela ještě nezanikla.

Hypotéza číslo 4 — „Děti mají možnost hrát si s hračkami svých rodičů a

prarodičů.“

Hypotéza se prokázala jen  částečně, nebot hračky maminek jsou běžné v dětských 

pokojích a děti mají možnost si s nimi hrát. Hračky otců a prarodičů jsou dětem méně 

k dispozici, neboť jsou méně uchovávány.

Hypotéza číslo 5 — „Žádná hračka není nepotřebná a zbytečná, se všemi typy si

děti rády hrají.“
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Tato hypotéza se potvrdila, neexistuje žádný typ hračky, s kterým by si děti nehrály.

Hypotéza čislo 6 -  „Rodiče a prarodiče obdivují současné hračky, které sami 

neměli, připadají jim technicky dokonalejší a různorodější.“

Na základě výzkumného šetření se hypotéza potvrdila. Většinou obdivují hračky 

technicky dokonalejší a zajímavější, ale uvědomují si, že tento druh hraček brání rozvoji 

fantazie a tvořivosti dítěte. Z celkového hodnocení vyplývá, že o dnešních hračkách 

nelze  jednoznačně říci, zda jsou lepší, či horší.

Hypotéza čislo 7 -  „Nejoblíbenější h ra je  rozdílná jak  mezi muži a ženami, tak 

mezi rodiči a prarodiči.“

Z výzkumu vyplývá, že tato hypotéza je převážně nepravdivá. Nejoblíbenější hry jsou 

stejné třem generacím i obou pohlaví. Mezi tyto hry patří hra s míčem, pohybová hra N a 

honěnou a desková stolní hra Člověče, nezlob se. V rozdílu nejoblíbenějších her mezi 

pohlavím se potvrdila částečně hypotéza, že ženy mají své dívčí hry námětové, např. hra 

Na princeznu, naopak neexistuje žádná hra, kterou by hráli pouze muži. (Třeba mít na 

paměti, že mezi míčové hry, společné obou pohlaví, patří fotbal, který se počítá mezi 

výhradně mužské hry.)

Hypotéza číslo 8 -  „Vzpomínky prarodičů na dětství jsou více spojeny 

s každodenní prací, na rozdíl od rodičů, kteří vzpomínky na dětství mají zaplněny 

hrou.“

Hypotéza se potvrdila, prarodiče vzpomínají více na dětství spojené s prací 

v domácnosti a v hospodářství, k terá je ovšem vnímaná jako hra a výborná zábava. 

Rodiče vzpomínají na dětství převážně v souvislosti s hrou.

3 Autorka nepochybovala o významu hračky, o schopnosti hračky 

uspokojovat potřeby dítěte a o možnosti ovlivnění hračkou. Z tohoto důvodu je nutné o 

hračce uvažovat a zabývat se také její kvalitou. Autorka si uvědomila, že rodiče a 

prarodiče jsou ochotni o hračce přemýšlet a většina dokáže hračku, která se prezentuje 

na současném trhu, správně charakterizovat. Práce na diplomovém úkolu autorce 

poskytla poučení, jak hračka reprezentuje svého nositele a jak se projevuje hluboký 

citový vztah dítěte ke hračce, který je  patrný z výpovědí již  dospělých lidí.
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;  Č E S K A  T C E P a B L I X A



Príloha číslo 5a)

j

C X X X I I I .  !

'míčem. LudusPilae. Das Ballspiel.

i

V  míčovně 1 In Spharisterio 1, Im Ballhaus 1,
sc hraje luditur schlägt man
míčem 2, Pila 2, den Ballen 2,
jejž quam welchen
jeden alter der eine
hází mittit, zuschläget.
a druhý alter der andre
chytá excipit em pfählt
i zpátky hází & remittit und zurückschläget
pletenkou (rake- Retículo 3; mit dem Racket 3;
A  to jest [tou) 3. idque est und dieses ist
hra (zábava) Lusus Nobilium, eine Adeliche Spiel
šlechtická übung,
k ohýbání ad commotionem zu Bewegung
těla. corporis, [na) 4 des Leibes.
Balon 4 [chem Follis (pila mag- D er Ballon 4,
nafouklý vzdu- aere distenta aufgeblasen
skrze ventil ope Epistomii, vermittelst des Vent
(klapku),
pod širým nebem sub dio w ird unter freiem Hi
pěstí 5 Pugno 5 mit der Faust 5 [r
se zaráží. reverberatur. geschlagen.
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Příloha číslo 5b)

C X X X V I .  

dětské. Ludí pueriles. Kinderspiele.

i

¡
I

i

Chlapci i Pueri ! Die Knaben

hrávají buď ludere soient, 1 pflegen zu spielen,

v  ráže (hliněné vel globis fictili- 1 entwed. mit Schnell
kuličky) 1, bus 1 ; keulchen 1;
buď házejíce vel jactantes oder schiebend
koulí 2 Globům 2 die Kugel 2
do kuželek 3, ad Conas 3; nach den Kegeln 3:
buď kuličku vel Sphaerulam oder das Kügelein
holí 4 Clavá 4 mit der Keule 4
zarážejíce mittentes schlagend
skrze kroužek 5, per Annulum  5; durch den Ring 5;
buď vlka 6 vel Turbinem  6 oder den Kreussel 6
bičem 7 Flagello 7 mit der Peitsche 7
pohánějíce versantes; treibend;
(otáčejíce),
buď z foukačky 8 vel Sclopo 8, oder mit dem Blasrc
a kuše 9 & Areu 9 und Arm brust 9
střílejíce. jaculantes; schiessend;
buď na chůdách vel Grallis 10 ; oder auf Stelzen 10
chodíce; [10 incedentes ; gehend;
aneb na houpačce vel super Petau- oder auf dem Knebel
11 rum 11
se rozhánějíce se agitantes sich bewegend
a houpajíce. & oscillantes. und retzschend.
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Príloha číslo 9

MÍISEÍIM HRAČEK
THE TOY MÍISEÍIM 

SPIELZEÍIGMÍISEÍIM 
MUSEO DEL GIOCATTOLO 

MÍISÉE DÍI JOÍIET

m  " 'r.



Príloha číslo 10



Príloha číslo 11

D otazník

Jmenuji se Zuzana Knápková a studuji obor Předškolní pedagogiku na 
Univerzitě Karlově v Praze - Pedagogické fakultě. Ve své diplomové práci se 
zabývám vývojem hračky a generační proměnou vztahu ke hračce. Prosím Vás o 
laskavé vyplnění dotazníku, jehož údaje by mi při dokončení práce velmi 
pomohly.

Děkuji za Vaši ochotu. Zuzana Knápková

Prosím vyplňte: pohlaví:
věk:
dosažené vzdělání:
váš vztah k dítěti: rodič - prarodič

1. Pamatujete si na nej oblíbenější hračku vašeho dětství? Popište ji.

2. Z jakého materiálu byla vyrobená?

3. Byla koupena hotová či byla vyrobena doma? Kým?

4. Máte stále některou svou starou hračku doma?

5. Kde má stálé místo? ( Ve vitríně, v dětském pokojíčku, na půdě...)

6 . Hrají si s ní někdy vaše děti - vnoučata?



7. Vzpomínáte si na nějakou svoji hračku, s kterou jste si nikdy nehrál (-a) ?
Proč ne?

8. Domníváte se, že jsou hračky dnešních dětí lepší či zajímavější, než 
hračky Vašeho dětství? Proč ano, proč ne?

9. Kdyby jste byl ( - a) dítětem dnes, bez jaké hračky byste se neobešel (- 
šla)?

10. Která byla Vaše nejoblíbenější dětská hra?

11. Jak vzpomínáte na své dětství?



Příloha číslo 11a)

Dotazník

Jmenuji se Zuzana Knápková a studuji obor Předškolní pedagogiku na 
Univerzitě Karlově v Praze - Pedagogické fakultě. Ve své diplomové práci se 
zabývám vývojem hračky a generační proměnou vztahu ke hračce. Prosím Vás o 
laskavé vyplnění dotazníku, jehož údaje by mi při dokončení práce velmi 
pomohly.

Děkuji za Vaši ochotu. Zuzana Knápková

Prosím vyplňte: pohlaví: &ENB
věk: vli
dosažené vzdělám: &CI1
váš vztah k dítěti: rodič - prarodič

1. Pamatujete si na nejoblíbenější hračku vašeho dětství? Popište ji.
JL  1-COl'V

/ > / /  t íčL V . h i l  a W C E U ' é  O č /c j t f í

2. Z jakého materiálu byla vyrobená?

£  7L 1-CE 3  l)Ĺ L cít// CH U /7V _____________________________
3. Byla koupena hotová či byla vyrobena doma? Kým?

/
__ IdiPEM fí_____________ - ___________________________ ____

4. Máte stále některou svou starou hračku doma?

? /  lio t ä n c  _____________________________________________

5. Kde má stálé místo? ( Ve vitríně, v dětském pokojíčku, na půdě...)

__V JôkOsIlčkU_____________________________
6. Hrají si s ní někdy vaše děti - vnoučata?



7. Vzpomínáte si na nějakou svoji hračku, s kterou jste si nikdy nehrál (-a) ?
Proč ne?

t i
N E V ž ř c t i w f l n , m p L fl j s s ř r  c /

8. Domníváte se, že jsou hračky dnešních dětí lepší či zajímavější, než 
hračky Vašeho dětství? Proč ano, proč ne?

x/AL icTEnd hmfičícl, JLétTEZe. Jsou LČ?S!,Í£ T&Žl/JčJ/ '

, ' __ ) 
WWfíJJ! JfJL'& JQCU hJfiZiLLlCkC ft  __
9. Kdyby jste byl ( - a) dítětem dnes, bez jaké hračky byste se neobešel (- 

šla)?

1

iL lS o v f í H k f t č in _________________________________________________________

10. Která byla Vaše nejoblíbenější dětská hra?

m  Q C H m v f t M ___________________________________________

11. Jak vzpomínáte na své dětství?

I f í M  v & o f t / ť f í h , Th l c  t v  7 r .k %■ /?' 'b Ě T íT i )  H o h ^ T  

, I S t t £  S /  H i f i h  C k f t t / f i l . i T b 'l  / 3  T o b /Č f



Příloha číslo 11b)

Dotazník

Jmenuji se Zuzana Knápková a studuji obor Předškolní pedagogiku na 
Univerzitě Karlově v Praze - Pedagogické fakultě. Ve své diplomové práci se 
zabývám vývojem hračky a generační proměnou vztahu ke hračce. Prosím Vás o 
laskavé vyplnění dotazníku, jehož údaje by mi při dokončení práce velmi 
pomohly.

Děkuji za Vaši ochotu. Zuzana Knápková

i /  ^
Prosím vyplňte: pohlaví: 1 TtViL

věk. JS p FtV --h&h&íÁ->
dosažené vzdělám: !UJrv
váš vztah k dítěti: rodič - prarodič

1. Pamatujete si na nejoblíbenější hračku vašeho dětství? Popište ji.

i'oo-a 31 T'i-g ,

2. Z jakého materiálu byla vyrobená?

/ ‘- ¿■'é-ír'f' " L $■‘—2. ľ-ig irzÁí; l/'jjr

3. Byla koupena hotová či byla vyrobena doma? Kým?

/  / -/* Jf
e-hOj, - y / ?¿'e.hns'

4. Máte stále některou svou starou hračku doma?

/A ,
5. Kde má stálé místo? ( Ve vitríně, v dětském pokojíčku, na půdě...)

/ í
/

6 . Hrají si s ní někdy vaše děti - vnoučata?



7. Vzpomínáte si na nějakou svoji hračku, s kterou jste si nikdy nehrál (-a) ?
Proč ne?

/
¿r <?4 4 ,

8. Domníváte se, že jsou hračky dnešních dětí lepší či zajímavější, než 
hračky Vašeho dětství? Proč ano, proč ne?

/koA uckZ ítit ď r-o fáooof. ďc ' ' e / / /  r o z h o d  ¿*7 <% ¿(boy ----------------- ---------------------- —-----------------------------------------------tr---------------------------

/  / / n . • . f ,*J f *
i i*y> oZhoš'* /?&('£/ i\ot o~\ . ^7 .^  p ý  -

9. Kdyby jste byl ( - a) dítětem dnes, bez jaké hračky byste se neobešel (- 
šla)?

¿r C /  '2^2 ¿<7 rj? íť3 S*/-'} :S<t> ľ  '

10. Která byla Vaše nej oblíbenější dětská hra?

'i. OL/ 'é^ 'Z Č&'~s°/íd . /?& ' ^ 4  i? s

11. Jak vzpomínáte na své dětství?

j/frfír,/ r):??(íf,sh $■_#_ÓQšfo_££__Ôo ¿v; f _Qc Cs&oCri
i

/
O r J t& tfa y  -

¿i t-r,C:J< Z  á ř a  c é q /  & j *  f y * ? '  ¿ '¿ (Ĺ

/y
OC '/<.£■/-ľ- , o. £,¿<2/ /& OC. ■' & ? '■ •

, /
/

i ’ Q ¿1 J  f a \ /  ¿.^ 

'

//e -ír^  . ? ,~s<s S'r z. t z*

’̂ / ¿ £  / e  o 6 i i o - y f
0 / /  -,/ 

j o  o  n  ¿ ¿ / 6> r-ae£& C / •

¿3

*C2. f

?  rOl OC>fíC/hč. <■-} O



Příloha číslo 11c)

Dotazník

Jmenuji se Zuzana Knápková a studuji obor Předškolní pedagogiku na 
Univerzitě Karlově v Praze - Pedagogické fakultě. Ve své diplomové práci se 
zabývám vývojem hračky a generační proměnou vztahu ke hračce. Prosím Vás o 
laskavé vyplnění dotazníku, jehož údaje by mi při dokončení práce velmi 
pomohly.

Děkuji za Vaši ochotu. Zuzana Knápková

Prosím vyplňte: pohlaví:
věk: '5Y f ,
dosažené vzdělání: ( C}>čírC;M 't -VH-fCč&it)
váš vztah k dítěti: rodič - prarodič

1. Pamatujete si na nejoblíbenější hračku vašeho dětství? Popište ji.

T E V S e ió  K /V úrí/& / '■

2. Z j akého materiálu byla vyrobená?

_____ ¿ ' ¿ r r i  ¿ / ¿ v M č a l  ť y ? c v f č U ’ /  ť f r r t í i  _________

3. Byla koupena hotová či byla vyrobena doma? Kým?

ľ  t f j i o  2  č A ' f l  '  & c<  6 'ď č ' A  to / ' to ?  i?

4. Máte stále některou svou starou hračku doma?

U
jO /V  0  -  /L f'ŕ ') Ľ / H ľ š )  /  7 /J  t i t  A /¡@  (  M f t V f r h ' )  C 'l 'Ĺ flšY

5. Kde má stálé místo? ( Ve vitríně, v dětském pokojíčku, na půdě...)

i '  ? P K  t y /  : _____________

6. Hrají si s ní někdy vaše děti - vnoučata?

z h v p  - H f t í r  sr_ "w w v r y ?  f



C <  ̂ A '
f f U  r O  "  ¿ ff y / V E - '________lÍ Ě .1 _________________

7. Vzpomínáte si na nějakou svoji hračku, s kterou jste si nikdy nehrál (-a) ?
Proč ne?

' / $ e A r  / r / r r ň x  k a t c + P - r v  ť / í  A  V / - ¿ V  W c #  ?

8. Domníváte se, že jsou hračky dnešních dětí lepší či zajímavější, než 
hračky Vašeho dětství? Proč ano, proč ne?

TZi'* * $ y o 2 v e :' * j  -t-W ífi-jf£A/E%i

J Ĺ ' ¿ y é ť  S r f r 7 ^ í l  A ^ S ľ p - e , i / č j ? r '/U ž_  ? J & ť ď //

9. Kdyby jste byl ( - a) dítětem dnes, bez jaké hračky byste se neobešel (- 
šla)?

2 t Z  ? r ? A ít  / Y K l '  ~ / V +- K c & f í j L K -t i  ľ *' !’

10. Která byla Vaše nej oblíbenější dětská hra?

Jcfj/A/L'r **K?tab štiŤ& t# S/teKCfy f  ň tv/iC

11. Jak vzpomínáte na své dětství?
$ tó ľ ň v t '‘ľ tČ C f f r L '

? 0 / ^ í  W ť A ?  / % > /  -P ii¿ ¿ /l £  ' ) £ T t  

é f ^ ŕ ľ ' / V č  ty-?/?  ŕtr ) fj} '3 jk £ :  ť  ť ' S T f i f  £  f i tč c i . /*  i *



Příloha číslo lid )

Dotazník

Jmenuji se Zuzana Knápková a studuji obor Předškolní pedagogiku na 
Univerzitě Karlově v Praze - Pedagogické fakultě. Ve své diplomové práci se 
zabývám vývojem hračky a generační proměnou vztahu ke hračce. Prosím Vás o 
laskavé vyplnění dotazníku, jehož údaje by mi při dokončení práce velmi 
pomohly.

Děkuji za Vaši ochotu. Zuzana Knápková

Prosím vyplňte: pohlaví: n .-.i.
věk: Uc

r , -«.• W v t - * 
dosažené vzdělání: SVnjcvC&tóCv VC&-
váš vztah k dítěti: rodič - prarodič

1. Pamatujete si na nejoblíbenější hračku vašeho dětství? Popište ji.

l a ku ,  Sřc vsi^c.tvi^^wv, : U*kx5u,l ■ŠxxJcjújlI  '*Qt*«xci^íCQ c l t u - e c c l l c
f\ luc? fc y í c ,  Ict-g-CiHt V í c ' i . Do 'cd io t'. ■

2. Z jakého materiálu byla vyrobená?
¿ v ^ c rc b u G . CtSri. ' ^ O c w \J t r e  ,yuT\q, 

____________ C tC c-c^V y . ^>c,brL e c^ Í ol ú̂J í 'V řo titc la  Qi &CcL*h/

3. Byla koupena hotová či byla vyrobena doma? Kým?

4. Máte stále některou svou starou hračku doma? ^ hJíxcUvvVVv,

íx'iVUv t l o  JÍOvvC ač. * \ i .tó U c c c ít  SW:VXXít3s.0Č . *JcoUÍvtC \c i\li\cL  
1  gA ciýV u-c C-' ^>Q.(úx'. ^  ó  __________ ______ ___________

5. Kde má stálé místo? ( Ve vitríně, v dětském pokojíčku, na půdě...)
WvxJA-C^UX/

6 . Hrají si s ní někdy vaše děti - vnoučata?



7. Vzpomínáte si na nějakou svoji hračku, s kterou jste si nikdy nehrál (-a) ?

ÍCcUcXct ''WCuJcX<> b ijú ca ; yTiAXC^CsL- ^  \c\<2XCH.J

8. Domníváte se, že jsou hračky dnešních dětí lepší či zajímavější, než 
hračky Vašeho dětství? Proč ano, proč ne? ^

j yú tQ.Ux. Cwl<L ^rcxJÍL  íu .C cívk .|V

c^ t> ;io G u ^  nx v c ic íš iC  cv ^  ■.n.vvcLiW .

9. Kdyby jste byl (- a) dítětem dnes, bez jaké hračky byste se neobešel (- 
sla) ? \cc ¿-<ó>'uj Wx^čio, i'w-cC - "tcu-lvCL' S'Vu-c — »nvČX̂

j ^ T K : v i d c i ; ť  l d CX<Á_mCV.v.- ( l<rfcc<'4’ c \(c u .t^ '

•*T> - ' “ 110. Která byla Vaše nejoblíbenější dětská hra? O ^ čo a c  .
(1 Via v\x:vc c ^ i |H | s s c tw x c W - ^  Q a u V ^ c c c .k ^ , s ^ C o c b c  ,

cc 2Jr^cÍ£\"c. *^<io WjCcU , w ^cJp tv v v  vUj  ^  c**

11. Jak vzpomínáte na své dětství? ÁCctUuL tr c ^ o b rc w  ct s rcLdLctlt
3  c->'Vf J  <2- i ^U - v* z d j j  c Uc  ^Ĺl

^ U - U .  t c  0-^f. v v \u  c U  t u .  ''ULtf , W - L í i c C  5 .V O -W  C h i j - v ^ C

f  •>- “ . i j .. w' .o \  — ; “* í
AxiUbC- *\i*vvu.tCU CCcWl̂ . h, ] (£.%vt*'L.C'c:«cxUi

■ •' - - 1 > J  ■ , '
J  'u  S C *>oC b.\.l ^  S p c i^ V l^ V V ti 'AXX -tx C JC C Q .cU  V^oVyuL^JC',. i»u£...


